
HOSTINEC
Karlovy Vary se před ně-
kolika týdny zaskvěly  
v novém kabátě. Tradiční 
hradišťský hostinec má za 
sebou mnohaletou historii.
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KOMPLIKACE
Všechna povolení včetně 
toho stavebního již město 
má, stavbu komunitního 
centra v Mírové ulici však 
brzdí přesun trafostanice.
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SOUSEDSKÁ
Úspěšnou zářijovou akci 
Zažít Hradiště jinak připo-
mínáme pestrou fotogalerií. 
Zavzpomínejte na soused-
skou slavnost.
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

LIAZ sI muZeum 
ZAsLouZí

LIAZ a možnost, že by přímo v Mnichově Hradišti vzniklo jeho muzeum, 
byly sice námětem už minulého sloupku v říjnovém vydání Kamelotu, celá 
věc však vyvolala takovou odezvu, že jsem se rozhodl tyto řádky opět 
věnovat právě LIAZu.

Sousedská slavnost proběhla už takřka před dvěma měsíci, rád se 
však v myšlenkách vracím ke chvílím, kdy jsem mezi automobilovými ve-
terány a výstavními tably s  pamětníky hovořil o jejich práci v LIAZu. Ně-
kteří z nich se se mnou podělili o vtipné historky z výroby, jiní vzpomínali 
nostalgicky se slzou v oku, z vyprávění všech však byla znát obrovská 
hrdost, že stroje, které znal celý svět, jsme vyráběli právě my, Hradišťáci.

Přestože z výrobní linky v Hradišti nesjíždějí nákladní automobily už 
roky, LIAZ se zapsal do historie města výrazně a zcela nesmazatelně do 
srdcí lidí. Proto začínám v současnosti sestavovat seznam kontaktů na ty, 
kteří se věnují historii firmy, vlastní staré nákladní automobily této značky,  
i dalších nadšenců, kteří by projekt muzea LIAZu rádi podpořili jako 
mecenáši. Pokud do některé z těchto kategorií patříte a ještě nejsme  
v kontaktu, neváhejte se na mě obrátit. Po Novém roce (protože aktuálně 
potřebujeme dotáhnout přípravu projektů, které jsou již v běhu a jimž domi-
nuje jídelna a komunitní dům v Mírové ulici) hodlám zorganizovat diskuzi  
o podobě muzea, o vhodném pozemku a dalších praktických otázkách.

Osobně bych si muzeum představoval jako industriální halu s oddě-
lenou temperovanou částí, v níž by byla instalovaná stálá výstava, zbytek 
prostoru by zaplnily samotné vozy. Jako vhodné místo se mi jeví prostran-
ství u lakoven v Jiráskově ulici. Uvidíme, zda se podaří pro tento záměr 
získat zastupitelstvo. A také bude zcela nutná podpora kraje a státu – 
město se může na projektu finančně podílet a věnovat pozemek, nemůže 
však být hlavním ekonomickým tahounem.

Ondřej Lochman, starosta města

Setkání k sídlištím
Zpracování studií rekonstrukce 
sídlišť „Jaselská” a „Poříčská” se 
posouvá do další fáze. Architekti 
zpracovali návrh úprav, přičemž 
vycházeli i z podnětů získaných od 
občanů v červnu, kdy radnice zorga-
nizovala ke každé lokalitě jedno se-
tkání. Nyní proběhnou další setkání, 

Koncerty, fotbal, exkurze a řada milých chvil

Úklid u kontenerů: boj s větrnými mlýny
Nepořádek kolem kontejnerů. Přepl-
něné kontejnery. Komunální odpad 
mezi vytříděným papírem.  Problém, 
který připomíná boj s větrnými mlý-
ny, na radnici řešíme každý týden.

Pane starosto, můžete nechat 
uklidit ten bordel kolem kontejnerů 
v Lidické? Pane starosto, nesta-
čí kontejnery na papír v Poříčské. 
Pane starosto… Podobné prosby 
a upozornění slýchávám od lidí 
na ulici nebo mi chodí do zpráv na 
Facebooku. Velmi podobné stížnosti 
dostávají také další kolegové na úřa-
du. Jako vždy má i tato mince dvě 
strany, a proto jsme připravili opat-
ření, která by měla vést ke zlepšení 
situace. Současně ale říkáme, že 
každý musí nejprve začít u sebe.

Na webu města již funguje 
mapa, ze které je patrné, kde ve 
městě se nacházejí kontejnery na 
ten který druh odpadu (v sekci Odpa-
dy a sběrný dvůr) a kdy se vyvážejí, 

během září jsme do ulic rozmístili 
dalších deset nových kontejnerů na 
plast a papír a vytipovali pět až deset 
míst, kam případně ještě kontejnery 
dodáme do konce roku, do rozpoč-
tu na příští rok navrhneme finanční 
prostředky na úpravy kontejnerových 
stání (ohrádky, vydláždění stanovišť 
a osazení jejich okolí zelení) a na 
jaře bude mít město k dispozici rov-
něž brožuru o tom, jak správně třídit, 
a to v tištěné i internetové podobě.

Každý z nás může pomoci situ-
aci řešit tím, že si dá pozor na to, že 
do kontejnerů skutečně dává pouze 
ten druh odpadu, který do něj patří. 
Stačí totiž, abychom například v kar-
tonové krabici s papírem nechali kus 
polystyrenu, a celý obsah kontejneru 
je znehodnocen – svozová firma jej 
okamžitě považuje za komunální 
odpad a snaha všech, kteří třídí po-
ctivě, přijde vniveč. Výrazně pomoci 
řešit plné kontejnery může i obyčej-

né sešlapávání odpadu, aby se co 
nejlépe skládal. Není proto vhodné 
jej vyhazovat ve velkých pytlích.

Kapitolou samou pro sebe je 
likvidace firemního odpadu v nádo-
bách na komunální odpad. Firmy 
jsou povinné zajistit si svoz odpadu 
samy. Pokud tak nečiní, dopouštějí 
se přestupku. Několik zdejších firem 
už bylo sankcionováno. V případě 
podezření, že se někdo dopouští 
tohoto přestupku, lze o prověření si-
tuace požádat městskou policii.

Město na likvidaci odpadů ročně 
vynakládá 9,2 milionu korun. Proto-
že každý občan za tuto službu platí 
500 korun, město doplácí 5,2 mili-
onu. Pokud nám pomůžete situaci 
řešit, ještě nějakou dobu nebudeme 
muset poplatek za odpady zvyšovat. 
Předem děkuji za spolupráci.

Ondřej Lochman,
starosta města

na kterých bude možné seznámit se 
s již konkrétním návrhem a vyjádřit 
se k němu. Ta se budou konat na 
sále ZŠ Studentská v termínech 
22. listopadu od 17 hodin (pro síd-
liště Jaselská) a 29. listopadu od 17 
hodin (pro sídliště Poříčská). Všichni 
zájemci jsou zváni. (mak)

Bilance oslavy 20 let partnerství 
mezi městy Mnichovo Hradiště  
a Erzhausen je následující: 64 hostů 
z Německa (z toho 18 dětí – fotbalis-
tů a skautů), čtyři společné dny od 
18. do 22. října, dva společné kon-
certy, jedno přátelské fotbalové utká-
ní, „mezinárodní“ rozcestník v leso-
parku, společné vyučování němčiny, 
exkurze, výlety a především spousta 

milých okamžiků, rozhovorů, setkání 
a plánů na další roky. 

Děkujeme všem spolkům a 
organizacím, které připravovaly 
program a o hosty se několik dnů 
staraly – sborům Zvonky, Continuo a 
Charmone, Klubu Jednoty bratrské, 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště, MSK 
a také spoustě jednotlivců. Dále Zá-
kladní škole Studentská za poskyt-

nutí zázemí a školní jídelně za skvě-
lé jídlo. Bez jejich pomoci bychom se 
o návštěvu těžko zvládli postarat.

Za podporu, dary, prostory či 
exkurze vděčíme Pivovaru Klášter, 
společnosti Škoda Auto, Státnímu 
zámku Mnichovo Hradiště, Základ-
ní umělecké škole, Římskokatolické 
farnosti Mnichovo Hradiště, Penzi-
onu U Mydlářů, Řeznictví Dvořák, 

Cukrárně Mikula, Pivovaru Svijany, 
Kofole, Uzenářství Stejskal, Cukrár-
ně Za rohem, SDH Sychrov a SDH 
Veselá, společnostem Saturn služby 
a Ryhoterm. Setkání se konalo s fi-
nanční podporou Česko-německého 
fondu budoucnosti. 

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Oslavy dvacetiletého partnerství provázely nejen formální akty, ale i mnohé kulturní i sportovní akce. Foto: 3x Jan Füši
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Do konce roku lze žádat o dotace na činnost 
zájmových a sportovních organizací
Jakmile zastupitelstvo v pondělí  
6. listopadu projedná aktualizaci 
dotačního programu, bude spuštěno 
přihlašování do dotačního progra-
mu. Podat žádost na činnost zájmo-
vých a sportovních organizací v roce 
2018 bude možné do konce prosince 
2017. Na běžnou činnost organizace 
už nebude možné žádat v rámci jiné 
kategorie ani v průběhu roku 2018.
Nově budou také při hodnocení žá-
dostí posuzovány aktuální úspěchy 
organizací v uplynulém roce.

Akce a projekty, které jsou ur-

čeny široké veřejnosti, nikoli jen čle-
nům spolku nebo dané sportovní či 
zájmové skupině, je možné podpořit 
i v kategorii jednorázové veřejné 
projekty a akce. Žádosti přijímáme 
do 31. prosince 2017, do 30. dubna 
2018 a do 31. srpna 2018. Stejné 
termíny platí i pro projekty partner-
ské spolupráce. Akce je možné pod-
pořit i zpětně, od roku 2018 ovšem 
nejpozději v následujícím termínu 
pro podání žádosti. Žádosti o pří-
spěvky na investice mohou spolky 
podávat průběžně celý rok.

Drobné zjednodušení nastane 
při vyúčtování dotací – účetní a vý-
dajové doklady bude možné přinést 
osobně ke kontrole. Možnost poslat 
naskenované či okopírované dokla-
dy ale zůstane zachována. Sezná-
mit se se změnami v dotačním pro-
gramu, připomenout si kdy a jak je  
o dotace třeba žádat nebo se podělit 
o novinky ve spolkové činnosti, bude 
možné na setkání v sále Klubu v úte-
rý 28. listopadu od 17 hodin.

Podrobné podmínky dotační-
ho programu, kritéria a formuláře 

žádostí jsou k dispozici na webu 
města (www.mnhradiste.cz) v sekci 
Život ve městě → Sport a zájmová 
činnost → Dotační program. Sezná-
mit se s nimi můžete i u koordinátora 
dotačního programu, Ondřeje Šin-
deláře (2. patro městského úřadu, 
kancelář č. 209, e-mail: ondrej.sin-
delar@mnhradiste.cz, tel.: 720 070 
039, 326 776 619) nebo na setkání 
se spolky.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Od listopadu začne opět 
jezdit autobus do bazénu
Na základě dobré odezvy a zvyšují-
cího se zájmu o společné bezplatné 
cesty autobusem do mladoboleslav-
ského bazénu od ledna do března 
2017 se rozhodlo vedení města  
s cestami pokračovat i v zimní sezó-
ně 2017/2018.

Autobusy začnou jezdit od úte-
rý 7. listopadu, každý lichý týden  
v úterý v 16:30 a každý sudý týden 
ve čtvrtek v 9:30 hodin. Poslední 
zájezd tohoto roku proběhne ve 
čtvrtek 16. prosince. Autobus vyjíž-
dí z Masarykova náměstí, zastáv-
ky č. 4, a vrací se zhruba po dvou  
a půl hodinách tamtéž. Jízdné hradí 

město Mnichovo Hradiště, účastníci 
zájezdu navíc získají 10 % slevu na 
vstupné z běžného vstupného.

Místo v autobuse je možné si 
rezervovat v Městském informačním 
centru. Autobusy zajišťuje společ-
nost Arriva Střední Čechy. Na po-
sílení pokladen a slevě pro občany 
Mnichova Hradiště spolupracujeme 
s provozovatelem bazénu v Mladé 
Boleslavi, boleslavskou Městskou 
společností sportovní a rekreační 
areály, s.r.o.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Co je s novou jídelnou? Papíry, razítka a nekonečný boj 
Čekání a zase čekání. Jedním z nej-
větších projektů, který zaměstnává 
vedení města, je stavba multifunkč-
ního komunitního centra v Mírové 
ulici, do nějž se výhledově přesune 
školní jídelna, školní kuchyně či Klub 
dětí a mládeže. Po obrovské radosti 
v podobě přidělené dotace z EU ve 
výši 19,5 milionu korun však přichází 
zklamání. Přestože zástupci města 
se snaží projekt maximálně uspíšit, 
objekt začne veřejnosti sloužit patr-
ně až na přelomu let 2018 a 2019.

„Stavební povolení již nějaký 

čas máme, na starou budovu Klubu 
dětí a mládeže je vydán demoliční 
výměr, přílepek mateřské školky byl 
již během léta zbourán a společnost 
ČEZ souhlasila s přesunem trafo-
stanice v Mírové ulici a následným 
převodem pozemku pod ní na měs-
to. Zdá se tedy, že stavba by mohla 
začít co nevidět. Jenže to vypadá, 
že před sebou máme ještě měsíce 
čekání,“ míní starosta Ondřej Lo-
chman. Poskytovatel dotace, kterým 
je ministerstvo pro místní rozvoj, 
musí schválit vybraného zhotovitele 

a musí dojít k přesunu trafostanice, 
což je v kompetencích ČEZu. Žádost 
o přesun byla podána před rokem  
a půl. ČEZ distribuce sice pomohla 
s prodeje pozemku pod trafostanicí 
městu, ale přesun stále neproběhl. 

Podle harmonogramu mělo  
v průběhu letošní zimy dojít k pře-
stěhování trafostanice a k vysoutě-
žení dodavatele, vše ale nasvědčuje 
tomu, že k tomuto zásadnímu kroku 
dojde až v jarních měsících. Část 
malých strávníků tak bude muset 
nadále z kapacitních důvodů stáva-

jící jídelny docházet kvůli obědům 
do jídelny ve škole na Vrchlického 
návrší, hygienické normy jsou v tom-
to ohledu nekompromisní. „V záloze 
máme dočasná řešení, která by tuto 
nepříjemnost odstranila a vrátila na 
jídelní lístek výběr ze tří jídel (v sou-
časnosti jsou pouze dvě), ale priori-
tou je samozřejmě jednání s ČEZ,“ 
dodává starosta. O posunech bude 
město referovat na webu města, 
Facebooku i v Kamelotu. 

Redakce
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Aplikace Lepší místo 
funguje už tři čtvrtě roku
Od začátku roku 2017 mohou obča-
né zadávat podněty k řešení problé-
mů ve městě elektronicky, ať už pro-
střednictvím chytrých telefonů nebo 
webové stránky Lepší místo (www.
lepsimisto.cz). Do upozorňování na 
nedostatky v Mnichově Hradišti se 
do konce září zapojilo už 34 občanů, 
kteří zadali celkem 75 podnětů. Za 
městský úřad se na jejich vypořádá-
vání podílelo celkem šest zaměst-
nanců.

Postupně se daří zvyšovat 
úspěšnost vyřešených tipů. V úno-
ru byla vyřešena polovina podnětů,  
v září již  72 %. Část podnětů je  
z různých důvodů neřešitelných 
nebo je nutné je řešit průběžně. Ve 
srovnání s podobně velkými městy 
si Mnichovo Hradiště v rámci Lepší-
ho místa nevede špatně. Například  
v Lovosicích občané od ledna do 
září tohoto roku zadali pouze 17 
podnětů a z toho 65 % bylo vyřeše-
no, v novém Městě na Moravě měli 
tipů méně (62), zato byly o něco 
úspěšnější v jejich řešení (82 %).

Samozřejmě se vyskytují i pro-
blémy. Některé podněty nejsme 
schopni řešit vždy okamžitě, nebo 
nejsou z povahy věci jednoduše 
řešitelné. Zájem o službu kolísá –  
v zimně je o ni větší zájem než v létě. 
Občas se vyskytne v aplikaci chyba, 
např. se uživateli nepodaří tip vložit. 
Pro některé uživatele není on-line 
připomínkování pomocí této služby 
nejjednodušší. Celkově lze však prv-
ních devět měsíců využívání služby 
v Mnichově Hradišti zhodnotit jako 
úspěšné a budeme v něm pokračo-
vat i v roce 2018.

Díky soutěži Lepší Hradiště,  
o které píšeme na jiném místě tohoto 
vydání Kamelotu, se navíc povědomí 
o službě Lepší místo v podzimních 
měsících dále zvyšuje. Věříme, že 
si další lidé cestu k využití aplikace  
a webu najdou a bude jim užitečným 
a efektivním nástrojem při komuni-
kaci se zástupci města. 

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Nominujte osobnosti do
třetího ročníku ceny města
Do pondělí 27. listopadu je čas na-
vrhovat osobnosti na cenu města. 
Ocenění se uděluje za významný 
přínos k rozvoji města, nebo za mi-
mořádnou činnost v různých oblas-
tech života. Cena je rozdělena do 
dvou kategorií: za celoživotní přínos 
a za přínos v roce 2017. O udělení 
cen rozhodne v tajném hlasování 
zastupitelstvo města na své prosin-
cové schůzi a ocenění bude uděleno 
již tradičně během Reprezentačního 
plesu města na začátku roku.

