
ADVENT
Vzpomínkám na advent  
a zejména na vánoční jar-
mark, který opět pomohl 
dobré věci, se věnuje te-
matická strana.
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REGULACE
Zastupitelé v prosinci pro-
jednali návrhy regulací roz-
vojových ploch ve městě  
a doporučili jejich zapraco-
vání do územního plánu.

str. 2

 LEDEN 2020

ROK 2019
Jaký byl rok, který se právě 
uzavřel? Kamelot přináší 
tradiční ročenku plnou nej-
větších investic, akcí a dal-
ších zajímavostí.
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Dopravní terminál ožívá! Na jeho realizaci 
naváže oprava nádraží i revitalizace parku

SLIBOVALI JSME,
ZE NEZPOMALÍME

Vážení Hradišťáci, 
autobusy už zajíždějí do nových zastávek a naše město má nové 

autobusové nádraží, kterému říkáme trochu honosně „dopravní terminál“. 
Jeho otevření v polovině prosince završilo mimořádný investiční rok, bě-
hem kterého se podařilo například opravit ulice Jana Švěrmy, Dvořákovu, 
Lhotickou a 5. května, realizovat většinu prací na komunitním centru, kde 
najde zázemí nová školní jídelna a klub dětí a mládeže, a do jehož dokon-
čení zbývají dva měsíce, pořídit novou cisternu našim hasičům, vybavit 
dětem učebny ve škole v Sokolovské ulici, vysázet alej směrem na Ho-
škovice nebo vytvořit nové cesty v lesoparku... A mohl bych pokračovat.

Když jsme tvořili plán pro letošní rok, i největší optimisté říkali, že 
bude těžké zvládnout takové množství úkolů. Díky kolegům a spolu-
pracovníkům radnice se to však téměř vždy podařilo. Byla to pro nás 
všechny velká a radostná zkušenost, že se smělé plány daří proměňovat 
ve skutečnost. Velkou, ovšem méně pozitivní zkušeností byla i disku-
se ohledně rozvojových ploch. Mou snahou bylo vždy spojovat a tvořit,  
a tak by mě nenapadlo, že ve městě velikosti toho našeho se rozeběh-
ne politická hra, v níž mnozí nebudou váhat vyvolávat strach mezi lidmi 
a jednat nefér. I tato otázka však ve výsledku přinesla pozitivní vývoj – 
Hradiště se i vzhledem k přísnému postoji rady města podařilo ochránit  
a odborníci zpracovali takové návrhy regulací, které zajistí, že rozvoj měs-
ta bude pozvolný a citlivý. 

Už více než pět let s kolegy usilujeme o to, aby Mnichovo Hradiště 
bylo městem, na které můžeme být hrdí. Během vánočních trhů mě na 
náměstí zastavila jedna dáma a řekla mi: „Sousedská i vánoční jarmark 
se povedly, pláž u Jizery je parádní, lesopark prokoukl, tak co chystáte na 
příští rok?“ A mně došlo, že pět let je opravdu dlouhá doba. A pak ještě 
jedna věc. Mnoha novým věcem se během ní už podařilo vdechnout život, 
ale brzy jsme je všichni přijali jako samozřejmost. A přece každá investice 
potřebuje i následnou péči a údržbu, každá kulturní či společenská akce 
stojí organizátory i dobrovolníky obrovskou porci energie, a to často tím 
víc, po kolikáté se již opakuje. Udržet laťku, kterou jsme nastavili, tak není 
jednoduché. Chtěl bych zde poděkovat všem spolkům, kolegům z radnice 
i jednotlivým občanům. Na straně 5 tohoto vydání Kamelotu si můžete  
v infografice připomenout ty nejvýznamnější akce těch posledních pěti let.

Začínáme psát rok 2020, rok, ve kterém bude v Mírové ulici otevřeno 
komunitní centrum, kdy bude spuštěna první fáze revitalizace náměstí, 
lesopak se dočká opravy schodiště, po čtvrtstoletí ožije dopravní hřiště, 
fotbalisté si po rekonstrukci zahrají na novém hlavním hřišti a kdy se na 
sídlišti Jaselská začne chodit po nových chodnících a cestách. Již tradiční 
kulturní akce doplníme zajímavými setkáními s osobnostmi a k Vánocům 
Vám nadělíme aplikaci Hradiště v mobilu. A opět toho bude mnohem víc.

Slibovali jsme, že nezpomalíme, a sliby se mají plnit nejen o Váno-
cích. Krásný rok 2020!

Ondřej Lochman, starosta města
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Stavba přestupního terminálu ve-
řejné dopravy, která byla od jara 
realizována u železničního nádraží, 
je završena a od poloviny prosin-
ce sem již ve zkušebním provozu 
zajíždějí autobusy na pravidelných 
linkách. Slavnostní zahájení provozu 
proběhlo v pondělí 16. prosince v 15 
hodin.

Součástí programu bylo tradiční 
střihání  pásky, kterého se zúčastnili 
zástupci projekční kanceláře re:ar-
chitekti studio, firmy Metrostav, kte-
rá byla zhotovitelem této investiční 
akce, dopravní společnosti Arriva 

Střední Čechy a městského úřadu. 
Na místě bylo možné rovněž porov-
nat původní a nový stav této části 
města prostřednictvím fotografií,  
diskutovat s odborníky, kteří se na 
stavbě podíleli, i sledovat čilý do-
pravní ruch probíhající již na novém 
terminálu.

Nový dopravní terminál čítá pět 
nástupišť kopírujících linii vlakového 
nádraží, jednu výstupní zastávku, 
nově vydlážděné plochy, prvky 
zeleně i mobiliář – zejména elek-
tronické informační tabule informu-
jící o odjezdech jednotlivých spojů, 

lavičky či stání pro 43 jízdních kol.  
V rámci projektu doznaly rekon-
strukce sousední ulice – Dvořákova  
a v koordinaci došlo také na rekon-
strukci ulice Jana Švermy. V místě 
terminálu bylo vysazeno rovněž 14 
stromů, které budou v horkých let-
ních dnech ochlazovat dláždění. 

Podle informací ze Správy 
železniční dopravní cesty naváže  
v příštím roce na výstavbu doprav-
ního terminálu také rekonstrukce ná-
dražní budovy. Vzhledem k plánova-
né revitalizaci přilehlého parku, k níž 
dojde v letech 2020 a 2021, tuto část 

města v blízké budoucnosti čeká ješ-
tě další výrazné zvelebení.

