
O dva hlasy více a výsledek mohl 
být zcela jiný. Zastupitelé se na 
svém dubnovém zasedání rozhodli 
pro územní a časovou regulaci ha-
zardu, pro kterou zvedlo ruku dva-
náct z nich. Úplný zákaz neprošel.

Řešení otázky hazardu se ve 
městě táhne už dlouhé měsíce. 
Předchozí vedení města se rozhodlo 
v závěru svého funkčního období vy-
psat veřejnou anketu, ve které mohli 
obyvatelé vyjádřit názor na tuto 
problematiku. V rámci ankety bylo 
odevzdáno 1239 lístků, které v 62 
procentech případů hovořily ve pro-
spěch úplného zákazu hazardu na 
území města. Jenže způsob, jakým 
byla anketa organizována (sběrné 
boxy nebyly hlídané a součástí hla-
sování nebyl žádný způsob, jak se 
ujistit, zda hlas skutečně odevzdal 
ten, jehož jméno na lístku stojí) ne-
měl potřebnou vypovídající hodnotu.

Na jednání 13. dubna měli už 
zastupitelé připravené dva návrhy 

Hrací automaty zmizí z blízkosti škol  
i z náměstí, plošný zákaz neprošel

obecně závazné vyhlášky a k obě-
ma rovněž komentář z minister-
stva vnitra, které konstatovalo, že  
z pohledu práva jsou obě možnosti  
v pořádku.

První varianta počítala s územ-
ní a časovou regulací a rovněž se 
seznamem provozoven, ve kterých 
bude do budoucna možné na au-
tomatech hrát. Zároveň bylo z je-
jího znění patrné, že počet heren 
neporoste. Proti tomu se postavil 
například zastupitel Václav Haas, 
kterému se nelíbilo, že případný 
nový žadatel o povolení by se i po 
splnění zadaných kritérií dočkal 
odmítnutí: „Nepatřil totiž v daný 
čas mezi vyvolené. Považuji to za 
nelogický krok, principiálně špatný  
a nebudu pro něj hlasovat,“ prohlásil 
Haas.

O slovo se po krátké diskuzi 
zastupitelů přihlásil také muž z audi-
toria. Řečníkem nebyl nikdo jiný než 
Petr Vrzáň, výkonný ředitel Spelos, 

největšího českého profesního sdru-
žení loterijních společností. Podob-
ně jako před několika měsíci zavítal 
na veřejné jednání do nedalekých 
Kosmonos, nevynechal ani tentokrát 
možnost veřejně vystoupit a hájit zá-
jmy provozovatelů heren.

Vrzáň na úvod ocenil nedávnou 
vůli zastupitelů regulovat hazard 
nejprve formou memoranda. Jeho 
prostřednictvím město požadova-
lo odstranění venkovní reklamy či 
úpravu otevírací doby tak, aby se 
nekryla s částí dne, kdy je venku 
zvýšený pohyb školní mládeže.  
K memorandu se ovšem přihlásili 
jen čtyři z osmi hradišťských provo-
zovatelů, což ostatně vedlo k návrhu 
obecně závazné vyhlášky. 

„Musíte pochopit, že osm až 
devět hodin provozu denně je pro 
provozovatele likvidační. Potřebují 
alespoň dvanáct hodin,“ upozornil 
Vrzáň. Vzápětí dodal, že i v pří-
padě regulované otevírací doby 

zůstává provozovatelům výher-
ních automatů povinnost odvádět  
z každého přístroje 20 tisíc ko-
run stejně, jako kdyby byl přístroj  
v provozu nonstop. Na závěr své-
ho výstupu připomenul: „K variantě 
totálního zákazu jsem diskutovat 
nepřijel. Všichni víte, že v důsledku 
prohibice vznikají černé herny. To 
dnes už říká národní protidrogový 
koordinátor i ministerstvo financí.“ 
Rovněž varoval před sporem s anti-
monopolním úřadem.