Pro podání nominace je potřeba 
vyplnit jednoduchý formulář a doručit 
jej do 27. listopadu do 17 hodin na 
podatelnu či na e-mail podatelna@
mnhradiste.cz. Formulář nominace  
a pravidla udílení cen jsou ke staže-
ní na webu města (www.mnhradiste.
cz) v sekci O městě → Cena města 
(v boxu Dokumenty v pravé části) 
nebo si je můžete vyzvednout na po-
datelně městského úřadu. Podat ná-
vrh na ocenění může každý občan 
města. Informace o navrhovateli jsou 
důvěrné a bez předchozí dohody je 

nebudeme zveřejňovat.
Pro vítěze budou kromě listin  

o udělení ceny připravena krásná díla 
vytvořená uměleckým kovářem Pav-
lem Kverkem a studenty a pedagogy 
Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské Kamenický Šenov. V roce 
2016 získali ocenění pánové Josef 
Brož a Vlastimil Kouřil za celoživotní 
přínos pro město. Luboš Dvořáček  
a Lenka Brynychová byli oceněni za 
záchranu lidského života v kategorii 
za roční přínos. Letos byli v kategorii 
celoživotní přínos oceněni manželé 
Alena a Ladislav Hejlovi a in memo-
riam paní Helena Průšková. 

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Studovali za normalizace...

Společnost Post Bellum zabývající 
se zaznamenáváním historických 
událostí pohledem pamětníků, uvádí 
projekt Kino Příběhy 20. století: Ško-
la normálního života. 

Jaká byla gymnaziální studia  

v Mnichově Hradišti za doby nor-
malizace? Pořad, který nabídne 21. 
listopadu od 17 hodin městské kino, 
představí osud Miroslava Jirounka  
a jeho spolužáků. Jak jim do živo-
ta zasáhl ředitel školy? Jak vnímal 
synův postoj jeho otec, knihovník 
a člověk žijící neoficiální kulturou? 
Ukázky z rozhovorů, které čerpají ze 
sbírky Paměti národa, uvede doku-
mentarista Michal Šimek. Pořad je 
realizován díky podpoře Středočes-
kého kraje. (wol)
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I krabice od bot dovede potěšit
Informační centrum města Mnichova 
Hradiště se letos zapojuje do před-
vánoční charitativní akce Krabice od 
bot aneb Děti darují dětem k Váno-
cům 2017 a je sběrným místem této 
události. 

Akce v republice probíhá již 
pošesté a má za cíl potěšit děti  
z chudších rodin. Radost jim udělají 
zase děti, jimž dospělí pomohou 
připravit jejich dárkovou krabici – tře-
ba od bot. Zapojit se mohou určitě  
i samotní dospělí, firmy, spolky, ško-
ly, školky…

Sběr dárků probíhá od 13. lis-
topadu a posledním dnem sběru  
v našem městě je sobota 9. prosin-
ce. Tento den se bude konat vánoční 
jarmark a v jeho rámci bude v KLU-
Bu připravena i balící dílnička. Takže 
pokud se vám na jarmarku zalíbí 
nějaká hračka, například pletený ku-
lich, budete ochotni ho zakoupit a do 
sbírky věnovat, můžete přijít k nám 
do KLUBu dárek zabalit. 

Co se do krabice hodí? Hračky 
nové i starší (dávejte věci v dobrém 
stavu), předměty pomáhající k roz-
voji talentu, jako je tužka a hezký 
sešit, skicák a pastelky, vodové 
barvy a štětec, sportovní potřeby, 
knížka přiměřená věku dítěte, hezké 
neobnošené kusy oděvů či oděvních 
doplňků, o nichž se dá předpoklá-
dat, že dětem udělají radost – třeba 
tričko nebo čepice, pro holčičky pa-
nenky a dětská bižuterie, pro kluky 
autíčka nebo nářadí.

Do krabice můžete také přiložit 
fotografii toho, kdo dětem krabici po-
sílá, případně i pohled s vánočním 
přáním. Pokud máte tvořivé děti, mů-
žete i vánoční přáníčko vyrobit. 

Co se do krabice nehodí? Věci 
rozbité, špinavé, opotřebované nebo 
příliš staré, také věci luxusní a dra-
hé, které by mohly vzbuzovat závist 
jiných obdarovaných dětí. Předměty 
nevhodné vzhledem k věku dětí či 
takové, které mohou být nebezpeč-

né – šipky s kovovými hroty, pyro-
technika, nože apod. Nevhodné jsou 
také potraviny, které podléhají rychlé 
zkáze, prošlé potraviny nebo křehké 
věci.

Až budete mít krabici naplně-
nou, zabalte ji vánočním papírem, 
označte na viditelné místo, zda je 
krabice vhodná pro dívku či chlapce. 
Uveďte také vhodný věk dítěte (0–17 
let). Štítek s označením přidělejte 
napevno (nejlépe přilepit samolep-
kou, izolepou).

Městské infocentrum je pro 
vás otevřené od pondělí do pátku v 
časech 9–12 a 13–17 hodin a také  
v den jarmarku v sobotu 9. prosince. 
Telefonicky jej můžete kontaktovat 
na čísle 326 776 739.

Přidáte se k nám i vy, abychom 
udělali dětem společně na Vánoce 
radost?

 
Tereza Šímová,

Infocentrum Mnichovo Hradiště

Národní Geopark Ralsko vydal speciální 
hmatové mapy pro nevidomé turisty
Národní geopark Ralsko leží na 
území bývalého vojenského prosto-
ru Ralsko, opuštěného sovětskou 
armádou před šestadvaceti lety. Od 
loňského roku je národním geo-
parkem České republiky. Hmatové 
mapy, které nyní vydává, zahrnují 
celou oblast geoparku v měřítku 
1:37 000. Jsou opatřeny popisky  
v Braillově písmu a reliéfně jsou 
vytištěna sídla, vodní toky a cesty. 
Mapy ve spolupráci s geoparkem 
připravilo Středisko pro pomoc stu-
dentům se specifickými nároky Ma-
sarykovy univerzity v Brně. 

„Mapy jsou určeny pro slabo-
zraké a nevidomé, kterým umožní 
základní představu o rozloze, vzdá-
lenostech a zajímavostech v geopar-
ku,“ uvádí Lenka Mrázová, ředitelka 
Geoparku Ralsko. Mapy budou pře-
dány na informační střediska v Geo-
parku Ralsko – například v Doksech, 

Kuřívodech nebo v Hradčanech, aby 
byly dostupné přímo v místě.

Mapy jsou jen jedním z výstupů 
projektu s názvem Doteky Mácho-
va kraje, který geopark realizuje od 
začátku roku. Proběhla již řada akcí 
– například bezbariérový výlet do 
Hradčan, ornitologická procházka 
s nevidomými, tvořivé workshopy 
zaměřené na aromaterapii nebo 
tvoření z hlíny a přírodních mate-
riálů. Jedná se o workshopy, které 
využívají jiné smysly než zrak. Jed-
nou z dalších aktivit je beseda dětí 
ze Základní školy Slovanka v České 
Lípě se zástupci organizace SONS 
– sjednocené organizace slabozra-
kých a nevidomých. „Během setkání 
si děti mohly vyzkoušet i práci s vo-
dícím psem nebo napsat své jméno 
Braillovým písmem,“ dodává Lenka 
Mrázová. Celý projekt byl podpořen 
ministerstvem životního prostředí  

a Libereckým krajem.
Geopark Ralsko se od počátku 

své činnosti snaží zpřístupňovat ob-
last nejen obvyklým návštěvníkům, 
ale také lidem se specifickými potře-
bami. „Našim cílem je umožnit zne-
výhodněným skupinám aktivní pobyt 
v přírodě nebo zapojení do dalších 
aktivit, které vytvářejí pozitivní vztah 
k přírodě a krajině,“ vysvětluje Lenka 
Mrázová.

Do konce roku budou zmapo-
vána místa, která jsou v Máchově 
kraji vhodná a dostupná pro lidi na 
vozíčku. Informace budou dostupné 
na webových stránkách geoparku 
v interaktivní mapě, včetně popisu 
bezbariérové dostupnosti vybraných 
turistických služeb (např. informač-
ních center, muzeí, restaurací).

Lenka Mrázová,
Geopark Ralsko

Dotační program podpořil 
akce téměř 55 tisíci
Ke konci srpna měly spolky i jed-
notlivci poslední možnost žádat  
o dotaci na jednorázové veřejné akce 
a projekty a na spolupráci s partner-
skými městy v roce 2017. Sešlo se 
celkem šest žádostí. Dotační komi-
se doporučila podpořit všech šest, 
jedna žádost byla ale žadatelem  
z důvodu zrušení akce stažena. Rada 
města tedy na začátku října rozhodla  
o udělení pěti příspěvků v celkové 
výši 54 632 Kč.

V rámci návštěvy z partnerské-
ho města Erzhausen ve dnech 18. 
až 22. října získal podporu klub Jed-
noty bratrské, který měl na starosti 
skupinu německé mládeže. Pěvecký 
sbor Charmoné zase za dotační pe-
níze připravil pohoštění na závěreč-
ném setkání pro všechny účastníky 
partnerského setkání. Podpořeny 

byly tradiční spolkové akce – břez-
nový Restaurant Day a srpnový 
Sportovní den v Kruzích. Základní 
umělecká škola získala příspěvek 
na přípravu almanachu k 60. výročí 
založení školy v příštím roce.

Dotační program pro rok 2017 
byl tímto kolem uzavřen. Výjimkou 
jsou žádosti o dotace na investice – 
ty je možné podávat průběžně celý 
rok. Celkem bylo za rok 2017 uděle-
no 40 darů a dotací za více než dva 
milióny korun. Pro rok 2018 počítá-
me v dotačním programu s podob-
nou částkou jako letos – rozhodnutí 
padne na prosincovém zasedání 
zastupitelstva v rámci schvalování 
rozpočtu.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Domov Modrý kámen 
a „paliativní péče“
Služba, kterou domovy pro seniory 
poskytují, se vyvíjí mnoho let. V sou-
časné době dostává novou podobu. 
Jasně je třeba vymezen okruh osob, 
kterým bude tato služba poskyto-
vána, a také forma podpory. Díky 
tomuto vývoji se postupně mění kli-
entela domova pro seniory. Zatímco 
dříve do Domova Modrý kámen při-
cházeli klienti, kteří měli zhoršenou 
soběstačnost, ale jejich zdravotní 
stav byl relativně dobrý, dnes k nám 
přicházejí především lidé, kteří mají 
zdravotní problémy, což klade zvý-
šené nároky především na pracovní-
ky v přímé péči.

V domově se již delší dobu řídí-
me principy „paliativní péče“ (název 
jsme si vypůjčili od zdravotníků).Cítí-
me ale, že je potřeba námi poskyto-
vanou péči o umírající více rozvinout 
a zapojit do týmu pomáhajících další 
profese (lékařku a duchovního). 

Z našeho jednání, které probí-
halo za dohledu supervizora, vyply-
nulo, že mnohé z toho, čím se palia-
tivní péče řídí, již provádíme. Je ale 
potřeba naše znalosti a dovednosti 
zdokonalit a více začlenit do praxe. 

Máme před sebou velmi těžký 
úkol. Vypracovali jsme si v bodech 
témata, na kterých je nutné praco-
vat, abychom mohli tuto péči úspěš-
ně zvládnout a poskytovat. Předně 
potřebujeme vytvořit návodnou me-
todiku pro získání potřebných infor-
mací, jasně formulovat, kdo a jakým 
způsobem bude zapojen do péče  

o umírajícího, konzultovat v týmu indi-
viduální způsob jednání s umírajícím  
a jeho rodinou, přizpůsobit individu-
ální plánování přáním a potřebám 
umírajícího, nalézt a popsat mož-
nosti, jak vytvořit soukromí a intimitu 
na dvoulůžkovém pokoji, vytvořit zá-
zemí pro rodinu pro celodenní pobyt, 
zajistit pravidelné školení a super-
vizi, navázat spolupráci s lékařkou  
a farářem. Nejslabší místo zatím spa-
třujeme v komunikaci s umírajícím  
a jeho rodinou. Pro pracovníky je 
stále velmi náročné používat slova 
„umírání“ a „smrt“. Přitom komu-
nikace je při práci s klienty a jejich 
rodinami to nejdůležitější. Je to ná-
stroj, díky kterému se můžeme lépe 
pochopit, definovat svá přání a oče-
kávání.

Pro poskytování takové péče 
potřebujeme i technické vybavení. 
Ze sponzorských darů jsme již za-
koupili odsávačku Asped, oxygene-
rátor a kyslíkové brýle. Plánujeme 
ještě pořídit počítačové EKG. 

Než budeme schopni posky-
tovat péči o umírajícího v rozsahu  
a kvalitě tak, jak je popsáno v odbor-
né literatuře, uplyne nějaký čas. Vě-
říme ale, že se nám podaří postupně 
odstranit všechny vzniklé překážky, 
předsudky a i obavy z používání slov 
„smrt“ a „umírání“, které jsou mezi 
odbornou i laickou veřejností.

 
Kateřina Svobodová, Marie 

Smutná, Domov Modrý kámen

První týden v říjnu patřil v Domově 
Modrý kámen již devátým rokem 
Týdnu sociálních služeb České re-
publiky. Cílem této akce bylo upo-
zornit na sociální služby, které nelze 
opomíjet, jelikož jsou velmi důležité 
pro náš stát i širokou veřejnost. Své 
dveře jsme pro všechny zájemce 
otevřeli ve středu 4. října.Celý týden 
sociálních služeb byl vyplněn dopro-
vodnými aktivitami, nejen pro naše 
klienty a zaměstnance, ale opět i pro 
širokou veřejnost.

Program týdne jsme zahájili 
v pondělí vernisáží výstavy RSDr. 
Jaroslava Kunsta Obrázky malova-
né srdcem spojené s promítáním  
a besedou s autorem. Výstava potr-
vá až do konce října.

Dopoledne proběhla i pravidel-
ná návštěvní služba (felinoterapie) 

Daniely Hypšové s kočičkou z Nezá-
vislého chovatelského klubu.

V úterý dopoledne si pro nás 
Blanka Vodvářková připravila před-
nášku Pohybová inteligence s prak-
tickými ukázkami jednoduchých 
cvičebních aktivit. Tato přednáška 
se setkala s velkým zájmem nejen 
u klientů a zaměstnanců, ale také 
u návštěvníků z města. Cvičební 
nasazení klientů bylo pro všechny 
příjemným překvapením.

Ve středu k nám zavítal zpě-
vák Josef Zíma, držitel Ceny Thálie 
2014. Navzdory svému věku stále 
zpívá jako zamlada. Pro všechny 
šlo o velmi silný zážitek, který nám 
sponzorsky z velké části pomohla 
zajistit firma MahleBehr z Mnichova 
Hradiště.  Jménem spokojených kli-
entů za to děkujeme. Pan Zíma ne-

váhal zajít osobně pozdravit klienta, 
který se na něj velmi těšil, bohužel 
v době vystoupení onemocněl a mu-
sel zůstat na lůžku.

Čtvrteční dopoledne patřilo 
druhému pokračování přednášky  
s ochutnávkou Ing. Dagmar Kozder-
kové, tentokrát na téma Odlehčená 
strava aneb jídelníček bez masa. 
Přednáška byla zajímavá, ochutnáv-
ka pestrá a vše sklidilo velký zájem 
a úspěch.

Páteční dopoledne patřilo tur-
naji v kuželkách. Zúčastnilo se ho 
23 klientů, kteří si užili sportovní 
zápolení. Fandit a pomáhat přišly 
děti Hany Rejzkové z Dodo kroužku 
ZŠ Sokolovská v Mnichově Hradišti. 
Napekly pro účastníky slané kužel-
ky z listového těsta. Vítěze i ostatní 
účastníky čekala i sladká odměna 

v podobě malovaných kuželek z li-
neckého těsta, které pro účastníky 
připravili zaměstnanci domova.

Klienty v tento den potěšila i 
návštěvní služba Petry Černé Ryne-
šové s pejskem v rámci canisterapie.

Program Týdne sociálních slu-
žeb byl různorodý a každý si v něm 
pro sebe něco zajímavého našel. 
Zvýšil se i zájem veřejnosti, která si 
k nám konečně také našla cestu. 

4. listopadu se u nás uskuteční 
tradiční podzimní vystoupení folklor-
ních souborů Jizeran, Kolovrátek  
a Mladá chasa z Řepova s programem 
Od Martina do Vánoc, který začne  
v 9:30 hodin ve společenském sále. 
Přijďte pobejt, srdečně vás zveme!

Iveta Čermáková, 
Domov Modrý kámen

Týden sociálních služeb v Domově Modrý kámen

Rozhodněte ,   co   se   v   Hradišti   zlepší!
Zútulnění prostředí v dětském zdra-
votním středisku, psí hřiště nebo 
květinová louka? Cvičební prvky pro 
seniory versus pro mladé? Nebo 
snad rekultivace některého ze tří 
míst ve městě? Jeden z těchto osmi 
tipů na zlepšení Mnichova Hradiště 
se opravdu uskuteční. A stačí k tomu 
málo, pouze získat nejvíc hlasů od 
obyvatel. Hlasování začíná 1. listo-
padu.

„O mnoha vložených nápadech 
jsme už dříve na radnici mluvili. Ka-
ždý z nich udělá naše město lepší. 
Sám jsem zvědavý, co si lidé vybe-
rou,” říká starosta Mnichova Hradiš-
tě Ondřej Lochman. Na www.lepsi-
misto.cz se během výzvy s názvem 
Lepší Hradiště sešlo od občanů 42 
nápadů. Z nich zástupci Lepšího 
místa ve spolupráci s radnicí a fir-

mou Kofola, která na uskutečnění 
projektu věnuje 150 tisíc korun, vy-
brali finálních osm projektů. 

„Hlavním kritériem byla reali-
zovatelnost, tedy především, zda 
jde vůbec o majetek či pozemek 
města, zda tip neodporuje nějakým 
normám, podstatná byla také plá-
novaná cena. Plavecký bazén nebo 
in-line stezku bohužel nejde za 150 
tisíc postavit. V několika případech 
jsme tip vyřadili, protože jej již město 
má mezi naplánovanými projekty. 
Tehdy ale jeho autor vůbec nemusí 
smutnit,” vysvětluje Hana Kružíková 
z Lepšího místa. 

