
KRONIKÁŘ
Václav Pařík, který po dva-
cet let vedl městskou kroni-
ku, proslul nejen jako kro-
nikář, zlatník a hodinář, ale 
rovněž jako autor betlému.
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ROZPOČET
Na prosincovém jednání 
zastupitelstva byl schválen 
rozpočet na rok 2019, ko-
mentář k němu přinášíme  
v tomto vydání.
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 ÚNOR 2019

INVESTICE
Únorový Kamelot opět při-
náší přehled těch největ-
ších a nejnákladnějších 
investic města, jež proběh-
nou v letošním roce.
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INZERCE

Více než tucet ulic letos čekají opravy 
za miliony, většinou navážou na práce síťařů
O roku 2018 se v Mnichově Hradi-
šti hovořilo jako o roku mimořád-
ně vysokých investic do chodníků  
a místních komunikací. Málokdo ov-
šem tušil, že nastavený trend bude 
letos pokračovat. Co to znamená? 
Že za pár měsíců se na tucet ulic ve 
městě i jeho místních částech oblék-
ne do nového, slušivého kabátu, rov-
něž ale také to, že mnozí se budou 
muset obrnit trpělivostí.

Úpravy jsou patrně nejočekáva-
nější na Masarykově náměstí, kde 

budou od března pokračovat práce 
na vedení sítí. Konkrétně tu bude 
probíhat rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu a také výměna kabelo-
vého vedení nízkého napětí. Ty jsou 
nutným předpokladem revitalizace 
náměstí, jež by měla začít napře-
srok. Je možné, že některé práce 
budou vzhledem k počasí zahájeny 
dříve, a tak rovněž dříve skončí –  
v tuto chvíli se očekává, že by měly 
finišovat v srpnu.

V Mírové ulici budou Vodovody 

v ulici 5. května ve Veselé (opět bře-
zen až srpen). Dvořákovy ulice se 
bude týkat výstavba dopravního ter-
minálu a úpravy jeho okolí, v Jasel-
ské dojde po rekonstrukci plynovodu 
k opravě komunikace (zde je ovšem 
otázkou, zda se vše stihne ještě 
letos), ve Lhotické ulici ve Veselé 
proběhne v první půli roku rovněž 
oprava plynovodu, ve druhé pak vý-
stavba chodníku. V ulici Na Dvorcích 
pak bude zbudováno zemní vedení 
nízkého napětí.  ...2

a kanalizace rekonstruovat část vo-
dovodu, v Bezručově ulici bude polo-
žen nový asfaltový povrch. Obyvate-
lé Mattušovy, Husovy a Přemyslovy 
ulice se musí připravit na postupné 
rekonstrukce plynovodu a částečně 
i vodovodu a kanalizace, město dá 
v těchto ulicích následně do pořádku 
chodníky. Ty budou opraveny také  
v ulici Jana Švermy (od března do 
srpna se tu bude pracovat také na 
části vozovky), v Lidické, Větrné 
(termíny zatím nestanoveny) a také 

UBYTOVNY BUDOU,
MIGRANTI BUDOU?!

Vyděsil vás nadpis? Jistě. A protože někteří populističtí politici dobře vědí, že vy-
tvořením společného nepřítele dokážou získávat nové stoupence, neváhají strach 
využívat. Nepřítel, který může za naše problémy, se však mění. Zatímco dříve mezi 
populisty vedli sudetští Němci či jiné menšiny, dnes jsou v kurzu muslimové. Šířit 
nenávist je snadné, jde ale o velmi nebezpečnou hru. Jak nebezpečná může být, 
se ukázalo v červnu 2017.

Tehdy se jistému panu Baldovi z Malé Bělé rozleželo v hlavě, že nestačí na 
teroristický útok čekat a že na hrozbu upozorní tím, že zaútočí sám. Jako zástupci 
měst z Pojizeří jsme byli následně požádáni o součinnost při hledání pachatele, 
který pokácel strom před jedoucí vlak a tento čin dokonce zopakoval. V obou pří-
padech zanechal na místě nápisy v arabštině. Tenkrát jsme jen kroutili hlavou, 
jak může někdo naplánovat nehodu vlaku – stačilo málo, vlaky mohly vykolejit, 
spadnout ze srázu a záchranné složky mohly počítat mrtvé. Pan Balda, jeden  
z našich sousedů, byl odsouzen za terorismus. Mnozí ho přesto obhajují s tím, že šlo  
o „zmateného dědu“. O tak závažném tématu píši na tomto místě poprvé, myslím 
ale, že je na čase říci dost, tento čin jasně odsoudit, chopit se zodpovědnosti za 
zprávy, kterým nasloucháme a které posíláme dál, a nenahrávat těm, co chtějí  
s pomocí strachu lidmi manipulovat. Nebo se může lehce stát, že se budeme na-
vzájem bát svých sousedů, kteří sedli populistům na lep.

Tématem silně spojeným se strachem jsou také ubytovny. Během ledna jsme 
na radnici obdrželi asi 10 dotazů, zda v areálu bývalého LIAZu vznikne ubytovna 
pro dva, tři či pět tisíc zahraničních dělníků. Vážím si těch, kteří se přišli zeptat  
a nešířili tuto poplašnou zprávu dále. Je to samozřejmě nesmysl. V místě dnešního 
staveniště vyroste skladovací hala. V areálu jsou již více než pět let ubytovny pro 
zhruba 200 osob. Vlastník areálu mi sdělil, že pokud by rozšiřoval ubytovací ka-
pacitu, jednalo by se o opravu jedné ze starých budov v areálu s kapacitou kolem 
100 míst. Zda něco takového vznikne, je ale s otazníkem. Nutno říci, že ubytovna 
v průmyslovém areálu daleko od centra nás nyní trápí méně než malé neoficiální 
„ubytovny“ v rodinných domech přímo ve městě. V této souvislosti jsme s místosta-
rostou jednali se zástupci města Kolína, které na omezenou dobu vydal stavební 
uzávěru na ubytovny. Omezit malé ubytovny je těžké, ale zkoušíme hledat cesty. 

O možnosti vytvořit ve městě novou ubytovnu, hovoří nyní také zástupce ma-
jitele hotelu Hrozen. Vlastník objektu nabídl hotel městu ke koupi. Protože uby-
tovna přímo na náměstí by byla mizernou reprezentací města, zvažuje se odkup 
nemovitosti a případné přestěhování městského muzea do těchto prostor, případně  
v kombinaci s vybudováním městských bytů. Nejen o tomto tématu, ale i o dalších 
soukromých investicích v katastru města budeme referovat v příštím Kamelotu.

Na závěr bych rád vyzval pana místostarostu Jana Mareše, aby se příští mě-
síc ujal tohoto sloupku, abychom se v jeho psaní mohli čas od času střídat. Veřej-
nou výzvu snad neodmítne!                     

Ondřej Lochman, starosta města

VÝSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA V MÍROVÉ ULICI ZAHÁJENA!

Lepší místo se mění na Zlepšeme Česko. 
Město bude komunikovat moderněji
Od února 2019 přechází Mnichovo 
Hradiště oficiálně na novou službu  
k hlášení podnětů, problémů či zá-
vad ve veřejném prostoru. Zájemci 
o její využívání si mohou na své 
„chytré telefony“ nainstalovat novou 
aplikaci Zlepšeme Česko (www.
zlepsemecesko.cz/aplikace) a ihned 
zadávat své podněty. Stále je mož-
né zadat nové hlášení či prohlížet si 
všechny podněty ve vybrané lokalitě 
také přes webovou stránku, její adre-
sa je www.zmapujto.cz.

Původní služba Lepší místo 
(webová služba i mobilní aplikace) 
ukončila svou činnost v listopadu 
minulého roku. Dosavadní podněty 
i stav jejich řešení byl převeden do 
nové služby. Během prosince a led-
na jsme museli spolu s dodavatelem 
technologie odstranit potíže spojené 

s přechodem na novou službu a rov-
něž vyřešit transfer dat.

Výhodou nové služby je uži-
vatelsky přívětivější aplikace, která 
nabízí i více funkcionalit, například 
možnost zařadit podnět do některé 
z kategorií. Podněty se proto lépe 
vyhledávají. Novinkou je i možnost 
nahlásit ztracené věci či zvířata, po-
případě pochválit město či kohokoli 
jiného za zaznamenaná zlepšení 
ve veřejném prostoru. Výhodou je 
také zázemí větší technologické 
společnosti Neogenia s.r.o. či pro-
pojení služby se systémem Mobilní 
rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz) pro 
informování veřejnosti modernějšími 
kanály (zprávy do aplikace, e-maily, 
SMS či hlasové zprávy).

Vedení města čeká v blízké 
budoucnosti rozhodnutí, jakým smě-

rem se vydat při komunikaci s veřej-
ností, tak aby se informace dostaly  
i občanům, kteří stále více využí-
vají moderní technologie. Jednou  
z nejpravděpodobnějších možností 
je vlastní mobilní aplikace pro komu-
nikaci s občany – využití Mobilního 
rozhlasu je pak jednou z alternativ.

„V tuto chvíli si ujasňujeme 
možnosti využití nové služby. Jasno 
by mělo být v první polovině roku, 
nechceme výsledek uspěchat. Hle-
dáme ideální kombinaci nástrojů ke 
komunikaci přes mobilní zařízení 
a počítáme, že nabídka funkciona-
lit se bude časem ještě rozrůstat,“ 
komentuje starosta města Ondřej 
Lochman.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Symbolickým poklepáním základ-
ního kamene odstartovali během 
mrazivého dopoledne 23. ledna, 
kdy teplota klesla k 10 stupňům 
pod nulou, zástupci města, zhoto-
vitele (firma brex) a poskytovatele 
dotace (IROP) dlouho očekávanou 
stavbu Komunitního centra Míro-
vá. Na prostranství, které se v led-
nu po demolici budovy Klubu dětí 
a mládeže definitivně proměnilo 
ve staveniště, tou dobou již stál 
jeřáb signalizující, že práce 
začnou probíhat bezod-
kladně. A to je vzhledem 
k ročnímu zpoždění, jež 
stavba nabrala kvůli 
komplikovanému stěho-
vání trafostanice, jedině 
dobře. Více o této nej-
větší městské investiční 
akci letošního roku na stra-
ně 4.  Foto: Václav Vopat
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Více než tucet ulic letos čekají opravy 
za miliony, většinou navážou na práce síťařů
...dokončení z titulní strany

Vedle oprav dojde i na zcela 
novou výstavbu, což je případ probí-
hající investice do ulice Akátové, kde 
město prodalo obecní pozemky a z 
těchto peněz nyní financuje stavbu 
nové komunikace. Zde ještě dodava-
tel stavby vysoutěžen není. Právě na 
něm bude záležet, zda se výstavba 
stihne ještě letos.

Ve zkratce lze říci, že stavební 
ruch bude probíhat od poloviny úno-
ra do listopadu, a to na řadě míst 
současně.

„Musím pochválit Pavla Krále, 
vedoucího odboru investic a komu-
nálního hospodářství, a jeho tým za 
to, jakým způsobem se mu podařilo 
zkoordinovat práce plánované měs-
tem s vlastníky a správci sítí. Díky 
tomu město výrazně ušetří, neboť 
jednotlivé komunikace nebude nutné 
rozkopávat dvakrát a v řadě případů 
se síťaři na námi plánovaných opra-
vách ještě finančně podílejí,“ hodnotí 
starosta Ondřej Lochman. 

Dojde však i na výjimky, jakou 
představuje například Mattušova uli-

že jednoduché to nebude, že prá-
ce budou často znamenat dopravní 
komplikace a dočasný úbytek parko-
vacích míst, ale myslím, že by byla 
škoda nevyužít získané prostředky, 
díky nimž městu zbydou peníze na 
jiné projekty,“ dodává Lochman.

Město bude o konkrétním har-
monogramu prací po celý rok infor-
movat na webu města a obyvatele 
dotčených lokalit také formou letáku 
nebo na společné schůzce.

Redakce

ce. Tu město před čtyřmi lety opravi-
lo a síťaři tou dobou o žádné opravy 
neměli zájem. Nyní však město  
s požadavkem na výměnu plynovo-
du oslovili plynaři, což se nesetkalo  
s nadšením. Stavbu hradí správci 
sítě, pro místní to ale bude zname-
nat omezení během další stavby.

„Na některé práce se nám po-
dařilo získat evropské či národní 
dotace, ale nepolevujeme. Ještě 
usilujeme o dotační peníze třeba na 
Jaselskou ulici. Sám jsem zvědav, 
jak to všechno zvládneme. Víme, 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

První veřejné zasedání městské-
ho zastupitelstva v letošním roce 
proběhne v pondělí 25. února od 

17 hodin v sále Klubu Mnichovo 
Hradiště. 

Materiály k projednávaným 
tématům budou v předstihu zve-
řejněny na internetových strán-
kách města www.mnhradiste.cz  
v sekci Zastupitelstvo, kde zájemci 
naleznou rovněž minulá usnesení 
zastupitelstva či videozáznamy  
z proběhlých jednání.

Veřejnost je na jednání zastu-
pitelstva srdečně zvána, zájemci 
dostanou prostor prezentovat  
v rámci jednání své připomínky.

Územní plán města byl 
veřejně projednán. Co dál?
Pořizování nového územního plánu 
se na konci roku 2018 posunulo do 
další etapy svého vývoje. 31. října 
bylo zahájeno pořizovatelem, tedy 
Odborem výstavby a územního plá-
nování Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště, řízení o územním plánu.  
12. prosince pak proběhlo v mnicho-
vohradišťském kině veřejné projed-
nání návrhu územního plánu, kde 
byl tento očekávaný strategický do-
kument oficiálně představen široké 
veřejnosti. 

Občané, kteří dorazili, mohli  
v průběhu tohoto projednávání klást 
dotazy na zpracovatele (SIADE-

SIGN Liberec s.r.o.) a pořizovatele 
územního plánu. Stejně tak bylo 
možné podat do 19. prosince vůči 
návrhu územního plánu námitku 
nebo připomínku. 