Realizace náročného projektu 
dopravního terminálu umožní do-
stat stojící autobusy z Masarykova 
náměstí, a otevírá tak cestu jeho 
revitalizaci. Revitalizované náměstí 
umožní zastavení autobusů na za-
stávkách podél krajské silnice II/610. 
Celková investice do nové dopravní 
stavby přesáhla 30 milionů korun.  
28 milionů pokryla dotace z evrop-
ských fondů.

Martin Weiss

ˇ
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Návrhu regulací pro rozvojové zóny dali zastupitelé zelenou
tedy na stranu vzdálenější od bytové 
zástavby, a napojení areálu na silnici 
II/268. Samozřejmostí již je vnímáno 
dodržení koeficientu 40 procent ze-
leně v celé ploše. 

Závěry, k nimž pracovní skupi-
na dospěla, projednala na začátku 
prosince rada města. Zastupitelstvo 
města návrhy regulací vzalo na vě-
domí a doporučilo místostarostovi, 
aby jako pověřený zastupitel pro 
územní plán zajistil jejich promítnutí 
do připravovaného nového územní-
ho plánu. Jednoznačného přijetí se 
však návrhy regulací nedočkaly.

„Vedení města nedodrželo 
původní slib: vypracování různých 

scénářů regulace ukazujících cesty, 
kterými se samospráva při dalším 
nakládání s rozvojovou plochou 
Haškov může vydat. Zkoumány 
nebyly dopady, které navrhované 
řešení vyvolá v oblasti dopravní-
ho zatížení, pracovní síly, krajiny  
a technického vybavení. Před ob-
čany a zastupiteli byl v komunikaci 
upřednostněn majitel a investor. 
Návrh je v mnoha aspektech ne-
konkrétní. Není tedy jasné, jak bude 
promítnut do územního plánu. Proto 
jsem jej v žádném případě nemohl 
podpořit,“ komentuje věc zastupitel 
Václav Haas.

Martin Weiss

Vendo Park se představuje

Po svém dokončení vytvoří Vendo Park kompaktní nákupní zónu s Penny 
marketem. Foto: Petr Bedrna / DECO group

Německá developerská společnost 
Trei Real Estate s celoevropskou 
působností staví v Mnichově Hradi-
šti v sousedství Penny marketu svůj 
již šestý český retail park pod znač-
kou Vendo Park. V objektu za 2,6 
milionu eur bude sídlit hned několik 
zavedných maloobchodních prode-
jen. Stavba má být dokončena ve 
druhém čtvrtletí letošního roku.

Jak společnost předesílá, 
všechny prostory v objektu jsou již 
nyní pronajaté. Sídlit tu bude Pla-
neo nabízející elektroniku, drogerie 
dm, chovatelské potřeby Super Zoo 
a také Pepco, které nabízí textil, 
dekorace a nábytek. Stejně jako 
Vendo Park je majetkem společnosti 
Trei rovněž sousední Penny market. 

nejdůležitější trh při budování portfo-
lia retailových nemovitostí ve střední 
a východní Evropě. Typ nemovitosti 
Vendo Park se ukazuje jako trvale 
udržitelný. To se projevuje mimo jiné 
tím, že jsme již na začátku výstavby 
podepsali nájemní smlouvy na 100 
procent plochy. S výstavbou v Mni-
chově Hradišti uděláme další krok  
k našemu cíli, jímž je celkem zhruba 
50 retail parků v Polsku, v České re-
publice a na Slovensku.“ Zákazníci 
se v tuto chvíli mohou s Vendo Parky 
setkávat v Jablonci nad Nisou, Kyjo-
vě, Mohelnici, Roudnici nad Labem 
a ve Vlašimi.

Na základě tiskové zprávy
Martin Weiss

Společnost v součtu do obou nemo-
vitostí investovala 4,1 milionu eur.

Pepijn Morshuis, CEO společ-

nosti Trei Real Estate, investici ko-
mentuje slovy: „Vedle Polska pro nás 
Česká republika představuje druhý 

Haškov má pro archeology 
význam pouze lokální
Již desítky let je známým faktem, že 
v Haškově se nacházejí archeologic-
ké pozůstatky. Tento fakt je doložen 
i v platném územním plánu města, 
který upozorňuje na nutnost archeo-
logického průzkumu v případě jaké-
koliv stavební činnosti. Naleziště je  
v územním plánu také vyznačeno. 

Na začátku prosince byl panem 
Miroslavem Bobkem adresován 
vedení radnice dopis věnující se 
archeologickým nálezům v této lo-
kalitě. Další prověření místa, které 
je vzhledem k probíhající debatě  
o budoucnosti haškovské průmys-
lové zóny a využití zdejší rozvojové 
plochy v centru veřejného zájmu, 
vítáme. Proto jsme obratem kontak-
tovali pracovníky Muzea Mladobole-
slavska s žádostí o vyjádření. 

Paní Mgr. Irenou Benkovou, 
ředitelkou Ústavu archeologické pa-
mátkové péče středních Čech, nám 
bylo také sděleno, že dle zákona je 
při jakékoliv činnosti v dotčeném mís-

tě nezbytné dodržení podmínek §22 
odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní 
památkové péči v platném znění, 
tedy „oznámit záměr stavební či jiné 
činnosti Archeologickému ústavu  
a umožnit jemu, nebo jiné oprávně-
né organizaci provedení záchran-
ného archeologického výzkumu“. 
Ředitelka ale v dopise také konsta-
tuje: „Archeologická lokalita Haškov 
je velmi významná pro lokální historii 
osídlení katastru města Mnichovo 
Hradiště, nemá však nadregionální 
vědecký význam.“ 

V průběhu ledna a února hodlá-
me požádáme zástupce odborných 
organizací o detailnější vyjádření. 
Texty k tomuto tématu poté zájem-
ci naleznou jak na webu města, tak 
na webu www.chranimehradiste.cz, 
který poskytuje informace k rozvojo-
vým zónám Mnichova Hradiště.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Ve středu 13. listopadu, dva týdny 
po debatě v městském kině, znovu 
zasedla pracovní skupina, jejímž 
úkolem byla revize regulací výstavby 
v rozvojových zónách města. Téma-
tem nebyl tentokrát pouze Haškov 
a okolí Kofoly, ale především další 
významné rozvojové plochy. 