Pro osm nápadů, které postou-
pily do finále, mohou obyvatelé Hra-
diště hlasovat od 1. do 15. listopadu 
na www.lepsimisto.info/lepsihradiste 
nebo v městském infocentru. Vítěz-

ný tip radnice uskuteční v roce 2018 
pomocí prostředků od společnosti 
Kofola. 

„Máme radost, že se do projektu 
zapojilo tolik občanů a sešlo se mno-

ho výborných nápadů. Jsme zvěda-
ví, jak nakonec hlasování dopadne 
a který nápad se dočká realizace,“ 
těší se PR manažerka společnosti 
Kofola Jaroslava Musilová a dodává: 
„Spolupráce mezi městem, občany  
a také místními firmami je klíčová 
pro spokojený život v každém měs-
tě. Jsme rádi, že se v Hradišti daří 
tuto spolupráci posilovat.“ 

Lepší místo funguje v Mnichově 
Hradišti i mimo tuto speciální soutěž. 
Lidé mohou na www.lepsimisto.cz 
již od ledna vkládat tipy na zlepše-
ní, úředníci na ně reagují. Do konce 
září se tak podařilo vyřešit 54 z 75 
došlých podnětů, dalších 12 bylo  
v řešení. Tipy mohou obyvatelé sa-
mozřejmě vkládat i nadále.

Redakce

Nápady ve finále
Venkovní posilovna v areálu 

letního kina
Zútulnění dětského zdravotního 

střediska
Vybudování psího hřiště na sídlišti 

Jaselská
Zkrášlení lokality pod zámkem

Hřiště se cvičebními prvky pro 
seniory

Obnova schodů k zámecké zdi
Květinová louka na sídlišti 

Jaselská
Rekultivace parčíku ve Šlikově ulici

V okolí přestavlckého rybníka je už 
několik týdnů živo. Město se pustilo 
do revitalizace nádrže, která dříve 
bývala v létě oblíbeným cílem plav-
ců, v krajině má značný retenční vý-
znam a také má výrazný vliv na bio-
logickou rozmanitost okolí. Práce v 
součtu potrvají zhruba šest měsíců.

Protože přestavlcký rybník leží 
na potoku Veselka a je průtokový, 
předně bylo nutné svézt tok poto-
ka dočasně mimo rybník. Teprve 
následně mohlo začít důkladné od-
těžení silné vrstvy bahna (celkem 
3121 kubíků!) a následovat oprava 
rozrušené hráze a dosypání břehů. 

Rybník v Přestavlkách bude na jaře jako nový

Po zpevnění byly jednotlivé břehy 
obrovnány kamenem, dno a místa, 
kde na něj dosedají břehy, bylo řád-

ně zhutněno. Kompletně vyměněna 
byla výpusť a bezpečnostní přeliv, 
které nahradilo jedno sdružené za-

řízení ukryté v železobetonovém 
monolitu kbelu. Kapacita přelivu byla 
rovněž zvýšena, riziko přetečení ryb-
níka tak bylo minimalizováno.

Úprav se dočká také okolí ryb-
níka, kde bude zkultivována zeleň 
– dojde k vykácení některých náletů, 
zmlazení části keřů a stromů v okolí i 
vysázení nových dřevin. Zcela hoto-
vo má být na jaře.

Investorem stavby je město Mni-
chovo Hradiště, z dvoumilionové in-
vestice se podařilo získat 80 procent 
z ministerstva zemědělství.

Redakce



4 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ LISTOPAD 2017

Talentovaný Ondřej Ruml předvede, že hudebním 
nástrojem mohou být při koncertu i obyčejná ústa
Původně měl vystoupit v sále divadla 
již v červnu. Jeho koncert v měst-
ském divadle byl ale z provozních 
důvodů přeložen na 23. listopad od 
19 hodin. Řeč je o Ondřeji Rumlovi, 
nadějném českém zpěvákovi, který 
se pohybuje na vlnách mnoha žánrů 
a od jazzu či swingu si občas zasko-
čí i do vod českého showbusinessu, 
což dokázal mimo jiné svou nedáv-
nou účastí v televizní show Tvoje 
tvář má známý hlas.

V programu koncertu zazní kro-
mě songů z autorského alba Nahu-
bu, jako je Zimbaye nebo Nebe, také 
evergreeny světového popu – na-
mátkou třeba dobrou náladu rozsé-
vající, bezstarostný superhit Rumlo-
va oblíbence Bobbyho Mc Ferrina 
Don´t Worry, Be Happy, nebo Stin-
govy písně Englishman In New York 
či Rise And Fall. Posluchači uslyší i 

člověčinou a poezií nabité texty pís-
ní Havrani na sněhu či Spát ve dne, 
zpívat po nocích, jež jsou plodem 
Rumlovy spolupráce na autorských, 
nejen muzikálových projektech tvůr-
čí dvojice Hapka – Horáček.

Tím nejoriginálnějším prvkem 
koncertu bude ale malá věcička do 
kapsy, zvaná looper. Tenhle výplod 
techniky je schopen fixovat různě 
modulovanou melodii a nahradit pak 
originálním způsobem celou kapelu. 

Interpret se za jeho pomoci bude 
snažit předat emoce a vůbec náladu 
písně i beze slov. Hradišťský koncert 
je součástí Rumlova podzimního 
turné.

Svým diváckým zájmem určuje 
divák spektrum a podobu kulturní 
nabídky ve městě. Na koncerty po-
pových či folkových zpěváků zatím 
nebývalo divadlo plné. Chcete-li mít 
i v malém osmitisícovém městě ob-
čas příležitost zajít na koncert kva-
litního a známého mainstreamového 
interpreta, podpořte návštěvnost 
koncertů svojí přítomností. V přípa-
dě setrvávajícího malého zájmu se 
nabídka v této oblasti kultury stane 
v Mnichově Hradišti již velmi brzy 
nedostižným snem.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Mladá fagotistka Michaela Špačková skutečně dostála svému slibu, když 
ve čtvrtek 5. října představila fagot jako zvučný sólový nástroj schopný 
neskutečné škály nálad. Na programu byly přitom mimo jiné skladby brzy 
již devadesátiletého a stále vitálního českého skladatele Luboše Sluky. 
Program koncertu vhodně doprovázel zdatný klavírista Lukáš Klánský. 
Především na Chopinových Nocturnech dokázal, že je ve svých 28 letech 
jedním z největších příslibů mezi českým klavírním dorostem a navíc inter-
pretem, který je schopen velmi kultivovaně a zároveň vtipně komunikovat  
s publikem i mluveným slovem. Foto: Jiří Senohrábek

Po dosavadních úspěších cestovatelských diashow v kině, kam se vydává 
průměrně na padesát diváků, zaskočil po prázdninové pauze nečekaně 
malý divácký zájem nejen pořadatele, ale i pražského cestovatele Tomáše 
Kubeše. Ten ve své přednášce s promítáním vzal publikum do exotické 
Papuy, země se silnou, ale již vymírající kanibalistickou tradicí. Kubeš je 
stálým spolupracovníkem populárního časopisu Lidé a země a dalších 
cestovatelských magazínů. Foto: Pavel Skalský 

Diváckou sázkou na jistotu by se dala nazvat komedie Skořápka, se 
kterou přijelo v pondělí 16. října do Mnichova Hradiště pražské Divadlo 
Ungelt. To dává velké herecké úkoly v naopak malých, komorních drama-
tech těm nejlepším českým hercům. Ve Skořápce se v hlavní roli objevila 
Alena Mihulová, jinak takřka výsostně herečka filmová a televizní, kterou 
mohli diváci jen za poslední rok vidět třeba v ceněných filmech Domácí 
péče, Antropoid či seriálu Trapný padesátky. Komediální hra pojednávala 
s až dojemným člověčenstvím o lidském potýkání se dvou diametrálně 
odlišných žen, z nichž se postupem času stanou překvapivě ty nejlep-
ší kamarádky. Publikum poznalo po boku známé Aleny Mihulové Petru 
Nesvačilovou, zajímavý talent mezi mladými českými herečkami. Divadlo 
bylo takřka do posledního přístavku vyprodané. Foto: Divadlo Ungelt

Takřka do roka a do dne splnily Klub a město svůj společný slib, když do 
divadla pozvaly na 17. říjen podruhé dechovou kapelu Krajanka kapelní-
ka Václava Hlaváčka a především nestora české dechovky Josefa Zímu, 
jenž vystoupil v druhé půli koncertního programu. Dechovka má, zdá se, 
v Hradišti stejný počet skalních příznivců, jako je počet sedadel v místním 
divadle – tedy zhruba na tři stovky. Takřka jediné křeslo v hledišti nezůsta-
lo při koncertu volné, pro nedostatek míst zároveň nebyl odmítnut jediný 
divák – stav tedy zcela ideální. Díky sponzorství města se na podvečerní 
koncert nevybíralo žádné vstupné. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

V listopadu uvede divadlo netradiční 
dramatickou vzpomínku na Karla Kryla
Země Lhostejnost. Tak zní název 
nejbližšího divadelního představe-
ní nejen pro abonenty, se kterým 
v pondělí 20. listopadu dorazí do 
městského divadla soubor pražské-
ho Švandova divadla. Hraje se od 
19 hodin.

Načasování tohoto představení 
není náhodné: Netradičním hudeb-
ně – dramatickým pásmem chce 
Klub jako pořadatel atraktivním  
a navýsost uměleckým způsobem 
uctít památku Karla Kryla, jedné 
z důležitých postav listopadového 
protikomunistického převratu roku 
1989. Kontroverzní písničkář, básník 
a vizionář, který uvolnění politických 
poměrů a návrat svobodné společ-
nosti vítal, byl a stále je vnímán jako 
jeden ze symbolů sametové revolu-
ce. Následně se však razantně vy-
hranil proti tomu, kam se společnost 
v nově nabyté éře svobody ubírá, 
a stal se až poněkud bolestínským 

kritikem toho, co Listopad kladným 
očekáváním navzdory vnesl do čes-
ké společnosti.

Šest herců, tři muži a tři ženy, 
se během devadesátiminutového 
představení střídavě vtěluje do kůže 
slavného a rozporuplného písničká-
ře proslulého chytrými a poetickými 
texty, aby nejen zpívalo Krylovy 

texty, ale také doslovně citovalo my-
šlenky z Krylovy esejistické knihy, 
která dala název celému předsta-
vení.  Krylovy známé i méně známé 
písně uslyšíte za zvuku kytar nejen 
v tradičních, ale v nejednom případě 
také žánrově výrazně posunutých 
a pro mnohé diváky diskutabilních 
úpravách.

Švandovu divadlu je tímto již tře-
tí rok vyhrazeno v abonentním cyklu 
listopadové představení. Po moderní 
komedii Cry Baby Cry a historické 
kontroverzi Pankrác 45 přichází 
scéna z pražského Smíchova se 
žánrem hudebního divadla spíše 
pro náročnější publikum, které pát-
rá po podstatě české povahy a její 
momentální spokojenosti či frustraci 
ze současného stavu společnosti. 
Potřetí máte příležitost setkat se  
s herečkou Klárou Cibulkovou, po-
druhé pak s Andreou Buršovou, kte-
rá při své loňské hradišťské premiéře 
zaujala v roli Židovky Julie. V jedné 
z rolí uvidíte také Jana Holíka, který 
je jinak také protagonistou oblíbené 
divadelní one man Caveman, kterou 
Klub uvedl v Mnichově Hradišti s ji-
ným interpretem před dvěma lety.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště

Na expedici do delty řeky 
Okavango zve beseda
Příznivci exotických dalekých kra-
jů mohou přijít do našeho kina na 
cestopisnou přednášku s datapro-
jekcí s názvem Expedice Okavango 
2016. S cestovatelem, fotografem 
a novinářem Jakubem Moravcem 
se podíváme do jižní Afriky na řeku 
Okavango, která je jedinečná tím, že 
její 1500 kilometrů dlouhý tok nikdy 
nedosáhne moře, ale rozplyne se 
v písku pouště Kalahari. Nicméně 
příroda říční delty je tak unikátní, že 

byla v roce 2014 zařazena na se-
znam světového přírodního dědictví 
UNESCO.

Přednáška proběhne v pondělí 
13. listopadu od 18 hodin. Vstu-
penky za 90 Kč jsou v předprodeji  
v kanceláři Klubu Mnichovo Hradiště 
a poté přímo před akcí u pokladny 
kina.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Advent nastává
Advent, v dobách našich předků čas 
setkávání a vyprávění při draní peří. 
Hezkým, dnes již málo známým zvy-
kem, bylo v tomto období putování 
obrazu „poutníků Betlémských“, tedy 
sv. Josefa a Panny Marie jdoucích 
do Betléma, po domácnostech. Sou-
sedé se setkávali v té, kde právě ob-
raz měli. Maminky, které očekávaly 
narození děťátka, přijímaly požehná-
ní od kněze: „Bože, Tvůj věčný Syn 
přijal v lůně blahoslavené Panny Ma-
rie lidský život a stal se jedním z nás. 
Pohleď na tuto matku, která očekává 

dítě a chraň ji před jakoukoli úhonou. 
Dej matce radost, sílu a důvěru. Stůj 
při ní, když přijde dítě na svět...“ 

Dnes naše adventní cesty 
nejčasto směřují za krásou betlé-
mů nebo Pražským Jezulátkem.  
A kdo by rád navštívil místo, kde se 
Ježíšek zjevil, nemusí podniknout 
dalekou pouť do známé španělské 
Manzanedy. Najde jej také u nás, 
jsou jím Mcely na Nymbursku. Stalo 
se tak roku 1849. 

Daniela Břoušková

Tyláci vezou hradišťskému publiku Modré z nebe
Divadelní spolek Tyl z Bakova nad 
Jizerou není fanouškům amatérské-
ho divadla třeba obšírně představo-
vat, však v Mnichově Hradišti ne-
bude vystupovat poprvé. Tentokrát 
soubor, který je proslulý svými bláz-
nivými komediemi, přijíždí sice opět 
s komedií, tentokrát však zahraje  
i na vážnější notu. Na Modré z nebe 
můžete už nyní zakoupit vstupenky 
v Infocentru.

V repertoáru samotných Tyláků 
má Modré z nebe důležité místo. 
Soubor touto hrou v režii Magdy 
Fantové položil na své domovské 

scéně v bakovské Radnici základ 
tradici silvestrovských představení, 
členové souboru si jeho prostřed-

nictvím poprvé zvykali na alternace 
(takže i pro ty diváky, kteří již Modré 
z nebe viděli, může být atraktivní 

fakt, že hru lze vidět v pozměněném 
obsazení), a navíc se jedná o hru, 
v níž se poprvé předvedly nejmladší 
posily souboru.

Rodina Suttnových si žije svůj 
poklidný život v přepychu rodinného 
sídla. Z cest se však neohlášeně 
vrací syn, který s sebou domů při-
váží jedno velké překvapení – svou 
snoubenku. Jak takový šok dove-
de s klidem kolem rodinného krbu 
zamávat, ilustruje právě bakovská 
komedie.

Redakce
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Podle vysoké návštěvnosti čítající 105 malých i velkých diváků by se moh-
lo usuzovat, že rodiče i jejich ratolesti nad jiné láká pohádková klasika. 
Příběh O Budulínkovi v podání Divadla Kapsa Andělská Hora, jenž byl 
na programu divadla v sobotu 21. října, měl spád a hezkou výtvarnou 
stránku. Zaujal také chytlavými písničkami. O dvojici šikovných herců ze 
západních Čech, z kraje lázeňského trojúhelníku, je velký zájem napříč re-
publikou. Hned z Mnichova Hradiště cestovalo divadlo Vlastimila Fischera, 
zaměřené výhradně na dětského diváka, odehrát během jediné neděle 
další pohádky až do Vítkovic a Karviné. Foto: Jiří Senohrábek

Účastníci letošních Kurzů tance a společenské výchovy tanečních mistrů 
Terezy Řípové a Martina Šimka mají od soboty 21. října za sebou první 
ze dvou prodloužených. Bílé ubrusy na stolech byly posety rýží. To proto, 
že večer, jemuž přihlíželo na tři stovky příbuzných a kamarádů mladých 
tanečníků, se odehrával v japonském stylu. Mladé dámy tak dorazily na 
svůj první ples v životě s typickými jehlicemi ve vlasech, pánové pak často 
s nezaměnitelnými miskovými slamáky na hlavách. Pár jedinců se objevilo 
dokonce i v kimonech. Program prodloužené, která se konala v sále Kul-
turního domu Pěnčín, byl obohacen temperamentní taneční show v podání 
Lucie Matouškové, oblíbené herečky Městského divadla Mladá Boleslav. 
Partnerem Matouškové byl právě taneční mistr Martin Šímek, který už  
s dalšími herci a svojí taneční kolegyní v Mladé Boleslavi pilně připravuje 
2. ročník projektu Roztančené divadlo, jenž vyvrcholí galavečerem v so-
botu 2. prosince. Foto: Jiří Senohrábek

Do plného zkušebního tempa se už dostávají zdejší ochotníci, kteří chtějí 
v první třetině roku překvapit své publikum vskutku atraktivním a léty 
prověřeným diváckým titulem. Hra Ženská na krku klasika francouzské 
bulvární frašky Georgese Feydeaua se v osmdesátých letech udržela 
na repertoáru pražského Divadla na Vinohradech několik sezón. Titulní 
roli zdědila ze slavného vinohradského nastudování po Jiřině Bohdalové  
v Mnichově Hradišti Aneta Hoření. Tyláci si podle slov režiséra Rudolfa 
Vízka dali za cíl už nyní, kdy zkouší text ze strany 10, že budou ještě lepší 
než loni. Fotografie je ze zkoušky v pondělí 23. října. Foto: Jiří Senohrábek

Kino láká na premiéry
Za nejzajímavější a pro diváka nej-
přitažlivější listopadové novinky, 
které míří do kin, považujeme pře-
devším závěrečný díl trilogie Za-
hradnictví pod názvem Nápadník, 
který uvedeme v premiéře o státním 
svátku 17. listopadu, ze zahranič-
ních filmů vás zveme na nejnovější 
filmové zpracování známé detektiv-
ky Vražda v Orient Expresu, opět  
s vynikajícím hereckým obsazením, 
či na film Blade Runner 2049 a Liga 
spravedlnosti 3D, kterými jistě potě-
šíme fanoušky akčního sci-fi žánru 
a herců Ryana Goslinga, Harrisona 
Forda a Bena Afflecka. Očekávané 
historické drama Milada, vyprávějící 
o osudu právničky Milady Horákové, 
nezákonně popravené komunistic-
kým režimem v 50. letech minulého 
století, vám promítneme na konci 
měsíce. Slovensko-ukrajinská kri-
minálka Čára o pašerácích cigaret, 
finské životopisné drama Tom of 
Finland o průkopníkovi boje za rov-

noprávnost gayů, český dokument 
Nerodič o různých podobách dnešní 
rodiny či francouzská komedie Do-
kud nás svatba nerozdělí si jistě také 
najdou své diváky.