V současné době probíhá zpra-
cování došlých stanovisek dotče-
ných orgánů, námitek a připomínek, 
kterých dorazila bezmála stovka.  
V nejbližší době bude probíhat jejich 
takzvané vypořádání, které má na 
starosti pořizovatel spolu s určeným 
zastupitelem pro územní plán.

Jan Mareš,
určený zastupitel pro územní plán

Letošní oslavy získávají 
obrysy, chystá se řada akcí
Mnichovo Hradiště si letos připome-
ne 740 let od první písemné zmín-
ky, která dokládá jeho existenci již  
v roce 1279. To však není jediné 
jubileum, jež se nad letošním rokem 
klene. Připomínáme si rovněž 30 let 
od sametové revoluce, 80 let od uza-
vření českých vysokých škol nacisty 
a přímo ve městě rovněž sto let od 
vzniku Mnichovohradišťského spor-
tovního klubu a sto let od otevření 
budovy sokolovny. Je tedy rozhodně 
co slavit. A kromě vydání nové kni-
hy věnované historii Mnichova Hra-
diště, o níž se zmiňoval již článek  
v lednovém Kamelotu, nás čeká ješ-
tě řada větších či menších akcí.

První z nich bude únorový ples 
města, v jehož průběhu budou výro-
čí poprvé veřejně připomenuta a kde 
budou při této zvláštní příležitosti vy-
staveny městské znaky. Následovat 
budou besedy (v březnu například 
s populárním regionálním ornito-
logem Pavlem Kverkem o čápech  
a dalších druzích českého ptactva), 
mimořádné čtvrtky, kdy se v knihov-
ně rolí knihovnic a knihovníků chopí 
představitelé města jako starosta, 
místostarosta, tajemnice městské-
ho úřadu nebo jednatel Klubu, akce 
Dneska čte..., kdy bude ze svých 
oblíbených dětských knih číst a svou 
profesi představovat třeba vedoucí 
muzea Jana Dumková, a mnohé 
další akce.

Na netradičních místech se 
bude opět odehrávat květnová mu-
zejní noc, v rámci které se zájemcům 
po mimořádném úspěchu loňského 
ročníku tentokrát otevře sokolovna 
nebo poliklinika a další zajímavé 
prostory, které jsou ještě v jednání. 
Rovněž v květnu bude možné vy-
dat se za významnými osobnostmi 
města v rámci noční procházky po 
městském hřbitově.

V polovině června budou zájem-
ci v ulicích města moci obdivovat old-
timery, automobilové veterány, nebo 
se začíst do nově vydané brožury  
o mnichovohradišťských obchodech, 
cukrárnách a dalších podnicích, tu 
připravuje městská knihovna.

Během podzimu proběhne Noc 
literatury, která ve městě zakotvila  
v minulém roce, a dojde na tolik oče-
kávané vydání publikace, na níž od 
loňského roku pracuje trojice histori-
ků: Lenka Křížová, Pavel Sosnovec 
a Jan Juřena.

Slavnostní rok uzavřou akce 
naplánované na čas adventní. Pro-
stor dostane i Jednota bratrská a její 
mnichovohradišťský betlém, před 
Vánoci odehraje koncert kapela 
Hradišťan s Jiřím Pavlicou a spolky 
převezmou pamětní stuhy na své 
historické prapory.

Máme se tedy na co těšit!

Redakce

Ve Veselé se rozdrnčí motorové pily. Na konci zimy 
a po celé jaro bude v místní části obnovována zeleň
Během ledna či února, podle počasí, 
se ve Veselé rozezvučí motorové pily 
a pracovníci firmy Agarden zahrady 
s.r.o. z Bosně začnou hned na ně-
kolika místech realizovat ozdravné a 
záchranné prořezy dřevin. Bude tak 
zahájena regenerace centra obce, 
jež by měla být hotová v květnu.

Projekt řeší nevyhovující zdra-
votní stav a druhové složení stáva-
jících dřevin v několika lokalitách 
–  první plocha je tvořená návsí, 
rybníkem a parčíkem T. G. Masary-
ka, druhá plocha se nachází v ulici 
Školní a v přilehlém prostoru u hřiště 
za školou, třetí plocha je na křižo-
vatce hlavní komunikace do Bakova  

rá posílí a obohatí druhové složení 
vegetace a povede ke zvýšení bio-
diverzity,“ komentuje zásah Jarosla-
va Bičíková ze stavebního odboru 
městského úřadu.

Po kácení a prvních terénních 
úpravách, k nimž dochází v těchto 
týdnech, proběhne s příchodem 
jarníh oteplení výsadba nových stro-
mů, keřů a trvalek a následovat bude 
úprava některých stání pro automo-
bily a cest. Počítá se rovněž s opra-
vou zídky po pravé straně kapličky  
a v téže lokalitě se ještě řeší způsob 
úpravy terénu.

Redakce

s místní komunikací ke hřbitovu.
„Naplánované úpravy povedou 

ke konzervování kvalitního základu 

veřejné zeleně, odstraněna bude 
mladší, druhově nevhodná výsadba 
a naopak nově vysázena zeleň, kte-

Padlý strom, který vloni upozornil na neblahý stav části zeleně ve Veselé.

Co se chystá v městském muzeu v průběhu roku 2019?
V roce 2019 Mnichovo Hradiště osla-
ví 740 let od první zmínky o své exis-
tenci. Vedení města chystá několik 
akcí, které toto výročí připomenou. 
Stranou nezůstane ani městské mu-
zeum. Již v dubnu bude připravena 
výstava starých pohlednic Mnichova 
Hradiště a okolí ze soukromé sbírky 
pana Jiřího Šosvalda. Na ni v červnu 
naváže letní výstava věnovaná his-
torii mnichovohradišťských hospod 
a pohostinství. Podzimní výtvarná 
výstava se sice nebude týkat výročí 
města, ale určitě přiláká návštěvní-
ky či spíše návštěvnice. Své šperky 
představí výtvarnice Zuzana Hejdry-
chová. Menší výstavka připomene 
30. výročí sametové revoluce  v roce 
1989. V průběhu roku si budou pa-
mětníci také moci v muzeu zavzpo-
mínat, jak město slavilo svých 700 
let před 40 lety.  

Kromě výstav chystá muzeum 
pro veřejnost další akce. V květnu 

to bude muzejní noc, letos opět 
netradiční. Nebude se odehrávat 
v prostorách muzea, ale v několika 
objektech ve městě, které se ná-
vštěvníkům tak jako vloni představí 
nezvyklým způsobem. 

V měsících květen a červen 
bude jako už každoročně probíhat 
výukový program pro děti. Inovace 
velmi úspěšné „prababičky“ bude 
dalším příspěvkem k dějinám města. 

Pro veřejnost pracovníci muzea 

připraví také několik setkání – be-
sed, při nichž si účastníci nad sta-
rými fotografiemi a filmy zavzpomí-
nají na bývalé obchody, provozovny i 
obyvatele jednotlivých domů. Každý 
podvečer bude vždy věnován jedné 
části města. Na podzim chystáme 
obdobným způsobem připomenutí 
úspěšné kariéry automobilových zá-
vodníků rodiny Bobkovy.

V dubnu, konkrétně v sobotu 
sedmadvacátého, se zájemci bu-

dou moci zúčastnit komentované 
vycházky za přírodními i historickými 
zajímavostmi města a okolí s Jaku-
bem Altmanem a Karlem Hubačem.

Stejně tak jako v loňském roce 
chystají pracovníci muzea pro děti 
příměstský tábor. Tentokrát nebudou 
jeho účastníci pátrat po pokladu, ale 
poznají hospodaření na statku, včet-
ně péče o hospodářská zvířata.

Na stránkách Kamelotu budeme 
dále uveřejňovat portréty zajímavých 
osobností našeho města či připomí-
nat významné události z minulých 
dob. Pokud by někdo z vás, čtenářů 
Kamelotu, měl nějaké přání či ná-
pad, co z historie města by mohlo 
být v Kamelotu otištěno, neváhejte 
nám ho sdělit. Pokud to bude jen 
trochu možné, pokusíme se vaší žá-
dosti vyhovět.  

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště Závěr letošního roku bude patřit kapele Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Díky všem, kteří dobrovolně pracují pro město!
Ve středu 23. ledna večer proběhlo  
v sále Klubu neformální setkání čle-
nů výborů zastupitelstva a komisí 
rady města s vedením města. Toto 
každoroční setkání si již získalo pev-
né místo v kalendáři města i poměr-
ně velký zájem a stává se tak jakousi 
novou tradicí. 

Kromě společenské role setká-
ní bylo jeho cílem také poděkovat 
členům poradních orgánů města za 
dobrovolnou práci, kterou pro Mni-
chovo Hradiště a jeho místní části 
odvádějí. V tomto roce jsme se jed-
nak rozloučili s odcházejícími členy 
komisí a výborů ve funkčním obdo-
bí 2014–2018 a také přivítali členy 
nové pro období 2018–2022. Účast 
tak byla větší než v minulých letech. 

Na osm desítek návštěvníků 

se dočkalo poděkování a drobných 
pozorností od vedení města. Družný 
hovor jim zpříjemnil raut z dílny týmu 

školní jídelny pod vedením Františka 
Ouředníka a hudební produkce DJ 
Lukáše Prokoráta (autor fotografie).

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník 

Městského úřadu Mn. Hradiště 
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Rozpočet města na rok 2019: Hradiště čeká 
výstavba v hodnotě 130 milionů korun
Finanční výbor, který se po vol-
bách poprvé v nové sestavě sešel 
4. prosine, je orgán, který si zřizuje 
zastupitelstvo obce, aby mu pomá-
hal s kontrolou financování činností 
obce. Výbor pro zastupitele provádí 
především rozbor připravovaného 
rozpočtu hospodaření města a do-
poručuje nebo nedoporučuje zastu-
pitelstvu schválení jeho návrhu. Na 
své schůzce v závěru roku výbor 
projednal poslední změnu rozpočtu 
města v roce 2018 a hlavně návrh 
rozpočtu na rok 2019.

Obecně výbor posuzuje, jestli 
v navrženém rozpočtu nejsou vý-
daje města vyšší než jeho příjmy,  
a město se tudíž nebude zadlužovat. 
Samozřejmě je možné si na dlouho-
dobé rozvojové investiční akce vzít 
půjčku, půjčka na budoucí rozvoj 
ostatně není nic špatného. V tomto 
případě se však finanční výbor zají-

má o to, jestli budoucí příjmy města 
budou stačit na její splátky. 

Mnichovohradišťský rozpočet  
z roku 2018 skončí jako přebytkový. 
Můžeme říci, že běžné výdaje na 
provoz města odpovídají plánova-
né výši a v této oblasti se projevuje 
velmi pozitivně jak práce finančního  
a školského odboru městského úřa-
du, vedeného paní Kolomazníkovou, 
tak správců jednotlivých kapitol, kteří 
odpovědně hlídají plnění rozpočtu. 

Největší změny ale vždy v pl-
nění rozpočtu udělají takzvané ka-
pitálové výdaje. To jsou náklady na 
investice, které město v daném roce 
plánuje. Zde se ale projeví v každém 
roce hodně vlivů, které město nemů-
že ovlivnit. Například problémy při 
získávání stavebního povolení, neú-
spěšná výběrová řízení na zhotovi-
tele staveb, zpoždění v přidělování 
již schválených dotací či pomalá 

spolupráce jiných organizací (např. 
ČEZ). To pak vede k neuskutečně-
ní některých plánovaných investic 
nebo jejich odsouvání. V roce 2018 
město muselo takto posunout na 
další období investice za takřka 40 
milionů korun. Rozpočet za rok 2018 
tedy skončil s přebytkem 16 milionů 
korun, a vzhledem k neprovedeným 
investicím s pozitivním stavem na 
účtech města ve výši okolo 85 mili-
onů korun.

Rozpočet na rok 2019 doporučil 
finanční výbor zastupitelům schválit. 
Opět v provozních výdajích rozpočet 
reflektuje potřeby fungování města 
a zároveň je v těchto výdajích kon-
zervativní. Město utrácí jen tolik, na 
kolik má.

Velká výzva pro rok 2019 je 
proto v naplnění rozpočtu v oblasti 
kapitálových výdajů. V praxi půjde 
o to, jak bude město schopné rea-

lizovat naplánované investiční akce. 
Do roku 2019 se nakumulovalo velké 
množství staveb za dohromady 130 
milionů korun. To vyvine velký tlak 
na organizační a projektovou práci 
při realizaci těchto investic. Patří 
sem především komunitní centrum 
Mírová, dopravní terminál u nádraží 
ČD, velké množství oprav chodníků 
a parkovacích ploch.

Důležité ale je, že financování 
těchto staveb je pokryto již přiděle-
nými dotacemi a vlastními prostřed-
ky města. Rozpočet města je i pro 
rok 2019 zdravý, město si dalo za cíl 
proinvestovat prostředky nakumu-
lované za minulá léta. Organizace  
a řízení těchto investičních akcí 
bude hlavním úkolem pracovníků 
městského úřadu v tomto roce.

Jiří Plíhal,
předseda finančního výboru

Že jsem zakotvil v Hradišti, jsem nikdy nelitoval, říká Eduard Jan Havránek

Nové aktualizované mapy 
města a Českého ráje
Nově pro vás máme v městském 
informačním centru k dostání aktu-
alizovanou mapu města Mnichova 
Hradiště, přičemž na její druhé stra-
ně najdete turistickou mapu České-
ho ráje. Pozor, v mapě města je již 
zakresleno nové vedení červené tu-

ristické trasy, takzvané Zlaté stezky 
Českého ráje, která městem prochá-
zí a jejíž přeznačení bude realizová-
no v průběhu roku 2019.

