
MUŽSKÝ
Sedmým dílem se loučíme 
se seriálem o vrchu Muž-
ský. Tentokrát zavítáme 
společně s turisty třeba na 
Krásnou vyhlídku.
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VANDALOVÉ
V lednu probíhalo sčítání 
škod způsobených během 
silvestrovské noci vandaly. 
Ti zničili vybavení města  
v hodnotě desítek tisíc.
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INVESTICE
Slibovaný přehled měst-
ských investic a očekáva-
ných projektů je tady! Na 
čem už se pracuje a co se 
teprve chystá?
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

strategický plán
se stává realitou

Veřejná setkání, debaty, prezentace... Na strategickém plánu města se 
intenzivně pracovalo celý rok 2016. Mnozí už si snad ke konci říkali, jestli 
toho nebylo nějak moc, jestli jsme to s množstvím veřejných projednává-
ní nepřehnali, jestli nešlo jeden z nejdůležitějších městských dokumentů 
přece jen připravit rychleji. Věřím, že v takové kvalitě ne. Tým, který přípra-
vu strategického plánu organizoval, odvedl obrovský kus práce. Klobouk 
dolů. Práci do úspěšného konce však dovedl jen díky Vám. Právě Vaše 
vytrvalá účast na setkáních dodávala všem, kteří se tvorbou strategického 
plánu zabývali, vždy novou energii do práce. 

Proč ale opět zmiňuji proces, který trval od listopadu 2015 do listopa-
du 2016? Odpověď je prostá – protože Mnichovo Hradiště má již rozpočet 
na letošní rok schválený zastupitelstvem, a tak můžeme představit velké 
i menší investice a projekty, které na rok se šťastnou sedmičkou na konci 
připravujeme. Obsáhlé téma naleznete na stranách 4–5 a dočtete se také 
o projektech, o kterých zatím nebylo slyšet, ale jejichž příprava intenzivně 
probíhá.

Toto vydání Kamelotu však nepatří jen investicím. Prodchnuté je také 
radostí z konečně pořádné zimy, která přeje příznivcům zimních sportů. 
Rád bych na tomto místě tedy poděkoval ještě jedné skupině lidí – dobro-
volníkům, kteří pro nás připravili běžkařskou dráhu za zámkem či veřejné 
kluziště na hřišti u základní školy na náměstí. Díky Vám si Hradiště užívá 
pravou zimu plnými doušky. Musím říct, že i já jsem už několikrát s radostí 
využil možnost vyčistit si za slunečného mrazivého počasí na běžkách 
hlavu. Třeba se za naším zámkem nebo na cestě mezi Veselou a Bako-
vem potkáme.

Ondřej Lochman, starosta města

V Turnově se otevírá ScioŠkola
Nedaleký Turnov má šanci stát se 
jedním ze tří dalších českých měst, 
kde bude otevřena ScioŠkola pro 
první i druhý stupeň základní školy. 
V tomto ohledu je však klíčový zájem 
budoucích školáků a jejich rodičů – 
o otevření školy v Turnově rozhodne 
počet předběžných přihlášek, které 
do školy dorazí do 28. února.

Podrobné informace o škole  
i principech, na nichž bude její vzdě-
lávací systém založen, naleznete 
na www.skola-pro-zivot-turnov.cz 
(případně na stránkách společnosti 
Scio www.scio.cz) nebo v článku na 
www.mnhradiste.cz.

Redakce

Konečně pořádná zima! Po letech patří 
pole za zámkem opět milovníkům běžkování

Jelikož v posledních několika letech 
nemohla být o pořádné zimě žádná 
řeč, letošní chladné počasí bohaté 
na sníh a mráz si obyvatelé Mnicho-
va Hradiště užívají plnými doušky. 
Velké oblibě se těší především běž-
kařská dráha, kterou pro Hradišťáky 
i další příznivce běžkového lyžování, 
připravili pánové z topenářské a in-
stalatérské firmy Ryhoterm.

Firma z vlastní iniciativy městu 

nabídla úpravu běžkařské dráhy 
v lokalitě za zámkem, kde už se  
v nedávné minulosti na běžkách jez-
dilo, a město neváhalo. Vznikla tak 
zhruba pět kilometrů dlouhá trať ve-
doucí od zámeckého parkoviště na 
severovýchod ke Káčovu, po okraji 
Hoškovic a kolem Hněvousic. Den-
ně, obzvlášť však za slunečného po-
časí a o víkendech, se tu prohánějí 
desítky běžkařů.

Kvůli zajištění další péče o trať 
město dobrovolníkům nabídlo uhra-
zení pohonných hmot. Současná 
trať se bude udržovat, dokud to kli-
matické podmínky dovolí.

Běžkařské dráhy však vznikaly 
také v okolí. Po domluvě s bakov-
ským starostou Radimem Šimáněm 
tak byla od veselské pískovny vede-
na další trať až do bakovského Vol-
nočasového areálu, po kterém pří-

znivci běžek rovněž mohou kroužit. 
Zdejší trasa je dokonce uměle osvět-
lená, takže si tu mohou zasportovat 
i ti, kteří se ze zaměstnání vrací až 
za tmy. Další dráhy připravila rovněž 
obec Kněžmost. Ta zve k vyzkouše-
ní okruhu na poli mezi Kněžmostem 
a Býčinou nebo okruhu v lesoparku 
Důně.

Redakce

Zimní pohádka. Letošní zima udělala radost všem příznivcům zimních sportů. Foto: Vendula Šeflová

Chcete se léčit, nebo uzdravit?
Lékař Jan Hnízdil opět zavítá do Hradiště
Lékaře Jana Hnízdila nemusíme  
v našem městě příliš představovat. 
Mnichovohradišťský rodák, známý 
propagátor takzvané celostní me-
dicíny, rehabilitační lékař a jeden  
z průkopníků české komplexní  
a psychosomatické medicíny, přijal 
naše pozvání a vystoupí ve čtvrtek 
9. února od 18 hodin v městském 
divadle. 

V besedě s názvem „Chcete se 
léčit, nebo uzdravit“ se dozvíte vše 
podstatné o jeho práci, seznámíte 
se s názory na současnou moderní 
medicínu a v závěru besedy bude 
samozřejmě i prostor pro vaše dota-
zy. Mluvené slovo následně vystřídá 
hudební vystoupení dua „Mek and 
Richard“. 

Celý honorář věnuje Jan Hníz-
dil Domovu sv. Karla Boromejského  

v Řepích. I Klub Mnichovo Hradiště 
se připojí a část z prodeje vstupenek 
daruje na konto tohoto pražského 
zařízení, jehož posláním je péče  
o věkem pokročilé a nemocné lidi. 

Můžete se připojit i vy. Více informa-
cí najdete na www.domovrepy.cz.

Iva Šulcová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Vandalové posilnění alkoholem způsobili  
na silvestra škody za šedesát tisíc korun
Pohledem policie, hasičů i zdravot-
níků byl průběh oslav konce starého 
a příchodu nového roku standardní. 
V čem však rozhodně standardní ne-
byl, byl objem škod, které způsobili 
vandalové.

Pachatelé, kterým patrně do-
dal sílu alkohol, rozbíjeli především 
odpadkové koše. Těch bylo zcela 
zničeno nebo poškozeno celkem 
devatenáct! Devět bylo zlikvidováno 
úplně (u DPS, hřbitova, gymnázia,  
u ZŠ Studentská a ve Studentské 
ulici, v Máchově ulici, za Hroznem 
a v Turnovské ulici u firmy MyJa) 
a jejich výměna už začátkem roku 
proběhla, další jsou poškozené – 
například je v nich vypálená díra 
nebo jsou prasklé. Ty se nacházejí 
například v ulici ČSA, v Družstevní, 

Máchově, Poříčské, Jaselské, Víta 
Nejedlého, na Masarykově náměstí 
nebo V Lípách a k jejich výměně do-
chází v těchto dnech.

Vedle košů si však vandalové 
zkoušeli svou sílu také na elektric-
kých rozvodných skříních, takzva-

ných antoníčcích. O část dvířek 
přišel jeden u skateparku, další pří-
mo v areálu skateparku byl povalen  
a výrazně poškozen. Jako obvyk-
le neušly pozornosti ani dopravní 
značky. Jedna byla ulomena před 
vstupem do zámku, druhá nalomená 

Strážníci slouží v Březině
Intenzivnější spolupráci mezi měs-
tem Mnichovo Hradiště a obcí Bře-
zina navázali starostové Ondřej 
Lochman a Radoslav Drázský v létě 
roku 2015, když společně řešili pro-
blémy s hlukem v okolí hoškovické-
ho letiště. Vloni spolupráce pokračo-
vala a několik hradišťských dětí, pro 
které se ve městě nedostávalo míst 
ve školkách, se podařilo umístit prá-
vě v Březině. Posledním společným 
tématem byla městská policie.

Protože městská policie smí 
provádět svou činnost pouze v rámci 
katastru obce, která ji zřizuje, neměli 
mnichovohradišťští strážníci dosud  
v Březině žádné zákonné oprávnění.  

V prosinci však byla mezi Hradištěm 
a Březinou podepsána veřejnopráv-
ní smlouva. 

Od 1. února tedy může měst-
ská policie působit také v Březině 
(i v místní části Honsob). Aktuálně 
už se i zde připravuje třeba měření 
rychlosti, výskyt strážníků by tu však 
měl působit především preventivně. 
Březina si službu hradí, stvrzení 
spolupráce lze však rovněž vnímat 
jako vstřícný krok. Mnichovo Hra-
diště by totiž rádo v nejbližší době 
vyřešilo některé otázky týkající se 
katastrů obou lokalit.

Redakce

Zastupitelé budou letos 
poprvé zasedat v únoru
Zastupitelstvo města je nejvyšším  
a základním orgánem, které město 
samostatně spravuje. Především 
odpovídá za dodržování plánu 
rozvoje obce a za hospodaření  
s obecním majetkem. Jeho jednání 
je veřejné a kterýkoliv občan má 
právo dostat v rámci zasedání slovo  
v diskuzi.

V novém roce bude zastupitel-
stvo poprvé zasedat v pondělí 20. 
února, a to v sále Klubu Mnichovo 
Hradiště. Následující termíny zase-
dání byly radou města stanoveny 
na 24. dubna, 19. června, 11. září,  

6. listopadu a 11. prosince. Čas, 
případné změny a mimořádná za-
sedání budou v dostatečném časo-
vém předstihu zveřejněna na webu 
města. 

V sekci „zastupitelstvo“ na 
stránkách města mohou zájemci 
vždy před vlastním jednáním najít 
zveřejněné podklady pro každý pro-
jednávaný bod, z každého zasedání 
je rovněž pořizován videozáznam, 
který je následně zveřejněn taktéž 
na webu.

Redakce

Rok 2016 pohledem strážníků v číslech
Loňský rok se pro městskou policii 
nesl ve znamení změn. Strážníci ve 
spolupráci s Policií ČR poprvé měřili 
rychlost, nechávali během čištění 
města odtahovat špatně zaparkova-
ná vozidla, začali využívat rozšířený 
a digitalizovaný kamerový systém, 
jezdit na služebních jízdních kolech, 
která rozšířila vozový park jednotky, 

8
Od prosince je v provozu nový 
digitalizovaný kamerový systém, 
který čítá osm kamerových bodů. 
Ten nejnovější vznikl u vlakového 
nádraží. Moderní kamery výraz-
ně pomáhají dohlížet městské 
policii nad veřejným pořádkem. 
Záznam je nyní uchováván po 
dobu dvou týdnů.

196
přestupků řešili strážníci v sou-
vislosti s čištěním komunikací.  
V 53 případech byl přestupek vy-
řešen blokovou pokutou, 47 vozi-
del bylo odtaženo. K této praktice 
přistoupili strážníci ve spolupráci 
s firmou Compag vůbec poprvé, 
aby dokázali, že špatné parková-
ní skutečně nehodlají nechat být.

2
Jednotka městské policie začala 
v roce 2016 využívat služby dvou 
asistentů bezpečného města. 
Pozice, kterou zřídil úřad práce  
v rámci svého projektu, se se-
tkala s pozitivním hodnocením 
zejména díky velké místní zna-
losti obou preventistů, kteří jsou 
prodlouženou rukou strážníků.

470 800
korun vybrali strážníci v roce 
2016 na pokutách. Ve srovnání 
s rokem 2015, kdy se vybralo 77 
tisíc, jde o velký nárůst. Značná 
část těchto peněz bude městem 
využita na pořízení reflexních 
prvků, které strážníci rozdávají, 
silničních zrcadel a dalších prvků 
zvyšujících bezpečnost.

896
Mohutné zvýšení aktivity měst-
ské policie dokládají čísla. Vedle 
částky vybrané na pokutách to 
dokládá i samotný počet blo-
kových pokut. Ten meziročně 
vzrostl z 249 na 896. A to, nutno 
podotknout, se strážníci stále 
snaží působit především preven-
tivně.

9
Nepřetržitou službu městské 
policie aktuálně zajišťuje devět 
strážníků. Jeden ze strážců ve-
řejného pořádku jednotku v prů-
běhu loňského roku opustil, další 
dva se stali její součástí. V roce 
2016 přibyla do výbavy strážníků 
také jízdní kola, která urychlují 
jejich pohyb po městě.

35
V práci městské policie má důle-
žité místo prevence. To dokládá 
35 přednášek, které strážníci  
v roce 2016 uspořádali pro děti 
z MŠ, ZŠ, gymnazisty a senio-
ry. Zejména poučili o povinnosti 
nošení reflexních prvků mimo 
osvětlenou část obce (reflexních 
pásků rozdali přes 2000).

1
Součástí vybavení služebny 
městské policie se vloni stal  
defibrilátor, lékařský přístroj, kte-
rý je schopen elektrickým výbo-
jem obnovit činnost srdce. Všich-
ni strážníci rovněž v dohledné 
době absolvují záchranářský 
kurz, aby byli schopni úspěšně 
poskytnout první pomoc.

využívat služeb asistentů bezpeč-
ného města a výrazně navýšili pre-
ventivní činnost. O tom se ostatně 
dočtete více v informativních boxech 
níže.

V preventivní činnosti hodlají 
strážníci letos pokračovat, napláno-
váno mají však i několik nových cílů. 
Například rozšíření hradišťského 

rajónu o Březinu (více v samostat-
ném článku výše na této straně), 
uspořádání „Bezpečného dne“, kde 
se představí všechny složky Integro-
vaného záchranného systému, nebo 
osvětlení některých rizikových míst 
ve městě.

Redakce 

Městský úřad vyhlásil druhý ročník 
Programu pro poskytování dotací 
na obnovu nepamátkových objektů 
nacházejících se na území městské 
památkové zóny Mnichovo Hradiště. 
Vlastníci historických objektů tak 
mají po loňském úspěchu tohoto 
programu opět šanci opravit své ne-
movitosti s pomocí města.

Letošní novinkou je nová maxi-
mální výše příspěvku. Zastupitelé na 
svém jednání 12. prosince rozhodli 
o tom, že žádat je možné až o 100 
tisíc korun. Minimální podíl žadatele 

je i nadále 50 % z celkových nákladů 
na obnovu objektu v daném roce, 
platí také povinnost realizovat úpra-
vy v letošním roce.

Podrobnosti i potřebné formulá-
ře najdou zájemci na internetových 
stránkách města. Žádosti lze podá-
vat do 28. února. Bližší informace 
poskytne Lenka Zikmundová z Od-
boru výstavby a životního prostředí 
městského úřadu (326 776 745, 
lenka.zikmundova@mnhradiste.cz).

Redakce

je naproti přes silnici a další kdosi 
vyvrátil v ulici U Trati.

„Nad množstvím škod oprav-
du zůstává rozum stát. Na stále 
častější projevy vandalismu jsem 
upozorňoval městskou policii již  
v létě, ale navzdory veškeré preven-
ci se škody stále zvyšují. Odstranění 
škod způsobených na Silvestra bude 
stát město přes 60 tisíc korun (práci 
městských zaměstnanců nepočí-
tám), které jsme mohli využít jinde 
a smysluplněji. Zajímalo by mě, zda 
těm, kteří mají potřebu demonstro-
vat svou sílu na koších a značkách 
dochází, že kvůli nim budeme těch 
60 tisíc někde ubrat,“ komentuje věc 
starosta Ondřej Lochman.

Redakce

Utržených košů byla celá řada. Poškozený „antoníček“ ve skateparku.

Do konce února lze žádat 
o dotaci na „nepamátky“

Tmavý prostor na mapě zachycuje rozlohu městské památkové zóny.

Školní hřiště se proměnilo v kluziště

i průběžně udržuje. Nejedná se však 
o profesionální kluziště – kvalita po-
vrchu tak může kolísat.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

zahrady u Klubu dětí a mládeže), 
nebo brankou z ulice Kolmá.