Členové pracovní skupiny vy-
hodnocovali rizika spojená s roz-
vojem hoškovického letiště, další 
výstavbou mezi Hněvousicemi  
a zámkem, rozvojem v okolí Pře-
stavlcké a Hrnčířské ulice a došlo  
i na další místo v Haškově – bývalé 
odkalovací nádrže zdejšího, dnes již 
zaniklého, cukrovaru. Závěry skupi-

ny prezentoval na prosincovém jed-
nání zastupitelstva architekt města 
Jan Světlík. Překotný rozvoj haš-
kovské průmyslové zóny by měl být 
regulován, jak zaznělo již na setkání 
v kině, především požadavkem na 
vyšší koeficient zeleně vyžadovaný 
v celém tomto území na základě 
Zásad územního rozvoje Středočes-
kého kraje. To má potenciálního in-
vestora společně s nově navrženým 
komunikačním křížem donutit upustit 
od projektování mimořádně velkých 
staveb a přimět jej k jejich zmenšení 
a rozdělení na více menších budov. 
Předmětem návrhu je rovněž úprava 
využitelnosti území nejen pro lo-

gistiku, ale také pro výrobu, služby  
a dokonce je zde navržen i pás pro 
soukromé zahrádky. 

Co se týče letiště, pracovní sku-
pina navrhuje, aby v textové části 
nového územního plánu bylo for-
mulováno, že podmínkou pro rozši-
řování zástavby není jen zpracování 
regulačního plánu s obchvatem, ale 
i jeho realizace, a to až k nájezdu 
na dálnici, a uvedení celé této ná-
kladné dopravní stavby do provozu. 
Tento způsob regulace je relevantní 
i pro další rozšiřování průmyslových 
ploch mezi dnešní provozovnou fir-
my PROF SVAR a železniční tratí.

Výstavbu za zámkem navrhuje 

pracovní skupina podrobit širší dis-
kuzi, zda má být zastavění plochy 
podmíněno vybudováním propojky 
mezi parkovištěm u zámku a obyt-
nou zónou a rovněž zpracováním re-
gulačního plánu pro celou tuto loka-
litu. Protože se jedná o plochu, která 
je v platném uzemním plánu vedena 
jako území určené pro zemědělské 
využití, bylo také navrženo, aby toto 
území zůstalo rezervou a zástav-
ba byla umožněna až v momentě, 
kdy bude předmětem širší dohody.  
V případě areálu Kofoly by mělo být 
zásadním požadavkem ze strany 
města přesunutí veškeré dopravní 
obsluhy na druhou stranu areálu, 

Méně zápachu z každoročního hnojení? Zemědělci  
a starostové podepsali memorandum o spolupráci
Vzpomínáte si na loňské léto, kdy se 
z polí opět linul nepříjemný zápach? 
Jeho zdrojem byla hnojiva, která 
společnost AgroVation Kněžmost 
k.s. aplikovala do zemědělské půdy 
v okolí města. Přestože se opako-
vala stejná situace jako mnohokrát 
předtím, kdy Hradišťáci museli na 
několik dní omezit větrání a při chůzi 
po městě krčili nosy, rozhodl jsem 
se tuto nevyhovující situaci řešit 
dohodou se zástupci společnosti 
AgroVation.

Jednatelům zemědělské spo-
lečnosti jsem nejprve adresoval 
otevřený dopis a v něm vyjádřil po-
chopení pro užívání hnojiv a zároveň 
vyzdvihl fakt, že AgroVation používá 
hnojiva přírodní a ekologická, ale 
rovněž zformuloval několik požadav-
ků jak upravit zaběhlou praxi, aby 
bylo obtěžování občanů ze strany 
zemědělců minimalizováno. Společ-
nost jsem pozval k jednacímu stolu.

Uskutečnila se schůzka zástup-

ců radnice s vedením společnosti 
AgroVation a pracovníky Odboru 
životního prostředí Městského úřa-
du Mnichovo Hradiště. Probíraly se 
způsoby aplikace hnojiv do půdy, 
načasování hnojení i možnost 
včasného informováni veřejnosti  
o plánovaném hnojení. Schůzka 
vedla ke zformulování několika zá-
sad, k jejichž dodržování se spo-
lečnost AgroVation v rámci dobrých 

vztahů zavázala (např. neplánovat 
hnojení, když se očekávají teploty 
kolem 30°C, a ukončit jej, pokud 
teplota překročí 28°C, aplikovat hno-
jivo mimo víkendy, svátky, a pokud 
to podmínky dovolí, i dny jim před-
cházející, vždy okamžitě zapravovat 
hnojivo do půdy a v případě mělkého 
zapravení ornici podmítat nebo infor-
movat veřejnost o plánovém hnojení 
v alespoň třídenním předstihu). 

Následně jsme k jednací-
mu stolu přizvali ještě starosty  
a starostky z okolních měst a obcí, 
konkrétně Bakova nad Jizerou, 
Kněžmosta, Kláštera Hradiště nad 
Jizerou, Ptýrova a Bosně, abychom 
jim představili postup, jehož bylo se 
zemědělskou společností dosaženo,  
a přizvali je k podpisu společného 
memoranda mezi samosprávami  
a společností.

K jeho podepsání došlo 27. 
listopadu a společnost AgroVation 
se tak zavázala uplatňovat pravi-
dla domluvená v Mnichově Hradišti  
i v dalších katastrech, kde hospodaří 
na polích. Ačkoliv toto memorandum 
neznamená, že se zápachu zcela 
zbavíme, je jisté, že bylo uděláno 
vše proto, aby se od příštího roku 
mohlo na Mnichovohradišťsku opět 
o něco lépe dýchat.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020
Zastupitelé na svém jednání dne  
9. prosince schválili rozpočet města 
na rok 2020. V rozpočtu máme na-
plánované příjmy ve výši 259 mil. Kč 
a výdaje ve výši 250 mil. Kč, takže 
nám ještě 9 mil. přebývá. Největší 
část rozpočtu příjmů tvoří daně, 
které město dostává ze státního 
rozpočtu dle předem daných kritérií,  
v příštím roce očekáváme 159 mil. 
Kč, což je 61 % z celkově plánova-
ných příjmů. 