Tomáš Hejdrych,
Městské informační centrum

INZERCE

Do konce února můžete 
žádat na „nepamátky“
Městský úřad vyhlašuje příjem žá-
dostí o příspěvek z Programu pro 
poskytování dotací na obnovu nepa-
mátkových objektů nacházejících se 
na území městské památkové zóny 
Mnichovo Hradiště. Uzávěrka výbě-
ru žádostí je 28. února 2019.

V programu lze žádat o příspě-
vek ve výši do 100 000 Kč. Minimální 
podíl žadatele je 50 procent z celko-

vých nákladů na obnovu objektu  
v daném roce.

Bližší informace poskytne od-
bor výstavby a územního plánování 
městského úřadu, konkrétně Mgr. 
Lenka Zikmundová (tel.: 326 776 
745, e-mail: lenka.zikmundova@
mnhradiste.cz).
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Eduard Jan Havránek a Vratislav Šverma na plese 
města převezmou Ceny města Mnichovo Hradiště
Letošní ročník Cen města Mnichovo 
Hradiště zná své nové laureáty. Stali 
se jimi pánové, kteří již neodmyslitel-
ně patří k význačným postavám mni-
chovohradišťského společenského 
dění a kultury.

Eduarda Jana Havránka mají 
mnozí, a to nejen absolventi míst-
ního gymnázia,  v paměti jako se-
čtělého pedagoga, ale rovněž jako 
regionálního politika (v zastupitel-
stvu zasedal od roku 1994 do roku 
2018, řadu let zastával post radního, 
od roku 2004 do roku 2018 rovněž 
předsedal komisi pro občanské zá-
ležitosti), dlouholetého člena Diva-
delního spolku Tyl nebo konferenci-
éra společenských či kulturních akcí  
s mimořádným přehledem a nobles-
ním vystupováním.

Druhým oceněným je Vratislav 
Šverma, veselský patriot a neofici-
ální historik této místní části, jehož 

celoživotní bádání vyústilo před ně-
kolika lety ve vydání publikace Pro-
měny Veselé, v níž shrnul dějiny své 
rodné obce od dob nejstarších po 

zpravodaji se objevují jeho texty 
věnované zapomenutým vojákům 
z Mnichovohradišťska bojujícím na 
frontách první i druhé světové války 
a v neposlední řadě také jeho velké 
lásce – LIAZu. Právě o již zaniklých 
závodech produkujících ve své době 
nákladní vozy mimořádných kvalit 
nashromáždil nepřeberné množství 
informací. Své zkušenosti s mno-
haletým bádáním v archivech všeho 
druhu dnes rovněž předává v nefor-
málním spolku genealogů z Mnicho-
vohradišťska a okolí. 

Medailony obou oceněných 
naleznete na webu města v sekci 
věnované ceně města. Rovněž se 
můžete začít do rozhovoru s Edu-
ardem Havránkem níže, rozhovor 
s Vratislavem Švermou naleznete  
v březnovém Kamelotu, ročník 2016.

Redakce

současnost. Vratislav Šverma však 
svůj badatelský zájem neobrací pou-
ze k Veselé, na stránkách sborníku 
Od Ještěda k Troskám či v tomto 

Mgr. Eduard Havránek Ing. Vratislav Šverma

Jeho hodiny dějepisu patřily k ne-
zapomenutelným, po léta kultivoval 
zdejší politickou scénu a vždy měl 
velmi blízko ke kulturnímu dění vše-
ho druhu. Letos Eduard J. Havránek 
získal Cenu města Mnichovo Hradi-
ště za celoživotní přínos pro město.

V Mnichově Hradišti žijete již řadu 
let, nepocházíte však odtud. Za ja-
kých okolností se vám stalo osu-
dem právě Hradiště?

Psal se rok 1982 a do penze 
odcházel Karel Menzel, ředitel zdej-
šího gymnázia. Ten mi nabídl, zda 
bych neměl zájem o jeho místo. Tou 
dobou jsem se rozváděl, a jelikož  
k místu byl i služební byt, z ekono-
mických, sociálních a vůbec exis-
tenčních důvodů jsem to místo vzal. 
Čtyři roky jsem tu pak jako ředitel 
působil a poté, až do roku 2011, 
jsem tu učil. Skoro deset let přes 
čáru – končil jsem, když mi bylo 71 
let. Předtím jsem učil v Mladé Bole-
slavi na průmyslovce, kde byla skvě-
lá parta. Jen těžko se mi odtamtud 
odcházelo, nakonec jsem však roz-
hodně nelitoval.

Takže se z vás stal Hradišťák...
Ano, nakonec jsem se stal 

nejen obyvatelem, ale dokonce ob-
čanem města. Vděčím za to té své 
kantorské kariéře, kterou jsem měl 
vždycky rád. Kantořina u nás v rodi-

ně byla vždy v genech už někdy od 
18. století. Maminka byla kantorka, 
táta byl kantor – dokonce byl ředite-
lem gymnázia v Benátkách nad Ji-
zerou. Jeden můj praprapradědeček 
patřil ke skupině českých bratří, kteří 
s Komenským odešli do exilu, učiteli 
byli i další mí předci. Dnes už nikdo 
z mých přímých potomků kantorské 
povolání nevykonává, ale třeba na 
mě naváže moje vnučka nebo moji 
vnuci. To uvidíme. Že jsem zakotvil  
v Hradišti, jsem nikdy nelitoval. Kaž-
dé ráno, když vstanu a podívám se 
na Mužský, říkám si, že mám vý-
hled, za jaký by se mělo platit.

Víte, kolik žáků jste v životě učil?
To nevím, ale jistě to jde do tisí-

ců. Zajímavé je, že na začátku jsem 
učil „děti“ o pouhých pět let starší, 
než jsem sám byl a se kterými jsem 
o nedělích hrával fotbal, kde jsme se 
častovali peprnými výrazy, abychom 
ve škole opět zachovávali dekorum. 
Později jsem učil děti svých spolu-
žáků, pak vnuky, potom děti svých 
žáků a pak dokonce jejich vnuky. 
Ten mnohagenerační průřez, jehož 
jsem mohl být svědkem, mě těší.

V Hradišti jste vstoupil do politiky 
a působil jako zastupitel i radní. 
Co vás k tomu vedlo?

Abych řekl pravdu, bylo mi to 
nabídnuto. V prvních volbách po re-

ativní. K divadlu jsem tíhnul vždycky, 
to byla moje láska. Vždycky jsem 
hrál. Neříkám, že dobře, nepovažu-
ji se za nějakého výborného herce, 
ale hrál jsem rád. Během studií na 
vysoké škole, kde jsem studoval fi-
losofii a dějiny, jsem hrál v Divadle 
Máj. Vzpomínám si, že tam měla 
tehdy obrovský úspěch dětská po-
hádka Trampoty čerta Bedýnka, 
kterou vysílala i televize a my s tím 
někdy v roce 1959, nebo 1960 byli 
na Jiráskově Hronově. V Boleslavi 
jsem pak hrával v Koláru a díky zná-
mosti s Pavlem Štěpánem a Jose-
fem Flanderkou od roku 1993 velmi 
intenzivně také v mnichovohradišť-
ském DS Tyl. Pak se soubor málem 
rozpadl, když Pavel Štěpán dělal 
kariéru na úrovni okresu a Josef vedl 
zdejší kulturu. A pak jednou, když 
jsme se sešli na skleničku, kávu  
a cigaretu, jsme si vzpomněli, že se 
blíží výročí premiéry velmi úspěš-
ných Dalskabátů, a domluvili jsme 
se, že bychom je mohli sehrát zno-
vu ve stejné sestavě. Samozřejmě 
nepočítám již zemřelé kolegy, jako 
byl Milda Grindl nebo Václav Vopat 
starší. Představení jsme nazkoušeli, 
ono se to rozjelo a trvá to dodnes. 
Jak říkám, mám divadlo hrozně rád. 
Dokonce jsem nějakou dobu vedl  
i dětský soubor studentů gymnázia, 
se kterým jsme se dostali až na celo-
státní přehlídku v Zábřehu na Mora-

vě. I tady jsem byl snad něco platný.

Řada lidí vás má spojeného rov-
něž s pěveckým sborem Zvonky, 
jejichž koncerty léta uvádíte...

Zvonky, to je moje láska.  
S Hejlovými jsem se znal ještě dáv-
no předtím, než byli svoji, hlavně  
s Láďou, který hrál v country kape-
le. Já tehdy totiž uváděl programy 
country music a folku a Hejlovi, 
kteří měli vždy sklon ke sborovému 
zpěvu, zakládali Zvonky – tehdy to 
byl Dětský pěvecký sbor při 1. ZŠ 
v MH. Když se jim sbor rozjel, sou-
hlasil jsem, že jim budu moderovat 
větší a zejména adventní koncerty. 
Domluvili jsem se tak, že nebudu 
komentovat písně, které na podiu 
zaznívají, ale budu program proklá-
dat příběhy a historkami. Tento dra-
maturgický model jsme udrželi až 
do mého vysokého věku – myslím, 
že v 79 letech už mám právo mluvit  
o vysokém věku. Teď 20. března 
mají Zvonky na programu velký 
koncert na pomoc UNICEF, který 
vyprovokovaly. Jde o celorepubli-
kovou akci, do které se připojilo už 
100 sborů a jejíž celý výtěžek bude 
věnován na bezprizorní děti. Vstup-
né bude činit 50 Kč, což je taxa na 
týdenní stravu dětí v rovníkové Afri-
ce nebo v podobných lokalitách. Na 
tuto akci bych rád pozval.
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voluci v roce 1990 jsem byl zvolen 
do zastupitelstva, v roce 1992 jsem 
se stal členem rady města, kde jsem 
nahradil tehdejšího radního Václava 
Štýblera, který měl mrtvici. V radě 
jsem pak zasedal až do roku 2012, 
vlastně přes 20 let.

Kdy jste se stal také oddávajícím?
To mi nabídl hned první po-

listopadový starosta Jindra Kvapil 
vzhledem k mým předpokladům 
kantorským a mluvním. Napsal jsem 
si parádní řeč a od té doby jsem od-
dával desítky a stovky svateb. Ještě 
s Jardou Špičkovým jsme tvořili v ko-
misi pro občanské záležitosti takový 
tandem: oddávali jsme, organizovali 
vítání občanků, konferovali jsme zla-

té, diamantové a platinové svatby...

Oddáváte ještě dnes?
Kvůli zdravotnímu stavu už ne. 

Ono se říká, že když si člověk myslí, 
že mu nic není, tak mu většinou něco 
je. Až na nějakou chřipku jsem asi 
do roku 2009 nebyl u doktora. Pak 
se to zvrtlo, odnesly to nohy a dnes 
mě někdy bolí od kyčlí ke kotníkům, 
někdy jen od kolen dolů. Pohybuji se 
už jenom s holí, ale zaplaťpánbůh za 
to, že se stále pohybuji.

Probrali jsme vaši profesi i an-
gažmá v politice a nyní k divadlu 
a kultuře...

Tak to je taková druhá složka 
mého života, řekl bych složka rekre-

Eduard Havránek během natáčení medailonu v rámci ocenění cenou města.
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ROK 2019: ROK VELKÝCH INVESTIC
TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY

TOP

1
TOP

2
Moderní dopravní uzel navazující 
na park, který se stane pro velkou 
část turistů tím prvním, co z Mni-
chova Hradiště spatří, to je doprav-
ní terminál za 27,8 milionu korun,  
v nějž se díky dotaci z Integrované-
ho programu rozvoje území ve výši 
90 procent v letošním roce promění 
mnichovohradišťské vlakové nádraží 
Českých drah.

Nemnoho projektů bylo před 
rozhodnutím o realizaci tak hojně 
diskutováno, jako tomu bylo v pří-
padě dopravního terminálu. Obča-
né krom obyvatel přilehlých domů 
ve většině případů neměli výhrady 
vůči samotnému projektu terminá-
lu, velká část jich však vyjadřovala 
výhrady vůči zrušení autobusových 
zastávek na Masarykově náměstí.  

K těm po sérii debat nedojde a spoje 
budou nadále střed města obsluho-
vat.

Vlastní terminál bude sestávat 
z vlakového nádraží, na něž bude 
navazovat dlážděný prostor pro 
chodce s šesticí stání pro autobu-
sy (pět přímo před nádražím, jedno 
navazující na park), ty odtud budou 
vyjíždět jak do Dvořákovy ulice, tak 
do ulice Jana Švermy. Počítá se také 
s prostorem pro dočasné stání auto-
busů či stáním pro mimořádné auto-
busové spoje vybavované v případě 
výluky na železnici. Součástí stavby 
bude dále celkem 43 stání pro kola  
a v území je navrženo také 26 od-
stavných stání pro osobní automo-
bily – to pro všechny, kteří se na 
terminál dopraví vlastním dopravním 

prostředkem a budou odtud pokra-
čovat veřejnou hromadnou dopra-
vou. 

Návrh přímo v areálu terminálu 
dále počítá s výsadbou 14 stromů, 
což terminál propojí se sousedním 
parkem. Až stromy povyrostou, bu-
dou nad vydlážděným chodníkem  
a částečně i vozovkou zejména  
v létě zdrojem tolik potřebného  
stínu.

Cestu k realizaci náročného 
projektu otevřely dotační peníze, 
které snižují náklady ze strany měs-
ta takřka na polovinu a které byly 
Mnichovu Hradišti přiděleny v černu 
loňského roku. Realizátor stavby byl 
vysoutěžen na podzim, do práce by 
se měl pustit, jakmile to jarní počasí 
dovolí.

KOMUNITNÍ CENTRUM MÍROVÁ
Jednoznačně největším projektem, 
který se letos v Mnichově Hradiště 
začne stávat skutečností, je multi-
funkční budova, v níž najde své nové 
místo školní kuchyně a jídelna, ale 
rovněž Klub dětí a mládeže a další 
volnočasové aktivity zaměřené na 
rodinu, děti a mládež. V návaznos-
ti na tuto investici projde výraznou 
změnou celá Mírová ulice. Předpo-
kládaný rozpočet stavby činí 60 mi-
lionů korun.