Dvě středeční dopoledne při-
nesou v repríze české komediální 
drama Zahradnictví: Dezertér a do-
kument o herečce a operní pěvkyni 
Soně Červené s názvem Červená.

Přejeme vám příjemné zážitky 
v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

INZERCE

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
     

TUERI S.R.O.
nabízí dlouhodobou brigádu na směnný 
provoz do vrátnice. Práce je vhodná pro 
fyz. zdatné důchodce i důchodkyně.

Tel. kontakt 602 281 773

Členové parlamentu 
chystají věnec pro Mendíka
František Mendík, významný Hra-
dišťák a ředitel městské spořitelny, 
se na přelomu 19. a 20. století za-
pojoval do kulturního a politického 
dění města v mnoha ohledech. Byl 
členem téměř všech mnichovohra-
dišťských spolků a štědrým mece-
nášem. Protože však zemřel bez 
dědice, odkázal veškeré své jmění 
městu s přáním, aby každý rok na 
Dušičky byl na jeho hrob položen 
věnec z větví z jeho lesa na Horce. 
Tato tradice se ještě zhruba do 80. 
let dodržovala, pak se na ni však za-

pomnělo. Proto jsme se my, městský 
parlament dětí a mládeže, rozhodli 
tuto tradici obnovit. Za pomoci Mu-
zea města Mnichovo Hradiště, jehož 
program o muzejní noci nás inspiro-
val, budeme ve čtvrtek 2. listopadu 
v 16:45 hodin pokládat na hřbitově 
věnec, jak si to František Mendík 
přál. Pokud budete chtít, budeme 
rádi, když se také připojíte k uctění 
jeho památky.

Tereza Semlerová, Městský 
parlament dětí a mládeže MH

Vánoční trhy u sousedů
Ač teprve nedávno skončilo kalen-
dářní léto, vypadá to letos na celkem 
krátký podzim. První ranní mrazí-
ky dávají tušit, že se zima pomalu  
a nenápadně vkrádá do Českého 
ráje. Abychom si toto chmurné poča-
sí v nejbližší době co možná nejvíce 

zpříjemnili, napadlo mě sepsat ně-
kolik nápadů na návštěvu vánočních 
trhů u našich sousedů, které jsou  
z Mnichova Hradiště dostupné.

Miroslav Novotný,
www.vyletyzhradiste.cz

VRATISLAV (PL)
Termín: 17.11. – 22.12. 2017 
Otevírací doba: 10:00 – 21:00
Cesta autem z MH: asi 3,5 hodiny
www.jarmarkbozonarodzeniowy.com

KRAKOV (PL)
Termín: 24.11. – 26.12. 2017
Otevírací doba: 10:00 – 20:00 
Cesta autem z MH:  asi 6 hodin
www.xmas-markets.org/krakow-chris-
tmas-markets

DRÁŽĎANY (DE)
Termín: 29.11. – 24.12. 2017 
Otevírací doba: 10:00 – 21:00
Cesta autem z MH:  asi 2,5 hodiny
www.dresden.de/en/05/Christmas-in-
-Dresden.php

NORIMBERK (DE)
Termín: 1.12. – 24.12. 2017 
Otevírací doba: 10:00 – 21:00
Cesta autem z MH: asi 3h 40 minut
www.christkindlesmarkt.de

LINEC (AU)
Termín: 18.11. – 24.12. 2017
Otevírací doba: 10:00 – 20:00
Cesta autem z MH: asi 3h 50 minut
www.linztourismus.at/discover-linz/
christmas/markets

VÍDEŇ (AU)
Termín: 18.11. – 30.12. 2017
Otevírací doba: 10:00 – 22:00
Cesta autem z MH: asi 4h 40minut 
www.austria.info/uk/things-to-do/
skiing-and-winter/christmas-markets/
christmas-markets-in-vienna

Vážná hudba a velmi nevážné monodrama? 
Soubor Variace a herec Otakar Brousek...
Velké dramaturgické obohacení na-
bídne 27. listopadu od 19 hodin již 
třetí koncert nejen pro členy Kruhu 
přátel hudby v této sezóně. Pět hu-
debníků Komorního souboru Varia-
ce se bude na stejném jevišti střídat  
s hercem Otakarem Brouskem, kte-
rý vyplní intermezza mezi kompozicí 
vážné hudby úryvky z velmi neváž-
ného monodramatu Kontrabas. Jeho 
hrdinou je frustrovaný basista. Toto 
neotřelé spojení dvou kulturních 
žánrů zaujalo i pořadatele nejpres-
tižnějšího českého festivalu Pražské 
jaro. Vystoupení se totiž objeví i na 
jeho programu.

Zakladatelem Komorního sou-
boru Variace se v roce 1997 stal Jan 
Jouza, který se po léta dělil o post 
prvního houslisty u České filharmo-
nie, přičemž dnes dává přednost 
menším hudebním tělesům. Už  
s první hudební nahrávkou, produ-
kovanou vydavatelstvím Waldmann, 
udělaly Variace díru do světa, když 
byla v květnu 1999 prestižním fran-
couzským hudebním časopisem Re-
pertoire vyhlášena za CD měsíce. 

Pražskou kulturní scénu obohacuje 
Jan Jouza od roku 2010 jako du-
chovní otec cyklu Tóny architektu-
ry. V jeho rámci dochází v každém  
z večerů k propojení hudby, poezie, 
architektury a historie: Pořady jsou 
zasazeny do sálů pražských paláců 
a lodí významných kostelů v metro-
poli. Spoluúčinkují tu významní čeští 
herci, za všechny zmiňme alespoň 
Josefa Somra či Simonu Postle-
rovou. Součástí večerů je i výklad  
o historii a pozoruhodnostech místa, 

v němž se koncert odehrává.
Komorní soubor Variace hraje 

dnes ve složení Dan Wisner (klavír), 
Jan Jouza (housle), Vlasta Berano-
vá (viola), Josef Dvořák (violoncello) 
a Jaromír Černík (kontrabas). Do 
Mnichova Hradiště přijíždí s více 
než půlhodinovým Kvintetem A dur 
Pstruh Franze Schuberta. Veselá 
kompozice, jíž nepochybně inspiro-
valy ženy, zpěv a víno, dává základ 
pohodovému večeru, v němž chce 
pětice hudebníků dokázat, že kla-

sická hudba nemusí být vždy vážná.  
O to, aby posluchačům nejen zářily 
oči veselím, ale aby jim též cukaly 
koutky úst, se postará v hraných 
intermezzech známý herec Otakar 
Brousek, a to interpretací laskavého 
a vtipného monodramatu Kontrabas 
mezinárodně ceněného švýcarské-
ho autora Patrika Süskinda, mimo 
jiné autora románu Parfém, podle 
něhož byl také nedávno natočen 
stejnojmenný filmový bestseller. 
Hlavním hrdinou monodramatu Kon-
trabas je nedoceněný a poněkud 
frustrovaný muzikant, jemuž s jeho 
nemotorným a monstrózním nástro-
jem nebylo nikdy dopřáno pocitu 
hrát první housle.

Věříme, že v jádru konzervativní 
publikum Kruhu přátel hudby přivítá 
jiný, obohacený rozměr tradičních 
koncertů. A doufáme, že mnozí vy-
znavači vtipné a dobře napsané lite-
ratury a divadla najdou naopak díky 
tomuto večeru vztah k vážné hudbě.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Divadelní společnost Háta principálky Olgy Želenské jezdí za svým věr-
ným hradišťským publikem již hezkou řádku let. Její komedii Hvězdné ma-
nýry zařadil Klub tentokrát mimo abonmá, aby si veseloherního třeštění 
nad zašmodrchanou zápletkou mohli užít i diváci mimo abonentní sku-
pinu. Smích vděčného publika sklízeli v pondělí 30. října Lukáš Vaculík, 
Martin Zounar či Filip Tomsa. Divadelní fandy bude možná zajímat, že 
komedií Do ložnice vstupujte jednotlivě, kterou vidělo zdejší publikum loni 
krátce před Vánocemi, bude Háta se svými pražskými diváky slavit v Diva-
dle Palace na Václavském náměstí letošního Silvestra. Foto: Divadlo Háta
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Hubálov otevřel své dveře 
opět návštěvníkům

V sobotu 14. října uspořádalo Střed-
ní odborné učiliště Hubálov již tradič-
ní den otevřených dveří. Návštěvníci 
z řad zájemců o studium, bývalých 
absolventů, ale i rodičů s dětmi si  
s námi užili příjemné dopoledne. 

Na dílenském dvoře byla opět 
připravena výstava zemědělské 
techniky. Děti si mohly zasoutěžit na 
několika stanovištích ve škole i v díl-
nách a získat drobné odměny. Mno-
ho dětí využilo také možnosti svézt 
se traktorem. Mezi oblíbené činnosti 
patřila také střelba ze vzduchovky 
nebo skákací hrad. Pro všechny ná-
vštěvníky bylo samozřejmě zajištěno 
i občerstvení. Novinkou letošního 

ročníku byl závod RC modelů aut, 
kterého se zúčastnilo pět soutěžních 
týmů různých škol. Také počasí nám 
letos přálo, a tak areálem učiliště 
skutečně proudily davy návštěvníků 
všech věkových kategorií, někteří  
z nich Hubálov navštívili poprvé, jiní 
k nám zavítají každoročně. 

Děkujeme všem zaměstnancům 
i žákům, kteří pomohli tuto oblíbe-
nou akci realizovat. Naše poděková-
ní patří i zástupcům spolupracujících 
firem. Za rok se těšíme na další se-
tkání.

Radka Pitrmocová,
SOU Hubálov

Od září pokračuje realizační tým 
MAP Mnichovohradišťsko v pořádá-
ní přednášek, seminářů a nejrůzněj-
ších setkání. V pondělí 18. září se 
v městském muzeu v Mnichově Hra-
dišti sešli učitelé a učitelky základ-
ních škol s vedoucí muzea Janou 
Dumkovou a etnoložkou a muzejní 
pedagožkou Michaelou Havelkovou. 
Cílem setkání bylo na straně muzea 
dozvědět se víc o potřebách škol, na 
straně učitelů pak o tom, co je v mož-
nostech muzea školám nabídnout. 
Vzájemně jsme pohovořili o nabídce 
témat, pro která má muzeum pestré 
zdroje informací i autentických před-
mětů. Výsledkem je pestrý seznam 
vzdělávacích aktivit, na jejichž usku-
tečnění budou pracovníci muzea  
a učitelé spolupracovat. 

Těší nás, že na přednášku Jana 
Mühlfeita a Kateřiny Novotné na 
téma Odemykání dětského poten-
ciálu dorazilo na 150 posluchačů, 
díky čemuž se jednalo o naši dosud 
největší vzdělávací akci. Vystoupení 
přednášejících bylo živé, plné ener-
gie a vyvolalo jak nadšeně souhlas-
né, tak kritické reakce. Přednáška 

byla pro většinu účastníků velkým 
zážitkem a možností osobního se-
tkání s „legendou“. 

Na půdě Volnočasového centra 
se 3. října pod vedením Ivy Štroj-
sové (dříve Dobiášové) uskutečnil  
v pořadí již druhý čtenářský klub, 
tentokrát nad knihou „Spratek“ ame-
rické autorky Torey Hayden. Nad ná-
zvy kapitol knihy účastnice fabulova-
ly o jejím obsahu, při práci s úryvky 
diskutovaly o tom, co je v nich zau-
jalo. Kniha je pozitivním svědectvím  
o síle pedagogických a terapeutic-
kých prostředků a učitele představu-
je jako přítele, který neváhá pro dítě 
překonávat různé těžkosti. Určitě si 
ji přečtěte a přijďte se příště podívat 
na další setkání čtenářského klubu.

Setkávání ředitelů mateřských 
a základních škol je důležitou sou-
částí MAP; v Mnichově Hradišti  
k němu došlo 11. října. Důvodem 
byla snaha vzájemně se potkat a 
sdílet zkušenosti vyplývající z funkce 
ředitele školského zařízení. Ačkoliv 
jde o různé typy škol s různými zřizo-
vateli, všechny působí na poli vzdě-
lávání a všem by mohla vzájemná 

podpora v jejich práci pomoci. Vý-
sledkem setkání byly konkrétní návr-
hy na to, s čím by se ředitelé v rámci 
své práce rádi ještě hlouběji sezná-
mili. Velký dík patří Lence Sosnov-
cové za zorganizování přínosného  
a novátorského setkání, neboť dosud 
se zde ředitelé společně nescházeli. 

Již podruhé (12. října) zavítala 
do základní školy na Masaryko-
vě náměstí Kamila Bergmannová, 
lektorka kritického myšlení, nyní 
se seminářem na téma Čtenářské 
strategie. V úvodu jsme se zamys-
lely nad tématem semináře metodou 
volného psaní a následně jsme sdí-
lely své myšlenky a závěry. Pomocí 
názorných obrázků jsme společně 
vyvodily čtyři čtenářské strategie, 
a to shrnutí, vyjasňování, kladení 
otázek a předvídání, tzv. „magickou 
čtyřku“, kterou jsme poté použily  
u své rozečtené knihy i u společného 
odborného textu. Čtyřhodinový se-
minář si vysloužil četná poděkování 
a pochvalná hodnocení.

Prosluněná a barvami podzimu 
oděná Litomyšl přivítala ve dnech 
13. a 14. října zástupkyně mnicho-

vohradišťské MŠ, obou ZŠ i GMH 
na výjezdním setkání s inspirací. 
Na programu bylo seznámení se  
s projektovou výukou na ZŠ Zámecká,  
s prací školního metodika prevence 
či se zkušenostmi zdejších peda-
gogů s mentoringem. Druhá sku-
pina vyučujících pak nahlédla pod 
pokličku čtenářských dovedností ve 
výuce slohu. Velmi přínosná byla 
též návštěva Vyšší odborné peda-
gogické školy a střední pedagogické 
školy, kde nás s bohatou nabídkou 
a chodem této instituce seznámil 
její ředitel. Došlo i na prohlídku ško-
ly sídlící ve starobylé budově, kde  
z každého koutu či detailu dýchala 
její historie. Pomyslnou třešničkou 
na dortu pátečních návštěv byla 
možnost seznámit se s Regionál-
ním muzeem Litomyšl, kde nás jeho 
programová produkční provedla 
s tím, že se zaměřila na nabídku 
muzea pro školy. Velmi inspirativní! 
V sobotu jsme pak měli možnost 
individuálně si prohlédnout Litomyšl 
(„lázně ducha“), což bylo završeno 
společnou architektonickou pro-
cházkou po Zámeckém návrší s lek-

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

torem. Vstoupili jsme do monumen-
tálního chrámu Nalezení sv. Kříže či 
do coworkingu Kočárovna, kde jsme 
byly seznámeny s jejím fungováním, 
vzdělávacími aktivitami či interaktiv-
ními expozicemi. Kdyby šel jen jejich 
zlomek přenést do Mnichova Hradi-
ště, bylo by to jistě velmi přínosné!

Vzhledem k tomu, že proble-
matika inkluze je v současné době 
velmi často diskutovaná, rozhodli 
jsme se zorganizovat ve středu  
8. listopadu od 17 hodin ve Volno-
časovém centru přednášku na toto 
téma. S inkluzivním vzděláváním 
seznámí posluchače Karel Bárta, 
bývalý ředitel turnovské základní 
školy a ředitel libereckého inspek-
torátu České školní inspekce, který 
v současnosti externě přednáší 
na Technické univerzitě v Liberci  
a spolupodílí se na projektech MAP 
a Inkluze. Lektor vás podrobně pro-
vede touto problematikou a seznámí 
s konkrétními příklady dobré praxe. 
Zváni jsou všichni zájemci.

Na bohatě navštívené přednáš-
ky Václava Mertina, Jana Mühlfeita 
a Kateřiny Novotné navazujeme 21. 

Podzim 2017 ve znamení setkání s inspirací
listopadu v 17 hodin přednáškou 
Petra Daniše s názvem Vraťme děti 
ven (a s podtitulem Proč si naše děti 
potřebují hrát a učit se venku a jak 
jim k tomu pomoci). Petr Daniš pů-
sobí jako ředitel vzdělávacího centra 
Tereza a předseda Sítě středisek 
ekologické výchovy Pavučina. Po-
kud vás téma zajímá a chcete pod-
pořit zdraví, spokojenost a výsledky 
svých dětí i žáků, jste srdečně zváni. 
Přednáška se koná v sále ZŠ Stu-
dentská v Mnichově Hradišti. 

Pokud vás zaujal výčet našich 
minulých aktivit či nabídka našich 
dalších vzdělávacích akcí, můžete 
se seznámit s bližšími podrobnost-
mi na našem webu www.map-mh.
cz, kde je mimo jiné možnost se 
na vybrané akce registrovat online. 
Tyto informace, případně odkazy na 
zajímavé články či videa s tematikou 
vzdělávání naleznete též na našem 
facebookovém profilu MAP Mnicho-
vohradišťsko.