Druhou největší část příjmů tvo-
ří dotace – očekáváme 86 mil. Kč, 
což je 33 % příjmů. Pozitivní je, že  
z tohoto objemu nám přibližně 62 
mil. Kč bylo přiznáno na základě 
úspěšných projektových žádostí  

z různých dotačních titulů – jedná se 
například o dotaci na letos úspěšně 
dokončený dopravní terminál (24 
mil. Kč) nebo na právě probíhající 
výstavbu objektu komunitního centra 
(18 mil. Kč) nebo na některé „měk-
ké“ projekty – třeba projekt MAP II 
Mnichovohradišťsko… Zbývající 
část příjmů tvoří tzv. nedaňové pří-
jmy (příjmy z činnosti města – třeba 
půjčovné v knihovně, vstupné, ale 
třeba i pokuty…) a příjmy investiční 
(většinou z prodeje majetku). Tyto 
příjmy tvoří necelých 6 % rozpočtu

Ve výdajích plánujeme utratit 
250 mil. Kč. 145 mil. Kč z uvedené 
celkové částky jsou výdaje provozní 
– jsou zjednodušeně řečeno určeny 

na zabezpečení chodu města. Je 
to široké spektrum výdajů na různé 
účely – školství, kultura, sport, odpa-
dové hospodářství, údržba majetku 
města včetně silnic, hasičských 
zbrojnic, čekáren, hřbitovů, včetně 
správy města. Těch oblastí je sku-
tečně mnoho. Investiční rozpočet je 
105 mil. Kč, oproti letošku (154 mil. 
Kč) je to sice méně, ale na město 
naší velikosti je to pořád vysoká 
částka, kterou si můžeme dovolit vy-
dat právě díky investičním dotacím  
z různých projektových řízení. Nej-
většími realizovanými projekty příš-
tího roku je dokončení komunitního 
centra, dopravně bezpečností opat-
ření v Jaselské, první etapa revita-

lizace Masarykova náměstí a další. 
V letošním roce máme rozpo-

čet, kde výdaje (296 mil Kč) jsou 
vyšší než příjmy (234 mil. Kč) o 62 
mil. Kč a museli jsme využít finanč-
ní prostředky z rezervy. I přes tuto 
skutečnost nám však pro příští rok 
v rezervě stále zůstává 31 mil. Kč.

Všechny podrobnosti o čeká-
vaných příjmech i výdajích můžete 
nalézt v dokumentu Rozpočet města 
Mnichovo Hradiště na rok 2020, kte-
rý je zveřejněn na stránkách města 
na odkazu http://www.mnhradiste.
cz/radnice/rozpocet.  

Jaroslava Kolomazníková,
finanční a školský odbor MÚ

Popelnice na tříděný 
odpad až domů...
V Mnichově Hradišti bude už brzy 
konec výpravám ke kontejnerům 
na tříděný odpad s pytli vytříděné-
ho plastu a papíru. Město jako člen 
Dobrovolného svazku obcí EKOD 
získá vybavení potřebné ke zvýšení 
efektivity třídění odpadu – popelnice 
na recyklovatelný odpad, které mo-
hou nově být u každého domu. 

Od svazku obcí, jenž je nosite-
lem dotace z ministerstva životního 
prostředí, získá město 4 500 plasto-
vých popelnic o objemu 120 a 240 
litrů, 90 tisícilitrových kontejnerů,  
osm velkoobjemových ocelových 
kontejnerů a také štěpkovač. To vše 
v hodnotě pět milionů korun. O po-
pelnice bude mít každá domácnost 
možnost zažádat a zdarma je získat.

Právě zkrácení docházkové 
vzdálenosti k nádobám na tříděný 
odpad je dle studie zabývající se 
odpadovým hospodařením v Mni-
chově Hradišti nejlepším způsobem 
jak zvýšit podíl a kvalitu separace 
odpadů z domácností. 

Tato novinka s sebou přinese 
také změnu ve frekvenci svozů. 
Zatímco běžný komunální odpad 
a bioodpad se budou od rodinných 
a menších bytových domů svážet 
jednou za dva týdny, popelnice na 
plasty a papír budou vyprázdněny 
vždy jednou za měsíc. Ze sídlišť 
bude komunální odpad svážen na-
dále jednou týdně, plasty a papír 
nejspíš jednou za týdny dva. Co se 
týče tisícilitrových kontejnerů, dojde 
k omezení těch na komunál a k ope-
rativnímu navýšení počtu těch na tří-

děný odpad. Svozovou službu bude 
nadále zajišťovat společnost Com-
pag, se kterou má město smlouvu 
do června 2021.

Celá tato aktivita města má sou-
vislost s připravovaným zákonem  
o odpadech. Ten by měl v horizontu 
deseti let způsobit to, že se poplatky 
za skládkování zvýší zhruba čtyř-
násobně, čímž se zvýší náklady na 
likvidaci komunálního odpadu. Pro-
to se město touto iniciativou snaží 
již nyní redukovat jeho množství. 
Cílem je dosáhnout díky příkladné-
mu třídění na slevu, a umožnit tak 
zachování poplatku za odpady na 
přijatelné úrovni. Poplatek za odpa-
dy se zastupitelé rozhodli pro letošní 
rok opět nezvyšovat – zůstává tedy 
již řadu let zavedená pětistovka na 
osobu. 

V roce 2018 zaplatilo město za 
likvidaci veškerých odpadů a služby 
s ní spojenou bezmála devět milionů 
korun. Zhruba polovinu této částky 
pokryly poplatky za odpady. Nepo-
krytá část nákladů bude, jak bylo 
avizováno v polovině minulého roku, 
dorovnávána zvýšeným příjmem  
z vloni navýšené daně z nemovitosti.

Podrobnosti zájemci naleznou 
na webu města (www.mnhradiste.
cz/zivot-ve-meste/zivotni-prostredi/
odpady-a-sberny-dvur). Formulář, 
prostřednictvím kterého se bude 
o nádoby na tříděný odpad žádat, 
dobrovolný svazek obcí aktuálně 
připravuje.

Jan Mareš,
místostarosta města
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Frekventovaná křižovatka 
se stane bezpečnější

Co přineslo posledních pět let v Mnichově Hradišti?