Přestože před rokem jste se na 
stránkách Kamelotu mohli dočíst  
o tom, že realizace by měla započít 
již v průběhu roku 2018, a to v ná-
vaznosti na stěhování trafostanice, 
nakonec se výstavba odložila až na 
leden 2019. Přesun trafostanice si 
totiž vyžádal více času, než se před-
pokládalo.

Na konci roku 2018 z Mírové uli-
ce zmizela plastika matky s dítětem, 
jež byla uložena do městského skla-
du a do veřejného prostoru se vrátí 
po dokončení výstavby, v lednu pro-

běhla demolice objektu Klubu dětí  
a mládeže. Základní kámen stavby 
byl poklepán 23. ledna, následně 
se jen pár kroků od náměstí usídlila 
společnost Brex, která je realizáto-
rem projektu. Před sebou má hektic-
ký rok – hotovo by mělo být do konce 
roku, pokud bude průběh prací bez 
zádrhelů.

V návaznosti na tuto náročnou 
realizaci proběhne demolice stávají-
cí výdejny jídel, v horizontu let dojde  
k úpravám Mateřské školy Mírová 
(přebudování vstupu, šatny, vybudo-
vání nové třídy místo dnešní kuchyně)  
a výhledově rovněž revitalizaci celé 
ulice a vytvoření parku a hřiště na 
místě dnešní výdejny jídel.

 DALŠÍ PRÁCE V LESOPARKU
Rekonstrukce sítě cest v lesoparku 
nad Jizerou, která začala v roce 
2016, bude pokračovat i v tomto 
roce. Město naváže na již hotové 
stezky úpravou dalších – konkrétně 
se bude jednat o několik cest v oko-
lí jeskyně. Součástí projektu bude  
i obnova mobiliáře a mříž u vstupu 
do jeskyně. 

Pseudokrasová jeskyně by 
mohla být jednou z atraktivit parku, 
ale ve stávajícím stavu je spíš jeho 
ostudou. Vzhledem k odlehlosti mís-
ta je těžké najít ideální řešení. Mříž 
umožní zkultivovat a udržovat vnitřní 
prostor jeskyně, zvýšit jeho čistotu 
a také bezpečnost. V části, kde se 

nachází schodiště propojující horní 
část lesoparku táhnoucí se od ži-
dovského hřbitova k Jizeře, proběh-
ne sanace skalní stěny, tak aby se 
zabránilo samovolnému uvolňování 
částí skalního masivu. Zároveň bude 
opravena zeď hřbitova a bude prove-
dena probírka stromů, opět s cílem 
stabilizace skalní stěny. 

Úpravy v lesoparku budou hra-
zeny z dotací z Programu rozvoje 
venkova a Operačního programu 
Životní prostředí. Průběžně už při-
pravujeme i další etapy revitalizace 
lesoparku – úpravu prostor židov-
ského hřbitova, rekonstrukci schodi-
ště a dalších cest. 

ZBRUSU NOVÁ CISTERNA

CO DALŠÍHO LETOS PROBĚHNE?INFORMAČNÍ SYSTÉM
Do finále míří projekt, od kterého si 
radnice slibuje především kvalitnější 
a dostupnější služby městského úřa-
du směrem k občanům a zrychlení 
a zefektivnění úkonů prováděných 
úředníky. Jedná se o modernizaci 
informačního systému městského 
úřadu, která bude dokončena na jaře 
letošní roku.

Mnichovo Hradiště využilo do-
tační výzvu vyhlášenou díky národní 
koncepci Strategický rámec rozvoje 
eGovernmentu 2014+, jejímž cílem 
je podpora zavádění moderních in-
formačních technologií při výkonu 
agend. Z evropských fondů získa-
lo z potřebných 8,2 milionů korun 

85%  nákladů, a bude tak již letos 
moci nabídnout první várku nových 
služeb.

Nový systém zajistí například 
bezpečné prostředí pro výkon elek-
tronických služeb vůči občanům, 
přinese nový informační systém 
pro městskou policii nebo třeba 
interaktivní formuláře pro životní si-
tuace. V únoru provedeme kontrolu 
smlouvy na dodávku softwarových 
řešení, bude vybrán dodavatel no-
vého serveru pro nová řešení a do 
konce dubna předpokládáme podpis 
smlouvy s dodavatelem. 

Ukončení projektu musí být pro-
vedeno do konce tohoto roku.

Vloni se vozový park mnichovo-
hradišťských dobrovolných hasičů 
rozšířil o cisternu CAS 15 Merce-
des Atego, kterou jednotka pře-
vzala od svých profesionálních 
kolegů z Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje. Nový 
přírůstek sbor čeká také letos.  
V tomto případě půjde o zbrusu no-
vou velkokapacitní cisternu Tatra, 
kterou se městu podařilo získat za 
velice příznivých podmínek.

Dlouhodobou úspěšnost v zís-
kávání dotací městský úřad potvrdil 
i v tomto případě, kdy na nákladné 
vozidlo, které je srdcem každé ha-
sičské jednotky, získal z IROP dotaci 

ve výši 95% uznatelných nákladů. 
Z celkových 7,5 milionu korun tak 
město tento kus techniky bude stát 
pouhých 373 tisíc korun.

Nová cisterna bude značky Ta-
tra (podvozek a kabina), firma Kobit 
ji vybaví nástavbou vyrobenou na 
míru dle zadání zdejších hasičů. Za-
řazena bude do Integrovaného zá-
chranného systému a výrazně zvýší 
připravenost a vybavenost mnicho-
vohradišťské jednotky. Její nasazení 
se očekává nejen v situacích, kdy 
bude třeba zkrotit oheň, ale rovněž 
v boji se suchem, které se stává 
zejména v posledních letech stále 
palčivější otázkou.

Masarykovo náměstí
Na konci letošního roku budou mít 
správci všech sítí vedoucích pod ná-
městím hotové všechny práce, bude 
připravena projektová dokumentace 
revitalizace náměstí a vyřízené sta-
vební povolení, aby v první polovině 
roku 2020 mohly úpravy náměstí 
začít.

Průtah městem
V koordinaci s krajským úřadem pro-
bíhá projektování takzvaného průta-
hu městem, ulice Víta Nejedlého v 
úseku od náměstí po kruhový objezd 
u Lidlu. Dokumentace by měla být 
dokončena v letošním roce.

Podoba budovy Klubu
Zastupitelé budou letos rozhodo-
vat o finální podobě rekonstrukce 
budovy Klubu Mnichovo Hradiště.  
V ideálním případě začne ještě letos 
vznikat druhá fáze projektové doku-
mentace navazující na jednu z vari-
nat doposud zadané projekce.

Svoz bioodpadu
Mnichovo Hradiště spustí na jaře 
2020 svoz bioodpadu a v ulicích se 
objeví hnědé popelnice určené na 
odpad ze zahrad i domácností (na-
příklad větve, zbytky ovoce a zeleni-
ny či kávová sedlina). Zavedení této 
služby potrvá celý rok 2019.

OBNOVA ZELENĚ VE VESELÉ
Nevyhovující stav zeleně v místní 
části Veselá bude letos napraven 
komplexní regenerací středu vesni-
ce.

Mladší, nevratně poškozené  
a druhově nevhodné stromy budou 
odstraněny, lokalita bude do velké 
míry nově osázena a v návaznosti 
na zeleň budou zrevitalizovány i tři 
lokality ve Veselé: parčík T. G. Ma-
saryka společně s návsí a břehy 
rybníka, dále lokalita Školní ulice  
a hřiště za školou a rovněž okolí 
křižovatky hlavní průjezdné komuni-
kace křížící se se silnicí do Bakova.

Architekti navrhli značné, ne-
jen „kosmetické“ úpravy. Například 

výstavbu hrázní zdi na březích ryb-
níka, obnovení a doplnění mobiliáře 
či výměny celých povrchů (široké 
vyasfaltované plochy by měla na-
hradit vozovka běžné šíře a na ni 
navazující štěrkové podloží porostlé 
travou vhodné k parkování automo-
bilů, ve Školní ulici by mělo být lipové 
stromořadí vysypáno štěpkovým po-
vrchem, počítá se rovněž s využitím 
tradičních kočičích hlav a velkofor-
mátové dlažby).

Investiční akce v celkové hod-
notě 1,7 milionu korun (letos aloko-
váno 900 tisíc) je z poloviny pokryta 
dotací z operačního programu EU 
pro životní prostředí.

TOP

3 CHODNÍKY
Částku kolem 30 milionů korun bu-
dou letos v součtu atakovat investice 
do výstavby a rekonstrukcí chodníků 
v Mnichově Hradišti a jeho místních 
částech. Bude tak pokračovat trend 
nastavený v minulém roce, kdy pro-
běhlo několik velkých úprav chodní-
ků, kterých město v součtu zrenovo-
valo bezmála tři kilometry.

Z největších projektů tohoto 
druhu lze jmenovat úpravy chodníků  
v ulici Jana Švermy (v úseku křižovat-
ky s ulicí Víta Nejedlého navíc vznik-

ne nový bezbariérový přechod, jenž 
měl realizován už v loňském roce)  
a v ulici 5. května ve Veselé, kde 
chodník vede přímo podél frekvento-
vané hlavní komunikace. Od těchto 
investic si město slibuje výrazné zvý-

šení bezpečnosti chodců.
Investice v ulicích Jana Švermy, 

Dvořákova (obě měly být rozběh-
nuty již vloni a letos budou řešeny  
v návaznosti na realizaci dopravního 
terminálu) a 5. května ve Veselé jsou 
již zasmluvněné, další projekty jsou 
v procesu výběru zhotovitele.

Plánované investice včetně pra-
cí naplánovaných vlastníky a správci 
sítí podrobně pojednává článek na 
titulní straně věnovaný letošnímu 
stavebnímu ruchu v ulicích města.
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Tchýně a druhá míza: v únoru nás v divadle 
čekají hned dvě bláznivé komedie
Ještě ani nestihneme vstřebat do-
jmy z městského plesu a už se bu-
deme chystat do divadla. V pondělí  
4. února se k nám po roce a půl vrací 
Fanny agentura, tentokrát s komedi-
álním titulem Tchýně na zabití. 

Ne jedna, ale hned dvě tchýně 
se nepřestanou svým dětem monto-
vat do života, a to ani po smrti. Hra 
je o vztazích mezi tchýní a zetěm, 
snachou a tchýní, mezi matkou  
a dcerou, synem a matkou, mezi 
mladými manželi a konečně  
(a hlavně) mezi tchýněmi samotnými.  
V takové vztahové pavučině se jistě 
najde každý, a tak není pochyb, že 
únorové abonentní představení si 
všichni užijí. Dvě úžasné tchýně si 
střihnou Lucie Zedníčková a Dana 

Homolová, manželský pár je obsa-
zen Annou Kulovanou a Martinem 
Krausem.

Na políčku v jetelíčku…

Za týden nás čeká další ko-
medie s vtipným názvem Hledám 
milence, zn. Spěchá! Na nevelmi 

úspěšného malíře Jaroslava přišla 
druhá míza. S manželkou Miladou 
se rozvést nemůže, protože pak by 
ztratil dobré finanční zázemí. A mla-
dé milenky jsou v tomto směru pře-
ce jen dosti náročné a vynalézavé.  
A tak vymyslí plán – zařídit to tak, 
aby načapal s milencem svou ženu. 
Jak to dopadne? To uvidíte 14. úno-
ra od 19:00! Situační černá komedie  
s překvapivým koncem přibližuje 
s humorem, co všechno jsou lidé 
pro peníze a nové milostné vztahy 
ochotni udělat. Informace o vstu-
penkách se dozvíte v městském 
infocentru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Na únorovou pohádku Včelí medvíd-
ci zpívají se jistě všichni těší, bude 
totiž plná písniček. Včelí medvídci 
Brumda s Čmeldou se probudí po 
zimním spánku a začnou společně 
vzpomínat, co všechno už společně 
prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají 
do zpěvu, a tak zpívají a zpívají! 

Kromě Roháčka, Kvapníka, 
Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, 
se v příběhu objeví také neviditelný 

brouk Bubeníček a neviditelná čme-
láčí tanečnice Medovinka. Přijďte 
si s nimi zazpívat 23. února od 15 
hodin. Prodej vstupenek začíná 30 
minut před představením a cena 
vstupného činí 75 Kč (omlouváme 
se za chybu v lednovém kulturním 
kalendáři, kde je uvedeno 70 Kč).

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

V březnu se do Hradiště 
vrátí Restaurant Day
Také v letošním roce se mohou 
všichni příznivci dobrého jídla, pití 
a gastronomických zážitků těšit na 
přátelský gastrofestiválek Restau-
rant Day, který si v Mnichově Hradišti 
již vysloužil značnou popularitu. 

Kuchaři a gurmáni se letos po-
prvé setkají v sobotu 23. března od 
11 hodin, a to v Posilovně v areálu 

MSK. Půjde již o jedenáctý Restau-
rant Day.

„Přijďte na dobré jídlo a pití  
a skvělou atmosféru nebo se při-
hlašte jako kuchařský tým! Těšíme 
se na vás,“ vzkazuje organizátorka 
Restaurant Day Lucie Podařilová.

Redakce

Kino láká na čtyři nové české komedie i krásy Číny
Únorový program mnichovohradišť-
ského kina je především ve znamení 
dvou filmů, kterým věnujeme víc než 
čtvrtinu všech projekcí. 

Nová česká komedie Ženy  
v běhu je osvěžující, vtipná a ne-
smírně přirozená hlavně díky výkonu 
čtyř hlavních hereček (Adamovská, 
Kostková, Kubařová, Boková) a On-
dřeje Vetchého, který podle našeho 
názoru filmu zcela dominuje. Tento 
film si rozhodně nenechte ujít!