Dovolujeme si upozornit, že 
bruslení je na vlastní nebezpečí.  
O nástřik ledu se postarala společ-
nost Saturn služby s. r. o., která ho  

Lednové počasí přálo zimním spor-
tům. Vedle drah pro běžkaře se tak  
koncem ledna otevřela na hřišti za 
budovou 2. ZŠ na Masarykově ná-
městí také ledová plocha určená 
především dětským bruslařům. Jako 
první ji vyzkoušeli žáci zdejší školy  
v rámci tělocviku.

Veřejnosti se kluziště otevřelo  
v sobotu 21. ledna. Osvětlení spor-
tovního areálu umožňuje dokonce  
i provoz ve večerních hodinách. Hři-
ště bylo v lednu otevřeno ve všední 
dny od 16 do 19 hodin, o víkendu 
od 9 do 19 hodin. Otevřeno bude  
i v únoru. Provozní doba se však 
nyní může měnit v závislosti na po-
časí a stavu ledu. 

Na kluziště se dostanete buď  
z ulice Mírová (projděte brankou ze 
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Pozor na padající sníh a led!
V lednu leželo na střechách domů 
značné množství sněhu. Stří-
dání mrazů a oblevy přispívalo  
k tomu, že se na okrajích střech  
a na žlabech objevovaly sněhové 
převisy a rampouchy. Když začala 
obleva, začal sníh i rampouchy pa-
dat ze střech a ohrožovat chodce  
i parkující auta.

V případě, že pád sněhu a ledu 
způsobí škody na majetku či zraně-
ní osob, odpovědnost je výhradně 
na majiteli nemovitosti. Majitelé ne-
movitostí mají ze zákona povinnost 
zabránit vzniku škody na majetku či 
zdraví v souvislosti s pádem sněhu 
ze střechy své nemovitosti. V přípa-

dě poškození zdraví nebo usmrce-
ní z důvodu nedbalé zimní údržby 
střechy se majitel objektu vystavuje 
dokonce trestnímu stíhání.

Při shazování rampouchů  
a sněhových převisů vždy dbejte na 
zajištění bezpečnosti na komunika-
cích. Na chodníku umístěte dočasné 
zábrany a zajistěte, aby pod stře-
chou neparkovaly žádné automobily. 
Likvidaci sněhových převisů a ram-
pouchů lze objednat i u soukromých 
firem, které se zabývají výškovými 
pracemi.

Zdeněk Sieber,
správa budov města MH

Žáci navštívili starostu
V průběhu prosince navštívili žáci 
školní redakce ze ZŠ Studentská 
pana starostu Ondřeje Lochmana, 
aby mu předali výtisk svého školního 
časopisu s názvem Vrchličák. Šéf-
redaktor Matěj Křepelka a redaktor 
Bohumil Janoušek chtěli tímto po-
děkovat panu starostovi za rozhovor, 
který jim poskytl do prosincového 

čísla. Pan Lochman oba žáky vstříc-
ně přijal, přátelsky s nimi pohovořil a 
také jim dal drobné dárečky. Tímto 
mu ještě jednou moc děkujeme za 
čas a pozornost, kterou našim žá-
kům věnoval. 

                                                                                                 
Učitelé a žáci,

ZŠ Studentská

Tři králové vybrali v Hradišti 26 tisíc korun
Tradiční tříkrálová sbírka, kterou 
organizuje nezisková organizace 
Charita ČR, byla letos opět rekordní. 
Po celé zemi vynesla bezmála 96 
milionů korun. 

Sbírka probíhala v prvních dvou 
lednových týdnech také v Mnichově 
Hradišti, a to pod taktovkou Diecézní 
charity Litoměřice i Římskokatolické 
farnosti Mnichovo Hradiště. V ulicích 
města bylo možné spatřit devět trojic 
chlapců i dívek, kteří s písní na rtech  
a kasičkou na krku obcházeli měs-
to.  Celkem vybrali více než 26 tisíc 
korun.

Redakce

Kouzlo zimy: strom z ledu v Bezručově ulici
Více než 8000 litrů zmrzlé vody na 
sobě nese ledový obr, který vznikal 
v průběhu ledna před rodinným do-
mem v Bezručově ulici v Mnichově 
Hradišti.

Už po třinácté v řadě pomocí 
hadice a vody tvořím ledový strom, 
který letos dosahoval až pěti metrů. 
Základ je mráz, čím větší, tím lepší. 
Odpůrci zimy asi nesouhlasí, ale pro 
mou potřebu a moji techniku je ide-
ální počasí takové, kdy stříkám na 
vrcholek stromu vodu, ale dolů na 
zem z něj už žádná nestačí dotéct. 
Letos bylo takto příznivých ledových 
nocí i dní celá řada. 

S tvorbou jsem letos začal po-
prvé počátkem ledna, ale v polovině 
měsíce přišla obleva, takže část ledu 
roztála. Podruhé jsem začal kropit 
ještě v průběhu druhé části ledna a 
věřil jsem, že ta ledová nádhera ně-
jaký čas vydrží. 

Doufám, že jsem svou tvorbou 
potěšil i oči kolemjdoucích, kteří se 
sice choulí v zimním oblečení, ale 
neváhají sundat rukavice a dělají si 
fotografie. A to je to, co mě těší – že 
se to líbí. Já si tak trochu hraji, a jak 
by řekla moje žena: „ Kdo si hraje, 
nezlobí“, a tak kropím a někdy pěk-
ně mrznu, ale stojí mi to za to. Navíc 
jsem přidal osvětlení, takže i v noci 
je to pěkná podívaná. 

Pevně doufám, že se bude můj 
„leďák“ líbit i čtenářům Kamelotu.

Vladimír Vávra

P.S. – Když bude mrznout, přijďte se 
podívat.
P.P.S. – Pokud to nestihnete letos, 
přijďte se za rok. Bude-li mrznout.

Nový rok přinesl do knihovny dlouho očekávané novinky
Hned začátkem ledna vtrhla do naší 
knihovny zásilka zboží plná očeká-
vaných knižních novinek. Čtenáři se 
tak mohou těšit na nové knihy zná-
mých spisovatelů: Joy Fieldingové, 
Michala Viewegha, Hany Parkánové 
Whitton, Marty Davouze, Paola Co-
elha, Táni Keleové-Vasilkové, Jojo 
Moyesové nebo Jackie Collinsové.

Přibyly také knihy, které zatím 
čtenáři neznají, ale jistě stojí za po-
zornost. Jsou to třeba knihy Donny 
Tarttové Stehlík a Malý kamarád. 
Za knihu Stehlík získala autorka 
dokonce prestižní Pulitzerovu cenu. 
Také nová kniha reportáží Mariusze 
Szczygiela Projekt: pravda určitě 
stojí za pozornost. Ve svých textech 

hledá autor nový smysl života, svou 
i cizí pravdu. Hledá ji ve Varšavě,  
v Praze, Londýně, Paříži, New Yor-
ku, Barmě i Laosu. Hledá ji v umění, 
literatuře, malířství i v hudbě. Ptá se 
na osobní pravdy slavných osob-
ností, ale i neznámých cestujících 
z vlaku, taxikářů, prodavaček i hos-
podských štamgastů. Jeho předcho-
zí knihy se setkaly s velkým ohlasem 
a doufáme, že i tahle osloví mnoho 
čtenářů.

Další zajímavou knihu napsala 
Tereza Boučková: Život je nádherný. 
Román završuje volný triptych jed-
noho příběhu: v Indiánském běhu se 
vše začíná, v Roku kohouta graduje 
a Život je nádherný ho uzavírá. Spi-

sovatelka popisuje svůj každodenní 
život běhen jednoho roku. Píše  
o svých nejbližších, o svém zápa-
su s nemocí maminky, o odlidštěné 
úřednické mašinerii, se kterou se 
nemíní smířit, píše o svých synech 
a jejich svobodné cestě životem, cit-
livě vnímá a reflektuje literaturu, film 
a divadlo. 

Pokud se chcete sami přesvěd-
čit, jaké novinky knihovna nakoupila, 
můžete se také podívat do našeho 
on-line katalogu (na adrese knihov-
na.mnhradiste.cz ) do sekce Sezna-
my a novinky.

Jana Jedličková,
městská knihovna

POTOM DEJTE LIKE  
MNICHOVU HRADIŠTI!

Víte, jak se žije mezi Eskymáky?
O životě v zemi věčného sněhu  
a ledu a jeho obyvatelích a grónské 
kultuře vám budou v úterý 28. února 
od 18 hodin povídat jedni z největ-
ších znalců této krásné země, Alena 
a Jaroslav Klempířovi, a to v měst-
ském kině. 

Oba manželé mají v Grónsku 
doslova druhý domov, ze kterého 
vám ukážou fotografie nádherné 
přírody, snímky pořízené během 
polární zimy i během polárního dne 
či momentky ze života místních lidí. 

To vše doprovodí vlastními zážitky, 
nejen z pátrání po misii Moravských 
bratří, kteří zde kdysi působili, ale ze 
zdejšího života jako takového.

Vstupné na přednášku je 95 Kč. 
V předprodeji lze vstupenky zakoupit 
v sídle Klubu Mnichovo Hradiště na 
Masarykově náměstí i před přednáš-
kou přímo v městském kině. Vstu-
penky nejsou číslovány.

Filip Procházka,
Klub Mnichovo Hradiště

JSTE NA FACEBOOKU?
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KOMUNITNÍ CENTRUM V MÍROVÉ ULICI
Komunitní centrum. Dům dětí. 
Dětský dům. O největší letošní 
investici města jste mohli v minu-
lých měsících slyšet pod několika 
různými názvy. Ambiciózní projekt, 
který si za svůj cíl klade elegantní 
a funkční řešení Mírové ulice, po-
může řešit požadavky na moderní 
školní stravování a nabídne záze-
mí pro volnočasové aktivity dětí  
a mládeže i pro sociální služby.

Letos v létě se rozběhne první 
etapa projektu a v Mírové ulici se 
začnou odehrávat velké změny.  
V první řadě se přestěhuje Klub 
dětí a mládeže (v létě 2017), a to 
do prostor nad prodejnou Coop na 

Masarykově náměstí, které se pro 
jeho potřeby aktuálně adaptují. Jeho 
stará budova bude stržena pravdě-

podobně o letních prázdninách. Ná-
sledovat bude přesun trafostanice  
a na podzim začne vlastní výstavba 
budovy, v níž najde zázemí jak ku-
chyně pro mateřskou a základní ško-
lu, tak školní jídelna (ta bude rovněž 
moci sloužit jako sál s kapacitou 150 
míst pro různé společenské akce). 
Do horního patra se následně pře-
sune Klub dětí a mládeže a zázemí 
pro vybrané sociální služby. Slav-
nostní otevření je naplánováno na  
1. září 2018. 

V další fázi bude moct být od-
straněna stávající budova jídelny, 
na jejímž místě by do budoucna měl 
vzniknout park. Prostory, které se 

– TÉMA –

PLÁNY MĚSTA NEJEN NA ROK 2017
Strategický plán rozvoje města a Akční plán na roky 2017-2018
V minulém roce jsme vás průběžně 
informovali o zpracovávání strategic-
kého plánu města. Pracovali jsme na 
něm od listopadu 2015 do listopadu 
2016, a aby plán nevznikal „od sto-
lu“, snažili jsme se o co největší za-
pojení mnichovohradišťské veřejnos-
ti. A mnozí z vás se i aktivně zapojili 
– třeba tím, že vyplnili dotazník nebo 

se zúčastnili některého ze setkání  
či pracovní skupiny. Nyní je už ho-
tovo.

Výsledkem práce je Strategický 
plán – dokument, který pojmenovává 
problémy města a říká, jakým smě-
rem by se mělo rozvíjet. Stanovuje 
priority, cíle i jednotlivá konkrétní 
opatření. Na tento obecnější rámec 

navazuje akční plán na nejbližší dva 
roky. Je to jakýsi „jízdní plán“ již kon-
krétních projektů a aktivit, na které 
se radnice v nejbližší době zaměří. 
Akční plán budeme každý rok či dva 
aktualizovat a vyhodnocovat jeho 
plnění.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří plánování budoucnosti města 

věnovali svůj volný čas. Vzájemná 
setkání občanů a zástupců města 
byla příležitostí lépe se poznat, na-
slouchat si, poznat názory druhých. 
Děkujeme za předané podněty  
a připomínky – snažili jsme se s nimi 
co nejvíce pracovat, i když všechny 
se nám do výsledného dokumentu 
promítnout určitě nepodařilo. Na 

HLAVNÍ INVESTIČNÍ PROJEKTY, KTERÉ V LETOŠNÍM ROCE URČITĚ NEPŘEHLÉDNETE
26 NOVÝCH MÍST VE ŠKOLCE

Pamětníci si možná vzpomínají, 
jak se v roce 1980 otvíral pavilonek 
mateřské školy v Jaselské ulici.  
V letošním roce, tedy po 37 letech, 
se bude školka opět rozšiřovat. 
Reagujeme tak na situaci, kdy se 
už delší dobu nedaří umisťovat 
všechny děti, což komplikuje život 
mnoha rodinám. Navýšení kapacit 
mateřské školy bylo proto jednou  
z priorit. 

V loňském roce jsme nechali 
zpracovat projekt na přístavbu 
školky v Jaselské ulici a na rekon-
strukci tamní kuchyně, která si to 
už opravdu zaslouží. Skvělou zprá-
vou je, že se nám podařilo uspět 

se žádostí o dotaci a 90 % nákladů 
spojených se stavbou nové třídy  
a kuchyně (tedy cca 14,5 milionu 
korun) pokryje příspěvek z EU. 

Vybudovat a otevřít nový 
pavilon pro 26 dětí se nám sice 
s největší pravděpodobností ne-
podaří do září letošního roku, se 
zahájením provozu však počítáme 
na listopad. 

PITNÁ VODA 
PRO LHOTICE A DOBROU VODU

Výstavba městského vodovodu 
do místních částí Lhotice a Dobrá 
Voda není sice projekt na první po-
hled viditelný, o to důležitější však 
je. Jeho příprava začala na žádost 
osadního výboru ve Lhoticích již 
před několika lety, v loňském roce 
byla završena příslibem finanční 
podpory z ministerstva zeměděl-
ství a v letošním roce by měl být 
vodovod vybudován. Máme z pří-
slibu dotace velkou radost – pomů-
že vyřešit dlouhodobé problémy 
se zásobováním kvalitní pitnou 
vodou, které obyvatele těchto dvou 
místních částí trápí. Výrazně je 
pocítili například v létě 2015, kdy 
zejména v Dobré Vodě vyschly 
studny, a město muselo zajistit do-
dávku pitné vody pomocí cisteren. 

K vodovodu bude připoje-
no přes 50 domácností ve Lho-
ticích a téměř 30 domácností  
v Dobré Vodě. Výše investice 
činí bezmála 12 milionů korun, 

přičemž cena stavebních prací 
byla vysoutěžena ve výběrovém 
řízení. Přibližně padesát procent  
z ceny pokryje zmiňovaná dotace.

Vodovod sice není nejlevnější 
záležitost, z dlouhodobého pohle-
du je ale rozumné do něj investo-
vat. Patří k základní infrastruktuře, 
kterou by město mělo zajišťovat  
a kterou potřebuje pro další rozvoj. 

NĚKOLIK MILIONŮ KORUN  
NA OPRAVY CHODNÍKŮ

Hradišťáci se chtějí pohybovat 
po městě především pěšky. Tak 
alespoň hovoří výsledky pro-
běhlého dotazníkového šetření, 
které jsme vyhodnocovali v loň-
ském roce touto dobou. Odpo-
vídá to opravdu realitě? Těžko 
říct. Stav chodníků je ale každo-
pádně důležitý a nespokojenost 
s ním poměrně velká. Do rekon-
strukce chodníků se proto bude  
i letos investovat.

Díky dotaci z EU, kterou se 
nám podařilo získat, budou pro-
vedeny stavební úpravy chodníků  
v ulici Jana Švermy a v ulici 5. květ-
na (místní část Veselá). Ve Veselé 
tak bude moci být zrekonstruován 
více než jeden kilometr chodníku 
ve směru od Bakova nad Jizerou 
do Hradiště podél frekventované 
hlavní krajské silnice. Součástí 
stavby bude i úprava a dobudování 
nástupních ploch autobusových 
zastávek. 

Rekonstrukce chodníku Jana 
Švermy se týká především jeho 
severní části (levá strana ve směru 
od ulice Víta Nejedlého k vlakové-
mu nádraží), na jižní straně ulice 
se bude oprava týkat dílčích části 
chodníku mezi ulicemi Ivana Ol-
brachta a Šlikova.