Arriva přebírá i trať, která vede přes Hradiště
V neděli 15. prosince přebrala do-
pravní společnost Arriva od Českých 
drah provoz na čtyřech rychlíkových 
tratích, mimo jiné na trati R21 z Pra-
hy přes Turnov do Tanvaldu, a nově 
zajišťuje i řadu osobních vlaků na 
Liberecku. Už v první půli prosince 
byly její vlaky k vidění na nových 
linkách skoro každý den bez cestu-
jících, aby se strojvedoucí i stevardi 
na ostrý provoz připravili. Jízdenky 
na rychlíky se začaly rovněž pro-
dávat už v předprodeji na e-shopu 
Arrivy.

„Jízdenky na všechny vlaky bu-
deme prodávat na internetu, ve vy-
braných stanicích i na palubě vlaku. 
V případě rychlíků bude nákup na 
internetu o něco výhodnější, ovšem 
u všech spojů Arrivy také platí, že 
můžete jízdenku koupit i u našeho 

stevarda na palubě. Zaplatíte u něj 
v hotovosti i kartou,“ říká generální 
ředitel Arrivy Daniel Adamka.

„Předprodej jízdenek na rychlí-

Jízdní řády, e-shop, vyhledavač 
spojení: www.arriva.cz

Zákaznická linka Arrivy: 
725 100 725, info@arriva.cz

Facebook: 
www.facebook.com/ArrivaCZ

Objednání cesty osob se zdra-
votním postižením na invalidním 
vozíku je třeba hlásit 48 hodin 
předem na zákaznické lince.

Další informace
ky je v našem e-shopu už v plném 
proudu. Nákupem na internetu máte 
automaticky rezervované místo ve 
vlaku, které si na plánku v e-shopu 
vyberete. S cenami budeme praco-
vat i podle poptávky cestujících, jak 
je to dnes běžné. Méně obsazené 
spoje mohou mít cenu nižší, špič-
kové spoje při nákupu na poslední 
chvíli zase naopak o trochu vyšší. 
Ale zatím máme v předprodeji pro 
všechny spoje na jedné trase jízdné 
stejné, které osobně považuji za vel-
mi výhodné,“ říká ředitel společnosti 
Arriva vlaky Jiří Nálevka.

Podrobnosti naleznete na webu 
společnosti Arriva, případně se je 
dozvíte na její zákaznické lince.

Jan Holub, Martin Farář,
Arriva Transport ČR

Nejnebezpečnějším místem na sil-
nicích v katastru města je dle počtu 
dopravních nehod křížení u čerpací 
stanice KM Prona nedaleko nájezdu 
na dálnici D10. Frekventovaná kři-
žovatka by se však v příštích letech 
měla proměnit v kruhový objezd. 

Zastupitelé v prosinci odhlaso-
vali souhlas s uzavřením smlouvy  
o zřízení práva stavby s krajskou 

Modrý kámen má prozatím patřit městu, rozhodli
zastupitelé. Kraj by měl ale platit vyšší nájemné
V říjnu si Domov Modrý kámen při-
pomněl slavnostním programem 
dvacetileté výročí dokončení své 
budovy. O dva měsíce později,  
v prosinci,  byla tato architektonicky 
zajímavá stavba jedním z témat pro-
bíraných na zasedání zastupitelstva 
města. Důvod? Především stav bu-
dovy, která po dvou dekádách potře-
buje větší než pravidelnou údržbu.

Potřebných zásahů a renovač-
ních prací je v domově celá řada. 
Podle vedení Modrého kamene je 
na hranici životnosti střešní krytina, 
vzhledem ke stále vyšším teplotám  
v létě je dalším velkým tématem vě-
trání a regulace teploty uvnitř objek-
tu, stárne hydroizolace a v přízemí 
se objevují vlhká místa...

Vlastníkem objektu je město, 
které budovu pronajímá Středo-

českému kraji. Ten je zřizovatelem 
Domova Modrý kámen. A právě 
otázkou, zda by měla budova zůstat 
v majetku města, či být převedena 
na kraj, se v prosinci věnovalo za-
stupitelstvo. To se nakonec přiklonilo  
k variantě domov si zatím ponechat. 
Problém však nastává v otázce fi-
nancování oprav.

„Zhruba před deseti lety kraj 
odmítl městu platit za pronájem 
smluvenou částku a došlo k uzavře-
ní nové smlouvy, která výši nájmu 
srazila na polovinu – na součas-
ných 460 tisíc korun ročně. To jsou 
prostředky, které nestačí ani na 
odstraňování následků havárií a na 
nejnutnější údržbu. Musíme proto 
hledat takové řešení, abychom i za 
několik let dokázali udržet příjemné 
prostředí domova,“ uvádí starosta 

Ondřej Lochman, kterého zastupi-
telé pověřili jednáním s vedením  
kraje o opětovném zvýšení nájem-
ného.

Potřebu zvýšit nájemné účtova-
né kraji vidí i ředitel Domova Modrý 
kámen Petr Novák. Podle něj má 
kraj podstatně větší finanční mož-
nosti než město, to však zase dis-
ponuje místní znalostí a v případě 
potřeby větší pružností v reagování 
na nastálé situace.

„Obě varianty, jak vlastnictví 
budovy městem, tak krajem, kaž-
dopádně předpokládají bezproblé-
movou spolupráci trojúhelníku měs-
to-kraj-ředitel, hlavně vzájemnou 
komunikaci. Pokud zůstane budova 
v majetku města, byl bych velmi rád, 
kdyby se nejen zvýšil nájem ze stra-
ny kraje, ale i město samo se snažilo 

získat peníze na investice do budo-
vy ještě z jiných zdrojů, například  
z dotací EU. Má na to nejen odbor-
né zaměstnance a místní znalost, 
ale jako vlastník budovy i možnosti  
a příležitosti. Pokud chce město bu-
dovu vlastnit, musí se o ni i starat. 
Je to přece jen budova, kde se po-
skytují sociální služby, takže k jejímu 
pronájmu nelze přistupovat jen suše 
dle legislativy jako k ‚hospodářské 
činnosti‘. Je to svým způsobem ve-
řejný závazek vůči občanům,“ míní 
ředitel Petr Novák.