Za projektový tým 
MAP Mnichovohradišťsko

Markéta Tomášová

Gymnazisté z Mnichova Hradiště navštívili 
své vrstevníky v polském Chojnově
V  závěru loňského roku podepsali 
představitelé města partnerskou do-
hodu s polským Chojnovem – jejím 
naplněním jsou mimo jiné kontakty, 
které navázalo mnichovohradišťské 
gymnázium s chojnovským Gymná-
ziem Mikuláše Koperníka.

Na začátku bylo osobní setkání 
ředitelů obou škol právě v souvislos-
ti s podepsáním výše zmíněného 
dokumentu.  Slovo dalo slovo a od 
jasně deklarované chuti něco spo-
lečně podniknout byl už jen krůček  
k návštěvě skupiny polských studentů  
a učitelů v Mnichově Hradišti  
v červnu. Hosté z Chojnova prožili 
v Mnichově Hradišti zajímavý den – 
prohlédli si školu a město, nadšeni 
byli výletem do Českého ráje, spolu 
s novými kamarády opékali buřty  
a hráli hry u Jizery.

První říjnovou středu pak vyjel 
naopak autobus z Mnichova Hradi-
ště do Chojnova – vezl 47 studentů 
a tři učitele.  Hned po příjezdu na ně 
čekalo překvapení: děvčata ze škol-
ní taneční skupiny nejprve předved-
la své vystoupení, pak ale vyzvala 

všechny přítomné, aby se zapojili  
a zkusili pár krokových variací. Ti, 
kteří našli odvahu, se tak na úvod 
řádně zahřáli, a především pobavili. 
Pak následovala procházka po měs-
tě včetně výstupu na kostelní věž, 
prohlídka muzea s výkladem o histo-
rii města, pro odlehčení bowling, po 
chutném obědě pak volejbalový zá-
pas (jen na okraj zmíníme informaci, 

že mnichovohradišťský převážně 
dívčí tým jasně zvítězil ) a v podve-
čer společné grilování na školním 
dvoře. Domů se nikomu nechtělo  
a už v autobuse začaly vznikat plá-
ny, jak vzájemné kontakty rozvíjet 
dál.

Je třeba dodat, že Gymnáziu 
Mnichovo Hradiště umožnil zapoje-
ní do výše popsaných aktivit grant  

z dotačního programu města – pře-
vážně z těchto prostředků bylo hra-
zeno pohoštění červnové návštěvy a 
autobus na podzimní výjezd. Děku-
jeme a věříme, že investice do za-
hraničních kontaktů mladých lidí se 
městu v budoucnu v dobrém vrátí.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Děti si užívají podzimu

Měsíc září je ve školce vždy ve 
znamení seznamování se s novými 
kamarády a zvykání si na nové pro-
středí. Letošním školním rokem nás 
provází motto „Svět radosti a barev“. 
Rozhodně  tedy bude barevný a ve-
selý. 

Každý měsíc si uspořádáme 
jeden barevný den.  První byl  18. 
října – hnědý podzimní den.  Co vše 
může být na podzim hnědé?  Ježek, 
veverka, zajíček, medvědi, kaštany, 
brambory, houby, listy… A tak se 

vyrábělo, zpívalo, tančilo, cvičilo  
a hrálo. Hnědý den jsme si pěkně 
užili a už se těšíme na listopadový 
oranžový den. 

V září také samozřejmě pro-
běhly návštěvy dětí z prvních tříd na 
naší zahradě a také Barevné pod-
zimní odpoledne pro rodiče a děti. 
Děti na školní zahradě plnily různé 
podzimní úkoly jako skákání v pytli, 
kutálení dýní, převážení brambor  
v kolečku, hod šiškou, skákání pa-
náka/draka, poznávání zeleniny po-
dle hmatu a za každý splněný úkol 
dostaly část obrázku, ze kterých pak 
poskládaly Skřítka Podzimníčka.  
V letošním školním roce se jed-
notlivé třídy jednou týdně střídají  
v docházení do tělocvičny sokolov-
ny, kde si mohou pořádně protáh-
nout a procvičit svá tělíčka.

Šárka Jarošová,
Mateřská škola Jaselská

Rozzářené dětské oči a úsměvy na 
tvářích provázely jedno celé páteční 
dopoledne, kterého jsme se s kole-
gyněmi a se svými třídami účastnily. 
Projekt u Jizery pro 4. a 5. ročníky 
byl pojatý formou zážitkové pedago-
giky a propagoval rybářství, ochranu 
přírody a efektivní využití volného 
času. Akci pořádal Středočeský 
územní svaz Českého rybářského 
svazu ve spolupráci s místními or-
ganizacemi, takže se děti setkaly s 
místními nadšenými rybáři a hasiči.
Děti se střídaly na jednotlivých sta-
novištích, mohly si například vyzkou-
šet nahodit udici, projet se po Jizeře 
na motorovém raftu nebo si v kádi 
prohlédnout (ti odvážnější dokonce 
chytit do rukou) různé druhy ryb. Po 
splnění všech úkolů dostaly diplom, 
upomínkové předměty, nápoj a u 
rozdělaného ohně si mohly opéct 
buřta a sdělit své dojmy.
Přinášíme pár reakcí od žáků 5. C. 

Zaznělo třeba: „Bylo to strašně dob-
rý a zajímavý.“, „Sice mi to nešlo, 
ale stálo to za to.“, „Bylo to skvělý, 
chytání ryb nás moc bavilo a taky 
držet červy.“
Akce byla moc hezky připravená, 
organizátoři byli velmi milí a dětem 
se skvěle věnovali. Ráda bych jim 
za učitelky i za všechny zúčastněné 
děti poděkovala.

Lucie Beranová,
Základní škola Studentská

Ve vodě nežijí jen vodníci 
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Sousedská 
slavnost 

V sobotu 16. září proběhl v našem 
městě již 3. ročník sousedské slav-
nosti Zažít Hradiště jinak. Letošní 
slavnost opět svým bohatým progra-
mem přilákala do centra Mnichova 
Hradiště několik tisíc občanů i ná-
vštěvníků z okolí. 

Celá akce byla tentokrát roz-
dělena na dvě části. Ta klasická, 
která je nedílnou součástí akce 
Zažít Hradiště jinak, probíhala na 
náměstí okolo radnice, kde byly roz-
místěny stánky s různými dobrotami, 
uměleckými výrobky nebo stánky, 
ve kterých se představovali místní 
nadšenci, firmy či instituce. Další 
program se odehrával v přilehlé Pa-
lackého ulici, a to až ke kostelu sv. 
Jakuba, u kterého bylo jako každý 
rok umístěno podium, na němž se 
vystřídalo několik hudebních kapel  
a své umění tu mimo jiné předvedli 
děti a studenti z mateřských ško-
lek, škol či ZUŠ. Letos jsme tu měli  
i umělce z partnerského města Er-
zhausen, hudební kapelu „Smradla-
vé Fusekle“.  Svou dovednost nám 
zde ukázali i nadšenci do capoeiry  
a pan starosta zde vyhlásil Ceny 
města Mnichovo Hradiště pro mlá-
dež za rok 2017. 

V podloubí na takzvané „malé 
scéně“ si účastníci mohli poslech-
nout pěkné hraní na piano, poklá-
bosit otevřeně s panem starostou  
a prohlédnout si vize a plány města 
či jeho již uskutečněné projekty.

Druhá část, která přilákala hod-
ně zájemců i ze širokého okolí, byla 
soustředěna před radnicí a na par-
kovišti u nově otevřené restaurace 
Karlovy Vary. Uskutečnila se zde 
výstava o již neexistující místní to-
várně na nákladní vozy značky LIAZ. 
Ta se setkala s velkou odezvou  
a účastníci, mnohdy s nadšením, ale 
i se slzami v očích, vzpomínali na 
časy strávené v LIAZu, prohlédli si 
dobové fotografie a přečetli doplňko-
vé texty. Trocha nostalgie byla znát  
a exponáty, které se ve své plné krá-
se sjely do Mnichova Hradiště, stály 
opravdu za to. Všechny vozy, od nej-
staršího náklaďáku zvaného „Barča“ 
z roku 1956 až po poslední sériově 
vyráběný vůz Xena, byly velkým lá-
kadlem. Své krásné vozy také před-
stavili místní hasiči, v jejichž expozici 
nechyběl opravdu starý hasicí vůz 
Mercedes-Benz, který návštěvníky 
také velmi zaujal.

Nyní se budeme snažit vymys-

let, prosadit a také sehnat prostředky 
na postupnou realizaci muzea znač-
ky LIAZ. Byla by to krásná věc…

Tímto bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravách 
nebo na průběhu samotné akce, 
všem stánkařům, kteří přispěli svým 
časem a chutí obohatit naše spolu-
občany a návštěvníky města, všem 
účinkujícím a samozřejmě všem 
návštěvníkům, kteří zavítali onu 
zářijovou sobotu do centra našeho 
krásného města.

Děkujeme sponzorům, ze-
jména těm, kteří se podíleli na ex-
pozici výstavy „Ožije LIAZ“, dále 
firmám Stavokombinát Invest, 
ITBUSINESS, Reklama MH, Prof-
svar, Auto-Star Trade, AUTOMH, 
Togas – Vávra, NAD Hubač, děku-
jeme také všem partnerům akce 
(město Mnichovo Hradiště, Klub 
Mnichovo Hradiště, Římskokato-
lická farnost Mnichovo Hradiště, 
Muzeum města Mnichovo Hradiště  
a spolek Žijeme pro Hradiště).

Věřím, že se akce líbila. Společ-
ně s vámi se nyní budeme těšit na již 
čtvrtý ročník „Zažít Hradiště Jinak“.

Ondřej Knobloch

2017

Jednou ze zábav připravených při sousedské slavnosti na dvorku 
knihovny byla stavba „bibliověže“, tedy věže z vyřazených knih. Pro-
tože hned u vstupu na dvorek byly umístěny vyřazené knihy určené 
na prodej a kousek dál byly bedny s knihami na stavbu věží, občas 
došlo k situaci, že lidé si chtěli koupit i náš stavební materiál. Během 
dne proběhlo několik opravdu velkých soubojů doslova o centimetry. 
Styl stavby se proměňoval, někteří stavbaři se drželi hesla: co není 
zakázáno, je dovoleno. Celou fotodokumentaci si můžete prohlédnout 
na webových stránkách knihovny.

Účastníků byla celá řada: Halina Marie Tarczyńska (48 cm), 
Aranka Vodvárková (85 cm), Jana Vítová (85 cm), Jitka Potěšilová (96 
cm), Petr Beran – otec tří synů (97 cm), tři synové Beranové (115 cm), 
Kaluhovi (103 cm), Olga Bajerová (108 cm), Lota Hluchá a Tereza 
Nováková – nejtrpělivější a nejpreciznější stavitelky (106 cm), Martin 
Beran se synem Martinem a dcerou Nelou (110 cm), Ciprovi – kde-
pak, rodina, která staví dům, se hned pozná (145 cm), Natálka Strán-
ská (104 cm), Kulíkovi (112 cm), Elenka Řeháková (77 cm), Milan 
Flanderka (86 cm), Zdeňka Flanderková (76 cm), Kačka Lamačová 
(133 cm) a pan Petrtýl (147 cm).               Jana Jedličková

Během slavnosti jsme lidem otevřeli dvorek u knihovny a měli jsme 
radost, že si k nám našlo cestu hodně lidí. Někteří jen nakoukli, jiní 
se zapojili do zábavných aktivit pro děti i dospělé. Děti, a to s pomocí 
knihovnic i tříleté, si u nás mohly vyrobit dekoračního draka, přes noc 
nám na dvorku vyrostl strom hádankovník, ze kterého si mohli návštěv-
níci utrhnout hádanky pro děti, pro dospělé i velké rodinné doplňovačky, 
celý den také měli návštěvníci možnost prohlédnout si společenskou 
rodinnou hru Samaja, kterou vymyslela Lucie Beranová z Mnichova 
Hradiště, matka tří synů (sama autorka si dvakrát za den udělala čas  
a zájemcům svoji hru předváděla), během celého dne jsme také pře-
dávali dárky účastníkům prázdninové soutěže. Všichni dospělí, kteří 
poslali pohled z prázdnin, dostali od nás za odměnu nový kalendář 
Mnichova Hradiště na rok 2018 a na děti čekaly jako odměna originální 
pletené hračky.                  Jana Jedličková

Také letos se Základní škola Studentská prezentovala na zářijové sousedské slavnosti. Tentokrát jsme 
však malým návštěvníkům nenabídli tvořivé dílničky, jak tomu bylo v minulém roce. Štafetu od učitelek  
a vychovatelek z prvního stupně převzala paní Stanislava Matulová, která působí na našem druhém stupni  
a která pro celou akci lapila i několik dušiček právě z řad nejstarších žáků. Společně pak pro děti v sobotu  
16. září vytvořili na travnatém plácku před Klubem sérii čtyř zábavných stanovišť. Aby se malým holkám a klu-
kům podařilo získat sladkou odměnu, museli se alespoň na chvilku stát hráči golfu a dostrkat míček až k jamce, 
poté měli vyzkoušet svou obratnost při chůzi na kuřích nožkách, dále se trefovali míčkem do „vajíčkového“ terče  
a posledním veselým úkolem byl hod plyšovými vejci na slepici. Dětem se velmi dařilo a paní učitelka byla 
spokojená. Není divu – deváťáci byli úžasní, trpěliví a hlavně obdivuhodní, a to zejména vzhledem k faktu, že 
je večer téhož dne ještě čekala jejich první lekce v tanečních. Děkujeme za prima den a těšíme se na příští 
rok!                        Učitelé ZŠ Studentská

Autorkou fotografií je Lucie Velichová
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Běhu se zúčastnily dvě stovky dětí
Ve čtvrtek 12. října se v dopoledních 
hodinách konal tradiční přespolní 
běh žáků prvního stupně základních 
škol. Soutěže se zúčastnili závodníci 
ze ZŠ Studentská, a to včetně žáků 
ze ZŠ Veselá, nechyběli ani běžci  
a běžkyně ze ZŠ Sokolovská. Cel-
kem se na start postavilo 215 dětí!

Nakonec všem přálo i počasí  
a nálada byla opravdu výborná, jak 
už to má na závodech být. Bojovalo 
se v okolí školního hřiště, nejdelší 
tratě vedly i v přilehlém parku.

Vítězi se mohli stát jen ti nejlep-
ší, ale pochvala patří úplně všem!

Učitelé tělesné výchovy,
Základní škola Studentská

VÝSLEDKY 
PŘESPOLNÍHO BĚHU

1. ročník – dívky
1. Kamila Jánová
2. Barbora Petrová
3. Andrejka Neckarová

1. ročník – chlapci
1. Petr Hora
2. Kevin Štrojsa
3. Matyáš Kurzweil

2. ročník – dívky
1. Amálka Smolíková
2. Adéla Hajzlerová
3. Klára Špetlíková

4. ročník – dívky 
1. Berta Petrtýlová
2. Kateřina Králová
3. Kateřina Dutá

4. ročník – chlapci
1. Adam Rajtr
2. Max Hluchý
3. Pepa Čapek

5. ročník – dívky
1. Dora Petrtýlová
2. Kateřina Lamačová
3. Tereza Štěpánková

5. ročník – chlapci
1. Nikolas Giňa
2. Václav Cihlář
3. Vladimír Novák

2. ročník – chlapci
1. Toník Hluchý
2. Lukáš Rambousek
3. Vojta Čapek

3. ročník – dívky
1. Amálka Beránková
2. Karolina Frydrychová
3. Viktorie Anna Paluš

3. ročník – chlapci
1. Radim Jeníček
2. Patrik Neckar
3. Fanda Lamač

Výprava za zvířetickým pokladem
Mnichovohradišťský Sokol se i  
v letošním roce zapojil do celoevrop-
ského MOVE Weeku. Jde o jednu ze 
stěžejních akcí kampaně zaměřené 
na propagaci sportu a tělesných ak-
tivit „NowWeMove“ pořádané Mezi-
národní asociací pro sport a kulturu 
(ISCA), jejíž je Česká obec sokolská 
jedním ze zakládajících členů. 

V rámci tohoto ročníku, který 
byl naplánován na přelomový týden 
května a června, proběhlo v Čes-
ké republice celkem 36 akcí ve 24 
městech, zapojilo se přibližně 3 630 
účastníků. Cílem opět bylo přivést  
k pohybu co nejvíce lidí a zapojit do 
tradičních běhů, turistických pocho-
dů, Sokolení či dnů otevřených dveří 
všechny věkové kategorie. TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště při této příleži-
tosti také rozhýbal několik desítek 
lidí. Cvičitelé oddílu Všestrannosti 
si totiž pro malé i velké připravili již 
tradičně turistický pochod. Termín 
jsme si sice posunuli až na začátek 
podzimu, ovšem úkol jsme splnili –  
v sobotu 23. září se nás na místním 
nádraží sešlo na padesát, od dětí po 
seniory. 

Cíle našich výletů obměňujeme, 
a tak předloňskou cestu na Krásnou 
vyhlídku a loňskou túru na Zásadku 
vystřídal v letošním roce výlet na zří-

ceninu Zvířetice.
První část naší trasy jsme pře-

konali vlakem. Ze zastávky Bakov 
nad Jizerou-město jsme pokračo-
vali pěšky a počasí nám opravdu 
přálo. Ranní rosa, čerstvý vzduch 
a příjemné paprsky slunce nám  
z cesty podél trati, dále přes želez-
niční most nad Jizerou a po silnici 
kolem luk udělaly krásnou podzimní 
procházku. V Informačním centru 
Podhradí jsme se zahřáli horkou 
kávou, posilnili se svačinami a ti 
nejmenší se na chvilku zabavili na 
houpačkách a prolézačkách. Poté již 
následovala náročnější část. Už při 
stoupání ke zřícenině totiž děti zača-
ly plnit úkoly – první z nich se týkal 
zvířátek, tedy toho, jak se pohybují  
a jaké zvuky vydávají. Toto téma 

jsme zvolili úmyslně, jelikož v celém 
minulém školním roce holky a kluci 
z Batolidla, z Hravého cvičení pro 
rodiče i děti a také z oddílu Předško-
láci cvičili v duchu hesla sokolského 
projektu „Svět nekončí za vrátky – 
cvičíme se zvířátky“. 