Pokračovat budou také 
práce, které jsme začali v loň-
ském roce. Konkrétně se jedná 
o dokončení nového chodníku 
v místní části Dneboh. Lépe by 
se mělo chodit také v Mácho-
vě ulici a v ulicích Nad Parkem, 
Průběžná a Sadová, kde budou 
chodníky postupně opraveny  
v rámci běžné údržby komunikací. 
Lokálních oprav se dočkají také 
chodníky v Lidické ulici.

Nový chodník po levé straně  
ulice (včetně místa na přecháze-
ní) propojí také konec ulice Na 
Kamenci s ulicí Na Salabce a Ne-
zvalovou.

REKONSTRUKCE PŘESTAVLCKÉ, 
ÚPRAVY V JIRÁSKOVĚ ULICI

V letošním roce plánujeme zlep-
šit také stav dvou městských 
komunikací. Tou hlavní investicí 
by měla být rekonstrukce Pře-
stavlcké ulice, jejíž obyvatelé 
jsou už delší dobu nespokojeni 
se stávajícím stavem. Trápí je 
kamiony, které navíc nedodržují 
rychlost, dále chybějící chodníky  
a přechod pro chodce, úzká vozov-
ka a celkově špatná bezpečnost.

V loňském roce se měs-
tu podařilo dohodnout s firmou 
Prof Svar, která zde staví vý-
robní halu, na tom, že přispěje 
na rekonstrukci silnice částkou 
dva miliony korun. Další milion 
a půl přislíbil Středočeský kraj  
a sto tisíc korun ZD Březina. Zbý-
vající náklady zaplatí město ze 
svého, přičemž celková odhadova-
ná cena rekonstrukce se pohybuje 
od čtyř do čtyř a půl milionu korun. 

Návrh řešení komunikace byl 
představen obyvatelům ulice na 

veřejném setkání na konci listo-
padu minulého roku a narazil na 
jejich odpor. Ten souvisel přede-
vším se záměrem rozšířit vozovku  
a posunout chodník blíž k bytov-
kám. Zda k rekonstrukci dojde, je 
v této chvíli nejisté a bude záležet  
i na tom, jestli se podaří najít shodu 
s obyvateli. Stav ulice je ale důležitý  
i pro další obyvatele města – Pře-
stavlcká je často využívaná na 
procházky do blízké přírody a Čes-
kého ráje.

Druhou komunikací, která se 
dočká úprav, je Jiráskova ulice.  
V tomto případě se ale jedná  
o zásahy drobnější, v řádu statisíců 
korun, které se budou týkat zadní 
části ulice (část před kolejemi 
prošla kompletní rekonstrukcí v 
roce 2015). Úpravy se budou týkat 
odvodnění v jedné části vozovky  
a organizace parkování. Přínosem 
bude vybudování nového nasví-
ceného přechodu pro chodce.

některé často zmiňované problémy 
město v podstatě nemá ani přímý 
vliv a najít uspokojivé řešení je tak 
velmi složité. 

Na následující dvoustraně by-
chom vám rádi podrobněji představi-
li nejvýznamnější investiční projekty, 
které jsou zařazeny do aktuálního 
akčního plánu. Kompletní schvále-

ný Strategický plán města Mnicho-
vo Hradiště na období 2016-2026  
a aktuální Akční plán na roky 2017-
2018 naleznete na webu města pod 
odkazem www.mnhradiste.cz/bu-
doucnost.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

uvolní po stávající kuchyni ve škol-
ce, budou využity pro vybudování 
další třídy. 

Podobu budovy navrhli archi-
tekti ze studia Projektil architekti. 
Aktuálně se dopracovává projek-
tová dokumentace, následovat 
budou povolovací řízení a výběr 
zhotovitele stavby. A jak to bude 
s financováním? V loňském roce 
jsme podali žádost o dotaci, která 
by měla pokrýt 40 procent nákladů 
stavby, což by výrazně ulevilo roz-
počtu města. Žádost zatím úspěš-
ně prošla prvními koly hodnocení  
a nyní čekáme, zda bude rozhodnuto  
o podpoře projektu. 

OPRAVA FASÁDY RADNICE A OPRAVA HISTORICKÉHO VSTUPU
prostor nade dveřmi bude nově 
zakončen obloukem, čímž vstup 
získá zcela nový výraz, a prostor 
se dočká i dvou zajímavých umě-
leckých děl. 

Architekti navrhují zavěsit pod 
strop designové lustrové svítidlo 
a na stěny do výše očí umístit 
jakousi časovou osu zachycující 
významné události spojené s měs-
tem i jeho obyvateli, jejíž autorkou 
bude architektka Zuzana Koňaso-
vá. Nápisy vyvedené v kovových 
páscích otočené o 90 stupňů ve 
výsledku vytvoří dojem zvukové 
vlny – jakýsi hlas města.

Letošní práce jsou napláno-
vané na období od dubna do října, 
v příštím roce budou ve stejných 
měsících pokračovat další etapou.

Novorenesanční radnice z kon-
ce 19. století, tvoří právem jednu  
z dominant města, a to nejen díky 
svému atypickému umístění do 
středu centrálního náměstí. Na 
současném stavu její fasády se 
však podepsal jak zub času, tak 
nešetrné opravy proběhlé v minu-
lých desetiletích. Město, které se 
na potřebě vrátit radnici původní 
krásu shodlo s občany, proto na 
příští dva roky připravuje citlivé 
restaurování původní fasády a na 
letošní rok již zastupitelé vyčlenili 
peníze z rozpočtu města na první 
část oprav (severní a jižní průčelí). 
Opravám tedy nic nestojí v cestě.

K účasti na projektu byli při-
zváni profesionální restaurátoři, 
kteří v minulých měsících společ-

ně s památkáři zmapovali veškeré 
škody, drolícími se sgrafity počínaje 
a poškozenou figurální výzdobou 
konče.  Čeká je odstraňování vrstev 
starých nátěrů, čištění ozdobných 
prvků (soch či maskaronů) nebo 
oprava trhlin, sgrafit a soch.

Samotná oprava fasády by měla 
stát zhruba 6,5 miliony korun (letos 
3,5 milionu), město doufá, že se mu 
podaří získat dotaci z Ministerstva 
kultury ČR.

Změny však čekají v roce 2018 
i východní průčelí a věž radnice. 
Do nového kabátu se letos zahalí 
historický vstup do radnice, kterým 
procházejí hosté divadla nebo sva-
tebčané, kteří uzavírají manželství 
v obřadní síni městského úřadu. 
Úpravy vstupního traktu a zádveří si 

vyžádají dalších 1,5 milionu korun, 
výsledek však bude stát za to.

Na návrhu proměny historické-
ho vstupu pracovalo od května 2015 
liberecké studio ANUK architekti. 
Jeho zadáním bylo vrátit vstupu 
slavnostní a reprezentativní ráz (vy-
měnit dveře a upravit vstupní halu).

Architekti navrhli nahradit stá-
vající dveře novými z masivního 
dubu ošetřeného pouze lakováním.  
O světlo ve vstupní hale se mají 
postarat velkorysé skleněné tabule 
umístěné v obou křídlech dveří, pou-
žité kování má být vyrobené na míru.

Ve vestibulu proběhne před za-
hájením prací průzkum, zda strop 
neukrývá nějakou zakrytou a zapo-
menutou malbu. Následně budou 
stěny i strob vymalovány na bílo, 

Školkové kuchyně renovaci potřebují.

Návrh nové podoby vstupní haly z východní strany radnice.
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MÍSTA PRO SETKÁVÁNÍ: SYCHROVÁK  
A HASIČÁRNA V HOŠKOVICÍCH

Mít místo, kde se mohou souse-
dé scházet, je předpokladem ke 
spokojenému životu v každé obci. 
A nezáleží na tom, zda se jedná  
o několikatisícové město nebo o vís-
ku o pár desítkách čísel popisných. 
Město si tuto potřebu uvědomuje,  
a proto letos podpoří úpravy dvou 
společenských center místních 
částí.

Obyvatelé Sychrova jistě při-
vítají úpravu sociálních zařízení 
ve svém Klubu Sychrovák. Díky 
investici ve výši 300 tisíc korun se 
letos dočkají hrubé stavby nových 
toalet odpovídajících současným 
standardům. Tato úprava navazu-
je na již proběhlé stavební práce 
z loňského roku (přestavba části 

stropu nad podiem a výměna stře-
chy) a proběhne ve dvou etapách. 
Přesný rozsah stavebních prací, 
které proběhnou letos, bude znám 
po výběru zhotovitele.

V Hoškovicích se připravuje 
dokonce celková rekonstrukce 
objektu tamní hasičské zbrojnice, 
která bude sloužit jako společen-
ská místnost. Dojde k vybourání 
a položení nové podlahy, vybu-
dování nové stropní konstrukce, 
výměně oken a dveří, výstavbě 
sociálních zařízení, instalaci 
nových rozvodů i zařízení spo-
lečenské místnosti. Na závěr se 
objekt dočká nové fasády. Do Ho-
škovic investuje město 2,2 milionu  
korun.

– TÉMA –

PLÁNY MĚSTA NEJEN NA ROK 2017

HLEDÁNÍ KOMPROMISU: 
REVITALIZACE SÍDLIŠŤ

Stav veřejných prostranství sídliště 
vymezeného ulicemi Čsl. armády, 
V Cestkách a Jaselská trápí místní 
dlouho. Znovu se to objevilo vloni 
při debatách a dotazníkovém šet-
ření. Jeho rekonstrukce bude pro 
vedení města prioritou – na sídlišti 
bydlí více než tisícovka lidí. 

Najít ideální, rychlé a všem 
vyhovující řešení ale není jedno-
duché. Obyvatelé sídliště si stěžují 
na špatné komunikace, chodníky 
či nedostatek parkovacích míst, 
zároveň je potřeba řešit využi-
tí zelených ploch, kontejnerová 
stání, lavičky, hřiště. Často jsou 
požadavky protichůdné a bude 
nutné hledat kompromisy. I proto 
chceme nejdříve (v první polovině 
letošního ruku) zpracovat studii 
tohoto prostranství a projednat ji  
s místními obyvateli. V návaznosti 
na schválenou studii bude zpraco-

vána projektová dokumentace.
Termín celkové rekonstrukce 

sídlištních prostor se bude odvíjet 
od rozsahu prací a dostupných fi-
nancí – ať už těch, které zastupite-
lé schválí v rozpočtu města, nebo 
získaných dotací. V roce 2018 
bychom ale rádi zahájili alespoň 
první fázi rekonstrukce.

Podobný proces plánujeme  
i v případě sídliště v okolí Poříčské 
ulice. Zde samozřejmě vnímáme 
velké deficity v parkování – auta 
dnes stojí v podstatě, kde se dá.  
I tady ale chceme řešit prostranství 
jako celek a ne jenom parkovací 
místa. Ke zpracování studie pro 
toto prostranství se dostaneme 
pravděpodobně v druhé polovině 
roku, případně na začátku roku 
následujícího.

Prostředky na obě studie 
chceme získat z dotací.

PRO DOPRAVU JEDEN TERMINÁL
Projekt na úpravu náměstí musí jít 
ruku v ruce s projektem přesunu 
autobusového nádraží. Už od 50. 
let minulého století územní plán 
s nádražím počítal u vlakového 
nádraží. Tuto variantu i nyní vidí-
me jako nejlepší s podmínkou, že 
náměstí zůstane veřejnou hromad-
nou dopravou dobře dostupné díky 
nácestným zastávkám.

V letošním roce by na pří-
pravu terminálu už mělo konečně 

dojít. V rozpočtu města máme 
schválené peníze na projektovou 
dokumentaci a aktuálně vybíráme 
jejího zpracovatele. V dokumen-
taci budeme řešit nejen stání pro 
autobusy, ale i parkoviště pro auta 
či kola a také navazující zeleň.  
A koncem září je před námi další 
výzva - uzavírka žádostí o dotaci 
na dopravní terminály. Pokud by-
chom uspěli, bude cesta k novému 
nádraží výrazně jednodušší. 

KAM DÁL S BUDOVOU KLUBU?
Na tom, že budova Klubu není  
v současné podobě ani náhodou 
ozdobou náměstí, se asi shodne 
velká část Hradišťáků. Stav budovy 
není vyhovující, vnitřní uspořádání 
prostor neodpovídá současným 
potřebám a vybavení je zastaralé. 
Už od loňského roku se debatuje  
o možných variantách využití 
Klubu. V letošním roce bychom 

rádi dospěli do fáze zpracování 
projektu řešení vnitřních prostor. 
V návaznosti na něj můžeme 
přistoupit k rekonstrukci střechy  
a odvlhčení budovy, na které jsou v 
rozpočtu města připraveny finanč-
ní prostředky. Projektovat budeme 
také nový vstup, a to tak, aby byl 
bezbariérový a byl v souladu s bu-
doucími úpravami náměstí.

BĚHEM JARA BUDOU POKRAČOVAT 
ÚPRAVY PLÁŽE U JIZERY

První část úprav pláže u Jizery 
proběhla už vloni a plavci mohli  
v létě odpočívat na dřevěných pla-
tech, která vyráběli a také instalo-
vali studenti architektury z ČVUT. 
Letos bude zvelebování pláže Na 
Kamínkách pokračovat.

V první řadě budou usazeny 

lavičky. Ty už má město dokonce 
nakoupené. Nyní se pouze čeká 
na to, až se oteplí. Pláž však 
čeká ještě další drobné doplnění 
mobiliáře. Uvažuje se například  
o vybudování samoobslužných gri-
lovacích míst. Záležet však bude 
na finančních možnostech města.

PŘÍJEMNĚJŠÍ LESOPARK
V loňském březnu jsme se s pár 
desítkami zájemců sešli na deba-
tě o tom, jak upravit pláž u Jizery  
a lesopark. S pláží jsme začali hned, 
lesopark se dočká prvních změn  
v letošním roce. Nebude se však 
jednat o žádné radikální zásahy.

Hlavním předmětem úprav je 
rekonstrukce cest, na kterou se 
nám podařilo získat dotaci z mi-
nisterstva zemědělství. V rámci 
1. etapy necháme upravit cesty 

mezi vstupem do parku u fotba-
lového hřiště a „sáňkařskou drá-
hou“. Počítáme i s vybudováním 
vyhlídkového místa, osazením 
nových laviček, košů, infopane-
lů a případně i osvětlením jedné  
z cest. Předpokládaná investice je 
ve výši 1,4 milionu korun.

Budeme se snažit získat pro-
středky i na další úpravy – sanaci 
skal, zpevnění zbytku cestní sítě  
a dokončení výměny mobiliáře.  

VODA V KRAJINĚ
Chodíte-li rádi okolní krajinou, 
určitě víte, kde jsou Přestavlcké 
rybníky. Na letošní rok připra-
vujeme rekonstrukci největšího 
z nich, nacházejícího se pod 
farmou Přestavlky. Záměrem je 
odbahnění, oprava hráze, břehů 
a stavba nové výpusti. Oprava 
umožní plnit rybníku jeho hlavní 
funkce v krajině. Jednou z nich je  
i zadržování vody, což je téma,  
o kterém se v poslední době čas-

to mluví.  A samozřejmě prospěje  
i vodním živočichům a rostlinám. 
Rekonstrukce bude stát přibližně 
dva miliony a náklady budou po-
kryty z 80 % z dotace ministerstva 
zemědělství.

Druhý rybník, kterým se bu-
deme v letošním roce zabývat, je  
v Hoškovicích (rybník „Na Obci“). 
Zde necháváme projektovat výpusť 
a podle výše nákladů se rozhodne  
o jeho případné další obnově. 

DŮLEŽITÉ MENŠÍ PROJEKTY, KTERÉ LETOS PROBĚHNOU

Velké investiční projekty nevznik-
nou ze dne na den. Vždy je potřeba 
shodnout se na zadání, zpracovat v 
různých stupních projektovou doku-
mentaci, projít potřebnými schvalo-

vacími řízeními, vybírat dodavatele 
a ideálně i získat na projekt dotace, 
protože možnosti rozpočtu města 
jsou hodně omezené.

Z pohledu občana trvá příprava 

možná až moc dlouho a i my bychom 
si přáli vše urychlit. Věřte ale, že na 
projektech pilně pracujeme, čas ne-
marníme a většinou se nám ho spíš 
nedostává. V následujícím roce nás 

čeká pokračování příprav již rozběh-
nutého projektu revitalizace náměstí 
a nastartování dalších, z našeho 
pohledu podobně významných akcí. 
Určitě o nich od nás ještě uslyšíte.

CO ZATÍM NENÍ VIDĚT: ŘADA PROJEKTŮ SE CHYSTÁ

A ZASE TO NÁMĚSTÍ
O projektu náměstí se snažíme 
průběžně informovat jak v Kamelo-
tu, tak na webu města či veřejných 
setkáních. Určitě ale stojí za to 
zmínit, v jakém bodě se nyní práce 
nacházejí a co je před námi. 