Jakým směrem se tato otázka 
posune dál, bude jasnější po jednání 
starosty města s krajským úřadem. 
Ovlivnit ji mohou i krajské volby, kte-
ré proběhnou letos na podzim.

Martin Weiss

 
 
 
 

           

STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o.    

HLEDÁME PRACOVNÍKY NA POZICE  
STAVBYVEDOUCÍ – ZEDNÍK – TOPENÁŘ - INSTALATÉR  

PRO NAŠE STAVBY V MNICHOVĚ HRADIŠTI. 
Dále poptáváme pro spolupráci živnostníky  

z oboru zedník, obkladač, topenář, instalatér. 
VESECKÁ 97/12, 460 06   LIBEREC 6 

janeba@stavokombinat.cz 
Tel: 602 447 921 

INZERCE

správou silnic, která bude stavbu 
zadávat. Důvodem pro uzavření 
smlouvy mezi městem a krajskou in-
stitucí jsou městské pozemky dotče-
né touto budoucí krajskou investicí.  

Projekt by měl být dokončen  
v příštím roce, realizace je předběž-
ně naplánovaná na rok 2021, nebo 
2022.

Martin Weiss
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– TÉMA –

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

V MÍROVÉ ULICI 
ZAČALA STAVBA
Komunitní centrum v Mírové ulici, 
nejnákladnější a také nejkompli-
kovanější městská investice roku 
2019, začala být realizována 
hned 2. ledna 2019. To se pod 
taktovkou liberecké firmy Brex 
poroučel k zemi dosavadní ob-
jekt Klubu dětí a mládeže Mni-
chovo Hradiště. Následně byl 23. 
ledna poklepán základní kámen 
a mohla začít tvůrčí část projek-
tu. Dvoupatrové centrum, v němž 
letos najde nové zázemí školní 
kuchyně, jídelna nebo klub dětí  
a mládeže, mělo být dokončeno 
do roka, práce však nabraly z ně-
kolika důvodů zhruba dvoumě-
síční zpoždění. Jednou z příčin 
byly nedostatky v projektové do-
kumentaci. Realizace se však již 
kvapem blíží ke svému závěru. 

LEDENLEDEN

LEITMOTIVY ROKU: 740 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ 
ZMÍNKY O MĚSTĚ I VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Radnice ve spolupráci s městským 
muzeem, Klubem a dalšími insti-
tucemi vyhlásila rok 2019 rokem 
740. výročí první písemné zmínky 
o Mnichovu Hradišti. Ta se objevu-
je v takzvaném Druhém pokračo-
vání Kosmovy kroniky a dokládá 
existenci města již v roce 1279. 

Hlavním příspěvkem k tomu-
to výročí měla být nová publikace  
z pera tří uznávaných regionálních 
historiků – Lenky Křížové, Pavla 
Sosnovce a Jana Juřeny – věno-
vaná Mnichovu Hradišti. Datum 
jejího dokončení však muselo být 
kvůli zdravotnímu stavu jednoho  
z autorů posunuto až na letošní 
rok. Uskutečnilo se však několik 
jiných větších či menších akcí, jako 
byl třeba ples města, na kterém 
byly mimořádně vystaveny měst-

dišti psala historie listopadu 1989, 
spolek Naše město Mnichovo 
Hradiště pozval na vzpomínkový 
večer s pamětníky či na besedu  
s poradcem prvního polistopado-
vého prezidenta Václava Havla Mi-
chaelem Žantovským a nechybělo 
ani pietní setkání v parku u nádra-
ží. A z městského rozhlasu se opět 
rozezněla Modlitba pro Martu.

ské znaky, muzejní noc, jež na jeden 
večer opět zpřístupnila jindy uzavře-
né objekty, noc literatury, koncert 
Hradišťanu, tři virtuální procházky 
městem nebo besedy a přednášky.

Závěr roku pak patřil vzpomíná-
ní na 30. výročí sametové revoluce. 
Radnice oblékla tematickou výzdo-
bu, muzeum uspořádalo procházku 
po místech, kde se v Mnihově Hra-

HALY: TÉMA ČÍSLO JEDNA
Žádné jiné téma nerozvířilo vloni 
veřejnou debatu ve městě tolik 
jako záměr společnosti VGP po-
stavit v haškovské průmyslové 
zóně rozlehlé haly určené pro lo-
gistiku a průmyslovou výrobu. Do 
popředí zájmu se tato soukromá 
investice dostala v březnu.

Jednání s investorem, v rám-
ci kterých rada města požadovala 
mimořádně rozsáhlé kompenzace 
případné realizace projektu, zača-
la už v roce 2018 a pokračovala 
do poloviny roku 2019. Vůči halám 
se však velmi negativně vymezila  
velká část veřejnosti,  debatovalo 
se o nich na veřejných setkáních, 
vznikla dokonce petice STOP logi-

BŘEZEN

stickým gigantům v MH požadující 
mimo jiné stavební uzávěru pro 
celou dotčenou rozvojovou plochu. 
Petici podepsaly více než tři tisíce 
lidí, což dalo vedení města jasný 
mandát neustupovat z naznačené 
cesty. Investor pod tlakem okol-
ností od záměru ustoupil.

Následně vznikla pracovní 
skupina, jejímž úkolem byla pří-
prava regulací výstavby na všech 
významnějších rozvojových plo-
chách ve městě. Zpracované 
návrhy projednala v prosinci rada 
města a následně i zastupitelstvo, 
které odhlasovalo jejich zapraco-
vání do návrhu nového územního 
plánu.

MĚSTO KOUPILO HOTEL U HROZNU
DUBEN

Nejstarší mnichovohradišťský 
hotel a zroveň jeden z nepřehléd-
nutelných domů na Masarykově 
náměstí nabídl jeho majitel městu 
ke koupi už v listopadu 2018. Kom-
plikovanou otázku, ve které sehrál 
velkou roli záměr města přestěho-
vat městské muzeum ze zámku do 
některého objektu v centru, i mož-
nost, že by se z uprázdněného ho-
telu mohla stát ubytovna, nakonec 

rozřešili zastupitelé. Ti se přiklonili 
ke koupi. 