Snímek Bohemian Rhapsody 
byl v roce 2018 nejnavštěvovaněj-
ším filmem v českých kinech a jako 
jediný překonal hranici návštěvnosti 
jeden milión diváků (bylo to 30. pro-
since 2018). Připomínáme, že mili-
onové návštěvnosti dosáhly v čes-
kých kinech v minulých deseti letech 
pouze čtyři filmy – Avatar (2009), 
Ženy v pokušení (2010), Anděl Páně 
2 (2016) a nyní Bohemian Rhapsody 
(2018). Jsme rádi, že se opět objevil 
film, na který kinaři i diváci dlouho 
čekali, který se líbí všem, plní kina 
po celé republice a zájem o něj stá-

le téměř neklesá. Proto ho i v únoru 
rádi několikrát opakujeme.

Z dalších novinek se nejvíce 
těšíme na třetí pokračování oblí-
beného amerického animovaného 
filmu Jak vycvičit draka a druhé po-
kračování Lego příběhu. Do kin vstu-
pují kromě Žen v běhu ještě další tři 
české tituly, vesměs komedie, někdy 
s hořkou přichutí – Na střeše, Léto 
s gentlemanem a Úhoři mají nabito. 
Natočili je známí čeští režiséři (a he-
rec): Jiří Mádl, Jiří Adamec a Vladi-
mír Michálek.

Napětí si můžete užít ve dvou 
thrillerech a jednom akčním sci-fi. 
Budou to filmy Ticho před bouří, 
Úniková hra a Alita: Bojový anděl. Ti, 

kteří mají rádi artové filmy, mohou 
přijít na historický film Marie, králov-
na skotská a především na úžasný 
snímek Roma mexického režiséra 
Alfonsa Cuaróna (Gravitace, Harry 
Potter a vězeň z Azcabanu). Roma 
přináší mimořádný filmový zážitek 
a je hlavním favoritem na letošního 
Oscara v kategorii Neanglicky mlu-
vený film. Neodehrává se v Římě, 
jak by název mohl napovídat, ale  
v městské čtvrti Roma v Mexico City, 
městě, kde se režisér narodil a žil až 
do 90. let minulého století.

Dvě středeční dopoledne vypl-
ní pohádka Když draka bolí hlava  
a lehce hořká komedie Cena za 
štěstí.

Ani v únoru nebude v kině chy-
bět cestopisná přednáška. Čína, 
podobně jako Severní Korea, o které 
jsme se mnoho dověděli už v ledno-
vé přednášce pana Bureše, je velmi 
exotická země, plná nádherných 
přírodních, historických i dalších 
míst, kam se jen málokterý cizinec 
dostane. Pánové Pavel Chlum a Petr 

Kvarda nacestovali v této zemi víc 
jak 6000 kilometrů a viděli toho tolik, 
že dostat vše do devadesátiminuto-
vé přednášky je nemožné. Přesto se 
ale dozvíte hodně – uvidíte a uslyší-
te vyprávění o Čínské zdi, Zakáza-
ném městě, slavné terakotové armá-
dě, přehradě Tři soutěsky, rezervaci 
pand velkých, taoistickém klášteře 
zavěšeném na skalnatém útesu, ně-
kolikadenní plavbě úžasnými sou-
těskami Žluté řeky a mnoho dalších 
zajímavostí. Také nahlédnete ze 
100. patra mrakodrapu v Šanghaji či 
vykouknete z rychlovlaku pohybují-
cího se na magnetických polštářích 
rychlostí přes 430 km/hod. Před-
náška s názvem Divoká Čína aneb 
S batohem nejen po Sečuánsku 
proběhne v našem kině v úterý 19. 
února od 18 hodin. 

Věříme, že si z naší filmové na-
bídky vyberete, a těšíme se na vás 
v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Divácky nejúspěšnější filmy roku 2018 
v Kině Mnichovo Hradiště
Loňský rok byl pro mnichovohradišť-
ské kino velmi úspěšný – výsledky 
jsou srovnatelné s dosud nejlepším 
rokem 2016, kdy návštěvnost čini-
la rekordních 14 482 diváků. Rok 
2018 se v prvních třech čtvrtletích 
jevil jako průměrný až podprůměrný, 
ale v jeho závěru vstoupily do kin tři 
filmy, které rozhodujícím způsobem 
zvýšily návštěvnost. Byla to česká 
komedie Po čem muži touží (od 22. 
září), pohádka Čertí brko (od 30. 
listopadu) a především britská Bo-
hemian Rhapsody (od 1. listopadu). 
Díky zejména těmto titulům se ke 
konci roku návštěvnost kina vyšpl-
hala na úctyhodných 12 281 diváků.

V loňském roce jsme odehráli 
celkem 276 pravidelných předsta-
vení. Žebříček těch nejnavštěvo-
vanějších naleznete v přiloženém 
infoboxu. 

Ze zahraničních filmů byl po 
Bohemian Rhapsody nejúspěšněj-
ší opět hudební film. Byl to snímek  
o skupině ABBA s názvem Mamma 
Mia! Here We Go Again, který v šesti 
projekcích vidělo od 1. srpna celkem 
300 diváků.

Nepromítaly se ale jenom filmy. 
V loňském roce jsme pro vás připra-
vili také pět cestopisných a jednu 
historickou přednášku a jeden živý 

koncert. Mezi nejúspěšnější určitě 
patřilo vystoupení pana Vlastimila 
Vondrušky, známého autora historic-
kých románů, a vyprávění statečné 
cestovatelky Moniky Benešové o její 
pěší túře přes USA od jihu k severu.

Děkujeme vám za vaši diváckou 
přízeň v loňském roce a těšíme se 
na vás v hojném počtu i letos!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

TOP 5
1. Bohemian Rhapsody – 7 projekcí, 938 diváků (od 2. 11. 2018)
2. Po čem muži touží – 11 projekcí, 902 diváků (od 22. 9. 2018)
3. Tátova volha – 8 projekcí, 685 diváků (od 8. 3. 2018)
4. Špindl – 8 projekcí, 481 diváků (od 17. 12. 2017)
5. Čertí brko – 6 projekcí, 436 diváků (od 30. 11. 2018)

INZERCE

Tchýně na zabití (zleva D. Homolová, M. Kraus, L. Zedníčková).

Koncert talentované hobojistky 
Jany Kopicové Bergmanové 
Jana Kopicová se hře na hoboj vě-
nuje už od svých jedenácti let. Je 
absolventkou Základní umělecké 
školy Jana Václava Stamice v Ha-
vlíčkově Brodě, Pražské konzerva-
toře a Akademie múzických umění  
v Praze. V současné době je členkou 
PKF – Prague Philharmonia. Díky 
tomuto orchestru měla již možnost 
koncertně působit v mnoha zemích 
světa – poslední cesta ji zavedla až 
do dalekého Japonska. 

Na koncertě s klavírním dopro-
vodem Dity Eiseltové zazní skladby 
od A. Pasculliho, K. Slavického,  
A. Vivaldiho, J. Ježka, C. Saint-
-Saense a B. H. Crusella. Pozor, 
termín koncertu je o týden posunut, 

na čtvrtek 28. února. Děkujeme za 
pochopení.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Rami Malek jako Freddie Mercury uhranul miliony diváků.

ARCHIV KAMELOTU
Hledáte článek, který vás zaujal  
v některém ze starších vydání Ka-
melotu, a marně, protože tištěnou 
verzi zpravodaje již nemáte? Ne-
vadí, všechna čísla zpravodaje jsou 
k dispozici na webu města v sekci 
Kamelot.
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Vánoční challenge zakončila rok 2018
Poslední školní den v roce 2018 se 
na základní škole ve Studentské ulici 
konala velkolepá podívaná. Ačkoliv 
se proslýchalo, že letos školní samo-
správa nebude v tomto předvánoč-
ním čase nic organizovat, nakonec 
nás všechny překvapila originálním 
završením roku.

 Místo tradiční besídky totiž 
vedení školy zorganizovalo takzva-
nou Vánoční challenge, tedy výzvu,  
v rámci které si každá třída vyloso-
vala dopředu neznámý úkol, který 
poté musela splnit. Někdy se zapo-
jila celá třída, někdy šlo do výzvy jen 
několik jejích zástupců. Na zkoušení 
a přípravy měli všichni stejný čas,  
a to čtyři týdny. V pátek 21. prosince 

pak své představení předvedli před 
publikem. 

Cílem celé akce bylo hlavně ba-
vit se a pobavit, tudíž zde tentokrát 
nefigurovala žádná porota ani nikdo 
jiný, kdo by výstupy hodnotil. Přes-

to šlo o opravdovou výzvu, do níž 
se mnohdy zapojily i třídní učitelky, 
které si tak společně s žáky užily 
chvíle trémy, adrenalinu a pocitu 
radosti z povedeného vstoupení. Na 
jevišti bylo postupně možné vidět 

ZŠ Sokolovská podpořila 
Centrum Amelie

Centrum Amelie při Krajské nemoc-
nici Liberec nabízí služby lidem se 
všemi typy onkologických diagnóz 
a jejich rodinám. Naše škola se za-
pojila do charitativní sbírky slonů pro 
štěstí, kterou toto centrum uspořá-
dalo. 

Žáci do sbírky nosili slony ply-
šové, keramické, látkové, ale i vlast-
noručně vyrobené. Nejvíce slonů 
přinesli žáci z 2. A, řada z nich se  
s nimi i dojemně loučila. Věděli však, 
že jejich slon udělá radost dokonce 
dvakrát – přinese štěstí tomu, kdo 
si ho koupí jako dárek, a zároveň 

potěší onkologicky nemocné, kteří 
se díky výtěžku z prodeje dostanou 
zdarma ke službám, které by si jinak 
nemohli finančně dovolit.

Prodej slonů probíhal ve dnech 
12. až 14. prosince v obchodním 
centru Forum Liberec. Vybralo se 
přes 30 tisíc korun. 

Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem dětem i učitelům, kteří se 
do akce zapojili. Těšíme se na další 
spolupráci.

Marcela Zahrádková,
Základní škola Sokolovská

Ježíškova vnoučata 
ze ZŠ v Sokolovské ulici
Projekt s názvem Ježíškova vnouča-
ta organizovaný Českým rozhlasem 
se snaží vykouzlit úsměvy na tvářích 
seniorů v domovech důchodců. Lidé 
díky tomuto projektu mohou senio-
rům darovat nějaký dárek, který je 
potěší. Český rozhlas se rozhodl 
zapojit do projektu i děti, a to výro-
bou přáníček. K přáníčkům, která 

jsou výtvorem dětí, pak v Českém 
rozhlasu připojí dárek a budou je ro-
zesílat do domovů seniorů. A právě 
na výrobě těchto vánočních přání 
se podílela také 1. Základní škola  
v Mnichově Hradišti.

Nikola Součková,
Základní škola Sokolovská

Přípravy vzdělávacích aktivit se „rozjíždějí“

Nový osobní automobil 
autoškoly SOU Hubálov
Na konci uplynulého roku získalo 
hubálovské učiliště darem od Ško-
da Auto a.s. nový osobní automobil 
pro výuku autoškoly. Škoda Fabia 
poslední modernizace ve verzi Sty-
le je vybavena motorem 1,0 TSI 70 
kW, pětistupňovou  mechanickou 
převodovkou, parkovacími senzory, 
kamerou pro couvání, adaptivním 
tempomatem, tísňovým voláním, 

bezklíčkovým odemykáním a star-
továním. Do vozu bylo dodatečně 
namontováno druhé ovládání pro 
učitele autoškoly. 

S tímto vozem a hubálovskými 
žáky za volantem se nyní můžete 
setkávat v ulicích našeho města.

Miroslav Kolomazník,
SOU Hubálov

akvabely, mnoho zajímavých tanců, 
ale i různé scénky. Inspirací žákům 
měla být videa z internetu, ta však 
v mnohých případech nebyla ani 
zapotřebí. 

Chtěla bych tímto vyjádřit vel-
ký obdiv všem účinkujícím a hlav-
ně školní samosprávě, která tuto 
skvělou a originální akci dokázala  
zorganizovat. Velké díky si od nás 
také zaslouží Lukáš Prokorát, Max 
Tvrz a Jakub Konšel, bývalí žáci  
a absolventi naší školy, kteří nám 
velmi pomohli s technikou, zvukem 
a osvětlením.  

Stanislava Matulová,
Základní škola Studentská

Lyže, voda, kola – nejen o sportu na gymnáziu
Tradičně na začátku ledna a již tra-
dičně v Janských Lázních se zúčast-
nili studenti kvinty a 1. A lyžařského 
kurzu. Počasí nám letos přálo, po 
několika letech jsme na Ludvíkově 
boudě pod Černou horou zažili ně-
kolik pravých horských chumelenic, 
jízdu v čerstvém prašánku i v upra-
vené běžecké stopě, nakonec se 
nám i to sluníčko alespoň na půlden 
ukázalo. Pravda, v desetistupňovém 
mrazu.

Studentka 1. A Agáta vyzdvihla 
zpestření středečního podvečera: 
„Navštívil nás člen horské služby, 
který nám přednášel o nebezpečí na 
horách a svých zážitcích z povolání. 
Výcvik hodnotíme určitě pozitivně. 
Navíc jsme se všichni vrátili v pořád-
ku.“ – „Měli jsme vynikající sněhové 
podmínky a během týdne jsme si 
všichni vylepšili své lyžařské doved-
nosti,“ doplnil Agátin spolužák Pavel. 
„V úterý jsme se dohodli, že vyjede-
me my, první družstvo, kabinovou 
lanovkou na Černou horu a dolů 
sjedeme na běžkách. Za normál-
ních podmínek by to byl krásný výlet  
s výhledy na Sněžku a Janské Láz-
ně, ještě k tomu celou cestu z kop-
ce, ale naneštěstí celý den sněžilo, 
byla mlha a zima a většina družstva  
z kopce šla, protože tam bylo oko-
lo 25 centimetrů čerstvě napadlého 
sněhu. Ale jak říká náš učitel, „ne-

musí to být hezký zážitek, stačí, 
když bude silný,“ vzpomíná Tereza, 
také z 1. A.