Asi není třeba do detailů při-
pomínat architektonickou soutěž, 
ze které vzešly tři oceněné návrhy.  
Z nich byl v dalším jednání jako 
nejlepší vybrán projekt drážďanské 
kanceláře Rehwaldt Landschaft-
sarchitekten, se kterou byla v říjnu 
loňského roku uzavřena smlouva 
na dopracování detailní studie (tu 
budeme financovat prostřednic-
tvím dotace). 

V letošním roce a ještě i v po-
lovině roku následujícího nás čeká 
zpracovávání jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace a schva-
lovací řízení (územní a stavební 

řízení), které má své dané lhůty. 
Doufáme, že v polovině roku 2018 
bude projekt na revitalizaci náměs-
tí připravený „v mašličkách“ a bude 
se moci začít s výběrem dodavate-
le a následně i s postupnou reali-
zací. V předstihu, před samotnou 
realizací, budou provedeny opravy 
na některých podzemních inženýr-
ských sítích.

BAZÉN ZŮSTÁVÁ MIMO HRU
Přání mít v Mnichově Hradišti kry-
tý bazén či venkovní koupaliště 
zaznívá při veřejných debatách 
poměrně často. Městský úřad 
proto prověřil, o jakou investici by 
se případně jednalo a jakou zátěž 
by provoz takového areálu do bu-
doucna pro město představoval. 

Náklady na vybudování kry-
tého bazénu s atrakcemi, které za 
relaxací přilákají celé rodiny, začí-
nají okolo 100 milionů korun. Vedle 
vysoké počáteční investice by však 
v budoucnu mohla problém před-
stavovat také udržitelnost projektu. 
To, že si na svůj provoz řada kry-
tých bazénů ani zdaleka nevydě-
lá, potvrzují jejich provozovatelé. 

V okolí by navíc takový areál měl 
značnou konkurenci (Mladá Bole-
slav, Turnov, Liberec).

Velkou konkurenci by mělo 
i venkovní koupaliště. V bezpro-
středním okolí města fungují kou-
paliště na Klášteře, v Dolní Buko-
vině, Kněžmostě nebo již zmíněné 
Mladé Boleslavi. Tyto areály navíc 
nabízejí celou paletu služeb, aby 
se uživily.

Město se absenci vodního 
areálu snaží kompenzovat úpra-
vou pláže u Jizery, což se už vloni 
setkalo pozitivními reakcemi, nebo 
společnými výlety do boleslavské-
ho bazénu, kam Hradišťáky vozí 
autobus, v němž se neplatí jízdné.

CO SE ZATÍM 
REALIZOVAT NEBUDE

SPORTOVIŠTĚ NAD PARKEM 
Areál atletického hřiště za 2. ZŠ 
byl vybudován v 50. letech minu-
lého století a tomu odpovídá i jeho 
dnešní stav. Město má záměr zre-
konstruovat ho a vybudovat více-
účelový sportovní areál pro atletiku 
a míčové hry. Srovnatelné sporto-
viště se totiž ve městě nenachází. 
Projekt je v podstatě připravený –  
v loňském roce jsme nechali do-

pracovat projektovou dokumentaci 
a bylo vydáno stavební povolení. 
Pokud by se tedy podařilo získat fi-
nance, může se začít stavět. Před-
pokládané náklady rekonstrukce 
sportoviště se pohybují okolo 15 
milionů korun a město se již ně-
kolikrát (a zatím stále neúspěšně) 
pokoušelo na hřiště získat dotaci. 
Budeme se snažit dál. 

LÁVKA NA HORKU
Obnova Husovy aleje a překlenu-
tí dálnice lávkou bylo téma, které 
se během debat i dotazníkového 
šetření stále objevovalo a vrace-
lo. I po více než třiceti letech, kdy 
protnula krajinu dálnice, krásná 
výletní cesta žije ve vzpomínkách.  
V roce 2016 jsme nechali zpra-
covat studii proveditelnosti, která 
realizovatelnost lávky potvrdila. 
Vize propojit Hradiště prostřednic-
tvím cyklostezky a lávky s Horkou, 
a naplnit tak slogan města „brána 
do Českého ráje“, je přitažlivá. Ná-

klady na lávku a celkové napojení 
nejsou přesně vyčísleny, pohybují 
se však někde mezi 15 až 30 mi-
liony korun (a dále by bylo nutné 
počítat s každoročními náklady na 
údržbu lávky).  Stavbu by tedy ne-
bylo možné realizovat bez dotací. 
Během prosincového projednávání 
rozpočtu na rok 2017 nebyly zastu-
pitelstvem schváleny prostředky 
na projektování lávky, takže v le-
tošním roce se s posunem v tomto 
projektu nepočítá. Uvidíme, jestli 
pro něj bude další rok příznivější. 

CO SE BUDE REALIZOVAT JEN 
ZA IDEÁLNÍCH PODMÍNEK

CO NEMŮŽEME OVLIVNIT 
PŘÍMO, ALE ZABÝVÁME SE TÍM

NÁKLADNÍ AUTA I BEZOHLEDNOST
Často se k rukou starosty dostá-
vají žádosti a prosby o vyhovění 
věcem, na které je radnice prostě 
krátká a které má na starosti kraj, 
stát nebo soukromý majitel.

Například omezení nákladní 
dopravy od Veselé, přes centrum 
města po Hoškovice. Tato tra-
sa vede po krajské komunikaci  
a nákladní auta se často vyhý-
bají dálnici kvůli mýtnému (to je  
v kompetenci státu). Zde nám tedy 
zbývá jen vyjednávat s krajem  
a hledat drobná a často velmi tvo-
řivá řešení. Nás na radnici to štve 
stejně jako vás.

Podobně je to s areálem Be-
nešovky, bývalé textilky pod zám-
kem, podloubím na náměstí či 
nevzhledným pozemkem při vjez-
du na náměstí naproti hotelu Hro-

zen. Tyto budovy a pozemky jsou 
v soukromém vlastnictví, a zbývá 
tedy jen vyjednávat s jejich majiteli, 
motivovat je k renovaci míst nebo 
hledat pro dané lokality investory.

V neposlední řadě musím 
zmínit bezohlednost některých 
Hradišťáků vůči Hradišťákům. Roč-
ně vynaložíme přes 200 tisíc korun 
na opravy následků vandalismu, 
donekonečna přidáváme peníze 
na úklid psích exkrementů nebo 
odhozených nedopalků a mohl 
bych pokračovat. Na každé bezo-
hledné chování dokážeme reago-
vat, nepřetržitě kontrolovat nedodr-
žování pravidel však nedovedeme 
– to je v hlavě každého z nás.

 Na webu města se do léta 
objeví odpovědi na často kladené 
otázky tohoto typu.
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Po silvestrovské veselici měla ještě v pondělí 2. ledna většina poslední vol-
ný a veskrze klidný den, když se do městského divadla sjelo k novoročnímu 
koncertu sedm příbramských hudebnic a tři hudebníci vokálně instrumen-
tálního tělesa Chairé. Právě při tomto hudebním vystoupení, konkrétně  
v jeho druhé půli, zazněly patrně na celém Mnichovohradišťsku v letošním 
vánočním čase naposledy tradiční české koledy. Ještě předtím ale Chairé 
zahrálo pro potěchu uší a duší vánoční a novoroční písně z Francie, Ang-
lie, Ruska, Itálie a Španělska. Hráči často střídali hudební nástroje, včetně 
historických. V závěru se dostalo i na dvoje dudy a zpívání s publikem. 
Foto: Jiří Senohrábek

Největší potlesk jim vysloužil závěrečný semaforský přídavek Je nebez-
pečné dotýkat se hvězd. Ale jinak se jihočeský Sax Work Quartet ve 
čtvrtek 19. ledna pohyboval v těch hudebních vodách, kde by čtyři sa-
xofony čekal jen málokdo: Aranžérka Kateřina Pavlíková (druhá zprava) 
odcizila nejčastěji klavíristům několik většinou široce známých skladeb 
českých skladatelů Dvořáka, Smetany, Martinů a Janáčka. Občas dokon-
ce vložila na program koncertu i skladbu pro celý orchestr, aby ji před-
vedla jen po boku dvou kolegyň a jednoho kolegy v netradičních saxo-
fonových úpravách. A aby ten dojem z jednonástrojového čtyřčlenného 
orchestru byl co nejmonumentálnější, vznikla po představení u zrcadel  
v divadelní šatně ještě tato fotografie. Foto: Jiří Senohrábek

Inscenace klasického kusu, ale na moderní scéně vymezené neonovým 
čtvercem a dveřmi s nápisem Exit. Poetické postavy, ale v současném odě-
vu. Taková byla v pondělí 23. ledna Manon Lescaut v podání pražského Di-
vadla Anfas, v němž hraje několik bývalých i současných členů Městského 
divadla z nedaleké Mladé Boleslavi. V roli Manon se Svatava Milková (mo-
mentálně na rodičovské dovolené) střídá s Annou Theimerovou, která se  
v Hradišti objevila v kostýmu Nezvalovy hříšné světice po neuvěřitelných 
dvou a půl letech. Hereckým poutačem číslo jedna byl ale pro většinu di-
váků bezpochyby Filip Tomsa jako rytíř des Grieux (zcela vpravo). Zvláště 
poté, co tři dny před představením u nás dojal především ženské publikum 
svou televizní 13. komnatou. Foto: Jiří Senohrábek

Poradit se, jak pátrat po předcích, přišlo v úterý 24. ledna do sálu Klubu 34 
zájemců. Genealožka Blanka Lednická v besedě nazvané Tajemství vlast-
ního rodokmenu upozornila na největší nástrahy v odhalování rodinné his-
torie a na některé administrativní a jiné zásady minulosti, které významně 
usnadní, nebo naopak zkomplikují hledání rodinných kořenů. Věděli jste 
třeba, že sňatky se dříve uzavíraly zásadně v místě bydliště nevěsty? Že 
ve starších matrikách najdete obvykle data křtu a pohřbu, nikoli narození 
a úmrtí? Že před rokem 1784 neuvádí matriky rodné příjmení nevěsty, což 
výrazně ztěžuje celé pátrání? Že veškeré matriky z farností ve Středo-
českém kraji už byly zdigitalizovány a vy jimi tak můžete listovat z pohodlí 
domova? Bylo nám jako pořadatelům ctí, že pozvánku na akci odvysílala 
Česká televize. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Veselé skoky přijedou s pohybovou 
taškařicí, která sbírá mezinárodní ceny
Čirá radost. Tímto jednoduchým 
charakterizačním spojením, z něhož 
tryská energie, se dá nazvat styl  
a vyzařování netradičního pražské-
ho divadelního uskupení Veselé 
skoky. Právě to vystoupí s předsta-
vením Na hlavu v městském divadle 
v pondělí 13. února od 19.30 hodin.

Méně známou činností herce 
Miroslava Hanuše, který v poslední 
době exceloval v rolích podrazáků  
v televizních seriálech Ulice či Pří-
pady prvního oddělení, je divadelní 
režie. Právě on a jeho žena, choreo-
grafka Jana Hanušová, dali před víc 
než desetiletím dohromady partu lidí 
dnes kolem pětatřiceti let, kteří kro-
mě životní energie srší také talentem 
– nejen hereckým, ale i mimickým  
a pohybovým. Shodou okolností 
jsou to takřka všichni do jednoho 
přední čeští herci své generace 

Do Hradiště se chystá pýcha Berlínských filharmoniků
Kruh přátel hudby Mnichovo Hra-
diště je už léta proslulý vynikající 
dramaturgií. Ovšem ani zde neuvi-
díte často hrát muzikanta, který byl 
takřka celé jedno desetiletí sólistou 
Berlínských filharmoniků, jednoho 
z nejprestižnějších světových or-
chestrů. Tato mimořádná příležitost 
se naskytne ve zdejším městském 
divadle ve čtvrtek 16. února od 19 
hodin. A oním mimořádným hudeb-
níkem bude český hornista Radek 
Baborák.

Koncertoval na pódiích od 
Utrechtu přes Salcburk a Petrohrad 
až po Jeruzalém či Nagano. Zcela 
ojedinělá je Baborákova popularita 
v Japonsku, kde poprvé triumfoval 
v roce 1994 teprve čerstvě plnoletý 
a kde od té doby rozvíjí zcela kon-
tinuální hudební kariéru. Taktéž již 
v osmnácti, bez nutnosti absolvovat 
obvyklý konkurz, obsadil na dva roky 
místo prvního hornisty České filhar-

monie, než se vydal do Mnichova  
a posléze k dalším německým or-
chestrům.

V Mnichově Hradišti se Ba-
borák, jednoznačný trumf letošní 
koncertní sezóny Kruhu přátel hud-

by, představí po boku dvou žen,  
v komorním seskupení Trio Jadin. 
Jméno dal této klasické hudební 
formaci francouzský skladatel ob-
dobí klasicismu, člen francouzské-
ho Královského orchestru a autor 

přinejmenším tří proslulých skladeb 
pro klavír, violoncello a lesní roh.  
A to jsou právě nástroje, které v Triu 
Jadin bravurně ovládají klavíristka 
Andrea Vavrušová, violoncellistka 
Hana Baboráková – Shabuová a již 
zmíněný Radek Baborák. 

Vystoupení světově proslulého 
sólisty, čerstvého čtyřicátníka, který 
po léta exceloval mimo jiné jako só-
lista Berlínských filharmoniků (2003 
– 2010), a dvou kvalitních hudebnic 
po jeho boku, je pro město Mnichovo 
Hradiště velkou ctí. Připomínáme, 
že i když letos podruhé v řadě na-
rostl počet abonentů koncertů Kruhu 
přátel hudby na úctyhodných 160 
předplatitelů, je v hledišti stále ještě 
několik desítek volných míst pro jed-
norázové návštěvníky koncertů, a to 
i v předních řadách.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Světově proslulý hornista Radek Baborák.

– mluvíme tu o jménech jako Jan 
Meduna, Václav Jílek, Jan Zadra-
žil, Ondřej Kavan, Radim Madeja, 
mimochodem držitel zatím poslední 
udělené Thálie za rok 2015, v dám-
ské části tohoto souboru pak o Lucii 
Pernetové, Evě Leimbergerové, He-
nrietě Hornáčkové, Nině Horákové či 
Barboře Janatkové.

Když jsem tyhle herce, z nichž 
takřka každý má své hlavní, pevné 
angažmá v prestižních divadlech, 
od Divadla v Dlouhé po Městská 
divadla pražská, viděl pohromadě 
poprvé – předvedli tehdy rozvernou 
pohybovou parodii na muzikálové 
konkurzy nazvanou Chabrus Line – 
byli pro mne vysloveným zjevením 
vyzařujícím originalitou. Na první 
pohled strhne diváka jejich pohybo-
vá virtuozita mixovaná s nakažlivým 
humorem. A především zaujetí pro 

právě tenhle divadelní projekt, na 
němž nepracují proto, aby měli na 
splátku hypotéky, ale jednoduše  
z toho důvodu, že je to baví a vidí  
v tom smysl. Baví je být spolu a hrát 
originální divadlo.

V představení Na hlavu, se kte-

rým jsme Veselé skoky pozvali do 
Hradiště, předvádí osm protagonistů 
s energickou nadsázkou hned něko-
lik poněkud vyšinutých lidských typů 
– od nymfomanky, přes kleptomana, 
až po hysterku. Zkrátka všichni jsou 
tu více či méně na hlavu, proto onen 
název. Není divu, že místem děje je 
blázinec. Inscenace získala 1. cenu 
a také speciální cenu poroty na 
mezinárodním festivalu Teatarfest 
Sarajevo. Už to zní jako doporuče-
ní – jak pro ty, kteří chodí do divadla 
za zábavou, tak především pro ty, 
kteří chtějí vidět nevšední divadlo 
skutečně na úrovni. Hradišťáci proje-
vili dobrý vkus. V čase, kdy vychází 
tento článek, jsou volné maximálně 
ještě čtyři vstupenky.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Veselé skoky, Na hlavu.

Přednáška prozradí, jak se 
dobře cítit ve vlastním těle
Proč se někdy cítíme špatně? 
Chcete vědět, jaké jsou nejčastěj-
ší příčiny mizerné nálady a jak se 
tohoto stavu zbavit? O tom, co nás  
v životě nejčastěji rozladí, co špatně 
snášíme, s čím se neumíme jed-
noduše vyrovnat bude přednášet 
paní Jiřina Krejzová, B.Th., lektorka  
a poradkyně zdravého životního stylu  
s holistickým (celostním, komplex-
ním) přístupem. 