Město hotel koupilo za 15 mili-
onů korun s tím, že se do jeho zdí 
po rekonstrukci přesune nejen mu-
zeum, ale také infocentrum, a že 
v něm vznikne i několik městských 
bytů. Nově nabyté prostory rovněž 
umožňují ponechat budovu Klubu 
v jeho současné hmotě a napláno-
vat rovněž jeho rekonstrukci.

ÚPRAVA ZELENĚ VE VESELÉ
LEDEN

Místní část Veselá se v loňském 
roce dočkala zásadních úprav 
veřejných prostranství. Regenera-
ce centra obce byla zahájena už  
v lednu a spočívala z velké části  
v kultivaci stávající zeleně, ke které 
se stočila pozornost města po ne-
čekaném pádu jednoho ze stromů 
na návsi o rok dříve. Pokáceny 
byly ve výsledku tři desítky stromů 
a čtyři desítky keřů, z nichž některé 

byly ve špatném zdravotním stavu 
a jiné musely ustoupit koncepčně 
řešené výsadbě.

Vedle úprav zeleně proběhly 
ve Veselé v průběhu jarních mě-
síců také terénní úpravy, vznikla 
zatravněná parkovací místa, bylo 
vydlážděno prostranství před kap-
ličkou, staré autobusové zastávky 
byly nahrazeny novými... Střed 
obce se zkrátka dočkal péče.

PRVNÍ VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA
BŘEZEN

Městské muzeum připravilo na 
čtvrtek 21. března v městském 
kině první virtuální procházku 
městem, která slavila velký úspěch 
a dočkala se během roku tří po-
kračování i repríz. První tematická 
virtuální procházka se zaměřila na 
dnešní Masarykovo náměstí. 

Muzejníci představili tuto část 
města prostřednictvím archivních 
fotografií a videozáznamů, a to vět-
šinou dříve nezveřejněných, více 

než 130 divákům, zavzpomínali 
na některé prodejny či provozovny, 
známé osobnosti i události – napří-
klad  na prusko-rakouskou válku  
v roce 1866 či na vyhlášení Česko-
slovenské republiky v říjnu 1918.

Aktuálně zve muzeum na již 
čtvrtou procházku, tentokrát do 
dolní části města – na fotbalové 
hřiště, k Jizeře, do areálů továren 
rozprostřených kolem řeky – a to 
28. ledna.

MUZEJNÍ NOC
KVĚTEN

Po mimořádně úspěšném přede-
šlém ročníku muzejní noci její or-
ganizátoři znovu využili osvědčený 
koncept a otevřeli návštěvníkům 
na pár hodin jindy uzavřená místa.

 V patře Komerční banky pří-
chozí překvapil velkoryse pojatý 
taneční sál v jeho původní podobě 
a ukázka umění profesionálních 
tanečníků, kteří tančili tance typic-
ké pro 19. a 20. století. Ve vstupní 
hale okresního domu se promítaly 
historické fotografie a probíhala 
scénka z jednání okresních za-

stupitelů, ve sklepení zadní části 
polikliniky zachraňoval Eduard Ha-
vránek jako doktor Hradil automo-
bilového závodníka a otevřela se 
také kabina promítače městského 
kina nebo sokolovna.

Městské muzeum, které bylo 
hlavním pořadatelem akce, si na-
konec opět pochvalovalo veliký 
zájem Hradišťáků. Přesný počet 
těch, kteří se muzejní noci 2019 
zúčastnili, není znám. Faktem 
však je, že z 500 pamětních listů 
nezbyl žádný...

ARCHITEKT 
MĚSTA SVĚTLÍK

KVĚTEN

Jakub Chuchlík, dosavadní ar-
chitekt města, se po komunál-
ních volbách stal náměstkem 
primátora Jablonce nad Nisou, 
a musel tak na své mnichovo-
hradišťské angažmá rezigno-
vat. Na jeho místo nastoupil 
nový architekt Jan Světlík. 

V Mnichově Hradišti na něj 
čekala velká otázka potenciál-
ního rozšiřování průmyslové 
zóny v Haškově, téma regulace 
rozvojových ploch, pokračo-
vání v přípravách revitalizace 
Masarykova náměstí, zadá-
ní architektonických soutěží  
a další a další projekty.

NOVÝ ŘEDITEL 
DOMOVA

KVĚTEN

Do čela Domova Modrý kámen, 
jehož služby využívá stovka se-
niorů nejen z Mladoboleslavska, 
se 1. června postavil jako nový 
ředitel Petr Novák. Dlouholetý 
zaměstnanec Spokojeného do-
mova sbíral v této organizaci už 
od mladých let zkušenosti jako 
pečovatel, koordinátor pečova-
telek i pracovník na technických 
a administrativních pozicích. Po 
nástupu do ředitelské pozice 
konstatoval, že hodlá pracovat 
zejména na posilování spoluprá-
ce zdravotního a sociálního úse-
ku, vzdělávání zaměstnanců či 
na zkvalitňování paliativní péče.

EDUARD HAVRÁNEK A VRATISLAV 
ŠVERMA LAUREÁTY CENY MĚSTA

Cenou města za celoživotní přínos 
byl na únorovém 12. Reprezentač-
ním plese města vyznamenán uči-
tel, regionální politik a dlouholetý 
člen DS Tyl Eduard Jan Havránek 

ÚNOR

a autor publikace Proměny Veselé, 
veselský badatel na poli regionál-
ní historie a celoživotní příznivce 
vozů značky Liaz Vratislav Šver-
ma. 

VÝSTAVBA ZA 135 MILIONŮ KORUN
ÚNOR

Návrh městského rozpočtu na rok 
2019 počítal dohromady se 135 
miliony korun vyčleněnými na rea-
lizaci celé řady staveb – komunit-
ního centra, dopravního terminálu, 
chodníků i místních komunikací... 

Na velké množství investic 
se městským úředníkům podaři-
lo získat dotační peníze (celkem 
66 milionů korun), některé již 
rozpočtované investice byly zá-
roveň přesunuty z předchozího 

roku. Město tak začátkem roku 
2019 stálo na prahu velké výzvy.  
V jeho průběhu pak přišla ještě roz-
počtová změna kvůli koupi hotelu  
U Hroznu – a rozpočtované pro-
středky dosáhly 152 milionů korun.

Většina akcí byla úspěšně 
zrealizována, dokončení několi-
ka z nich, například komunitního 
centra nebo revitalizace zeleně na 
sídlišti Jaselská, však proběhne až 
v roce letošním.