Starosta Ondřej Lochman mu  
lakonicky oponoval: „Když nám nad-
řízený orgán řekne, že navrhovaná 
vyhláška je v souladu se zákonem, 
nevím, kdo by nám měl říkat něco 
jiného. Kritériem je omezení heren 
na náměstí a v blízkosti škol.“

Jako poslední si slovo vzala 
Vendula Šeflová, která si postesk-
la, o kolik času už otázka hazardu 
zastupitele i radní připravila. Začalo 
hlasování. ...2 

„Četnická pátrací stanice potřebuje vaši pomoc, vyšetřujeme vraždu a hledáme stopy,” zahájil detektivní pátrání přivolaný četník Aleš Rychlý. Děti, které 
v dubnu přespávaly v Klubu dětí a mládeže, čekal večer plný výslechů, napětí a zábavy. ...8

JAN KURKA
je novým jednatelem Klubu Mnichovo 
Hradiště s.r.o. Jaké jsou jeho zkušenosti 
a jak hodlá změnit hradišťskou kulturu? 
Představujeme jeho vizi i novinky, které 
pro Klub chystá.
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Město vyhlašuje konkurz 
na ředitele základní školy
Na post ředitelky Základní školy Mni-
chovo Hradiště v Sokolovské ulici re-
zignovala letos v dubnu s okamžitou 
platností dosavadní ředitelka Mgr. 
Vlasta Dittrichová. Do doby jmeno-
vání nového ředitele byla Radou 
města Mnichovo Hradiště pověřena 
řízením školy Mgr. Eva Hajzlerová, 
která dosud byla zástupkyní ředi-
telky a pochopitelně ve škole také 
vyučuje. 

Město Mnichovo Hradiště je 
zřizovatelem této školy a je posta-

veno před úkol nalézt škole nového 
schopného ředitele. Vypsalo proto 
konkurzní řízení. Než však proběh-
nou všechny kroky tohoto řízení, 
uplynou přibližně tři měsíce. Na no-
vého ředitele se tedy můžeme těšit 
nejdříve v srpnu tohoto roku, ale 
také možná až s příchodem nového 
školního roku, tedy v září. 

Jaroslava Kolomazníková,  
vedoucí finančního a školského 

odboru městského úřadu 

VRAH NEMĚL ŠANCI, ŠLO PO NĚM OSMADVACET DĚTÍ

Bleší trhy ve farské zahradě jsou zpátky. Ty první letošní byly pořádně větrné, 
o dobrou náladu ale vítr nikoho nepřipravil. ...8

KONEC VÁLKY
v květnu 1945 způsobil vlnu euforie také 
v Mnichově Hradišti. Kronika města při-
náší o květnových dnech poutavé svě-
dectví doplněné celou řadou archivních 
fotografií.
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S příchodem jara letos přichází i zbrusu nový zpravodaj města.  
Jeho jméno ostatně někteří z vás vybírali prostřednictvím ankety 
na webu města. Nové vedení Mnichova Hradiště se v poslední 
době zaměřilo především na komunikaci přes internet – vznikla 
stránka města na Facebooku, častější jsou články na webu města 
a samotný web připravujeme úplně nový. Nechceme ale zapome-
nout ani na ty, kteří u počítačů nesedí, nebo ty, kteří si rádi uvaří 
kávu, zasednou na zahrádku a přečtou si pořádné místní noviny.  
Právě proto jsme zřídili zpravodaj, který držíte v ruce. 

V Kamelotu vám budeme přinášet informace z radnice, články 
spolků, přehled kulturních i sportovních akcí a vše podstatné, co 
se během měsíce stane. Kamelot rozhodně nemá být „hlásnou 
troubou“ vedení města, naopak. Chceme, aby především ilustroval 
život ve městě a popisoval příběhy, které se v našem domově v 
Pojizeří odehrávají. Pokud se rozhodnete sami přispět, stačí na-
psat šéfredaktorovi Kamelotu, na nějž naleznete kontakty na konci 
každého vydání.

Kromě zpravodaje jsme pro Vás připravili také nový web mu-
zea, během května umožníme nahlédnout do hospodaření města 
přes transparentní účet, přibude rozklikávací rozpočet a budou 
zveřejněny všechny uzavřené smlouvy od 1. ledna 2015.

Postupně spouštíme další proměny. Na rozsáhlejší investice 
však budeme všichni muset počkat až do příštího roku. Investice 
chceme důkladně připravit, abychom mohli začít obnovovat budo-
vu Klubu, fasádu radnice a po fázích i náměstí. O přípravě těchto 
investic přineseme zprávu v dalším čísle Kamelotu.

Ondřej Lochman, starosta města

MÁME NOVÝ
ZPRAVODAJ
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