V následující hodině bylo zá-
žitků až dost – zastávka u naučné 
tabule, společný zpěv Uhlířovy pís-
ničky Datel, válení sudů, hod teniso-
vým míčkem, hýbánky s básničkami, 
poznávání věcí podle hmatu, pozná-
vání svých maminek po sluchu, pro-
bíhání slalomu... Musíme pochválit 
jednak děti, které byly opravdu skvě-
lé, jednak dospěláky, kteří s námi 
ochotně dováděli. Odměny jsme pak 
dostali dokonce tři!

Nejprve jsme si na hradním 

nádvoří opekli buřty. A že jsme měli 
servis se vším všudy! Připravené to-
tiž pro nás (díky panu Studničkovi) 
bylo vše – od dřeva přes vidličky, 
buřty, chléb až po pití. U ohniště 
jsme se postupně prostřídali, při-
čemž někteří využili čas k prohlídce 
zříceniny. Druhým zpříjemněním pro 
nás byly svatební koláče. Ty nám 
jako odměnu za trpělivost při čekání 
na konec obřadu, který se na Zvířeti-
cích v době našeho příchodu teprve 
chystal, nechali čerství novomanže-
lé. Avšak tou hlavní „cenou za vytr-
valost“ byl pro malé výletníky poklad 
pánů ze Zvířetic, který děti po peč-
livém hledání objevily mezi pobo-
řenými zdmi hradu. V krásné truhle 
se ukrývaly řády zvířetických pánů, 
čokoládové mince, náramky, figurky 
zvířátek a jiné drobnosti. Každý malý 
účastník ještě dostal diplom, udělali 
jsme společné foto a pak jsme již 
začali sestupovat k silnici, kam pro 
nás zanedlouho přijel autobus. Že 
jsme při čekání ještě zhlédli kolonu 
naleštěných veteránů, to byla už jen 
pomyslná třešnička na dortu.

Děkujeme všem zúčastněným 
za prima výlet a těšíme se na další 
ročník!

TJ Sokol MH, Všestrannost

Za Mysliveckým chodníčkem v Kruhách
Skoro začíná padat listí se stromů, 
ráno i večer se bez teplého oblečení 
nejde nikam vydat a přiznám se, že 
občas koketuji s myšlenkou pořádně 
přiložit do krbu. Dny se krátí a noci 
prodlužují. Je to čas, kdy vzpomí-
náme na uplynulé léto a prázdni-
nové zážitky. Jednou z těch letních 
reminiscencí je pro mne připomínka 
dětského dne na Kruhách, k jehož 
pořádání již tradičně spojují své 
síly myslivci z Podolí se sportovci  
z Kruhů.

Letošní Myslivecký chodníček 
byl narozdíl od minulých ročníků 
zahájen až po obědě. Na velké věci 
je třeba být odpočatý. Účastníci této 
tradiční akce již dobře vědí, do čeho 
jdou. Trasa vede krásnou krajinou 
dosud nezničenou výstavbou sate-
litních sídlištních celků. Na soutěžní 
týmy tvořené zpravidla rodinami, ka-
marády nebo i babičkami a dědečky 
s vnoučaty čekají připravená stano-
viště, která by měla jakoby prověřit 
znalosti a dovednosti účastníků, 
ale v zásadě především motivovat 
všechny k zájmu o přírodu, krajinu, 
zvěř a rostlinstvo. 

To všechno je totiž náplní prá-
ce myslivců, nikoliv pouze lov, jako 
si často neinformovaná veřejnost 
představuje. Myslivost je totiž od 
nepaměti způsob chovu zvěře ve 
volné přírodě, opravdu chovu, ne-

jedná se tedy o žádné idealizované 
vytváření divoké přírody, ale ani  
o africké safari. Žijeme v kulturní kra-
jině, která je zcela přetvořena staletí 
trvajícími aktivitami člověka a místo 
pro přírodu se dramaticky omezilo. 
I tak však žije kolem nás množství 
zvěře, jejíž aktivity a počty je nutno 
uměle regulovat. Člověk rozvráce-
ním přirozeného přírodního prostře-
dí zvířat a vybitím velkých predátorů, 
kteří regulaci dříve přirozeně zajišťo-
vali, nebo naopak umělou ochranou 
dravců, kteří přirozeného nepřítele 
nemají, vytvořil zcela umělý systém, 
do kterého již musí natrvalo sám 
zasahovat a tuto regulaci provádět. 
A jedním z klíčových výkonných 

složek jsou v tomto kontextu my-
slivci. A věřte, že reálná myslivost  
a myslivci jsou v reálu zcela jiní, než 
se je někdy snaží lidé zcela neznalí 
věci prezentovat (např. v roce 2014 
zveřejněný absolventský film Lovu 
zdar! režiséra Jaroslava Kratochvíla, 
který je odstrašující ukázkou toho, 
jak je dnes běžné vydávat zprávy  
a svědectví o věcech, o nichž nemá-
me tušení). 

Samozřejmě náš Myslivecký 
chodníček nedokáže ukázat rados-
ti, strasti i taje myslivosti v průběhu 
stezky s osmi stanovišti, ale volbou 
jejich náplně a způsobem prezen-
tace se snažíme těm malým i těm 
starším naznačit, co se také děje 
za vrátky jejich domovů. Někteří 
snad poprvé viděli jilm a v lese di-
voké prase a tetřeva (i když pouze 
vycpané), mohli spatřit, jak velkým 
pomocníkem je lovecký pes se svým 
nosem dvěstěkrát citlivějším než 
máme my, mohli si zkusit vystřelit 
do terče z luku i vzduchovky, ověřit, 
zda vědí, co vkládat zvěři v době 
zimního strádání do krmelců, tatín-
kové se mohli podívat na lovecké 
zbraně a opravdu tahákem letošního 
ročníku byla přítomnost sokolníka  
s jeho svěřenci – orlicí, sovou pále-
nou a poštolkou, které všichni hladili 
a ti silnější si i pochovali. Samozřej-
mě spouště fotoaparátů a telefonů 

cvakaly a radost i úžas nad těmito 
ptáky byly veliké. 

Všichni si tak mohli přijít na své, 
a kdo nepoznal břízu ani bažanta, 
mohl mít alespoň radost z procház-
ky přírodou. Na konci na účastníky 
čekalo malé občerstvení a ceny  
v podobě batůžků do přírody, nožíků 
s logem soutěže a města Mnichovo 
Hradiště a překvapivě velký zájem 
rodičů i dětí byl o stavebnici ptačí 
budky, kterou si odnesli domů, a jak 
doufáme, i sestavili a řádně nainsta-
lovali. Smysl Mysliveckého chodníč-
ku tak byl naplněn zcela – vyvolat 
trvalý zájem o přírodu a dění v ní.  

V neposlední řadě je třeba 
zmínit, že obdobná akce je značně 
nákladná a bez laskavého přispění 
sponzorů by nebylo možno ji v tom-
to rozsahu realizovat. Dík a uznání 
tedy patří nejenom všem obětavým 
organizátorům, ale především městu 
Mnichovo Hradiště, které zařazením 
akce do svého dotačního progra-
mu umožnilo její konání, tradičními 
sponzory byly i Zemědělské druž-
stvo Březina a Obecní úřad Březina. 
Dík ale patří i všem statečným účast-
níkům a jejich průvodcům, kteří dali 
přednost skutečnému životu před 
všude se vkrádající virtuální realitou.

Za Myslivecký spolek U Obůrky 
v Podolí Jiří Šimůnek st.

Atletický čtyřboj
V pátek 22. září se děvčata z devá-
tých tříd zúčastnila okresního kola  
v atletickém čtyřboji na půdě 6. ZŠ 
v Mladé Boleslavi. Z jedenácti druž-
stev z celého okresu obsadily dívky 
z naší školy 5. místo. 

Pochvalu si zaslouží všechny, 
ale přece jen je třeba zmínit výkon 
Anety Grusové. V běhu na 60 me-
trů předvedla čas 8,7 sekundy, ve 
skoku vysokém skočila 140 centime-
trů a běh na 800 metrů absolvovala  

v čase 3,14 minuty. Celkově obsa-
dila Aneta 3. místo. Lucie Zvěřinová 
překonala ve skoku dalekém čtyři 
metry, a to výkonem 402 centimet-
rů. Družstvo ještě doplňovaly Žaneta 
Maudrová, Klára Kubiková a Andrej-
ka Hubačová. 

Všem patří díky za reprezentaci 
naší školy.

Učitelé tělesné výchovy,
Základní škola Studentská

INZERCE

Olšina sobě
Před časem požádal 
městský úřad osadní vý-
bory, zda by se nepokusi-
ly svépomocí zrenovovat 
čekárny autobusových 
zastávek ve svých měst-
ských částech. Osadní 
výbor Olšina zareagoval 
na tuto výzvu kladně  
a zorganizoval brigádu 
občanů na sobotu 30. 
září. Počasí bylo nádher-
né, typické babí léto.

Přestože vrcholila 
houbařská sezóna i skli-
zeň brambor, sešlo se 
ráno v 9 hodin na návsi 
asi 25 občanů všech vě-
kových kategorií. Mohli jsme se tak 
rozdělit na dvě skupiny a začít s re-
novací obou čekáren současně. Ne-
čekaně velkou práci dalo odstraňo-
vání starých vrstev plakátů a letáků 
ze stěn uvnitř čekáren. Nejspodnější 
vrstva byla totiž až z roku 2006. Pak 
přišly na řadu ocelové kartáče, ředi-
dla, štětce a barvy. Také odstranění 
plevele a starých posypových vrstev 
z okolí čekárny zaměstnalo několik 
lidí. 

Po celou dobu vládla dobrá, či-

norodá nálada, a tak jsme byli asi za 
tři hodiny hotoví. Po práci se větši-
na účastníků brigády přesunula do 
malé „Hospůdky pod drábskýma“, 
kde na ně čekala gulášová polévka, 
grilovaná klobása a zasloužené piv-
ko nebo limonáda. Všichni jsme měli 
dobrý pocit, že jsme udělali něco pro 
svoji obec a popovídali si při tom se 
sousedy, což v dnešní době také tak 
často neděláme.

Jaroslava Koubková
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KINO

9. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NERODIČ
Sonda do rodičovství a partnerství dneška v šesti různých příbězích.

2. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SNĚHULÁK
Detektivka podle J. Nesbøa přináší spoustu napětí i chytrou zápletku.

3. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
THOR: RAGNAROK 3D
Další pokračování série o Thorovi a jeho dobrodružstvích.

4. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.

5. LISTOPADU, 15.00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍŠERÁKOVI
Rodina proměněná v monstra usiluje o svou starou podobu.

8. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ČERVENÁ
Dokument O. Sommerové o české pěvkyni a herečce Soně Červené.

8. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALIBI NA KLÍČ
Kancelář, která vyrábí alibi na zálety, umí věci pěkně zamotat.

10. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČÁRA
Film o pašerácích cigaret ukazuje zákony podsvětí na východě EU.

11. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Slavná detektivka Agathy Christie v novém filmovém zpracování.

12. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ESA Z PRALESA
Tučňák Maurice a jeho parta udržuje v džungli pořádek…

13. LISTOPADU, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
EXPEDICE OKAVANGO 2016
Přednáška s dataprojekcí o vzácné přírodě v deltě africké řeky.

15. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BAJKEŘI
Tři kamarádi místo světa sociálních sítí objevují ten reálný…

16. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLADE RUNNER 2049
Nový Blade Runner R. Gosling pátrá po tom původním, aby zachránili svět.

17. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Poslední část trilogie J. Hřebejka se odehrává v 50. letech.

KALENDÁR AKCÍˇ

24. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.

18. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HORA MEZI NÁMI
Po letecké havárii musí dva přeživší spojit síly k dlouhé cestě za záchranou.

19. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MAXINOŽKA
Animovaný. Adam hledá svého ztraceného otce a dočká se překvapení…

22. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D
Superhrdinský tým vedený Batmanem zachraňuje planetu.

23. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOM OF FINLAND
Hraný portrét homosexuálního kreslíře bojujícího proti diskriminaci gayů.

25. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Poslední část trilogie J. Hřebejka se odehrává v 50. letech.

29. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá část trilogie J. Hřebejka se odehrává na konci války a po Únoru.

26. LISTOPADU, 15.00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍŠERÁKOVI 3D
Rodina proměněná v monstra usiluje o svou starou podobu.

1. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Skutečný příběh pilota, který pro CIA mapuje drogové oblasti. 30. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:30

TVOŘIVÁ DÍLNA – ADVENTNÍ VĚNCE
Adventní čas se blíží, a tak si přijďte vyrobit vlastní adventní věnec. S se-
bou jen svíčky a pod ně plechové kalíšky. Ostatní materiál (korpus, chvojí, 
přízdoby) bude k dispozici. Přihlášky a platby přijímáme do 27. listopadu  
v Klubu dětí a mládeže. Kapacita omezena! Cena: 180 Kč.

7., 14., 21. A 28. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

7. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny pod vedením lektora. V ceně je 2x výpal  
a materiál. Výrobky si přijdeme naglazovat 12. prosince. Nutné přihlášení  
z důvodu omezené kapacity! Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

13. A 27. LISTOPADU, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je na rozvoj správné vý-
slovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím mluvních cvičení. S dětmi pra-
cuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, přesný čas jednotlivých 
setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informací a sjednání schůzek 
probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové (tel. 774 263 770).

5. PROSINCE, 17:00 AŽ 19:00
MIKULÁŠ
Setkání s čerty opět prověří, zda vaše dušičky netíží nějaké hříšky. Cesta 
od pekelníků povede k Mikulášovi s nadílkou, který bude ukryt v prostorách 
radnice. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Akce je financována městem 
Mnichovo Hradiště a koná se ve spolupráci s místním SDH.

2., 9., 16., 23 A 30. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

29. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
Co všechno se může stát při přípravě velké luxusní svatby?

30. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MILADA
Osud Milady Horáková popravené v roce 1950 poprvé na plátnech kin!

DIVADLO

18. LISTOPADU, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ             
Klasická pohádka Václava Čtvrtka o dvou nerozlučných kamarádech, Kře-
mílkovi a Vochomůrkovi. Uvádí Nezávislé divadlo Holé Vrchy.

20. LISTOPADU,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZEMĚ LHOSTEJNOST / POCTA KARLU KRYLOVI
Oslava výročí 17. listopadu v podobě hudebně dramatické připomínky kon-
troverzního písničkáře, básníka a vizionáře Karla Kryla, jednoho ze sym-
bolů sametové revoluce. S umělecky hodnotnou koláží přijíždí Švandovo 
divadlo Praha a jeho herci Klára Cibulková, Miroslav Hruška, Jan Holík aj.

23. LISTOPADU, 19:00, KONCERT
NA HUBU/ KONCERT ONDŘEJE RUMLA
Hudební zastávka mladého talentovaného zpěváka Ondřeje Rumla, kte-
rého jste mohli vidět ve třetí řadě TV show Tvoje tvář má známý hlas,  
v rámci jeho velkého koncertního turné. Vlastní písně i hity světového popu. 
A looper, technický vynález, při kterém vám interpret předvede, jak strčit do 
kapsy celou kapelu. Zpěvák je známý z velkých muzikálových rolí, prestiž-
ních jazzových akcí či koncertní spolupráce na projektech Michala Horáčka.
Koncert přesunutý z 12. června. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají  
v platnosti, vstupenky pro nové zájemce k dostání.

9. LISTOPADU,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MODRÉ Z NEBE
Zámožné rodině Suttnových, v níž se všichni vzájemně milují, v přepychové 
vile vůbec nic nechybí. A když se z dlouhých cest vrátí domů syn a přiveze 
si s sebou snoubenku, zdá se, že toho rodinného štěstí už nemůže být víc...
Nejnovější komedie bakovských ochotníků.

27. LISTOPADU,19:00, ABONENTNÍ KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
KOMORNÍ SOUBOR VARIACE & OTAKAR BROUSEK
Dan Wisner (klavír), Jan Jouza (housle), Vlasta Beranová (viola), Josef Dvo-
řák (violoncello), Jaromír Černík (kontrabas). Kvintet A dur Pstruh Franze 
Schuberta, stěžejní bod programu koncertu, je veselou písňovou kompozicí 
slavného rakouského skladatele 19. století, inspirovanou ženami, zpěvem 
a vínem. O tom, že večery klasické hudby nemusí být vždy vážné, pře-
svědčí kromě pětice hráčů na smyčcové nástroje také herec Otakar Brou-
sek: V intermezzech pobaví úryvky z laskavého a vtipného monodramatu 
švýcarského autora Patrika Süskinda Kontrabas. Jeho hlavním hrdinou je 
nedoceněný a poněkud frustrovaný muzikant, jemuž s jeho nemotorným 
a monstrózním nástrojem nebylo nikdy dopřáno pocitu hrát první housle.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. A 10. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho do čtyř 
let. Bez proramu, s využitím herních prvků Klubu. Cena 10 Kč na osobu.

7. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny pod vedením lektora. Děti do 6 let pouze  
v doprovodu rodičů. V ceně je 2x výpal a materiál. Výrobky si přijdeme 
naglazovat 21. listopadu. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity! 
Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

11. LISTOPADU, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. Materiál 
(podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. 
Přihlášky nejpozději do 8. listopadu. Cena: 200 Kč/osobu.
11. LISTOPADU, 17:30 AŽ 19:00
VAŠÍČEK A BLUDIČKY
Vašíček se ztratil v Temném lese, kde potkal přenádhernou Bludičku, která 
mu slíbila, že ho vyvede ven z lesa, pokud splní její úkoly. Pomoz je Vašíko-
vi splnit! Průběžný start je od Františky v ulici V Lipách. Cena: 50 Kč za dítě.

14. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – SMALTOVANÝ ŠPERK
Chcete okouzlit své okolí svými originálními šperky? Tak si přijďte vytvořit 
krásný a netradiční šperk méně známou, ale velmi efektní technikou. Šper-
ky či lžičku si vyrobíte pomocí jemného prášku, který se nechá na vařiči 
zapéct. Techniku smaltování zvládnou děti od 5 let v doprovodu rodiče. Při-
hlášky a platby do pátku 10. listopadu v Klubu dětí. Kapacita je omezena!
Cena: přívěsek 80 Kč, náušnice 70 Kč, lžička 50 Kč.

24. A 25. LISTOPADU, 17:30 AŽ 10:00
ADVENTNÍ PŘESPÁNÍ PRO DĚTI
Přichází advent a kouzelný čas Vánoc. Přijďte se s námi naladit do vá-
noční atmosféry během přespání v Klubu s vůní cukroví, skořice a jehličí. 
Čeká nás povídání o Vánocích, pohádkové vánoční příběhy, hry a tvoření. 
S sebou věci na přespání (spacák, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby), 
přezůvky a především dobrou náladu. Přihlášky nejpozději do 22. listopadu 
v Klubu dětí nebo emailem. Počet míst na přespání je omezený! Cena: 
180 Kč.

SÁL KLUBU
6 LISTOPADU, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Jednání nejvyššího orgánu města. Veřejnost je srdečně zvána, ma-
teriály k jednání najdou zájemci v předstihu na webu města.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

8. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Seznámíte se s pojmy integrace a inkluze i s tím, kdo je žák se speciální-
mi vzdělávacími potřebami a žák nadaný. Stranou nezůstanou ani pozitiva 
inkluzivního vzdělávání a jeho východiska a právní normy. Čas zbude i na 
příklady dobré praxe. Vstup zdarma. Registrace online na www.map-mh.cz.

21. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
VRAŤME DĚTI VEN
Petr Daniš Vám ukáže, kde mohou učitelé i rodiče hledat inspiraci pro svoji 
cestu s dětmi ven. Budeme diskutovat o tom, co můžeme udělat pro to, aby 
si děti v budoucnosti více hrály a více se učily venku v přírodě a ve sku-
tečném světě. Vstup zdarma. Registrace online na webu www.map-mh.cz.

19. LISTOPADU, 10:30, ŠKODA MUZEUM, MLADÁ BOLESLAV
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL JE KVÍTKO!            
Michal Nesvadba slaví šedesátiny a dětem přiváží jeho nejmilejší před-
stavení Michal je kvítko! Programem pro děti od dvou do devíti let potěší 
všechny příznivce Kouzelné školky.

OSTATNÍ

11. LISTOPADU, 11:00, ROCK POSILOVNA
RESTAURANT DAY PODZIMNÍ A „SVATOMARTINSKÝ“
Po minulém letním festivalu Restaurant Day, konaném u Jizery, se vracíme 
zpět do Rock Posilovna u fotbalového stadionu. Můžete se těšit na výborné 
jídlo a pití, skvělou muziku, milá setkání, bleší trhy, od 14 hodin fotbalové 
utkání Mnichovohradišťského SK „B“ a TJ Dynamo Nelohozeves. Kuchaři  
a pekaři se mohou přihlásit na e-mailu spolekmeza@seznam.cz a na tele-
fonu 775 313 228.

21. LISTOPADU, 18:00, REFEKTÁŘ KLÁŠTERA (U ZÁMKU)
SETKÁNÍ S OBYVATELI LOKALITY „ZA ZÁMKEM“
22. LISTOPADU, 17:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
2. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ KE STUDII SÍDLIŠTI JASELSKÁ
29. LISTOPADU, 17:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
2. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ KE STUDII SÍDLIŠTĚ POŘÍČSKÁ

7., 16., 21. A 30.  LISTOPADU
AUTOBUSEM DO BAZÉNU V MLADÉ BOLESLAVI
Bezplatné svozy do boleslavského bazénu (7. 11. v 16:30, 16. 11. 
v 9:30, 21. 11. v 16:30, 30. 11. v 9:30).
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (11. díl)
V listopadu 1939 trpěli i Hradišťáci, událostmi listopadu 1989 žilo celé město
Milí čtenáři Kamelotu, pro listo-
padový příspěvek jsme vybrali 
dvě události spjaté s datem 17. 
listopadu. 

Ta první se váže ke student-
ské demonstraci při pohřbu Jana 
Opletala v roce 1939, k brutálnímu 
zásahu nacistů a následnému za-
vření českých vysokých škol. Zá-
pis byl pořízen kronikářem krátce 
po události, je stručný, ale poměr-
ně otevřený. Je až s podivem, že 
si kronikář v protektorátní atmo-
sféře troufl napsat takováto slova. 

Další zápis zachycuje události 
roku 1989, zapsán byl v roce 1990. 

17. 11. 1939: Perzekuce studentů

„17. listopadu 1939 bylo v Ru-
zyni zastřeleno 9 studentů české 
národnosti a velký počet byl vzat 
do vazby. Odvlečeni do věznic  
a koncentračních táborů. Z Mnicho-
va Hradiště Ladislav Šimek, syn 
učitele, vysokoškolák. Nacistický 
zákrok vyvolal ohlas v celém kul-
turním světě ostatních států a den  
17. listopad byl přijat celým světem 
jako významné datum, jako den, 
kdy se myslí na studenstvo, hlavně 
na ty, kteří v listopadu 1939 padli za 
svobodu svého národa. Dne 18. lis-
topadu 1939 byly ihned zavřeny na 
tři roky české vysoké školy.“

 
Dodatečně, po skončení války, 

se kronikář k události ještě jednou 
vrátil a doplnil následovně.

„Přes zákaz shromažďování, 
který byl vydán, byl národ spojen, 
jednotnou vůli projevil v Praze  
a větších městech „Protektorátu“ 
v den 28. října 1939 manifestací 
za svobodu a svržení nacistického 
jařma. V Praze nabyla manifestace 
netušeného rozsahu a Němci stříleli 
bezohledně do bezbranných davů. 
Dohrou tohoto projevu byly pak stu-
dentské bouře 17. listopadu 1939. 
Tehdy rozpoutali němečtí okupanti 
divoký teror vrcholící popravami stu-
dentů v Ruzyni, uzavřením vysokých 
škol v Protektorátu na 3 roky. Odvle-
čením studentů do koncentračních 
táborů v Německu. Z našeho měs-
ta odvlečen byl jako vysokoškolák  
A. Šimek do Oranienburgu u Berlína 
na nucenou práci. Reichsprotektor 
in Böhmen und Mähren oznamoval 
velkými červenými plakáty, že byl ve 
dnech 28. října a 15. listopadu uči-
něn pokus porušiti klid a pořádek, 
jehož se zúčastnila skupina intelek-
tuálů hlavně z řad vysokoškoláků na 
popud zahraniční emigrace.“

Události po 17. listopadu 1989

„V závěru měsíce listopadu 
již nastaly závažné změny, které 
souvisely s událostmi 17. listopadu  
v Praze.

Občané našeho města se  
o událostech v Praze dozvídali zpo-
čátku, tedy v sobotu 18. 11., ojedině-
le od svých dětí – studentů nebo ná-
hodných účastníků, neboť sdělovací 
prostředky zpočátku nesměly podá-
vat informace a jejich zprávy byly 
velmi nepřesné. Po neděli, hlavně 
v úterý 21. 11., však už přicházely 
informace o zákroku 17. 11. a o stáv-
ce vysokoškoláků přesnější. Také 
se něco objevilo ve sdělovacích 
prostředcích. Dále přijížděli vysoko-
školáci-členové stávkových výborů  
s cílem informovat. Celý týden pro-
běhl ve vzrušené a napjaté atmo-
sféře, v očekávání, co nového se 
stane. Základní požadavek studentů 
– vyšetřit události a potrestat jejich 
iniciátory – byl předložen nejvyšším 
orgánům, na podporu studentům 
vyhlásilo pražské občanské fórum 
celostátní generální manifestační 
stávku na pondělí 27.11. Očekáva-
ly se výsledky zasedání ÚV KSČ  
v pátek 24. 11., avšak toto zasedání 

nepřineslo téměř žádné podstatné 
opatření.(…) A tak i u nás se začali 
lidé shromažďovat, a to na prostran-
ství před nádražím – v sobotu 25. 
11. a v neděli 26. 11. vždy po 18. 
hodině. Vystoupili zde různí občané  
s kritikou KSČ, s připomínkami a po-
žadavky nejrůznějšího charakteru – 
místními i obecnějšími, ale i předsta-
vitelé MěstNV, kteří se snažili jim na 
ně dát odpověď. Na těchto shromáž-
děních se ustavilo místní občanské 
fórum – z lidí, kteří dosud stáli zcela 
stranou politického dění. Byli to pře-
devším MUDr. J. Kloučková a MUDr. 
B. Rakouská, ing. T. Rakouský,  
O. Kolomazník z Fruty, St. Bartoš ze 
OSS, J. Baumruk, Jindřich Kvapil.

Na výkladních skříních, oknech, 
nástěnkách se objevily nejrůzněj-
ší proklamace, výzvy, informace, 
požadavky, hesla – především vy-
zývající k odsouzení zákroku proti 
studentům a k účasti na stávce.  
A skutečně 27. 11. ve 12 hodin se ro-
zezněly sirény továren a na náměstí 
se postupně sešli občané města  
a pracující závodů, obchodů, stu-
denti gymnázia. Společně přijali pro-
hlášení občanského fóra na podporu 

V listopadu 1989 se objevily ve výkladních skříních stovky hesel.

o změně složení poslanců MěstNV, 
aby zde byli výrazně zastoupeni 
nekomunisté! To bude řešeno až  
v lednu.

Občanské fórum také organizo-
valo sejmutí symbolů mezinárodního 
komunistického hnutí z veřejných 
míst. Především byla sňata hvězda 
ze špice radniční věže a srp a kla-
divo ze střechy spořitelny. Dále byly 
zamalovány tabulky s označením 
Gottwaldovo náměstí a provádí se 
přejmenování na Masarykovo ná-
městí. Zřejmě bude postupně pro-
váděno přejmenování dalších ulic  
a míst. Občanské fórum také prů-
běžně provádí výměnu tiskovin  
a materiálů vylepených všude po 
náměstí, zejména zorganizovalo 
velkou volební kampaň k prezident-
ským volbám pro Václava Havla.

V průběhu těchto dnů došlo 
také k tomu, že byly v řadě podniků 
a dalších pracovišť zrušeny základní 
organizace KSČ a jejich členové se 
organizují v uličních organizacích 
nebo organizacích podle profese, 
ale pod vedením MěV KSČ. Jeho 
složení bylo změněno na městské 
konferenci v prosinci. Naproti tomu 

se všude na závodech a pracovištích 
vytvořila místní občanská fóra, která 
vystupují s požadavky k vedení pod-
niků podle konkrétní situace v jed-
notlivých podnicích. Navíc z většiny 
pracovišť a podniků jsou vybráni dva 
až tři mluvčí občanských fór, kteří se 
účastní s OF v Mnichově Hradišti 
pravidelných jednání. Tím se vlastně 
původní OF ve městě rozrostlo až na 
30 až 40 a více lidí, kteří se scházejí, 
přinášejí informace ze svých praco-
višť a získávají informace zase od 
pražského a ústředních OF.

Mnichovohradišťské OF se do-
hodlo na těchto požadavcích:

1. svobodné volby, 2. zajiš-
tění plurality ve všech orgánech 
MěstNV a ve všech organizacích 
působících ve městě, 3. odstranění 
všech symbolů a hesel vyjadřujících 
dřívější monopol jedné strany, zve-
řejnění finančních částek a zdrojů, 
z nichž byla tato hesla dotována, 
4. odstoupení zkompromitovaných 
a neschopných funkcionářů, odpo-
vědných ve městě za omezování 
svobod osobních, názorových a za 
likvidaci osob v souvislosti s udá-
lostmi r. 1968, 5. odstoupení všech 
poslanců z pléna MěNV, kteří plní 
svou funkci pouze formálně, 6. prak-
tické odstranění vedoucí úlohy KSČ 
ve školství, kultuře a tělovýchově,  
7. vybavení knihovny dříve zakáza-
nými knihami, odstranění těch knih, 
které deformují naše národní dějiny 
a podporují monopolní postavení 
KSČ, 8. v městském kině zajistit 
co nejrychleji uvedení trezorových 
filmů, 9. náměstí vrátit jeho původ-
ní název Masarykovo, 10. vytvoření 
pěší zóny na náměstí, 11. vypraco-
vání a zveřejnění programu záchra-
ny státního zámku, 12. provedení 
úprav v zámeckém parku, v lesopar-
ku u Jizery a zpřístupnění Horky, aby 
mohla tato místa sloužit k odpočinku 
občanům, 13. vyřešení zásobování 
města a přilehlých obcí pitnou vo-
dou, 14. urychlené vyřešení otázky 
koupaliště a plaveckého bazénu ve 
městě, vytvoření Fitcenter, 15. vyšet-
ření zbudování a zodpovědnosti za 
(již odstraněnou) kašnu na náměs-
tí, 16. umožnit invalidním občanům 
zřídit drobnou provozovnu při MěNV, 
17. seznámit občany s dalším plá-
nem rozvoje města a ponechat 
možnost vyjádření prostřednictvím 
občanských výborů, 18. zahájit jed-
nání Měst NV s nadřízenými orgány 
ohledně vzhledu města a zlepšení 
stavu objektů okresního bytového 
podniku.“

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

požadavků stávkujících studentů. 
Od tohoto dne se konala podvečerní 
shromáždění občanů už na náměs-
tí, zpočátku denně, později ob den. 
Protože byla zima, shromažďovali 
se občané od středy 30. 11. v měst-
ském divadle. Přijížděli sem hosté  
z Prahy – např. zpěvák K. Zich, he-
rečky V. Žilková a J. Šulcová, stu-
denti vysokých škol. Přinášeli infor-
mace o dalších událostech v Praze, 
odpovídali na dotazy. Občané vystu-
povali s dotazy a požadavky regio-
nálními i celospolečenskými. Účast-
nili se i nadále členové MěstNV. 
Členové OF se pravidelně scházeli 
v prostorách SKP, kde byly vystave-
ny listiny a požadavky a občané je 
podepisovali. V průběhu prosince 
OF ve městě zformulovalo základní 
požadavky k MěstNV a zúčastnilo 
se jednak jednání na plenárním za-
sedání MěstMV a jednak vyvolalo 
několik užších jednání s tajemnicí  
a místopředsedou MěstNV (předse-
da J. Ring byl trvale nemocen již od 
prázdnin). Ti navrhli členům OF, aby 
se účastnili jednání komisí a rady 
MěstNV, aby tak mohli prosazovat 
své požadavky. Dále se jednalo  

Jedním z nejdůležitějších požadavků sametové revoluce byl konec vlády KSČ.

Vyhláška z listopadu 1939 o uzavření českých vysokých škol.

Nové vydání sborníku  
se věnuje Ptýrovu i lázním
Ve třetím letošním vydání vlastivěd-
ného sborníku Od Ještěda k Tros-
kám se představuje obec Ptýrov, 
ležící nedaleko Mnichova Hradiště. 
Kromě jiného si můžete přečíst také 
rozsáhlý článek Tomáše Pilvouska 
z Jednoty Československé obce le-
gionářské v Mladé Boleslavi o bitvě 
u  Zborova, od níž uplynulo 2. čer-
vence již 100 let, jíž se účastnili i vo-
jáci z našeho kraje. Připomínáme si 
také 50. výročí tragédie turnovských 
horolezců ve Vysokých Tatrách. 
Zajímavé jsou i texty o přírodě Čes-
kého ráje nebo texty o rodině zakla-
datele lázní v Sedmihorkách doktoru 
Šlechtovi či o historii kuželkářského 
sportu.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Debaty o Josefu Dürichovi se zúčastnili i jeho potomci
„Josef Dürich – Vítěz, který prohrál“, 
tak zněl název besedy pořádané 
Muzeem města Mnichovo hradiště, 
která proběhla 24. října od 17 hodin 
v Klubu. Akce při příležitosti 90 let od 
Dürichova úmrtí připomněla osobu 
místního rodáka, mlynáře, spisova-
tele a významného politika, který se 
v období první světové války zapojil 
do zahraničního odboje.

Na besedě se svými příspěvky 
vystoupili PhDr. Jaromír Jermář, 
který představil Dürichovo působe-
ní a život na Mnichovohradišťsku, 
kde vyrůstal, vedl po otci mlýn na 
Klášteře a kde se také dvakrát stal 
okresním starostou. O jeho pozděj-
ších osudech hovořil Mgr. Vojtěch 
Kessler, Ph.D. Rozebral Dürichovo 
působení v Rusku za první světové 
války, vliv na vznik legií a původ spo-

ru s Edvardem Benešem, Milanem 
Rastislavem Štefánikem a Tomášem 
Garriguem Masarykem. Třetí pří-
spěvek věnovaný Dürichově tvorbě  
a bádání v oblasti slovanského těs-
nopisu přednesl Ing. Jiří Patrák. Ná-
sledovala otevřená debata. 

Velkou čest organizátorům pro-
kázal pan Jiří Dürich, pravnuk Josefa 
Düricha a velký šiřitel jeho odkazu, 
který se besedy osobně zúčastnil,  
a to dokonce se svou širokou rodi-
nou. Na akci dorazilo kolem 60 ná-
vštěvníků. Beseda vyvolala u účast-
níků kladné ohlasy a rozvířila diskuzi 
nad osudy a postoji významné, ale 
pozapomenuté osobnosti české his-
torie.

Michaela Havelková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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HISTORIE
Hostinec u Karlových Varů kdysi a dnes

K příležitosti opravy a znovuote-
vření restaurace U Karlových Varů 
na Masarykově náměstí vybíráme 
střípky z historie tohoto domu  
a předkládáme je laskavému čte-
náři. 