Lyžařský kurz pro první ročníky 
vyššího gymnázia je pouze jedna  
z mnoha sportovních akcí, které na 
gymnáziu pro studenty organizuje-
me. Sekunda a tercie mají svůj „ly-
žák“ naplánován na první březnový 
týden do Bedřichova. 

V květnu čeká kvartu jednoden-
ní zkušební splutí Jizery z Březiny, 
aby si o pár týdnů později vyzkoušela 
zajímavější třídenní putování po „vo-
dácké klasice“ Vltavě z Vyššího Bro-
du do Boršova. I v projektovém týdnu 

na konci června, kde si studenti volí 
z několika nabízených možností, ne-
bývá nouze o sportovně zaměřené  
a i fyzicky náročnější projekty.

Každoročně na začátku září 
pořádáme sportovní kurz pro sep-
timu a 3. A, v září roku 2018 jsme 
již podruhé využili k ubytování spor-
tovní areál v Českém Dubu, takže 
cyklovýjezd na Ještěd se pro mnohé 
účastníky stal snad příjemnou sou-
částí sportovních aktivit, ke kterým 
zde patří třeba i fotbal, florbal, volej-
bal, tenis, střelba či orientační běh. 
Samozřejmě nesportovalo se zde 
neustále a do padnutí, studenti byli 

například seznámeni se základy po-
skytování první pomoci, ve volném 
čase se mohli také do sytosti zrela-
xovat ve vířivce.

Zmíněné rekreačně sportovní 
kurzy se setkávají u většiny studentů 
s kladnými ohlasy. Především oce-
ňují, že škola není zdaleka jenom 
výuka. Jsme přesvědčeni, že i těmito 
akcemi se nám snad daří u studentů 
vytvářet a pěstovat pozitivní přátel-
ské vztahy, utužovat partu a snad se 
i občas dobře pobavit.

Petr Mazánek, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Počátek nového roku se nesl ve zna-
mení posledních úvodních schůzek 
našich pracovních skupin, a sice 
„čtenářů“ a „matematiků“. Těší nás, 
kolik energie a nápadů přinášejí 
do práce pro MAP II Mnichovohra-
dišťsko všichni zapojení učitelé či 
ostatní, kteří se prostřednictvím své 
aktivní účasti v našich pracovních 
skupinách rozhodli rozvíjet nejen 
vzdělávání na Mnichovohradišťsku, 
ale i sami sebe. 

Co zaznělo na úvodních schůz-
kách? Například to, že by bylo 
užitečné, pokud by se pravidelně 
scházeli školní metodici prevence, 
sdíleli své zkušenosti navzájem či 
řešili aktuální otázky. Jako užitečný 
pak vnímáme i návrh na společné 
setkání knihovníků z ORP Mnicho-
vo Hradiště, které by mohlo být pro 

všechny přítomné inspirací i tím, 
že se seznámí s možností, jak vést 
čtenářskou dílnu. Matematici při-
šli s nápadem „odtajnit“ učitelské  
i rodičovské veřejnosti své oblíbené 
pomůcky a metody, což (jak věří-
me) bude inspirací pro zúčastněné  
a snad i návodem (jak doufáme) pro 
ostatní, aby se oprostili od možného 
ostychu či obav a přispěli i svou troš-
kou do mlýna. 
     S velmi pozitivním ohlasem se 
setkala naše první veřejná akce,  
a sice novoroční setkání spojené  
s vyprávěním Lenky Sosnovcové, 
ředitelky Gymnázia Mnichovo Hradi-

ště, o finském školství. V příjemném 
prostředí Volnočasového centra 
Mnichovo Hradiště se sešli zájemci 
toužící dozvědět se informace jed-
nak o týdnu stráveném návštěva-
mi helsinských škol různých typů, 
jednak o možnosti vycestovat do 
zahraničí díky programu Erasmus+. 
Finské školství je v současnosti 
považováno za jedno z nejlepších 
a díky postřehům a dojmům Lenky 
Sosnovcové se posluchači dozvě-
děli více o jeho podstatě. Velmi in-
spirativní! Závěrečný výklad o mož-
nostech zahraničních stáží učitelů 
byl pro některé snad povzbuzením 

– třeba se alespoň někdo z poslu-
chačů „nakazil“ touto zkušeností 
natolik, že se pustí do psaní pro-
jektu, zorganizuje si cestu, pobude 
v neznámém prostředí, bude čelit 
nepředvídanostem… Jak potřebné 
pro české učitele! 
     Do druhého měsíce v roce vstu-
pujeme s pozváním na sdílení infor-
mací z veletrhu Úspěch pro každého 
žáka, kterého se zúčastnily dvě mni-
chovohradišťské pedagožky, Soňa 
Razáková a Terezie Nohýnková. 
Obě dámy se rády podělí o nabyté 
poznatky, které budete moci uplatnit 
při rozvoji potenciálu svých žáků či 
dětí. Všichni jste srdečně zváni! 
Akce se uskuteční ve středu 6. úno-
ra od 17:45 hodin ve Volnočasovém 
centru MH. Vstup je zdarma. 
    Sledujte naši činnostina webových 
stránkách MAPu www.map-mh.cz. 
Zde naleznete všechny plánované 
termíny setkání pracovních skupin  
i záznamy z již proběhnuvších schů-
zek, stejně tak i pozvánky na naše 
vzdělávací akce. Informace najdete 
též na našem facebookovém profilu 
MAP II Mnichovohradišťsko.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko
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Klub českých turistů hledá pamětníky, 
kteří by pomohli objasnit historii Údolí snů
Snahou Klubu českých turistů, od-
boru Mnichovo Hradiště, není pouze 
plánování výletů za hranice našeho 
města. Jen několik metrů od našich 
domovů se totiž nacházejí místa, 
která jsou dnes již téměř zapome-
nutá, přestože ještě před několika 
desítkami let zde procházeli turisté 
či nocovali trampové. Jedním z tako-
vých míst je i tzv. „Údolí snů“.

Zmíněnou oblast nalezneme 
naproti „Vostrovu“, tedy mezi Pa-
chouní a Jizerou. Jakožto členové 
KČT bychom rádi přispěli k zatrak-
tivnění uvedené lokality a opět jí 
navrátili život. Pokud by naše aktivity 
byly veřejností podporovány, v bu-
doucnu by přes Údolí snů vedla udr-
žovaná pěšina umožňující rychlejší 
spojení mezi Mohelnicí nad Jizerou  

a Mnichovým Hradištěm. Dříve, než 
bychom naše plány proměnili ve 
skutečnost, bychom se o zmíněné 
oblasti rádi dozvěděli více. Nápo-
vědou je nám pouze skála, v níž je 
vyryt nápis „Údolí snů“ a letopočty 
1976, 1837 a 1937. Jestliže by se  
k lokalitě podařilo vypátrat relevantní 
údaje, mohla by být nedaleko ská-
ly instalována informační tabulka 

osvětlující původ místa. 
Pokud jste to právě vy, kdo zná-

te historii Údolí snů, prosíme vás  
o spolupráci. Kontaktovat nás mů-
žete buď na e-mailu Jiri.Janda.08@
gmail.com, nebo na telefonu 737 
195 525. 

Jiří Janda,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Místní rybářský kroužek získal ocenění Skokan roku!
Odbor mládeže Středočeského 
územního svazu Českého rybář-
ského svazu každý rok vyhodnocuje 
dva nejlepší rybářské kroužky ze 
středních Čech, ale také již druhým 
rokem vyhlašuje vítěze ankety „Sko-
kan roku“, kterým se stane ten dět-
ský rybářský kroužek, který ve své 
činnosti v daném roce udělal největ-
ší pokrok. Tentokrát se skokanem za 
rok 2018 stal rybářský kroužek Míst-
ní organizace Mnichovo Hradiště.

Velké blahopřání tedy patří sku-
pině nejmenších rybářů z Mnichova 
Hradiště a přilehlých obcí stejně jako 
týmu vedoucích, panu Filipu Čermá-
kovi, Miroslavu Prokorátovi, Jakubo-
vi Čermákovi, Tomášovi Balcarovi  
a panu Ladislavu Štaňkovi.

Jako odměnu kroužek obdržel 
šek na 10 000 Kč, který bude využit 
na volnočasové aktivity kroužku dle 
vlastního výběru. Vedoucí rybář-
ského kroužku s dětmi celý rok na-
vštěvují různé závody v rámci kraje, 
pravidelně chodí lovit na nedalekou 
řeku Jizeru a pískovnu Veselá a 

pořádají výlety na sádky a okolní 
revíry. Vedoucí také pravidelně 
organizují akci Ve vodě nežijí jen 
vodníci a díky ní mají kroužek plný 
dětí.

Tento kroužek probíhá každé 
pondělí od 15:30 do 17:00 hodin. 
V zimním období se děti z kroužku 
schází ve Volnočasovém centru  
v Mnichově Hradišti a jinak 

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

které v měsíci únoru oslaví své narozeniny.

Marie Nedomová

Božena Kyselová

Veronika Tomanová

Přejeme vše dobré a hodně zdraví do dalších let.

během roku na pískovně Ve-
selá. Do kroužku je možné se 
přihlásit buď příchodem na 
první hodinu nového kroužku  
v září, nebo po telefonické domlu-
vě s Filipem Čermákem (728 434 
197). 

Více informací je k dispozici 
na odkazu SÚS ČRS: http://crs-
-sus.cz/predani-oceneni-skokan-

-roku a dále na webových strán-
kách MO ČRS Mnichovo Hradiště: 
http://rybarimh.cz/rybarsky-krou-
zek/skokanem-za-rok-2018-stal-
-rybarsky-krouzekmo-mnichovo-
-hradiste/2300.

Jiří Mareš,
Místní organizace ČRS 

Mnichovo Hradiště
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Volejbalisté bojovali až do konce

S týmem mužů TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště jsme se ve dnech 5. a 6. 
ledna zúčastnili přeboru České obce 
sokolské – Mistrovství ČR České 
obce sokolské. 

V konkurenci ligových týmů 
jsme se neztratili. Dokázali jsme ve 
skupině sehrát vyrovnané zápasy 
se všemi ligovými soupeři počínaje 
juniory VK Ostrava s výsledkem 1:1, 
Sokolem Dobřichovice B s výsled-

kem 0:2, kdy jsme vedli v první sadě 
už o šest bodů, ale bohužel jsme 
náskok v koncovce ztratili a ve dru-
hé sadě již hráli Dobřichovice lépe, 
ale i v dalších zápasech s TJ Sokol 
Bučovice a TJ Sokol Česká Třebová 
II, které měly shodný výsledek 1:1.  
V dobrých výkonech jsme pokračo-
vali i v neděli. 

V křížku Mnichovo Hradiště 
porazilo 2:1 Sokol Dobřichovice 

A, ale v závěrečném utkání znovu  
s VK Ostrava podlehlo 0:2, když nás 
ostravští mladíci „rozstříleli“ svým 
precizním podáním a přehráli větším 
důrazem na síti.

Přesto patří absolutorium všem 
zúčastněným hráčům, kteří s nasa-
zením reprezentovali své město.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Hráči účastníci se Mistrovství ČR ČOS. Zleva nahoře: Jan Rychtařík, Ondřej Bígl, Michal Bašus, Tomáš Kratochvíl, Voj-
těch Bígl, Ondřej Hulínský, Matouš Kratochvíl, Ivan Chovanec. Zleva dole: Adam Jindřich, Tadeáš Kysela, Milan Ponocný 
a Mirek Černý.

Autobus do bazénu bude 
jezdit až do konce března
Od 17. ledna opět jezdí do bazénu 
v Mladé Boleslavi bezplatný autobus 
vybavovaný městem ve spolupráci 
se společností Arriva Střední Čechy.

Autobus jezdí ze zastávky č. 4 
z Masarykova náměstí, a to každý 
lichý týden v úterý v 16:30 hodin  
a každý sudý týden ve čtvrtek v 9:30 

čtvrtek 17. 1. v 9:30 
(návrat ve 12:00)

úterý 22. 1. 2019 v 16:30 
(návrat v cca 19:00)

čtvrtek 31. 1. 2019 v 9:30 
(návrat v cca 12:00)

úterý 5. 2. 2019 v 16:30 
(návrat v cca 19:00)

čtvrtek 14. 2. 2019 v 9:30 
(návrat v cca 12:00)

úterý 19. 2. 2019 v 16:30 

hodin. Celkem je v plánu jedenáct 
jízd. Účastníci po předložení slevo-
vé karty, kterou si mohou obstarat 
v infocentru na náměstí, získají do 
bazénu slevu deset procent. Stále 
platná je i karta z minulého roku.

Redakce

(návrat v cca 19:00)
čtvrtek 28. 2. 2019 v 9:30 

(návrat v cca 12:00)
úterý 5. 3. 2019 v 16:30 

(návrat v cca 19:00)
čtvrtek 14. 3. 2019 v 9:30 

(návrat v cca 12:00)
úterý 19. 3. 2019 v 16:30 

(návrat v cca 19:00)
čtvrtek 28. 3. 2019 v 9:30 

(návrat v cca 12:00)

JARNÍ JÍZDNÍ ŘÁD BEZPLATNÉHO AUTOBUSU DO BAZÉNU
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KINO

9. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Americký animovaný hrdina zažívá dobrodružství na počítačové síti.

2. ÚNORA, 17:00, FILMOVÁ PROJEKCE / HUDEBNÍ SOBOTA
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

2. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / HUDEBNÍ SOBOTA
ZRODILA SE HVĚZDA
Film o lásce dvou muzikantů, do níž zasáhne úspěch jednoho z partnerů.

3. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný film o zvířatech ze severu, která sestavují hokejové družstvo.

6. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE / LEVNÁ NEDĚLE
TICHO PŘED BOUŘÍ 
Muž má na moři připravit o život brutálního manžela své bývalé ženy...

7. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROMA 
Portrét rodiny žijící ve čtvrti Roma v Mexico City. Žhavý kandidát na Oscara!

8. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ DOMOV
Dojemný film o fence, která se ztatí svým pánům a hledá cestu domů.

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

10. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO PŘÍBĚH 2
Boj za obnovu harmonie ve světě LEGO proti nájezdníkům z vesmíru!

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

14. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Příběh Marie Stuartovny bojující o skotský trůn s královnou Alžbětou I.

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

KALENDÁR AKCÍˇ

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

16. ÚNORA, 17:30,  FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO PŘÍBĚH 2 3D
Boj za obnovu harmonie ve světě LEGO proti nájezdníkům z vesmíru!

16. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NA STŘEŠE
Příběh stárnoucího profesora a mladého Vietnamce hledajícího domov...

17. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Známí nešikovní kutilové bojují se sněhem a zimou a chystají se na Vánoce!

19. ÚNORA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE / CESTOVATELSKÁ BESEDA
DIVOKÁ ČÍNA
Beseda s projekcí zachycuje 6000 km na cestě po Číně a jejích krásásch.

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

23. ÚNORA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

22. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D
Dívka bez paměti bojuje proti konci světa v adaptaci japonského komiksu.

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

13. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Česká pohádka, v níž nechybí láska princezny a prince i strašlivý drak.

13. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ÚNIKOVÁ HRA
Thriller, v němž se zdánlivě obyčejné hry se stává boj o přežití!

23. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Škyťák a Bezzubka vstupují do českých kin potřetí! A oba jsou zamilovaní!

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

9. ÚNORA, 19:00 AŽ 23:00
VEČER DESKOVÝCH HER PRO DOSPĚLÉ
Večer je určen pro všechny, kteří mají rádi deskové a společenské hry.  
V ceně je zahrnuto malé občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého  
k zakousnutí). Pití dle vlastní chuti si vezměte s sebou. Nutnost přihlášení, 
a to nejpozději do 7. února. Cena: 50 Kč.

16. ÚNORA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky všeho věku. Materiál (podle 
představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou, ale není 
to podmínkou. Přijďte se zrelaxovat a ušít si originální kabelku, halenku či 
šaty. Přihlášky nejpozději do 14. února osobně v Klubu dětí a mládeže nebo 
telefonicky či emailem. Minimální počet účastníků pro uskutečnění kurzu 
je pět osob. Cena: 250 Kč/osobu (v ceně je zahrnuto malé občerstvení).

22. AŽ 23. ÚNORA, 17:30 AŽ 10:00
PŘESPÁNÍ V KLUBU
Přespání je určeno pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi zábavu, hry  
a nebojí se strávit noc bez rodičů. S sebou: spacák, karimatka, pyžamo, hy-
gienické potřeby. V ceně program, večeře a snídaně, pitný režim. Přihlášky 
nejpozději do 18. února (omezený počet míst). Cena: 200 Kč.

3. BŘEZNA, 14:00 AŽ 17:00, SÁL 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY MH
KARNEVAL – POHÁDKA TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Karnevalové řádění se letos bude konat v duchu Orientu. Občerstvení za-
jištěno ve školní jídelně. Cena: děti 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (dva 
dospělí + dvě až tři děti).

7., 14., 21. A 28. ÚNORA, 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. 

5., 12., 19. A 26. ÚNORA, 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. 

6., 13., 20., A 27. LEDNA, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči. 
Více informací formou SMS na tel. čísle 774 263 770.

27. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Rodiče z netradičních rodin hledají v českém filmu štěstí pro sebe i své děti.

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

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

27. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Film V. Michálka o partě chlapů, kteří si „hrají“ na útvar rychlého nasazení.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

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

6. ÚNORA, 17:45
SDÍLENÍ INFORMACÍ Z VELETRHU ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA
Na přelomu listopadu a prosince se v pražské ZŠ Kunratice uskutečnil ve-
letrh Úspěch pro každého žáka, kterého se zúčastnily dvě mnichovohra-
dišťské pedagožky, Mgr. Soňa Razáková a Mgr. Terezie Nohýnková. Pokud 
vás zajímá, jakou inspiraci zde načerpaly, jste srdečně vítáni. Dozvíte se 
též informace o závěrech společného jednání organizací zabývajících se 
formálním i neformálním vzděláváním. Během společného neformálního 
setkání bude prostor pro sdílení postřehů jak působit na rozvoj potenciálu 
každého žáka, budou k dispozici materiály z tohoto veletrhu k nahlédnutí či 
zapůjčení. Akce pořádaná MAPem Mnichovohradišťsko bude navazovat na 
setkání Komise pro vzdělání, sport a zájmovou činnost.

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

DIVADLO

14. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HLEDÁM MILENCE, ZN: SPĚCHÁ! 
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství 
s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází  
s mladou milenkou Anetkou.

28. ÚNORA, 19:00, KONCERT
HOBOJOVÝ KONCERT JANY KOPICOVÉ BERGMANNOVÉ
6. koncert 47. sezóny Kruhu přátel hudby. Jana Kopicová je laureátka ná-
rodních i mezinárodních soutěží v sólové i komorní hře na hoboj, od sezóny 
2016/2017 je zařazena na Listinu mladých umělců Českého hudebního 
fondu.

23. ÚNORA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ  
Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí po dlouhém, zimním spánku  
a protože zrovna nemají co na práci, začnou společně vzpomínat, co 
všechno už společně prožili. Nejvíce ze všeho se ale mají do zpěvu a tak 
zpívají a zpívají! 

4. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TCHÝNĚ NA ZABITÍ 
Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou. Hrají: Lucie 
Zedníčková, Dana Homolová, Anna Kulovaná, Martin Kraus.

25. ÚNORA, 16:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
První veřejné jednání nejvyššího samosprávního orgánu města v letošním 
roce.

OSTATNÍ
2. ÚNORA, 20:00
XII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ 
K tanci a poslechu hraje kapela Big‘O‘Band. Dále vystoupí Ilma Dance, 
nebude chybět soutěž o ceny a těšit se můžete i na udílení cen města.

9. ÚNORA, 19:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
SKAUTSKÝ PLES
Na letošním skautském plese zahraje k tanci kapela Region. Informace  
o vstupenkách zájemci naleznou na stránkách www.hradiste.skautmh.cz.

2. BŘEZNA, 20:00, AREÁL MSK (POSILOVNA)
FOTBALOVÝ PLES MSK
K tanci a poslechu hraje kapela Medusa Rock. Předprodej vstupenek pro-
bíhá v Hospodě Na hřišti.

Klub dětí a mládeže zve v únoru na 
Večer deskových her pro dospělé.

VESELÁ
12. ÚNORA, 17:30, DŮM LUDMILA
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Bližší infor-
mace poskytne Petr Novák (tel. 724 700 656, petr-novak@post.cz). Navští-
vit můžete i webové stránky spolku: www.rodokmenymh.cz.

23. ÚNORA, 13:13, VESELSKÁ NÁVES
VESELSKÝ MASOPUST
Veselou letos opět projde masopustní průvod. Zapojte se do něj v maskách 
dle vlastního výběru i vy! Sláva započne ve 13:13 na statku rodiny Sedlá-
kových, odkud vyrazí na cestu po vsi masopustní průvod. Bude se tančit, 
zpívat, hodovat a u toho jistě chcete být.

MC KOHOUTEK

16. ÚNORA, 15:30
PEJSEK A KOČIČKA
Mateřské centrum Kohoutek sídlící 
v budově městského kina v ulici 
Ivana Olbrachta zve na divadel-
ní představení pohádky Pejsek  
a kočička, které se odehraje v jeho 
prostorách. Délka představení činí 
30 minut, pohádka je vhodná pro 
děti od dvou let, vstupné na osobu 
je 50 korun.
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100 přání svobodné republice do dalších 100 let 
od návštěvníků adventní výstavy v muzeu
Dospělí i našich 576 malých ná-
vštěvníků, kteří se zúčastnili letoš-
ního adventního školního výuko-
vého programu zaměřeného na 
činnosti našich předků za dlouhých 
zimních večerů, psali a zavěšo-
vali svá přání republice na náš 
Strom republiky, jenž byl umístěn  
v prostorách Muzea města Mnicho-
vo Hradiště. 

Tento zvyk je znám již od prv-
ní republiky, kdy naši spoluobčané 
přáli nově vzniklému státu, pod 
stromem se často nacházela také 
kasička. Výtěžek z dobročinné sbír-
ky býval většinou věnován chudým  
a potřebným.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště 

Mezinárodní den památky obětí holokaustu
27. ledna jsme si v rámci Meziná-
rodního dne památky obětí holo-
kaustu připomněli utrpení našich 
spoluobčanů nuceně deportovaných  
v průběhu druhé světové války  
z Mnichova Hradiště do Mladé Bo-
leslavi a později do koncentračních 
táborů. 

Tato tragická událost zasáhla 
do životů těchto bývalých obyvatel 
našeho města: Bohuslav Deutsch, 
Olga Deutschová, Zdeněk Deutsch, 
Pavel Deutsch, Eliška Deutschová, 
Františka Deutschová, Jiří Deutsch, 
Vilemína Deutschová, Ludvík Deut-
sch, František Deutsch, Zikmund 
Deutsch, Ella Deutschová, Otta 
Deutsch, Hana Deutschová, Anna 
Friesová, Jana Renée Friesová, 
Marie Folgerová, Pavlína Hellerová, 
Ludvík Hahn, Matilda Hodíková, 
Dagmar Hodíková, Jindřich Hodík, 
Moris Metzl, Eliška Metzlová, Růže-
na Metzlová, Richard Metzl, Kamila 
Metzlová, Julius Nettl, Irma Nettlová, 
Žofie Neumannová, Emil Pick, Jose-
fa Picková, Elfrieda Pinkusfeldová, 
Eleonora Poláková, Elsa Rosentha-
lová, Štěpánka Rosenthalová, Marie 
Reinhaltová, Otomar Reinhalt, Ru-
dolf Silberstein, Julie Silbersteinová, 
Johanka Straková, Františka Siege-
rová, Berta Schreiberová, Max Tre-
ister, JUDr. Marry Treisterová a Max 
Kozák-Treister.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště Mnichovohradišťská synagoga v kresbě Jaroslava Mencla.

Nač nám jsou známky?
„A nekazíte jí dětství, když nedo-
stane tu jedničku?“ zazněla s tro-
chou obavy, možná i výčitky otázka 
jedné příbuzné ve chvíli, kdy rodina 
na sklonku ledna potvrdila, že jejich 
dcera vskutku žádnou jedničku ani 
jinou známku v době pololetního vy-
svědčení nepřinese. Místo rozplývá-
ní se nad číslicí je čeká čtení slovní-
ho hodnocení výkonů jejich Terezky.  
A mě přemýšlení nad současným 
systémem hodnocení.

Známky – číslice, které mnohdy 
významně ovlivní svět dítěte i celé 
rodiny. Proč? Protože i přesto, že 
nám nijak přesně neuvádějí rozsah 
či kvalitu znalostí, schopností či 
dovedností žáka, nedozvídáme se  
z nich nic konkrétního o postoji dítěte 
k učení, k přírodě či k lidem, stávají 
se v nejedné domácnosti pravidel-
ným tématem. Samozřejmě si mohu 
coby rodič přečíst s chutí klasifikační 
řád a zjistit, zač se v dané škole dá-
vají jednotlivé známky. Některý z uči-
telů mi namítne, že má přece k části/
většině/všem známkám kriteriální 
hodnocení a já si tedy, jednoduše 
řečeno, mohu zjistit, na jaké úrovni 
mé dítě učivo zvládá. Smekám před 
všemi učiteli, kteří toto zvládají/stíha-
jí. Z vlastní zkušenosti učitelky však 
vím, že je výše popsaná situace  
v celé České republice spíše po-
myslným šafránem než pravidelně 
užívanou solí. K rodině proudí v prů-
běhu školního roku i v době vysvěd-
čení především známka s případ-
ným drobným komentářem učitele 
či sešit, v němž rodič vidí opravenou 
práci svého dítěte a onu známku.

Ráda a s chutí říkám, že za 
jedničku si hrušku nekoupím. Bohu-
žel vím, že některé obchody i dnes 
lákají na slevu za takzvané dobré 
vysvědčení, což není nic jiného než 
marketingový trik, který fixaci na 
důležitost známky může jen přiživit. 
Známky nám v reálném životě mimo 
školu málokdy zajistí spokojený ži-
vot, hon za nimi z nás dobrého člo-

věka neudělá. Můžete namítnout, že 
určitý tlak na výkon je přece důležitý 
– to jistě, ale skrze odmala pěsto-
vanou odpovědnost za vlastní činy. 
Není to jednoduché, to rozhodně 
nepopírám, ale stále se domnívám, 
že to za postupně se rozvíjejícího  
a sobě samému odpovědného člo-
věka – občana stojí.

Možná už ve vás zní argument, 
že každé dítě je jiné, že někdo nad 
sebou nějaký bič potřebuje, že se 
beze strachu ze špatné známky učit 
nebude. Ano, individualitu dítěte 
nepopírám, ale vnitřně cítím a skr-
ze poznatky neurovědy vím, že bič  
a strach si se zráním osobnosti příliš 
nerozumí. Příběhy z mé učitelské 
praxe mi v tom dávají za pravdu. 
Opravdu si myslím, že bychom měli 
hledat cestu ze situací, kdy žáka  
a priori zajímá, zda je práce známko-
vána a zda a nakolik kvalitně se mu 
vyplatí pracovat. Proto je dle mého 
názoru podstatnější ptát se na to, 
čemu a na jaké úrovni se dítě nau-
čilo a jaký smysl pro něj tento proces 
měl.

Mé zamyšlení nemůže ve své 
krátkosti obsáhnout všechny as-
pekty spjaté s fenoménem známka. 
Otázek či poznámek k tématu mi při 
psaní naskakuje mnoho. Vyřešit je 
rychle není prosté, spíše naopak. 
Budu ale velmi ráda, když si najdou 
čas na krátké, přesto velmi důležité 
zastavení ti, kterých se týká a kteří 
mají též moc situaci změnit: žáci  
a jejich rodiče, učitelé, ředitelé  
a v neposlední řadě též zřizovatelé 
škol, tedy například obce. 