Pokud vás toto téma zaujalo, 
budeme se na vás těšit v úterý 21. 
února 2017 v 18 hodin v sále Klubu 
Mnichovo Hradiště. Vstupenky za 70 
Kč můžete zakoupit v předprodeji  
v kanceláři Klubu Mnichovo Hradiš-
tě, poté půl hodiny před akcí na sále. 
Vstupenky nebudou číslované.

Marcela Jindříšková,
Klub Mnichovo Hradiště

V únoru v kině vystoupí 
artistická skupina Mistral
Zveme všechny příznivce cirkuso-
vé zábavy, zejména rodiče s dětmi, 
v sobotu 4. února od 14 hodin do 
městského kina na zábavné vystou-
pení artistické skupiny Mistral.

Tato skupina existuje již od roku 
2005 a v současnosti v ní vystupují 
čtyři artisté. Jejich představení Cir-
kus bude se nese ve stylu klasických 
cirkusových vystoupení a pobaví jak 
děti, tak dospělé. Akrobaté před-
vedou cviky v odvážných výškách, 
kouzelník vás překvapí neuvěřitel-
nou iluzí, uvidíte fakíra, který se 
nebojí ostrých střepů či artistu, který 
na svém těle dokáže roztočit velký 
počet obručí. Samozřejmě nebude 
chybět klaun, který mezi jednotlivými 
vystoupeními pobaví nejen děti.

Vstupné na tuto akci je 60 Kč 
a vstupenky se budou prodávat  
v kině před vystoupením, od 13 
hodin. Rezervovat lístky můžete na 
www.SkupinaMistral.cz

Na představení je možné zakou-
pit suvenýry na památku. 

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Tyláci zvou na premiéru
plnou nových tváří
Vážení přátelé ochotnického diva-
dla, to, že by náš amatérský soubor 
Tyl rád trochu omládl, jsme avizovali 
už před časem. Je dobré, když se 
vedle starších a zkušenějších herců 
zapojí do zkoušení a celého toho di-
vadelního kolotoče i nováčci. Získají 
tak herecké zkušenosti, na kterých 
– když vydrží – mohou ve svém bu-
doucím „ochotničení“ stavět.

Hledali jsme a našli. A podle 
zmíněného modelu jsme dali do-
hromady naše nadšené začátečníky  
s několika věkově blízkými zkušeněj-
šími hereckými kolegy, řekli si něco 
o tom, jak se takové divadlo dělá, 
zkusili pár etud. Někteří vydrželi, ně-
kteří ne. A s těmi, co ano, jsme na-
cvičili hru, spíše tedy hříčku, zvanou 

Lucerna.
Původní stejnojmennou divadel-

ní hru napsal Alois Jirásek, to je vše-
obecně známo. Dramatik a televizní 
režisér Oldřich Dudek ji ovšem ma-
ličko zkrátil, maličko upravil a malič-
ko postavil na hlavu. A my se s takto 
upravenou Lucernou představíme 
ctěnému publiku na scéně mnicho-
vohradišťského divadla v sobotu 18. 
února v obvyklý čas, tedy v půl osmé 
večer. Pokud máte zájem, vstupenky 
jsou v předprodeji v Klubu Mnichovo 
Hradiště.

Berte to, prosím, jako pozvání. 
Budeme se těšit.   
             

Rudolf Vízek,
DS Tyl Mnichovo Hradiště

DS Tyl naposledy sklízel ovace se svou komedií Rodina je základ.
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Gymnazisté mají možnost vyzkoušet si 3D 
modelování a své výrobky si vytisknout!

Strategický rámec je hotov. A co dál?
Chtěli byste sami chodit nebo posílat 
své dítě do školy, kde „učení a učení 
se je smysluplná, radostná a efektiv-
ní aktivita pro všechny zúčastněné“, 
která „vybavuje děti a žáky znalost-
mi a dovednostmi potřebnými pro 
život, posiluje zdravé sebevědo-
mí, samostatnost a odpovědnost“  
a v níž „základem výchovy a vzdě-
lávání je respekt k individualitě  
a jinakosti žáka i učitele“? Toto jsou 
některé z hlavních myšlenek vize 
otevírající Strategický rámec Míst-
ního akčního plánu Mnichovohra-
dišťsko.

Strategický rámec Místního akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání pro 
ORP Mnichovo Hradiště – jak zní 
úplný název dokumentu – předsta-
vuje rámec pro vzdělávání v regionu 
do roku 2023 a týká se samozřejmě 

všech vzdělávacích aktivit – tedy ne-
jen škol, ale i volnočasových krouž-
ků a klubů či akcí například muzea 
nebo knihovny zaměřených na děti. 
Jako své priority uvádí kvalitní vzdě-
lání pro život, úspěch pro každé dítě, 
dobře fungující školu a komunitní 
spolupráci pro vzdělávání. Celé zně-
ní s podrobným vysvětlením priorit 
najdete na www.map-mh.cz a www.
facebook.com/mapmnichovohradist-
sko. 

Na zpracování dokumentu se 
podíleli zástupci všech skupin akté-
rů vzdělávání, tedy učitelé a ředitelé  
i zřizovatelé škol, vedoucí kroužků, 
pracovníci muzea nebo knihovny, 
aktivní rodiče, ať už jako členové 
pracovních skupin, řídícího výboru 
či třeba jen zodpovězením anketních 
otázek – skutečnost, že dokument 

vychází z jejich sdílené představy, 
je zcela klíčová pro možnosti jeho 
naplnění.

Tvorbou místního akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání ale práce 
MAP Mnichovohradišťsko zdaleka 
nekončí – začíná však její klidnější,  
a možná dokonce radostnější eta-
pa. Ta bude zaměřená především 
na organizování vzdělávacích akcí 
otevřených pro všechny, kdo mají  
o problematiku výchovy a vzdělává-
ní zájem. 

Již teď vás můžeme pozvat na 
dvě Setkání s inspirací:  seminář  
k místně zakotvenému učení (7. 
února 2017 od 17 hodin ve Volno-
časovém centru) a výjezd do ZŠ 
Kunratice s tématem Metody aktiv-
ního učení (29. března 2017). MAP 
chce také dál vytvářet příležitosti pro 

setkávání různých aktérů vzdělávání 
– a spolu s nimi postupně připravo-
vat akční plán, který umožní realiza-
ci již hotového strategického rámce. 
Pokud se i vy chcete zapojit osobní 
účastí, nápadem, podnětem – nevá-
hejte a kontaktujte nás prostřednic-
tvím našich webových stránek!

Dobré vyhlídky pro pokračování 
činnosti MAP dává to, že se podařilo 
stabilizovat pracovní tým – velkou 
radost máme zejména z nástupu 
nové projektové manažerky Svitlany 
Sazečkové. Na mateřskou dovole-
nou naopak odchází Kasia Szajda, 
doposud velká opora MAP. Děkuje-
me jí za odvedenou práci a přejeme 
hodně štěstí!

Lenka Sosnovcová, 
MAP Mladoboleslavsko

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Nejdříve se s 3D modelováním a tis-
kem seznámili zájemci z řad učitelů 
– ve čtvrtek 12. ledna odpoledne jim 
pan Rak, technický nadšenec, otec 
dvou žáků školy a předseda Školské 
rady, představil tuto technologii tak, 
aby sami mohli posoudit její eventu-
ální využití při výuce.

Za tři týdny bude následovat už 
3D dílna otevřená pro všechny žáky 
– ve čtvrtek 2. února bude od rána  
v učebně č. 223 aktivně v provozu 
3D tiskárna a na počítačích připrave-
né ukázky modelování, samozřejmě 
doplněné výstavkou výrobků pomo-
cí této technologie již vyrobených. 
Očekáváme, že se přijdou podívat 

jak větší skupiny studentů v rámci 
výuky (v hodinách fyziky, počítačů či 
matematického semináře se to ho-
dilo víc než skvěle), o přestávkách, 
o polední pauze nebo po vyučování 
pak individuální zájemci. 

Pro ty zvlášť nadšené bude jistě 
dobrou zprávou možnost aktivně si 
3D modelování vyzkoušet v rámci 
workshopu, který bude na Gymná-
ziu Mnichovo Hradiště fungovat od 
února.

Velký dík za to, že gymnazisté 
mají možnost opravdu jít s dobou 
ohledně užití moderních technolo-
gií, patří panu Rakovi, který nejen 
zprostředkoval získání počítačových 
licencí (pro školu bezplatných), ale 
především dal pro tyto účely k dispo-
zici svou vlastní 3D tiskárnu a pod-
pořil školu sponzorsky tak, aby si 3D 
modelování mohli zkusit všichni, kdo 
mají zájem.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Výlety za hranice
Učit se jinak než jen ve školní lavici 
je vždy prima. A u cizích jazyků je to 
potřeba jako sůl. Proto se Iveta Kar-
glová a Markéta Razáková, vyučující 
německého jazyka na ZŠ Student-
ská, rozhodly uspořádat ke konci 
roku pro žáky hned dva zahraniční 
výjezdy. Více již slovy žáků...

Dne 17. listopadu 2016 jsme 
vyjely, nás sedm dívek a paní uči-
telka, do nedalekého německého 
města Žitava – Zittau. Chtěly jsme 
si vyzkoušet některé základní fráze, 
které jsme se naučily během hodin 
německého konverzačního krouž-
ku. Všechny jsme se bály, že se 
nedomluvíme. Když jsme přijely do 
Žitavy, od paní učitelky jsme dosta-
ly k vyplnění pracovní list s různými 
otázkami, abychom se během krátké 
procházky městem také ještě něco 
nového naučily. 

Od vlakového nádraží jsme se 
vydaly do centra města, kde jsme 

v útulné cukrárně „Bäckerei Lust  
& Cafe” měly rezervovaná místa. 
Do Žitavy jsme přijely o něco dříve, 
proto jsme se šly projít a občas jsme  
i nahlédly do nějakého krámku. Krát-
ce před polednem jsme zamířily do 
cukrárny, kde nás mile přivítali. Když 
přišla řada na objednání, byly jsme 
všechny nervózní. Číšník nás ale 
hned pochválil a paní učitelka z nás 
měla velkou radost. 

V cukrárně jsme zůstaly asi 
dvě hodinky. Pak jsme se vydaly 
zpět na nádraží s tím, že po cestě 
ještě zajdeme do několika krámků.  
V jednom z nich jsme si všechny 
koupily stejná trička. Ve vlaku jsme 
už usínaly a domů jsme přijely za 
tmy. Výlet se povedl a doufáme, že 
ještě nějaký další brzy podnikneme!

Danke und auf Wiedersehen!
                                                                                      

Dívky z 8.B a 9.A, 
Základní škola Studentská

Žáci sehráli úžasné 
divadelní představení
Předposlední den před Vánocemi 
nás překvapili žáci z literárně-dra-
matického kroužku, kteří si pro nás v 
tento sváteční čas připravili divadelní 
hru na motivy příběhu Charlese Dic-
kense Vánoční koleda.

Představení proběhlo v duchu 
„děti dětem“ a nehrálo se pouze jed-
nou. Prožívat s malými herci příběh 
skrblíka Ebenezera mohli totiž nejen 
žáčci ze školy na náměstí, ale také 
naši druhostupňoví a dokonce i děti  
z družiny 1. základní školy. 

Kouzelný příběh velkého spiso-
vatele o lakomém staříkovi, jenž se 

díky duchům Vánoc napraví, chytil 
za srdce všechny generace. Herec-
ké výkony členů kroužku, který u nás 
funguje pod vedením paní učitelky 
Matulové již třetím rokem, překvapi-
ly, nadchly, pobavily – zkrátka slavily 
velký úspěch. 

A již dnes víme, že členové 
kroužku další představení připravují 
na závěr školního roku. Bude vě-
nováno Karlu Čapkovi. Už se moc 
těšíme!

                                                                                                 
Učitelé a žáci,

ZŠ Studentská

Kroužek německé 
konverzace v Budyšíně
Ve středu 14. prosince 2016 se konal 
dlouho očekávaný vánoční výlet do 
Budyšína, kde jsme si mohli v praxi 
vyzkoušet naše znalosti němčiny. 

Počasí nám od začátku sice ne-
přálo, přesto jsme si nenechali zkazit 
vánoční náladu. Kousek za němec-
kými hranicemi jsme navštívili ruční 
výrobnu na typické německé vánoč-
ní hvězdy. Po příjezdu do Budyšína 
jsme si prohlédli centrum města  
a místní kostel. Poté jsme se přesu-
nuli o pár metrů dále do vyhlášené 
výrobny hořčice. Zde proběhla také 
krátká prohlídka i malá ochutnávka 
s možností nákupu výrobků. Všichni 
jsme se ale těšili hlavně na krásné 
adventní trhy a nedaleký obchodní 
dům. Dvě hodiny volna utekly jako 

voda a my se opět sešli u našeho 
autobusu, abychom se vydali na 
cestu domů. Všichni přijeli plni zážit-
ků z krásného výletu. 

Děkujeme našim učitelkám  
a paní průvodkyni za skvělý výlet. 

                                                                                                 
Žáci 7. - 9. tříd,
ZŠ Studentská

Ani přes zimu ve školce nezahálejí a sportují
Pohyb je pro dítě jednou ze základ-
ních potřeb. V předškolním věku dítě 
tráví pohybem a „sportováním“ velké 
množství času. V tomto období se 
utváří a upevňuje vztah dítěte k po-
hybu a sportu obecně.

Prostřednictvím našeho školní-
ho vzdělávacího programu dětem 
nabízíme rozvoj dovedností velmi 
širokého charakteru, a tím i rozvoj 
pohybových dovedností. Rozvíjíme 
hrubou a jemnou motoriku, zařazu-
jeme pohybové aktivity k procvičení 
celkové koordinace pohybu, podpo-

rujeme fyzickou pohodu dětí a zlep-
šujeme tělesnou zdatnost u dětí.

Denně probíhá v každé třídě 
ranní cvičení zaměřené na zdravotní 
cviky a správné držení těla. Ke kaž-
dému cvičení patří i pohybové hry s 
různým zaměřením. Další pohybové 
aktivity jsou v závislosti na ročním 
období přenášeny na naši školní za-
hradu a na vycházky.

Od podzimu do léta jsou naše 
děti v pohybu. Na podzim získávají 
základy předplavecké výchovy v ba-
zéně v Jičíně. V zimě rozvíjejí spor-

tovní zdatnost, vytrvalost a všestran-
nost za využití sportovního náčiní  
a nářadí v hale BIOS při Základní 
škole v Sokolovské ulici. Naším cílem 
je podporovat u dětí radost z pohybu, 
vytvářet pohybové návyky a doved-
nosti, rozvíjet prostorovou orientaci  
a také schopnost dokázat spolu-
pracovat ve prospěch sportovního 
týmu. Na jaře již využíváme naši 
krásnou zahradu se všemi herními 
prvky, koloběžky, kola a odrážedla.

Celé Česko žije biatlonem. Biat-
lonem žijí i naše děti. První tréninky 

na zahradě i ve třídách již máme za 
sebou a v příštích dnech nás čeká 
na zahradě sportovní dopoledne, 
které bude zahrnovat „biatlonový stí-
hací závod“ (sjezd, běh na „lyžích“, 
střelba na terč ve stoje a vleže) a na 
závěr „mini hokejový“ zápas. Všichni 
se už moc těšíme.

Z oken našich tříd nyní pozo-
rujeme vznik ledové plochy za ZŠ 
Studentská na náměstí, a tak by nás 
lákalo vyzkoušet i brusle.

Mateřská škola Mírová
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Fotbalový turnaj mladších dorostenců 
v polském partnerském městě Chojnów
V sobotu 10. prosince zajížděl mlad-
ší dorost MSK s trenérem Janem 
Javůrkem na fotbalový turnaj do 
polského města Gromadka. Pozvání 
jsme obdrželi od partnerského měs-
ta Chojnówa, jehož starosta pan Jan 
Serkies pro nás připravil příjemný 
celodenní program včetně fotbalové-
ho zápolení. 

I přes počáteční cestovní kom-
plikace jsme na místo dorazili zhru-
ba za dvě hodiny a pan starosta 
nás přivítal osobně přímo na rynku  
v Chojnówě. Následně nás doprovo-
dil do zhruba 20 kilometrů vzdálené 
Gromadky, kde se v prostředí krás-
né a prostorné haly konal samotný 
turnaj. 

Obsazení bylo velmi kvalitní  
a pořadatelská péče na úrovni, jež 
nemá v Čechách obdoby! Přestože 
jsme hráli velmi slušně, nedařilo se 
nám střílet branky, a tak jsme všech-
ny čtyři zápasy v základní skupině 
prohráli. Jedinou naši branku vstřelil 
v posledním utkání Dominik Kostra. 
Sestava MSK hrála ve složení: Bar-
toníček, Špinka, Skuček, Maryška, 
Vlach, Kostra, Jelínek, Čáp, Haník, 
Lechi.