Pohostinství se v domě č.p. 284 
provozovalo již na počátku 17. sto-
letí, kdy, jak je možno vyčíst z pra-
menů, byl dům „svobodný, s právem 
šenkovním a kořalkou páliti obda-
řený“. Bohatou historii tohoto domu 
dokládají rozmanité osudy jeho 
majitelů v průběhu staletí. Hostinec 
spolu s přilehlým hospodářstvím 
přecházel z generace na generaci, 
ale snad ještě častěji byl prodáván  
a odkupován.

Významným svědectvím o 
„Karlových Varech“ a dalších hra-
dišťských hospodách jsou vzpo-
mínky Františka Mendíka. František 
Mendík, úředník okresního soudu, 
městského úřadu i občanské zálož-
ny a ředitel městské spořitelny, zažil 
Mnichovo Hradiště 2. poloviny 19. 
století. Na sklonku života své vzpo-
mínky sepsal. I naše líčení se proto 
bude odehrávat v tomto zlatém věku 
hospod a šenků. 

Hostince se často stávaly, jak 
František Mendík vzpomíná, místem 
prezentace a diskuze „veřejného 
mínění obyvatel města. Zde hosté 
debatovali o záležitostech obec-
ních, později národních, politických, 
zde připravovány agitace pro volby 
obecní i politické“. Představova-
ly neformální prostor pro debatu  
o věcech veřejných. 

Doba 2. poloviny 19. století se 
vyznačovala hojnou spolkovou čin-
ností. Za mnichovohradišťské spol-
ky jmenujme na příklad okrašlovací 
spolek, divadelní ochotníky, Sokol, 
muzejní spolek, sbor dobrovolných 
hasičů aj. Hostince se stávaly čas-
tým místem setkávání jejich členů. 
Mendík v této souvislosti hovoří  
o „Stolové společnosti divadelních 
ochotníků Mravenci,“ jíž sám byl 
členem a která svá zasedání od-
bývala postupně ve všech hradišť-
ských hospodách. Právě díky těmto 
sezením dnes můžeme skrze pa-
mětníkovo svědectví nahlédnout do 
zaniklého světa pohostinství za dob 
Rakouska–Uherska. Vedle aktivní 
občanské debaty v hostincích samo-
zřejmě probíhala i diskuze všední, 
často spojená s hrou „v karty, ovšem 
jen o malý peníz“, jak se můžeme 
dočíst. Hojně se také zpívalo, hrálo 
se divadlo a probíhaly i koncerty.  

K oblíbené zábavě patřily kuželky.
Hospody měly v Mnichově Hra-

dišti v průběhu 19. století své pevné 
místo v životě místních obyvatel. 
Vznikaly nové, staré zanikaly. Mezi 
nejstarší patřila hospoda U Jezdce, 
dřevěné stavení na rohu náměstí, 
které zde stálo už od počátku 18. 
století, kdy bylo nazýváno „šenkov-
ním domem“ a jako jediné v Hradišti 
vlastnilo tzv. „radikové právo hostin-
ské“, tedy mělo oprávnění k provo-
zování hostinské živnosti. 

O hostinci U Karlových Varů 
se od Františka Mendíka dozvídá-
me následující: „Hostinec tento měl 
do náměstí vetší šenkovnu a vedle 
menší pokojík a kuchyni. Přes chod-
bu byl byt hostinského a v poschodí 
několik bytů.“ Z náměstí vedl průjezd 
na široký dvůr. Zde stály další obyt-
né budovy, špýchar a stodola. Za 
stodolou se nacházela ovocná za-
hrada. Podle Mendíkových vzpomí-
nek byl hostinec často svými majiteli 
pronajímán. 

Hostinský, kterého si Mendík se 
svou společností oblíbili, se jmeno-
val Václav Zima. Byl vášnivý nimrod, 
a proto často těšíval hosty zvěři-
novými hody. „A tu často jsme zde 
smlsli nějakou tu koroptvičku neb 
kousek zajíčka,“ vzpomíná Mendík. 
Zima, rodák z Bosně, se aktivně 
účastnil veřejného dění a po určitý 
čas zasedal i v městské radě. 

U Karlových Varů měli svou 
místnost vojenští vysloužilci, řeme-
slnická beseda a některé z mni-
chovohradišťských spolků. Hostinec 
poskytoval ubytování při výročních 
trzích obchodníkům s dobytkem  

je původ názvu „U Karlových Varů“.  
V případě, že tušíte, z jakého důvo-
du nese hostinec toto jméno, Muze-
um města Mnichovo Hradiště uvítá 
jakékoli informace či nápady.

Michaela Havelková, 
Muzeum města Mn. Hradiště

a trhovcům. Několik let zde v patře 
působila Okresní hospodářská zá-
ložna. 

Osudy tohoto domu jsou sple-
tité jako historie sama. Kupříkladu  
v průběhu 20. století zde byla dva-
krát ubytována okupační vojska. 
Jediné, co stále zůstává záhadou, 

Rok 1896 v kresbě J. Kubáta. Foto: 3x Muzeum města Mnichovo Hradiště

Pruští vojáci v roce 1866 před hostincem.

Počátek 20. století.

Ve Veselé se scházejí nadšenci, kteří pátrají po svých předcích v našem regionu
V posledních letech vzrůstá mezi ve-
řejností zájem o pátrání po předcích 
(genealogii). A genealogičtí nad-
šenci žijí i v našem regionu. Několik 
se jich od února 2017 schází každý 
měsíc ve Veselé u Mnichova Hradi-
ště. Mezi hlavní cíle jejich setkávání 
patří zkoumání vzájemné příbuznos-
ti, která se již skutečně u některých 
členů potvrdila. U lidí, jejichž rodiny 
žijí po mnoho generací v jedné ves-
nici, totiž zdaleka není příbuznost 
nepravděpodobná. Postupně takto 
skupina díky poznatkům jednotli-
vých členů mapuje z rodopisného 
hlediska i některé obce a příjmení  
v regionu.

Mezi další témata schůzek patří 
i obecná výměna genealogických 
zkušeností a vzájemná pomoc. Nej-
větší problém mají členové se čte-
ním kurentu, proto velmi uvítali, že 
několik schůzek navštívil muzejník 
Václav Holas a připravil si pro účast-
níky procvičování čtení tohoto písma 

a odborné rady. Oblíbené je mezi 
členy spolku i vzájemné půjčování 
knih s genealogickou a regionálně 
historickou tematikou.

Spolek nemá právní subjektivitu 
a funguje jako neformální. Účast na 
schůzkách je bezplatná a otevřena 
každému. Z důvodu omezené ka-
pacity místnosti pro schůzky je však 
vhodné se předem ohlásit (viz kon-

takty na konci článku).
S výjimkou letních prázdnin 

schůzky probíhají každý měsíc. Účast 
se pravidelně pohybuje mezi deseti  
a dvaceti osobami ve věku 12–81 let. 
Dalších několik osob je se spolkem  
v kontaktu pasivně. Zpravidla se jed-
ná o osoby, které se z časových či 
zdravotních důvodů nemohou schů-
zek účastnit, případně o lidi, kteří 

mají na Mnichovohradišťsku sice 
své kořeny, ale v současnosti žijí ve 
vzdálenějších lokalitách.

Oblast Mnichovohradišťska pro 
účely spolku není nijak ostře vyme-
zená, odpovídá zhruba dnešnímu 
obvodu obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) Mnichovo Hradiště, ale 
zasahuje z velké části i do ORP Mla-
dá Boleslav a okrajově rovněž do 

ORP Jičín a Turnov. Bez zajímavosti 
není skutečnost, že někteří členové 
našli shodou okolností vzájemné 
rodopisné vazby i skrze regiony 
vzdálenější, například Nymbursko, 
Orlické hory či okolí Nové Paky.

Schůzky probíhají v zasedací 
místnosti Spokojeného domova,  
o. p. s., ve Veselé u Mnichova Hradi-
ště. Místnost je pro tyto účely ideální. 
Je do ní plně bezbariérový přístup,  
k dispozici je projektor s plátnem, wi-
-fi připojení a za poplatek i tiskárna 
a kopírka. Spokojený domov si tímto 
zaslouží velké poděkování. Další po-
děkování patří Cukrárně U Pavouč-
ka v Bakově nad Jizerou, která pra-
videlně zajišťuje pro schůzky spolku 
občerstvení.

Pokud se zajímáte o rodokme-
ny, přijďte mezi nás!

Petr Novák, 
Neformální spolek místních 

genealogů z Mn. Hradiště a okolí 

Kontakt
• E-mail: petr-novak@post.cz
• Telefon: 724 700 656
• Facebook: www.facebook.com/
groups/genealogove.mh/

Po kom genealogové 
pátrají?

Na Mnichovohradišťsku, Mladobole-
slavsku a Turnovsku členové spolku 
pátrají po historii a vzájemných vaz-
bách lidí s následujícími příjmeními: 
Abrahám, Bečka, Beneš, Blecha, Bu-
kvička, Čapek, Čuban, Danda, Dražil, 
Dvořák, Fibiger, Flanderka, Horák, 
Hradec, Hyka, Jakš, Knebl/Knébl, 
Koloc, Koťátko, Kreibich/Krejbich, 
Kysela, Lochman, Maruška, Nedvěd, 
Nohynek/Nohýnek, Novotný, Paldus, 
Pánek, Pelda, Pícha/Pýcha, Prska-
vec, Rejnart, Resl, Řezáč, Sedláček, 
Studničný, Šámal, Šimon, Šlambora, 
Šlégl, Šulc, Šverma, Tejnil, Tiftrumek, 
Tondr, Vocásek.

Josef Vítězslav Šimák 
a Mnichovohradišťsko

Josef Vítězslav Šimák se narodil  
v Turnově 15. července 1870, ze-
mřel v Praze 30. ledna 1941. Jeho 
otec Josef Šimák pocházel z Tábor-
ska, rodina jeho matky Marie rozené 
Plavcové měla kořeny na Mnichovo-
hradišťsku: Šimákova babička Jose-
fa byla dcerou soukeníka Václava 
Ningra, který se oženil se Serafinou, 
dcerou dvorního valdštejnského 
malíře Jiřího Hislera. A tak strýcem 
Marie Šimákové byl portrétní malíř 
Václav Antonín Ninger, spjatý stejně 
jako jeho synové malíři Václav a Ed-
vard s působením v Hradišti. 

Jako žák obecné školy a po-
sléze gymnazista Šimák častěji na-
vštěvoval svoji pratetu Annu Barboru 
rozenou Ningrovou, provdanou za 
Matěje Vacka, klíčníka mnichovo-
hradišťského zámku (v této funkci 
jej vystřídal posléze další příbuz-
ný – František Handl, manžel Anny 
rozené Ningrové, sestřenice Marie 
Šimákové). J. V. Šimák také rád 
trávil čas u další matčiny sestřenice 
Serafiny Brechlerové provdané Ma-
cichové, která sloužila jako komor-
ná u Kouniců na zámku v Březně  
u Mladé Boleslavi. S příbuzenstvem 
z matčiny strany vázaným na Mni-
chovo Hradiště – tedy Brechlerový-
mi, Handlovými, Macichovými, Mali-
novými, Ningrovými a dalšími – byl  
v kontaktu i později.

Šimák vystudoval mladobole-
slavské gymnázium (1882–1890), 
poté historii a zeměpis na pražské 
univerzitě (1895 PhDr.). Byl stře-
doškolským profesorem, a to nej-
déle na Vyšší dívčí škole v Praze 
1900–1921. Od roku 1905 působil 
rovněž jako vysokoškolský pedagog, 
v roce 1921 byl na Karlově univer-
zitě jmenován profesorem historické 
vlastivědy československého státu. 
Stal se zakladatelem, teoretikem  

a hlavním představitelem nového 
vědního oboru.

Od vysokoškolských studií byl 
publikačně činný (soupis jeho vyda-
ných prací čítá přes 1300 položek), 
zabýval se vydáváním historických 
pramenů a soupisů, místopisem 
a středověkou kolonizací českých 
zemí, historickou kartografií, dě-
jinami dějepisectví i popularizací 
vědeckého poznání. Ve své době 
byl známým a oblíbeným přednaše-
čem: proslovil na pět set veřejných 
přednášek v českých zemích i kraja-
nům ve Vídni. Podílel se na činnosti 
vědeckých institucí celonárodní-
ho významu, zároveň se nezříkal 
mnohých aktivit v regionu, z něhož 
pocházel – Turnovska a Mnichovo-
hradišťska. Věnoval se také edičním 
a redakčním pracím v Historickém 
spolku, podílel se na soupisech 
uměleckých památek, soupisech 
rukopisů a aktivitách Místopisné 
komise. Byl rovněž aktivním členem 
Královské české společnosti nauk. 
Stál u zrodu vlastivědných sborníků 
Od Ještěda k Troskám, Boleslavan  
a Bezděz, pracoval v Muzejním spol-
ku v Turnově. Po téměř tři desetiletí 
zastával funkci konzervátora histo-
rických, uměleckých a písemných 
památek Turnovska a Mnichovohra-
dišťska.

Svou práci v oboru dějin a his-
torické vlastivědy chápal v obrozen-
ském duchu jako poslání a službu, 
poznání historie podle něj mělo pře-
devším přispět k poučení a posílení 
národa. Šimákův význam dodnes 
spočívá v jeho přínosu k poznání 
českých dějin a v jeho působení 
v oboru historické vlastivědy, jímž 
počíná rozmach regionálního děje-
pisectví.

Hana Kábová



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 9/2017, náklad 3500 ks, vychází 1. listopadu 2017
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 inzero-
vat, a oslovit tak každý měsíc 
3500 domácností? Vaši inzer-
ci uvítáme. Stačí si připravit 
inzertní podklad a oslovit 
Ing. Danu Stránskou (dana.
stranska@mnhradiste.cz). 
Konkrétní ceník i podmínky 
inzerování naleznete v sekci 
Kamelot na webu města. Při 
navázání dlouhodobé spolu-
práce je možné uplatnit slevu. 
Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v sou-
čtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí 
jako první, mají přednost. 
Takže raději neváhejte! 

Pro inzerenty
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Farmářské trhy končí
Farmářské trhy v Mnichově Hradišti v letošním roce 
skončí v sobotu 2. prosince a v roce 2018 se opět 
vrátí 7. dubna, kdy otevřeme již šestou sezonu.

Rádi bychom poděkovali všem pravidelným zá-
kazníkům trhů za jejich důvěru a věrnost. Díky vám 
jsou hradišťské trhy velmi stabilní, prodejci se sem 
rádi vracejí a každou sobotu přiváží svou čerstvou 
produkci. Každý týden si tak můžete nakoupit čer-
stvou zeleninu od rodiny Jansových z Kochánek, 
z rodinné farmy Janouškových z Křenku, mléčné 
výrobky z farmy Jeřmanice, pečivo ze Semilské pe-
kárny, řeznické výrobky pana Rydvala anebo třeba 
květiny a dekorace Lenky Šárogové ze Bělé pod 
Bezdězem.  Na trzích jste letos mohli nakoupit i slo-
venské uzeniny a sýry, květiny, sadbu, kávu, různé 
pekařské výrobky včetně čerstvého chleba dopéka-
ného přímo na trhu, rukodělné výrobky, koření, pivo, 
sušené ovoce, mošty a mnoho dalších českých, 
lokálních výrobků. 

V letošním roce se trhů pravidelně začal účast-
nit i Mlýn Perner ze Svijan se svou širokou nabídkou 
čerstvě namleté mouky a včelař Tomáš Moravec ze 
včelí farmy Smržov.

K dobré pohodě nám v červnu zahrála origi-
nální swingová kapele ŠouflŠou a také jste mohli  
v rámci trhů navštívit mobilní planetárium. 

Věříme, že sobotní farmářské trhy se staly pří-
jemnou součástí společenského života v Mnichově 
Hradišti a již nyní se těšíme na další rok!

Za organizátory Pojizerských farmářských trhů
Pavlína Honzů    

Podzimní čištění ulic
Odbor investic a komunálního hospodářství upo-
zorňuje občany, že pravidelné čištění místních ko-
munikací bude zahájeno 1.11.2017. Prosíme řidiče, 
aby respektovali omezení parkování dle dopravního 
značení, které je v dotčených ulicích umístěno ně-
kolik dní před samotným čištěním. Případné nere-
spektování dopravního značení bude pokutováno. 
Dále bude vozidlo odtaženo stranou a po vyčištění 
daného úseku následně vráceno na místo. Náklady 
za manipulaci s vozidlem pak budou řidiči vyměřeny 
k úhradě. Harmonogram čištění jednotlivých ulic je  
k dispozici na webu města. (bij)

Vánoce přicházejí
Počátek adventního období a s ním spojené tradič-
ní rozsvěcení vánočního stromu připadá letos na 
neděli 3. prosince. Celý program se před radnií na 
Masarykově náměstí spustí úderem 16. hodiny.

Osvědčené schéma bude zachováno i letos: 
Program zahájí pěvecké vystoupení dětí místních 
škol, které se pravidelně střídají. Letos se na svou 
adventní čtvrthodinu slávy připravují Zvonečky pod 
vedením sbormistryně Aleny Hejlové. Se setměním, 
tedy kolem 16:15 hodin, se s tradičním odpočítává-
ním rozsvítí adventní strom. I jeho umístění je dle 
zvyklostí – na nároží radnice. Návštěvníci nepřijdou 
ani o zastávku v kostele a průvod k zámku, kde 
bude možné v muzeu zhlédnout adventní výstavu.

Letošní novinkou je rozsvícení první z advent-
ních svící v oknech radnice. Přáním vedení města 
je, aby se lidé na náměstí setkávali nejen první, ale 
i všechny další adventní neděle a rozsvěcení dal-
ších svící s postupujícím předvánočním časem jim 
přitom bylo příležitostí k rozjímání a příjemnému 
sousedského spolčování. (sej)