Ve smyslu Masarykových slov: 
„Zvyk se odklidí zase jen zvykem“ 
by možná neškodilo některé zvyky 
zodpovědně a uvědoměle zavádět  
a jiné, i když někdy s obtížemi a po-
malu, opouštět.

Iva Štrojsová, členka komise 
pro vzdělávání, sport a zájmovou 

činnost za sociální demokracii

KOMENTÁŘE A NÁZORY

Povolební proměna

Prosincové jednání zastupitelstva 
města jasně ukázalo odklon od 
připravované rekonstrukce budovy 
Klubu s.r.o., která počítala mimo 
jiné s vytvořením vhodných prostor 
pro přestěhování městského muzea. 
Jelikož jde o významnou investiční 
akci, k jejíž podpoře jsme se jako 
sociální demokraté a zelení v před-
volebním čase zavázali, považuje-
me za férové se ke změně záměru, 
kterou naznačilo nové vedení města, 
jednoznačně vyjádřit.

Stav budovy, poznamenaný 
řadou dílčích a nahodilých úprav  
z minulosti, je dlouhodobě neutě-
šený, a to jak ze stavebně tech-
nického pohledu, tak z důvodu její 
nedostatečné funkčnosti a využitel-
nosti. Rekonstrukce budovy Klubu 
byla proto tématem po významnou 
část volebního období 2014–2018. 
Tehdejší rada města složená ze 
zástupců Žijeme pro Hradiště, Čes-
ké strany sociálně demokratické  
a Občanské demokratické strany se 
rozhodla nepokračovat v aktivitách 
předcházejí politické reprezentace, 
která nechala připravit projektovou 

dokumentaci na opravu střechy  
a fasády. Klíčovým důvodem pro 
toto rozhodnutí byl fakt, že projekt se 
vůbec nezabýval vnitřkem budovy  
a ponechával jej v původním, z dneš-
ního pohledu nevyhovujícím stavu. 
Rada města naopak chtěla postu-
povat koncepčně a řešit budovu jako 
celek včetně jejího efektivnějšího  
a smysluplnějšího využití. 

Za tímto účelem byla realizová-
na dispoziční analýza, která měla 
mimo jiné prověřit, nakolik je reálný 
přesun městského muzea z nepří-
liš vyhovujících zámeckých prostor 
právě do budovy Klubu, kde v mi-
nulosti již sídlilo. Výstupem tohoto 
podrobného expertního prověřování 
byly čtyři varianty dalšího postu-
pu, které se lišily rozsahem změn, 
komplikovaností rekonstrukce, do-
saženými přínosy a samozřejmě 
také celkovými náklady. Navržené 
varianty byly zastupitelstvem města 
opakovaně projednávány na pracov-
ních zasedáních. V dubnu 2018 se 
zastupitelstvo města rozhodlo pro 
nejrozsáhlejší variantu rekonstrukce. 
Návrh přitom podpořilo všech osm 
zastupitelek a zastupitelů ŽpH, tři 
zastupitelé ČSSD a jedna zastupi-
telka ANO. 

Zvolená varianta zahrnovala na-
vrácení historické fasády, vybudová-
ní nové střechy včetně dvou vikýřů, 
vytvoření nového stropu nad druhým 
patrem a rozsáhlé dispoziční úpravy 
objektu. Výsledkem by bylo vytvo-
ření vhodných prostor pro potřeby 
městského muzea, městského in-
formačního centra i Klubu. Pozitiv 
spjatých s vybranou variantou je 
hned několik. Městské muzeum 
získá nové prostory v centru města, 
které umožní zajistit celoroční pro-
voz, navázat intenzivnější spoluprá-
ci se školami a dalšími institucemi, 
vytvořit moderní expozici a lukrativní 
prostor pro kulturně-vzdělávací akti-
vity. Existence muzea, informačního 
centra a kavárny v jednom objektu 

pak nabízí zajímavý synergický efekt  
a zefektivnění provozu.

Významnou přidanou hodnotou 
tohoto investičního záměru je pak 
skutečnost, že do centra města při-
náší zcela novou náplň, čímž dává 
místním i turistům dobrý důvod na 
náměstí vůbec zavítat. Rekonstruk-
ce budovy Klubu v této podobě má 
samozřejmě i své nedostatky, které 
je třeba otevřeně přiznat. Jde na-
příklad o výši investičních nákladů, 
nejistotu plynoucí z rekonstrukce 
historického objektu či omezení 
prostoru pro další expanzi kance-
láří městského úřadu. Při znalosti 
výše uvedených kladů a záporů se 
zastupitelstvo město rozhodlo dát 
této variantě zelenou, a připojit tak 
k historickému radničnímu špalíčku 
vrstvu kvalitní soudobé architektury. 

Navzdory platnému usnesení, 
pro které v dubnu 2018 hlasovalo pět 
ze současných sedmi radních včet-
ně starosty města, dali zastupitelky 
a zastupitelé v prosinci jasně najevo, 
že dlouhodobě prověřovaný a při-
pravovaný záměr je spíše minulostí. 
Zarážející na celé věci není samotné 
přehodnocení záměru, ke kterému 
může z objektivních důvodů po-
chopitelně dojít, ale skutečnost, že  
v tomto případě není změna názoru 
opřena o žádné nové skutečnosti  
a spíše než z expertních stanovisek 
a analýz vychází z laických domně-
nek a dohadů. 

Takovýto postup považujeme za 
amatérský a velmi nezodpovědný. 
Pokud bude skutečně rekonstrukci 
budovy Klubu ve výše popsané va-
riantě vystavena stopka, může se 
město dostat do velmi absurdní si-
tuace. Po dvou letech projektových 
příprav, kterým byly věnovány ne-
malé personální kapacity a finanční 
prostředky (cca 370 tis. Kč), by došlo 
k návratu k projektové dokumentaci 
na opravu střechy a fasády, na kte-
rou bylo vydáno stavební povolení 
již v roce 2014. S trochou štěstí by 

tak město zrealizovalo celou akci  
s „pouhým“ šestiletým zpožděním. 
Současně by nemělo zajištěno smy-
sluplné využití objektu a městské 
muzeum by nadále působilo v nevy-
hovujících podmínkách. 

Bohužel rekonstrukce budovy 
Klubu není ojedinělým případem, 
kdy v průběhu projektových příprav 
došlo k náhlé a nezdůvodněné změ-
ně názoru a k obratu o 180 stupňů. 
Podobně nesystémově se postupo-
valo v případě přístavby pavilonu 
Mateřské školy Jaselská (mobilní vs. 
zděná stavba) či v případě staveb-
ních úprav v ulici Studentská (úpravy 
realizované v rozporu s vytvořenou 
územní studií). Jsme přesvědče-
ni, že méně někdy znamená více,  
a proto je nutné stanovit jasné inves-
tiční priority, pečlivě se zabývat jejich 
přípravou a následně důsledně do-
hlížet na kvalitu jejich vlastní realiza-
ce. Pouze tak je možné předcházet 
nepovedeným investicím, jako je 
například revitalizace lesoparku Nad 
Jizerou. 

S rekonstrukcí budovy Klubu je 
nyní spojována také koupě hotelu  
U Hroznu, o které vedení města 
vážně uvažuje jako o možném pro-
storu pro městské muzeum. V této 
souvislosti se domníváme, že město 
by mělo majetek ve svém vlastnictví 
spíše zkvalitňovat, než za každou 
cenu usilovat o jeho rozšiřování. Pro-
to podporujeme rekonstrukci budovy 
Klubu v její nejrozsáhlejší variantě, 
která umožňuje přestěhování měst-
ského muzea. Jsme totiž přesvěd-
čeni, na rozdíl od kolegů ze Žijeme 
pro Hradiště, že pokud nám byl tento 
projekt dost dobrý na to, abychom 
jeho vizualizaci prezentovali v před-
volebních materiálech, musí nám 
být dost dobrý i na to, abychom po 
volbách nadále stáli za jeho usku-
tečněním. 

Jana Podzimková,
Iva Štrojsová,

Václav Haas

Tato rubrika „Komentáře  
a názory“ obsahuje texty, 
které neprošly jazykovou 
ani věcnou korekturou  
a prezentují pouze sub-
jektivní názory autorů 
jednotlivých příspěvků.

Zastupitelé i před-
stavitelé veřejnosti mají 
možnost v této rubrice 
publikovat polemické 
texty. V případě nadměr-
ného rozsahu materiálu 
bude jeho uvedení re-
dakcí s autorem konzul-
továno.



11ÚNOR 2019 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Václav Pařík (1895–1953)
Václav Pařík se narodil 24. září 1895 
v Mnichově Hradišti a prožil zde celý 
svůj život. Podle rodinné tradice žili 
jeho předkové v tomto kraji několik 
staletí, jsou připomínáni již v roce 
1683. 

Václavův otec František Pařík 
byl vyučený truhlář, později se živil 
jako švec a také zámecký sluha, byl 
přezdíván „pan Franc ze zámku“. 
Václav Pařík proto prožil dětství  
v mnichovohradišťském zámku,  
a jak sám později zdůrazňoval, toto 
prostředí ho silně ovlivnilo, získal 
lásku a obdiv k historii a probudilo  
v něm „písmácké sklony“.

Václav Pařík byl povoláním 
hodinář a zlatník. V roce 1925 se 
oženil s Annou Šlechtovou z Lažan 
u Turnova. Jejich manželství bylo 
bezdětné. Účastnil se kulturního  
a spolkového života ve městě, byl 
členem muzejního spolku i spolku 
divadelních ochotníků Tyl. Do his-
torie města se ovšem zapsal přede-
vším jako městský kronikář. Byl jím 
zvolen na schůzi obecního zastupi-
telstva 29. května 1929. Kroniku tedy 
začal psát v roce 1930, skončil 31. 
prosince 1950. Zaznamenal události 
pohnuté doby 30. a 40. let, věnoval 
se podrobně i všednímu životu ve 
městě, doplnil zajímavé ilustrace. 
Svými zápisy dopsal první knihu 
městské kroniky, která bývá po svém 
dlouholetém zapisovateli nazývána 
„kronikou Paříkovou“.

Druhým významným počinem 
Václava Paříka bylo zhotovení mni-

chovohradišťského betlému. Jako 
hodinář měl touhu vytvořit mecha-
nický betlém s pohybujícími se fi-
gurkami, které měl doma k dispozici.  
V roce 1941 se proto obrátil na Jana 
Novotného z Třeště, autora publika-
ce Třešťské betlémářství. Ten mu 
doporučil třešťského řezbáře Josefa 
Lišku. S ním pak Václav Pařík až do 
konce svého života vedl bohatou 
korespondenci týkající se tvorby bet-
lému. Pařík sám navrhoval figurky  
a návrhy zasílal Josefu Liškovi do 
Třeště, s návrhy posílal také materi-
ál – brslenové dřevo ze zámeckého 
parku. Původně chtěl, aby figurky 
byly polychromované – barevné, 
později od této myšlenky upustil, aby 
vynikla krása brslenového dřeva.  
V průběhu let takto bylo vytvořeno 
79 figurek. Pozadí k betlému – ob-
raz mnichovohradišťského zámku  
a podzámčí o rozměrech 200 x 
120cm – namaloval malíř Jan Tomá-
šek z Prahy.

Po smrti pana Paříka betlém 
spravovala jeho sestra, která ho 
poté věnovala rodině Cajzových,  
v jejichž majetku je betlém doposud.  
V současné době je vystaven v muzeu  
v Třešti, ač město a mnichovohra-
dišťské muzeum velmi stojí o dlou-
hodobou zápůjčku. 

Václav Pařík zemřel 10. března 
roku 1953.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Paříkův betlém čítá 79 figurek a jeho pozadí tvoří panorama Mnichova Hradiště s dominantou zámku. V současnosti je betlém vystaven v muzeu v Třešti.

Mnichovohradišťský kronikář Václav Pařík. Profesí byl Václav Pařík hodinářem a zlatníkem.

Detailní výjev z Paříkova betlému. Ilustrace z městské kroniky.
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První místo v soutěži 
Laterny Magiky

Národní divadlo a Laterna Magika vyhlásily soutěž na téma 
Zahrada. Žáci výtvarného oboru ZUŠ Mnichovo Hradiště, pod 
vedením Evy Ševců, se zúčastnili a byli úspěšní! Zvítězila naše 
studentka Eliška Neumannová s touto kolorovanou kresbou. 
Gratulujeme. 

Eva Ševců, 
Základní umělecká škola Mnichovo Hradiště

Ohlédnutí za výstavou 
Ivety Dandové a jejích dcer 

Od listopadu do ledna byla Galerie Ateliéru Konírna ve dvoře Zá-
kladní umělecké školy v Palackého ulici 38 v Mnichově Hradišti 
středem zájmu všech, kteří mají v oblibě lidové tradice a tvorbu 
z přírodních materiálů. Paní Iveta Dandová má titul nositelka tra-
dice lidových řemesel a učí práci i své vysokoškolsky vzdělané 
dcery Adélu a Kristýnu. Společně připravily úžasnou expozici  
o pletení z orobince s nezaměnitelnou  atmosférou. 

Výstava byla druhá v řadě, která se konala pod záštitou Ev-
ropské unie. Paní Iveta vzpomínala na generace regionálních 
pletařek a pletařů, kteří dokázali svou dovedností a invencí do-
vést pletení z orobince k řemeslné dokonalosti, kterou se ona od 
nich naučila, pokračuje v ní, modernizuje ji, učí ji dál a proslavu-
je ji doma i ve světě.

Eva Ševců, 
Základní umělecká škola Mnichovo Hradiště

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště

zapsán do evidence periodického tisku Reg. č.: MK ČR E 19893 číslo 2/2019, náklad 3500 ks, vychází 1. února 2019,
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, IČ: 00238309

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