Po turnaji jsme se přemístili zpět 
do Chojnówa, kde na nás čekal další 

Mnichovohradišťská laťka 
slavila v prosinci jubileum
V úterý 13. prosince 2016 se v pro-
storách sálu ZŠ Studentská usku-
tečnil již 20. ročník soutěže ve skoku 
vysokém – „MH LAŤKA“. 

Dopoledne soutěžilo 63 žáků 
ze 4. a 5. tříd, z nichž nejúspěšnější 
byla Dora Petrtýlová, Vojtěch For-
máček (4. ročník) a Bára Baliczová 
a Lukáš Dunka (5. ročník).

V odpoledních hodinách potom 
mezi sebou soupeřili žáci 6. až 9. 
tříd (čili žáci primy až kvarty). V těch-
to kategoriích se do soutěže zapojili 
i žáci z jiných škol, a to z Gymnázia 
Mnichovo Hradiště, ze ZŠ Sokolov-
ská, dále z Bělé pod Bezdězem, 
Bakova nad Jizerou a Kněžmosta. 
Celkem šlo o 98 závodníků. Vedle 

drobných odměn získali účastníci 
Mnichovohradišťské laťky opět no-
vou zkušenost s atmosférou zajíma-
vých závodů a jistě se těší na další 
ročník. 

Vítězové jednotlivých kategorií 
podali výborné výkony. V 6. ročníku 
zvítězila Anna Hörbová (130 cm) 
a Matyáš Palounek (135 cm), v 7. 
ročníku Nikola Hradiská (135 cm)  
a Matěj Vošický (140 cm), v 8. roční-
ku Eliška Žížalová (140 cm) a Adam 
Charvát (145 cm) a v 9. ročníku 
Veronika Loudová (130 cm) a David 
Pelikovský (165 cm)!

Učitelé tělesné výchovy, 
ZŠ Studentská

program. Nejprve jsme se všichni 
přejedli v jedné z místních restaura-
cí, kam jsme byli starostou pozváni 
na tradiční polský oběd. Následně 
jsme relaxovali v místním bazéně, 
kde nám byla k dispozici sauna, 
vířivka a plavecký bazén. Po zhru-
ba dvou a půl hodinách nám opět 
vyhládlo, a tak nás pan starosta po-
hostil dalšími polskými pochutinami. 

I přes drobnou jazykovou barié-
ru jsme si se starostou vyměnili řadu 
zajímavých informací o fungování 
sportovních klubů i dalších odvětví 
veřejného života v Polsku a v Če-
chách. Díky blízkosti našich jazyků 
jsme ani nepotřebovali překladatele. 
Cestu domů většina osazenstva pod 
tíhou svých žaludků prospala...

Také jsme se s panem staros-

tou Chojnówa domluvili, že bychom 
naše polské protějšky rádi pozvali 
na fotbalový turnaj pro ročníky 2005 
do Mnichova Hradiště. Těšíme se 
na brzké setkání a doufáme, že jim 
jejich pohostinnost budeme moci 
oplatit.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

Sestava mnichovohradišťských fotbalistů s jejich polskými protihráči.

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme pro pracoviště Česká Lípa

řidiče mezinárodní dopravy.
Požadujeme řidičský průkaz sk. C, E, profesní průkaz, kartu do digitální-
ho tachografu, praxi a spolehlivost.
Nabízíme měsíční příjem 35.000,-Kč, třináctý plat, příspěvek na důcho-
dové připojištění, příspěvek na dopravu na pracoviště, stabilní přepravy 
a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

INZERCE

V sokolovně se opět cvičí, 
dokonce i dvouleté děti
Ke konci září minulého roku zača-
lo opět cvičení pro naše nejmenší  
v sokolovně. V Sokole je mnoho cvi-
čebních kurzů, mimo jiné Batolidlo, 
kde máme děti průměrně od dvou 
do tří let. Všechny jsou moc šikovné 
a spolu s maminkami nebo tatínky 
pravidelně navštěvují náš kurz. 

V prosinci zde proběhla i miku-
lášská hodina, kterou jsme si užili  
a dostali balíčky od malého Mikuláš-
ka. Doufáme, že si to v tomto roce 
zase užijeme. Těší se na vás Dana 
a Zuzka.

Dana Maděrová

Balónky pro Ježíška pomohly nemocnému Honzíkovi
Na první pohled vypadá téměř tříletý 
Honzík Hanuš z Mnichova Hradiště 
jako zdravé batole. Jenže pohled do 
velkých modrých očí prozradí, že při 
příchodu na svět neměl příliš štěstí. 
Narodil se totiž s vrozenou vývojo-
vou vadou pravé ruky, kde má pouze 
dva prsty, palec a prsteníček.

Když si rodiče Petra a Jan mys-
leli, že je to to jediné, co bude jejich 
syna po celý život trápit, přišla další 
bolestivá rána. Na šesti měsících mu 
lékaři diagnostikovali opoždění psy-
chomotorického vývoje a objevily se 
také první epileptické záchvaty.

„Později také zjistili, že Honzík 
trpí těžkou formou epilepsie, takzva-
ným Westovým syndromem. Jeho 
vývoj se téměř zastavil. Nehraje si, 
nesleduje ani nefixuje očima, nesedí 
ani neleze,” popsala maminka Pet-
ra Hanušová. S manželem Janem  
v sobě ale našli dost síly a motiva-
ce, aby těžce nemocnému synovi 
věnovali 24hodinovou péči. „Největ-
ší odměnou je pro nás jeho úsměv. 
Dá nám tak najevo, že je spokojený 

a to je to, proč to všechno děláme,” 
pokračovala.

Oba rodiče velmi potěšilo, když 
spolek Žijeme pro Hradiště Honzí-
kovi v prosinci věnoval jako vánoční 
dárek šek na 10 500 korun. O to hez-
čí je, že se na něj složili obyvatelé 
Mnichova Hradiště. Částka totiž po-
cházela z dobrovolného vstupného 
na tradiční Vypouštění balonků pro 
Ježíška, které ve farské zahradě na 

konci roku 2016 navštívily zhruba 
čtyři stovky lidí. 

„Chtěli bychom moc poděkovat. 
Vůbec jsme nepředpokládali, že 
Honzík osloví tolik lidí a dobrovolné 
vstupné bude mít takovou odezvu. 
Peníze použijeme na některý z dal-
ších rehabilitačních pobytů, což nám 
dává energii a sílu, protože víme, že 
na zvládnutí Honzíkovy nemoci ne-
jsme sami,” vyjádřila vděk maminka.

Aby se stav chlapce zlepšil, 
musí pravidelně rehabilitovat nejen 
doma, ale dojíždí i do Jedličko-
va ústavu v Liberci na hipoterapii, 
klinickou logopedii či canisterapii. 
Dvakrát do roka absolvuje také lá-
zeňský pobyt v Klimkovicích a letos 
v červenci navštívil poprvé i Media-
cal Adeli Centrum v Piešťanech na 
Slovensku. 

Od září Honzík navštěvuje spe-
ciální mateřskou školku Sluníčko  
v Turnově, kde mu nechybí rehabili-
tace ani stimulace. 

V současnosti jej rodiče ještě 
vozí v klasickém dětském kočárku, 
do budoucna ale budou muset poří-
dit speciální, jehož cena se pohybuje 
kolem 70 tisíc. Nicméně podle Petry 
Hanušové se stav Honzíka lepší, jde 
to ale pomalu: „Pokrok jsme zazna-
menali například na podzim, kdy se 
opřel „na čtyři” a lépe už drží i hla-
vičku. Už ji tolik nezaklání,” dodala.

Lucie Růžková, 
Boleslavský deník

Honzík s rodiči a J. Trpkošem a A. Janatkou ze spolku Žijeme pro Hradiště.

Únorová pozvánka do kina
Na začátku února mají žáci a stu-
denti díky pololetním prázdninám   
v pátek 3. února prodloužený ví-
kend, a tak jsme pro ně připravili od 
čtvrtka do neděle filmy různých žán-
rů – začneme dobrodružným fantasy 
Assassin´s Creed, následuje další 
repríza Anděla Páně 2, poté skvě-
lý muzikál La La Land, který získal  
v lednu na vyhlašování filmových a 
televizních cen v Hollywoodu rekord-
ních sedm sošek Zlatých glóbů, dále 
uvedeme v premiéře proslulý horor 
Kruhy a na závěr týdne v předpremi-
éře animovaný Lego® Batman Film.

Druhý týden v únoru bude ve 
znamení Padesáti odstínů temnoty. 
Začneme ve čtvrtek 9. února půlnoč-
ní premiérou a pokračujeme v pátek 
a v sobotu dvěma reprízami. V před-
prodeji bylo prodáno 27 dárkových 
vstupenek, tito diváci (divačky) mají 
zlevněné vstupné.

Tento měsíc vám dále nabízíme 

několik velmi zajímavých nekomerč-
ních titulů. Bude to životopisné dra-
ma o špiónovi Edwardu Snowdenovi, 
válečná romance Spojenci s B. Pi-
ttem a M. Cotillard v hlavních rolích, 
německo-rakouská hořká komedie 
Toni Erdmann a v premiérových 
termínech pokračování kultovního 
filmu Trainspotting 2 a drama Zlato, 
natočené podle skutečného příběhu 
kanadské těžební společnosti.

Poslední únorovou neděli věnu-
jeme nejmenším divákům, kterým 

promítneme další Krtkova dobro-
družství.

Závěr měsíce bude v kině pat-
řit cestopisné přednášce, ve které 
budou manželé Alena a Jaroslav 
Klempířovi vyprávět o tom, jak se 
žije mezi Eskymáky v Grónsku.

Přejeme naší mládeži krásné 
vysvědčení a vám všem ostatním 
zimu podle vašich představ!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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KINO

8. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
KRÁLOVÉ HOR
Film o přátelství chlapce a orla se natáčel 8 let bez použití triků.

2. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ASSASSIN´S CREED 3D 
Adaptace slavné počítačové hry o boji mezi asasíny a templáři.
3. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
4. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LA LA LAND
Pocta starým muzikálům plná skvělých hudebních i tanečních čísel.
4. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRUHY
Tajemné video se znovu objevuje – každý, kdo jej uvidí, do 7 dnů umírá…

5. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO® BATMAN FILM – PŘEDPREMIÉRA!
Dalšímu animovanému filmu z lego kostiček vévodí Batman!

7. ÚNORA, 9:45, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný. Copak asi dělají vaši mazlíčci, když právě nejste doma…?

8. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, O. Sokol.
9. ÚNORA, 0:01, FILMOVÁ PROJEKCE / PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Pokračování příběhu Anastasie a Christiana v druhém dílu adaptace knihy.
9. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPOJENCI
Příběh vášnivé lásky, která vzplanula ve fingovaném vztahu.

10. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Pokračování příběhu Anastasie a Christiana v druhém dílu adaptace knihy.

11. ÚNORA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ POSLÁNÍ
Dojemný příběh psa, jehož duše se k majitelům vrací v různých tělech...
11. ÚNORA,20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Pokračování příběhu Anastasie a Christiana v druhém dílu adaptace knihy.
12. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OZZY
Bígl Ozzy a jeho přátelé prchají z vězení tvářícího se jako psí hotel!

KALENDÁR AKCÍˇ

18. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRAINSPOTTING 2
D. Boyle přichází po 20 letech s pokračováním kultovního filmu.

15. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D
M. Damon přijel do Číny pro střelný prach, místo toho zachrání svět.
16. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TONI ERDMANN
Příběh otce, který se snaží sblížit s dcerou, úspěšnou manažerkou. 
17. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, O. Sokol.
18. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO® BATMAN FILM 3D
Dalšímu animovanému filmu z lego kostiček vévodí Batman!

19. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DIVOKÉ VLNY 2 
Dobrodružství tučňáků – surfařů pokračují v druhém díle.

22. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Bridget Jonesová se vrací po 12 let ve třetím dílu slavné série! 

22. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MANŽEL NA HODINU
Pokračování úspěšné komedie Hodinový manžel se stejnými herci.

24. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MILUJI TĚ MODŘE
Film o lásce, žárlivosti, rozchodech a vztazích natočil režisér M. Šmídmajer.

23. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZLATO
Film podle skutečného příběhu těžební společnosti páchající obří podvod.

1. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SNOWDEN
Špion, hacker, zrádce či hrdina – kdo byl Edward Snowden?

25. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
25. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Pokračování příběhu Anastasie a Christiana v druhém dílu adaptace knihy.

SÁL KLUBU
21. ÚNORA, 18:00
JAK SE DOBŘE CÍTIT VE VLASTNÍM TĚLE
Přednáška vyhledávané lektorky zdravého životního stylu Jiřiny Krejzová 
o tom, proč se někdy cítíme špatně, co nás může přivést do konfliktu s 
vlastním tělem a jak z toho ven.

26. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Kromě Krtečka uvidíte ještě pohádku o štěňátku a o Tylínkovi.
28. ÚNORA, 18:00, CESTOVATELSKÁ BESEDA
JAK SE ŽIJE MEZI ESKYMÁKY
O životě v Grónsku, v zemi věčného ledu, jeho obyvatelích a grónské kultu-
ře vám budou povídat jedni z největších znalců této krásné země, manželé 
Alena a Jaroslav Klempířovi.

6. a 20. ÚNORA, 14:30–18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je především na rozvoj 
správné výslovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím různých mluvních 
cvičení. S dětmi pracuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, 
přesný čas jednotlivých setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informa-
cí a sjednání schůzek probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové 
(tel. 774 263 770).

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. ÚNORA, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně je dvakrát výpal 
a materiál. Výrobky si přijdeme naglazovat 21. února. Cena: dospělí 150 
Kč, děti 80 Kč.

11. ÚNORA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Pro všechny tvořivé duše jsme si připravili oblíbený kurz šití, který probíhá 
vždy jednu sobotu v měsíci v Klubu dětí a mládeže. Kurz je určen pro různě 
pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. Je veden zkušenou lektorkou 
Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí 
stroj je vhodné mít s sebou. Přijďte si zarelaxovat a ušít si originální kabel-
ku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 18. ledna osobně v Klubu dětí 
a mládeže nebo telefonicky či emailem. Cena: 200 Kč/osobu (v ceně je 
zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

17. AŽ 18. ÚNORA, 18:00–10:00
PŘESPÁNÍ PRO DĚTI – ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Vydejte se s námi dobrodružnou cestou Alenky do říše divů. Setkáme se 
s Kloboučníkem, Bílou a Srdcovou královnou, kocourem Šklíbou a dalšími 
obyvateli říše divů. S sebou věci na přespání (spacák, polštářek, pyžamo, 
hygienické potřeby), přezůvky a především dobrou náladu. Přihlášky nej-
později do 15. února v Klubu dětí nebo emailem. Cena: 180 Kč.

23. ÚNORA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – ZVÍŘÁTKA Z PONOŽEK
Dílnička zaměřená na vyrábění a šití zvířátek z ponožek. Společně si krok 
za krokem vytvoříme roztomilé zvířátko. Přihlášky emailem nebo telefonic-
ky nejpozději do 20. února. Kurz se bude konat při minimálním počtu pěti 
účastníků. Cena: 80 Kč.

27. ÚNORA, 8:00–16:00 (A TAKÉ 28. ÚNORA A 1. BŘEZNA)
HRAVÉ JARŇÁKY V KLUBU
Pro všechny kluky a holky jsme v našem Klubu připravili pondělní prázd-
ninový den plný her, vyrábění a zábavy. Přihlášky prostřednictvím emailu 
nebo telefonicky nejpozději do 20. února. Cena 250 Kč na osobu (v ceně 
je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim, program a 
materiál na vyrábění).

7., 14. a 21. ÚNORA, 9:00–11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

2., 9., 16. a 23. ÚNORA, 9:00–11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

DIVADLO
9. ÚNORA, 18:00, BESEDA
CHCETE SE LÉČIT, NEBO UZDRAVIT?
Setkání s mnichovohradišťským rodákem MUDr. Janem Hnízdilem, před-
ním celostním lékařem a odborníkem na rehabilitaci. Diskuze o zdraví a 
nemocech jedince i celé společnosti za hudebního doprovodu dua Mek and 
Richard. MUDr. Hnízdil věnuje celý honorář Domovu sv. Karla Boromejské-
ho v Řepích. Přispějte i Vy na www.domovrepy.cz.

11. ÚNORA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Jevištní ztvárnění nestárnoucích příběhů Josefa Čapka v podání pražského 
Divadla Semtamfór.

10. ÚNORA,19:00, TRAVESTI SHOW
TRAVESTI SHOW VIDEOPŮJČOVNA
Známé travesti skupiny Screamers a Techtle mechtle se spojily v novém 
programu Videopůjčovna, který je plný známých hudebních hitů z českých 
i zahraničních filmů. Vzpomínka na filmy Pomáda, Hříšný tanec, Titanic 
nebo Club 54.

13. ÚNORA,19:30, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / ABONENTNÍ CYKLUS
NA HLAVU!
Zábavná řeč těla, síla gest a humor mimiky v hravém představení, v němž 
přední čeští herci – třicátníci představují pod taktovkou režírujícího herce 
Miroslava Hanuše pár hodně bláznivých lidských typů. Hrají Václav Jílek, 
Jan Meduna, Jan Zadražil, Henrieta Hornáčková ad. Vítězná inscenace 
mezinárodního festivalu Teatarfest Sarajevo. Uvádí Theatre Veselé skoky 
Praha. Divadelní abonentní cyklus

16. ÚNORA, 19:00, KONCERT / ABONENTNÍ CYKLUS
TRIO JADIN
Hornista evropského věhlasu Radek Baborák byl po léta sólistou několika 
věhlasných německých orchestrů. V Mnichově Hradišti se představí v dob-
ře ladícím souzvuku s klavírem (Andrea Vavrušová) a violoncellem (Hana 
Baboráková – Shabuová). Kruh přátel hudby

18. ÚNORA, 19:30, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LUCERNA
Kajetán, mladší část DS Tyl Mnichovo Hradiště, doplněná hereckými adepty 
většinou z místního gymnázia, se vám představí divadelní hrou Lucerna ve 
zkrácené a komediálně laděné úpravě Oldřicha Dudka. Hrají: V. Holas, V. 
Juhasová a další. Režie: Rudolf Vízek. Vstupné 80 Kč.

PLESY
4. ÚNORA, 20:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Nejprestižnější taneční večer plesové sezóny s bohatou tombolou a atrak-
tivním programem, v němž nebude chybět ani výuka irských tanců. K tanci 
a poslechu hraje Big Band Unisono. Možná přijde i kouzelník!

11. ÚNORA, 20:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
HASIČSKÝ BÁL
Dobrovolní hasiči z Mnichova Hradiště zvou na tradiční Hasičský bál, kte-
rým bude provázet moderátor Pavlín Jirků a na kterém zahraje hudební 
skupina Layla. V průběhu večera je na programu také taneční show.

18. ÚNORA, 19:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
PLES K 10. VÝROČÍ OBNOVENÍ SKAUTINGU V MN. HRADIŠTI
Junák - český skaut a jeho 1. Oddíl Mnichovo Hradiště zvou všechny přáte-
le skautingu na ples. O hudbu se postará Otakar Menzel, občerstvení zajiš-
těno. Vstupenky se prodávají každé pondělí od 17 do 19 hodin v klubovně 
v Klášterské ulici.

VOLNOČAS. CENTRUM
7. ÚNORA, 17:00
SETKÁNÍ S INSPIRACÍ: MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 
Další setkávání pro všechny, kterým není vzdělávání na Mnichovohradišť-
sku lhostejné, pořádá tým MAP Mnichovohradišťsko.
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Milí čtenáři, do lednového čísla 
jsme vybrali ukázky zápisů o tu-
hých mrazech, které trápily oby-
vatele našeho města. Do únorové-
ho čísla jsme původně chtěli dát 
záznamy o povodních v Mnichově 
Hradišti. Bohužel jsme ale příliš 
zajímavé zápisy nenašli. Zůstane-
me tedy tematicky u „vody“. Při-
nášíme několik záznamů všímají-
cích si potoka Nedbalky a některé 
zajímavosti spjaté s Jizerou. 

Na vysvětlenou: Potok Ne-
dbalka přitékající od Hoškovic, 
proto také někdy zvaný hoško-
vická strouha, protékal nezakrytý 
dolní částí města, v místech, kde 
stojí u stadionu bývalá Posilovna, 
přetínal silnici a poté vedlo jeho 
koryto kolem domu čp. 329 mezi 
poli do Jizery.

Nedbalka

„1904 překlenuta hoškovická strou-
ha a zřízen kanál v ceně 2 470 K.“

„1926 na úpravu strouhy u Rybá-
řových (1) povoleno 40 000 Kč, ale 
později obnos zvýšen. Upraven 
potok u Rybářových a zhotoven ce-
mentový–betonový most a zároveň 
upraven břeh potoka v těch místech. 
Při velké vodě se ukázalo, že nesta-
čí koryto potoka vodu pojmouti.“

„23. 10. 1940 ze schůze městské-
ho zastupitelstva – Zaklenutí po-
toka Nedbalky v obydlené části 
města: 

Dolení částí našeho města pro-
téká potok Nedbalka, při velkých 
vodách způsobuje škody, v normál-
ním stavu se šíří z jeho koryta ne-
snesitelný zápach lidskému zdraví 
škodlivý, proto potřebuje nutně řád-
né úpravy. Městská rada ve svém 
zasedání se usnesla, aby Nedbal-
ka byla upravena a to tak, že větší 
část řečiště v obydlené části města 
by byla zaklenuta anebo uvažuje se 
koryto přeložiti pod městské sady, 
takže by Nedbalka vyústila u Ho-
řicovy koupárny (2). Jinak provést 
úpravu potoka nelze. K úpravě se 
přikročí jen tehdy, jestliže bude po-
skytnuta městu náležitá subvence. 
Při intervencích na zemském úřadě 
a u okresního úřadu Praha-venkov 
byl městu nezávazně přislíben pří-
spěvek ve výši 60–80% stavebního 
nákladu, který jest odhadnut asi na 
800 000 – 1 000 000 Kč. Referát 
okresního úřadu Praha-venkov svo-
lil, aby město zadalo vypracování 
projektu na úpravu potoka Nedbalky 
bez vypsání soutěže kanceláři Ing. 
Fanty v Mnichově Hradišti. S projek-
tantem byla uzavřena o vypracování 
projektu smlouva. Náklad za projekt 
jest vypočten na 20 000 Kč. Úhrada 
by byla kryta z rozpočtu na rok 1941. 

ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (5. díl)
Rozvodněná Jizera a Nedbalka: voda brala dřevo ze stavby mostu u Mohelnice

Zadání projektu a úhrada schválena 
byla jednohlasně měst[ským] zastu-
pitelstvem, které současně zmocnilo 
městskou radu k dalšímu jednání  
v této záležitosti.

Poznámka kronikáře: Že po-
tok Nedbalka nestydatě zapáchá 
zvláště v létě a to v posledním čase, 
nelze se diviti, dříve tomu tak nebý-
valo. Koryto potoka čistívali po celé 
jeho délce, která prochází městem, 
trestanci, jež si odpykávali trest pro 
potulku a menší delikty u zdejšího 
soudu. Tehdy také nebývaly vpuš-
ťovány fekálie do potoka, jejichž od-
pad vede až z náměstí. Část potoka, 
která jest překlenuta pod továrnou, 
přijímá záchodové výkaly, ze zácho-
dů přímo nad řečištěm umístěných. 
Následkem provedené meliorace 
pozemků kolem obcí Kruhů, Honso-
ba a Hoškovic jest potok slabě vo-
dou napájen, řečištěm protéká malé 
množství vody, takže protivný a smr-
dutý zápach přítokem záchodových 
výkalů vzniklý nelze přirozenou ces-
tou odstraniti.“

„1947 – Velká voda a ledy na poto-
ce Nedbalka

17. 3. 1947 v odpoledních ho-
dinách (o 15 h) se přihnaly ledy  
s velkou vodou a zaplavily celou ulici 
Na Příkopě až do středu ulice Arnol-
dovy k Siegrovu domu čp. 803. Voda 
vnikla do všech domů v ulici Na Pří-
kopech jsoucích, které jsou vesměs 
stavbami přízemními, a ve dvou 
zvedla dokonce i podlahy. Katastrofa 
se zmírnila teprve tehdy, když hasiči 

rozbili plot ohraničující louku paní  
A. Honsové, kam plovoucí ledy byly 
lidskou rukou pomocí bidel a háků 
dirigovány. Dravý proud vody odté-
kal potom volněji, když v něm tak 
velké kusy ledu neplavaly a kanál 
strouhy, který začíná u domu Ant. 
Hyky (4) neucpávaly. Obdobný pří-
pad takovéto povodně ani ti nejstarší 
občané města nepamatují, aby kusy 
ledu plavaly mimo koryto potoka 
Nedbalky v tak velikém množství  
a síle. Příčinou této „velké vody“ 
byla prudká a náhlá obleva, která 
přišla nečekaně, zvedla v Dolcích až  
k Hoškovicům najednou obrovskou 
plochu ledu, jež se dal do pohy-
bu, jsouc unášen vodou z blízkých 
břehů a strání z Dolců stékajících. 
Vodou byly zatopeny též zahrady  
v ulici Arnoldově a Klášterské. Záto-
pou byla postižena v ten samý den 
ulice Dvořákova, uliční prostranství 
kolem Hospodářského družstva (5) 
a první koleje místního nádraží. Zá-
chranných prací se zúčastnili vojíni 
místní posádky a členové místního 
hasičského sboru, jejichž pomoc 
byla velmi účinná.“

„1950 – Přírodní zjev vyschlé kory-
to v potoku Nedbalce

Dolení částí města protékající 
potok Nedbalka od nepamětných 
dob, zvláště v době jarní, byl vždyc-
ky dobře zavodněný, voda v něm 
hrnula se plným korytem. Letošní-
ho roku zeje prázdnotou, jest úplně 
vyschlý, čemuž se podivují všichni 
kolem bydlící a ponejvíce staří lidé, 

kteří nejsou pamětníky podobného 
přírodního zjevu. Příčina: vydatnost 
vody závisí na množství dešťových 
srážek, na které má neblahý vliv vý-
jimečně suchý rok 1947.“

„1951
Vlivem příznivého počasí v led-

nu mohlo se začíti s další úpravou 
potoka Nedbalky a to v zahradách 
pod zámkem.10. dubna bylo za-
počato s úpravou koryta Nedbalky  
v ulici Na Příkopech.“

Jizera

„15. 10. 1928
Zástupci minis[terstva] země-

dělství a zemské komise pro úpravu 
řek v Čechách konali komisi v po-
vodí Jizery. Za město se zúčastnil 
starosta a tajemník. Starosta města 
podrobně poukázal na škody způso-
bené velkými vodami v dolní části 
města. Slíbeno břehy Jizery (která 
protéká okres v délce 22 km) upraviti 
a to: u Hubálova, u Bakova, u Louko-
va, u Ptýrova, u Mnichova Hradiště.“

„15., 16. a 17. srpna 1930
Následkem dlouhotrvajících 

dešťů byla na řece Jizeře velká 
voda. Dravým proudem, který vze-
stupem vody vznikl, byla unešena 
spousta stavebního dřeva a klád 
ze stavby železobetonového mostu  
u Mohelnice, který tam provádí fa. 
Ing. Štěrba z Berouna. Po odpadu 
vody v řece zůstalo mnoho rybího 
potěru na lukách. Jiné škody nebyly 

vodou učiněny žádné.“

„1941 – Průtrž mračen a velká 
voda na řece Jizeře ve dnech 29. 
a 30. května 

Dne 29. května po 6. h[odině] 
večerní postižen byl zdejší kraj prud-
kým lijavcem, který se změnil po 
několika minutách v průtrž mračen. 
Síla tohoto přírodního zjevu byla 
hrozná a její účinky ne sebe nedaly 
dlouho čekat. Po 9. hod[odině] ve-
černí vystoupila voda z koryta řeky 
Jizery a zaplavila všecko kolem. 
Převalila se přes státní silnici, vnik-
la do ulice Klášterské. Na Bělidlech 
za pomoci členů hasičského sboru, 
který přispěl postiženým ku pomoci,  
byly vystěhováni všichni obyvatelé  
z přízemních domků v této části 
města bydlících. Dne 30. května po 
odpadu vody bylo lze si učiniti před-
stavu, jaké škody byly touto povod-
ní natropeny. Z polí byly odplaveny 
zasázené brambory, na polích, která 
byla oseta obilím, vznikly výmoly. 
Tráva na lukách byla nánosy pod-
plavena tak, že travní sklizeň utrpěla 
nečekaně.

Podívaná na tuto spoušť, kterou 
povodeň jen krátkou dobu trvající 
(několik hodin) připravila, byla smut-
ná. Okresní úřad nařídil soupis škod 
a postiženým aby bylo pomoženo 
rychlou peněžitou podporou a sní-
ženy kontingentní dodávky. Škoda 
na lidských životech nevznikla žád-
ná. Pro postižené bylo vyvařováno 
na účet obce a učitelský sbor dívčí  
a chlapecké školy věnoval posti-

ženým peněžní částky. Byly také 
způsobeny škody na obecních bu-
dovách (jatky).“

A ještě jedna zajímavost…

„1935 – Praha hledá vodu
Káranský vodovod, který po léta 

zásoboval naše hlavní město repub-
liky Prahu v posledních létech ná-
sledkem rozšíření a výrustu tohoto 
města, nedostačuje. Bylo navrženo 
Městskou radou pražskou, aby za 
účelem vyhledání nových zdrojů 
vody, jimiž by se dalo zvětšiti množ-
ství vody dodávané z Káraného, byl 
prozkoumán terén v povodí Jizery  
v okolí našeho města. Hydrologické 
práce provedeny ve zdejším okolí  
(u nového mostu (6), pod Káčovem, 
v Borovicích) vrtáním hlubinných 
sond (artézké vrty) a vypracováním 
geologických posudků (průzkum 
křídových masivů).  Práce tyto, které 
nejen ve zdejším okolí, ale i v okre-
sech sousedních, zkrátka všude, 
kde byly vodárenským odborem 
města Prahy podniknuty, setkaly se 
s odporem místního obyvatelstva  
a zcela z opodstatněných důvodů, 
aby nám nebyly odvedeny nebo ze-
slabeny zdroje pitné vody, o kterou  
v našem kraji nikdy, kam paměť lid-
ská sahá, nouze nebyla.

Dne 3. října 1935 v prezidiálních 
zprávách při schůzi obecního zastu-
pitelstva oznámeno bylo všem čle-
nům, že ustaven byl ochranný výbor 
proti čerpání vody ze zdejší oblasti 
pro vodovod města Prahy. Do užšího 
výboru zvolí po 3 zástupcích okresy: 
turnovský, českodubský a mnicho-
vohradišťský. Za zdejší okres zvole-
ni: pp. Josef Zima z Bud, Ing. Josef 
Studničný z Nové Vsi u Bakova  
a starosta zdejšího města Josef 
Dusil, em[eritní] rada okr[esního]
výboru.“

Jana Dumková, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Sezóna stolního tenisu se přehoupla do své druhé poloviny
se jim loňský titul podařilo obhájit.

V neděli se pak Janeček se 
Stránským vydali reprezentovat do 
Turnova na krajský bodovák mlad-
ších žáků. Marek Janeček obsadil 
třetí místo, Matyáš Stránský byl čtvr-
tý, což znamenalo zároveň druhé 
místo v kategorii nejmladších žáků. 
Po pěti odehraných turnajích vede 
celkové pořadí Marek, Matyáš je 
čtvrtý.

3. liga
Odpoledne pak na hlavním sále 

proti sobě nastoupili ve 12. kole 3. 
ligy domácí A-mužstvo proti druž-
stvu TTC Brandýs nad Labem. Do-
mácí po celý zápas drželi otěže ve 

Mládež
V sobotu 21. ledna dopoledne 

se v mnichovohradišťské sokolovně 
uskutečnily regionální přebory mlad-
šího žactva ve stolním tenisu. Mezi 
dvanácti účastníky se do semifinále 
probojovali Marek Janeček a Matyáš 
Stránský. Bohužel narazili na sebe.

Ze souboje oddílových kole-
gů vyšel lépe Marek v poměru 3:1.  
Ve finále pak ale nestačil na kosmono-
ského Martina Veselého. Po výsledku  
0:3 získal stříbro a neobhájil titul re-
gionálního přeborníka ve dvouhře. 
O bronz se podělil Mates Stránský 
a Pavel Oplt z AŠ Mladá Boleslav. 
Domácí dvojce Stránský-Janeček si 
pak spravila chuť ve čtyřhrách, kde 

Košák 2:1, Bukovský 3:0
SMH – TTC Litoměřice B (9:9), 

čt. 1:1, Stránský 2:2, Blažek 2:2, 
Košák 1:3, Bukovský 3:1

KS1B
Béčku se o předposledním led-

novém víkendu dařilo. Díky dvěma 
výhrám se posunulo na 5. příčku za 
čtvrtou Kutnou Horu. 

SMH „B“ – Sokol Přezletice 
(10:3)

SMH „B“ – TJ Aero Odolena Voda 
(10:6)

KS2B
Družstvům v druhé krajské sou-

svých rukách a po dvou a půl hodi-
nách zvítězili 10:3. 

V neděli dopoledne zavítal za 
zelené stoly do Hradiště vedoucí 
celek 3. ligy TTC Litoměřice. Po 
bezmála čtyřech hodinách se obě 
družstva rozešla smírně 9:9. Ta-
bulka 3. ligy se neustále vyrovná-
vá. SMH A s 29 body poskočilo na  
5. příčku, na stále první Litoměřice 
ztrácí dva body. Další domácí utkání 
sehraje Áčko v sobotu 11. února od 
14 hodin proti ambiciózní Bělé pod 
Bezdězem.

SMH – TTC Brandýs nad Labem  
(10:3), 

čt. 1:1, Stránský 3:0, Blažek 1:1, 

těži se vůbec nedařilo. Béčko Bělé  
i Céčko Brandýsa byli nad síly na-
šich hráčů. Céčko se dostalo na 
osmou příčku znamenající nutnost 
absolvovat play-out. Déčko je stále 
11. – předposlední.

TTC Brandýs nad Labem „C“ – 
SMH „C“ (11:7) 

TTC Bělá pod Bezdězem „B“ – 
SMH „D“ (14:4)

TTC Bělá pod Bezdězem „B“ – 
SMH „C“ (11:7) 

TTC Brandýs nad Labem „C“ – 
SMH „D“ (12:6)

Jan Mareš,
Sokol Mnichovo Hradiště

Poznámky
1) Dům Rybářových, později Abraha-
mových, čp. 329, byl tehdy posled-
ním stavením po pravé straně silnice 
vedoucí na Klášter.
2) Hořicova koupárna, tzv. Hořicovka, 
pojmenovaná po MUDr. Alfrédu Hoři-
covi, místním lékaři a ornitologovi, se 
nacházela pod židovským hřbitovem, 
blízko těch míst, kde dnes skutečně 
Nedbalka ústí do Jizery.
3) Dům čp. 80, dnes prodejna Elektra 
pana Kaliny.
4) Dům čp. 211 v ulici Na Příkopě. 
5) Dnes objekt firmy VTOS.
6) Jedná se o železobetonový most 
přes Jizeru postavený v roce 1924, 
zvaný „kamenný“. Jemu předcházel 
most dřevěný.

Březen 1947. Rozvodněná Nedbalka zatopila ulici Na Příkopech. Opět březen 1947, tentokrát vodou postižené nádraží.
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Sedm pohledů na horu Mužský 
Díl sedmý: Dějiny turistiky v Příhrazských skalách

Oblast Mužského a Příhrazských 
skal jsme v tomto seriálu navští-
vili s pravěkými lidmi, obyvateli 
středověkých hradů, pruskými 
a rakouskými vojáky, s geology 
i horolezci. V posledním dílu se 
vydáme na výlet s prvními turisty.

Počátky turismu

Rozvoj turistiky v oblasti Muž-
ského je úzce spjat s fungováním 
mnichovohradišťského Odboru 
Klubu českých turistů. Ten byl za-
ložen již v roce 1903 a dodnes mu 
vděčíme za mnohé. K významným 
počinům Odboru patřilo zpřístup-
nění Drábských světniček, zřízení 
schodiště a mostku na Valečově, 
založení jedné z prvních naučných 
stezek – Budovcovy stezky, zahr-
nující především dnešní „hlavní 
tah“ mezi Drábskými světničkami  
a Příhrazy. Dále Odbor pečoval  
o ubytování pro turisty, vydával 
průvodce, pohlednice a mapky, po-
řádal výlety, přednášky, a (možná 
poněkud překvapivě) provedl arche-
ologické výzkumy pohřebišť z doby 
bronzové v Malé Bělé a u Březiny. 
Vlastnictví a péči Odboru se těšil 
Valečov, zřícenina Zásadka, vrchol 
Mužský, vrchol Káčova i vzdálenější 
Zvířetice.  

Období první republiky přálo  
i trampingu. V Českém ráji vznikaly 
četné osady, pořádaly se potlachy. 
Během válečných let nebylo nic ta-
kového možné, na tradici se nava-
zovalo až po válce. Přílišná svoboda 
trampingu však byla trnem v oku 
komunistické Státní bezpečnosti, 
účastníci často končili v policejních 
antonech. Dnes pořádek v Ráji stře-
ží dnem i nocí aktivní členové Stráže 
přírody.   

Kouzlo starých průvodců

V tlumoku turisty by neměl chy-
bět tištěný průvodce. Nejstarší prů-
vodce po Mužském pochází z pera 
Františka Kysely a vyšel již před 120 
lety, v roce 1894. S trochou nadsáz-
ky ho můžeme označit za „modrého 
Mauricia“ regionální bibliofilie – ne-
jen pro odstín obálky, ale především 
pro skutečnost, že je známo jen ně-
kolik dochovaných kusů. 

K dalším průvodcům z dob 
úsvitu turistiky řadíme Kamenického 
Skály na Mužském (1922) a Herol-
dovo Mnichovohradišťsko – přírodou 
a památkami (1928). Zájemcům 
o prehistorii lze doporučit Novější 
objevy na Mužském (1922) od ar-
cheologa Jana Axamita. Posledně 
jmenovaná dílka není těžké sehnat  
v antikvariátu. Kromě spousty zají-
mavých informací (které z moder-
ních průvodců někdy „vypadly“)  
v nich najdete také četné básnické 
výrazy. Skály se věží k nebesům, vy-
hlídky jsou utěšené, jeskyně bývaly 
pravěkými brlohy, a nad tím vším 
Mužský, ten starý děd, ze svých pa-
mětí poutníkům vypráví.  

Lidé na Mužském

Na vrchol Mužského vystupo-
val člověk od pradávna. Jistě odtud  
v pravěku sledoval oblohu nebo blí-
žící se nebezpečí. V roce 1866 se  
o vrchol bojovalo, o pár let později se 
zde v míru setkaly tisíce osob na tá-
borech lidu. V Mnichově Hradišti asi 
nenajdeme nikoho, kdo by na kótu 
463 ani jednou za život nevystoupil. 
Na vrcholu stanuly i nohy osobností, 
jako byl Bedřich Smetana, archeolog 
Josef Ladislav Píč nebo Josef Lada. 

Ten se zde setkal s dalším význam-
ným malířem, Jaroslavem Panuš-
kou. Panuška trávil léto v chalupě ve 
Dnebohu a do skal vyrážel malovat 
a kreslit (právě Panuška je auto-
rem jednoho z vůbec prvních plánů 
Drábských světniček). Kdysi se na 
Mužském také pálily čarodějnice, 
dnes se tu slaví silvestr. Jedinečný 
360stupňový výhled do krajiny je 
nedílnou součástí většiny výletů do 
oblasti Příhrazských skal.   

Restaurace Na Krásné vyhlídce

Počátky restaurace Na Krásné 
vyhlídce sahají do předválečných 

let. Někdy před rokem 1930 zde 
vzniká srub. Majitelem byl jakýsi pan 
Chudoba, dle vyprávění dobrodruh, 
který jezdil po kraji na koni s párem 
koltů u pasu. Srub sloužil přes léto 
jako tzv. útulna pro turisty pod pat-
ronací Klubu českých turistů. V roce 
1932 koupil pozemek pan Čeněk 
Louda ze Žďáru, který v roce 1938 
přistavěl zděnou stavbu. 

Původní srub stál až do roku 
1985 a sloužil jako kiosek. Život 
zde nebyl pro provozovatele zaříze-
ní jednoduchý. Budova neměla až 
do konce sedmdesátých let přívod 
elektřiny, voda se musela až do roku 
1976 vozit na kárce od několik set 

metrů vzdáleného pramene u Krtoly. 
V zimě se do školy nebo do krámu 
jezdilo na lyžích. 

Zlatá doba restaurace a pen-
zionu Na Krásné vyhlídce je spjata  
s osobou mého strýce, pana Václava 
Zakouřila. V široko daleko vyhlášené 
restauraci se konaly svatby, oslavy 
všeho druhu, scházeli se zde lezci, 
trampové (visel tu k vyzvednutí klíč 
od trampské osady Iráto), posloužila 
jako základna při archeologických 
výzkumech. S odchodem pana Za-
kouřila na zasloužený odpočinek 
úroveň Vyhlídky stagnovala. Přejme 
jí, aby byla zase Krásná, bez ní ztrá-
cí turistika na Mužském část svého 
kouzla.     

Turistika na Mužském dnes

Po cestách již nekráčí výletníci 
v kožených pohorkách a podkolen-
kách, vystřídali je ti dnešní ve funkč-
ním prádle z kosmických materiálů. 
Dřevěné hole s turistickými štítky na 
památku nahradily hole trekové. Vý-
lety se plánují na internetu, nedoko-
nalé mapy převálcovaly GPSky, ob-
čas jsou slyšet vrtule dronu, kromě 
klidu a odpočinku hledají lidé ve ska-
lách také kešky. Turisté se mění, pří-
roda a památky však zůstávají. Není 
to však samozřejmostí – je třeba  
o ně pečovat. Alarmující je přede-
vším stav Drábských světniček. Bo-
hužel tato unikátní památka přílivem 
turistů značně trpí, výmluvným svě-
dectvím je srovnání starých fotografií 
a dnešního stavu svatyně. Obnovu 
by zasloužil také nečitelný infopa-
nel na hradišti Hrada. Oproti tomu 
zde nedávno vznikla pěkná Naučná 
stezka Příhrazskými skalami. 

Restaurační zařízení pro turis-
ty v Příhrazech funguje, příjemné 
posezení najdete i u kiosku na par-
kovišti pod Drábskými světničkami, 
u Valečova, otevřeno mívá i Krásná 
vyhlídka. Dle pamětníků žil po válce 
v jeskyni v údolí Krtoly jakýsi podi-
vín, který v létě sedával u hospody 
a za úplatu prováděl turisty po okolí. 
Na tuto pěknou tradici bych rád na-
vázal. Nehledejte mě však u hos-
pody ani v jeskyních, ale na www.
davnovek.cz nebo na facebookovém 
profilu Dávnověk Českého ráje.  

Sedmidílný seriál si dovoluji uzavřít 
básní o Mužském předsedy Odboru 
KČT v Mnichově Hradišti a předvá-
lečného starosty města Dr. Jana 
Adolfa Herolda:

Ó, spřádej dál svých sterých záhad 
snění a zpívej svoje 

zádumčivé písně dál.
Byť sláva tvoje sténá v odumření,

ty přece kraji vévodíš, ty náš jsi král!

Filip Krásný,
Muzeum Mladoboleslavska

Na Krásné vyhlídce za dob Václava Zakouřila. Všimněte si původního srubu zbouraného v roce 1985.

Pohlednice vydaná Odborem Klubu českých turistů v Mnichově Hradišti. Auto-
rem předlohy byl Bedřich Ženíšek (vydáno krátce po roce 1900).

Předchůdce restaurace Na Krásné vyhlídce, tzv. útulna Klubu českých turistů 
(30. léta 20. století).

 Přijde mi to celkem prima,
v kraj náš že si zavítala,

o sobě tu vědět dala,
že k nám, zkrátka, přišla zima.

Nebe ztěžklo, až se šeří,
jedním rázem roztrhla se

peřina ta v plné kráse,
celý den nám pěkně sněží.

Dětský smích zní na vše strany,
sněhuláka staví strýček,

i ten svatý Antoníček
je zas sněhem zasypaný.

Noc je jasná, měsíc zlatý
hvězdičky si k sobě vine,

toho lesku po krajině,
třpytí se dnes i ten svatý...

Kateřina Podávková
Zima

INZERCE

Světový den nemocných
Světovým dnem nemocných se stal 
11. únor v souvislosti se svátkem 
Panny Marie Lurdské, který právě 
na 11. únor připadá v církevním 
kalendáři. Stalo se tak proto, že 
právě francouzské Lurdy jsou cí-
lem mnoha nemocných doufajících  
v uzdravení.

Tento den můžeme prožít v ne-
daleké Dolní Krupé, kde je tradičně 
slavena pouť k Panně Marii Lurdské, 
nebo ve vzdálenějším Filipovu blízko 
Rumburku, který je přezdíván „české 
Lurdy“.

Slavení svátku bývá spojeno  
s udělováním svátosti nemocných. 
Ta dříve mívala (nepříliš šťastně zvo-

lený) název „poslední pomazání“, 
který však vyjadřoval pouhé pořadí.   
Ono první pomazání posvěceným 
olejem totiž probíhá již při křtinách, 
další pak při jiných obřadech, ke 
kterým v minulosti patřilo také koru-
nování králů. Pomazání nemocných 
spojené s modlitbou za jejich uzdra-
vení je velmi dávnou praxí. Činili tak 
již apoštolové.

O májové pouti na Klokočce, na-
šich „malých Lurdech“, která každo-
ročně zahajuje sezonu klokočských 
poutí, bývá pomazání nemocných 
také tradičně udělováno.

Daniela Břoušková

Dovolte mi pozdravit Vás v novém roce 2017.

Předpokládám, že v těchto dnech naplno pracujete. Vánoce jsou 
dávno pryč a Velikonoce daleko. Je to čas statistik a hodnocení 
minulého roku. Začátek naplňování předsevzetí a plánů letošního 
roku. Je to doba, kdy se lehce zapomíná na přítomnost, na čas, 
který právě prožíváme.  Zamysleme se nad letícím časem, respek-
tive nad tím, jak neustále spěcháme dopředu. Těšíme se na víkend, 
na prázdniny, na dovolenou, na narození potomka, na léto, na lepší 
počasí… Těšíme se neustále na něco, co je před námi, a zapomí-
náme trochu na přítomnost. Jít do divadla, na procházku nebo do 
kina, přečíst knížku, popovídat si v rodině. Říká se, že čas je spra-
vedlivý. Velký rozdíl však je v tom, jak svůj čas prožíváme. Lehce 
se může stát, že přes samé těšení se na něco neprožíváme oka-
mžiky přítomnosti. To je obrovská škoda. Čas se nedá nikdy vrátit. 

Přeji všem čtenářům krásný rok 2017, ať se skládá ze spousty pří-
jemných a pěkných okamžiků.

Marie Smutná,
ředitelka Domova Modrý kámen

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Autobus, ve kterém se neplatí jízdné 
a který vozí Hradišťáky jednou týd-
ně do boleslavského bazénu, bude 
pravidelnou trasu jezdit také v úno-
ru. Protože v době uzávěrky Kame-
lotu ale ještě nebyla vyhodnocena 
úspěšnost druhého a třetího výjez-
du, nebylo také jasné, ve které dny  
a v jaké časy výlet proběhne.

Kdy pojedeme do bazénu?
Tuto informaci naleznete ovšem 

v tuto chvíli na webu města, případ-
ně se můžete na data a odjezdové 
časy zeptat v infocentru nebo na 
podatelně městského úřadu. V info-
centru si lze rovněž rezervovat místo 
k sezení.

Redakce



Rekreace – sportoviště 
    www.relevant.cz 

Nabízíme: 
Ubytování 
Stravování 
Občerstvení 
Sportoviště 
Bazén 
GOLF 
(Firemní akce, sport.soustředění, atd.) 

+420 602 177 937 

Přijmeme: 
Kuchař - ka 
Servírka/číšník 
Pomocná síla 

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

zapsán do evidence periodického tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 2/2017, náklad 3500 ks, vychází 30. ledna 2016
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

kontakt: 606 635 289,  
email: kamelot@mnhradiste.cz

Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uví-
táme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní ceník 
i podmínky inzerování naleznete 
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu 
překročit dvě celé strany a inze-
renti, kteří se přihlásí jako první, 
mají přednost. Takže raději ne-
váhejte!

Pro inzerenty
Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu ve 
městě výhradu a chcete se o ni 
podělit s veřejností? Kamelot je 
tu pro vás! Městský zpravodaj je 
od svého založení otevřen čte-
nářským příspěvkům a rozšiřuje 
svou základnu přispěvatelů. Své 
články, názory i fotografie může-
te zasílat na kamelot@mnhra-
diste.cz (přílohy nesmí překročit  
5 MB). Uzávěrka je vždy 15. den 
v měsíci.

Pište s námi Kamelot

INZERCE

OBRAZEM: Tříkrálový průvod 2016

Ze zámeckého nádvoří kráčel průvod na faru. Nejsledovanějším účastníkem průvodu byl desetiletý velbloud Bak.

Ve farské zahradě se trojice králů, mudrců z Východu, poklonila malému Ježíškovi. Příběh, který živý betlém připomněl, přiblížil farář Pavel Mach.

Vyslechnout si jeden z nejstarších příběhů přišly desítky lidí. Tři králové přinesli Ježíškovi dary a na faře nechali znamení K+M+B.