ZPÍVALO SE PRO UNICEF
BŘEZEN

V hlavě Petry Hejlové z Mnicho-
va Hradiště se zrodila myšlenka 
uspořádat charitativní happening, 
který by v jeden okamžik spojil pě-
vecké sbory po celé ČR ve společ-
né snaze vybrat peníze na projekt 
Dobrý start do života organizace 
UNICEF, která pomáhá dětem  
v nejchudších částech světa.

Z místního sboru Zvonky se 
nabídka spolupráce rozletěla do 
světa a výsledkem bylo zapojení 

185 sborů (odhadem 3 000 zpě-
váků), které 20. března zpívaly pro 
dobrou věc. Sbormistři v některých 
případech informace o této inicia-
tivě dokonce přeposílali dál, akce 
tak živelně získávala další a další 
účastníky.

Jen v Hradišti, kde se koncert 
odehrál v kostele sv. Jakuba, se 
vybralo 17 300 Kč. Celkově potom 
projekt přinesl úžasných 528 714 
korun.

SEKÁNÍ TRÁVY 
OMEZENO

ČERVEN

Horka, která vloni opět udeřila 
na celou zemi, vedla k návrhu 
nesekat ve městě přes léto ně-
které travnaté plochy. Návrh, 
jenž vzešel z komise životního 
prostředí i od Luboše Dvořáč-
ka, jenž se stará o městskou 
zeleň, byl nejprve testován na 
menší ploše, a když se uká-
zalo, že teplotní efekt je velký, 
město ustoupilo od plošného 
sečení a na některých místech, 
například kolem solitérních 
dřevin, ponechalo trávu nepo-
sekanou. Na konci sezóny se 
všem trávníkům „zarovnávací-
ho“ střihu opět dostalo.

POHÁR ZŮSTÁVÁ 
V HRADIŠTI

ČERVEN

Devět týmů reprezentovalo vo-
lejbalový oddíl TJ Sokol Mni-
chovo Hradiště na největším 
evropském mládežnickém volej-
balovém turnaji v bavorském Re-
genstaufu. Kromě šesti pohárů   
z jednotlivých kategorií byl Sokol 
Mnichovo Hradiště vyhlášen vítě-
zem v kategorii oddílů a přivezl 
si domů i velký putovní pohár 
pro celkového vítěze, který už  
v Hradišti zůstane – Hradišťáci 
totiž mají na svém kontě tři cel-
ková vítězství z let 2015, 2016  
a 2019, takže pohár zůstává jako 
připomínka tohoto úspěchu v je-
jich klubovně.
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NOVÁ CISTERNA V AKCI
SRPEN

 V srpnu byla do výjezdů SDH Mni-
chovo Hradiště zařazena zbrusu 
nová cisterna postavená na pod-
vozku Tatra. Ta pojme až 8 500 
litrů vody a dalších 510 litrů pěni-
dla a má celou řadu technických 
vychytávek, které usnadňují hasi-
čům práci při zásazích. Mimo jiné 
je vybavena vyprošťovací sadou.

Cisterna financovaná z 95 pro-
cent z Integrovaného regionálního 

operačního programu dorazila do 
města už v červnu. Poté, co se s ní 

PLATFORMA
SRPEN

Asi 20 rozvojovým plochám se 
od svého spuštění v srpnu věnují 
webové stránky ChranimeHra-
diste.cz, vytvořené radnicí. Jejich 
obsahem jsou informace o sou-
kromých plochách a projektech, 
jež na nich hodlají investoři rea-
lizovat. Stránky jsou mimo jiné 
platformou pro komunikaci mezi 
městem a občany o způsobech 
regulace.

TÁBOR LIDU NA MUŽSKÉM
ČERVENEC

Vzedmutí českého národa před 
150 lety mimo jiné v reakci na 
nespravedlivé státoprávní uspořá-
dání v rámci Rakouska-Uherska 
vrcholilo takzvanými tábory lidu,  
z nichž jeden se odehrál 11. čer-
vence 1869 na Mužském. Tehdy 
se jej zúčastnilo 40 tisíc lidí. 

V sobotu 13. července 2019 
byla na Mužském tato historická 
událost připomenuta akcí organi-

zovanou Jiřím Šosvaldem, obcí 
Boseň, Muzeem Mladoboleslav-
ska a Středočeským krajem. Do-
šlo na slova o historii, zdravice  
i vystoupení zástupce Lužických 
Srbů včetně dvou krojovaných Lu-
žických Srbů a rovněž na odhalení 
informačního panelu o táborech 
lidu, jenž historii, která kráčela také 
přes jednu z dominant Mnichovo-
hradišťska, připomíná. 

ZPĚT V LIZE
ŘÍJEN

Volejbalové áčko Sokola Mnicho-
vo Hradiště přestoupilo díky dáv-
ce štěstí takřka po deseti letech 
a pod vedením nového trenéra 
Marka Dlouhého z krajského 
přeboru Libereckého kraje do 
2. ligy. Hlavním úkolem aktuální 
sezóny je pro tým udržet soutěž  
v Mnichově Hradišti! 

PARKOVÁNÍ „U DRUŽBY“
ZÁŘÍ

Od 1. září je zpoplatněné par-
kování na parkovišti „u Družby“.  
K tomuto rozhodnutí přispěl ros-
toucí počet aut ve městě i fakt, že 
některé vozy na této ploše stály 
dlouhodobě a blokovaly místa řidi-
čům, kteří potřebovali v okolí pou-
ze něco vyřídit. Zpoplatnění par-
koviště podpořila rovněž dopravní 

studie z roku 2015 a členové komi-
se pro dopravu a bezpečnost.

Po zkušebním provozu došlo 
od 1. listopadu k úpravě režimu 
– cena parkovného klesla na po-
lovinu, první půlhodina zdarma se 
prodloužila v celou hodinu a zpo-
platněný čas byl zkrácen na všed-
ní dny od 8 do 15 hodin.

NA CESTĚ K NOVÉMU HŘIŠTI...
ŘÍJEN

V roce stého založení MSK se klu-
bu podařilo uspět s žádostí o do-
taci a získat peníze na kompletní 
rekonstrukci svého hlavního hřiště. 
Ta byla k radosti fotbalistů zahá-
jena v říjnu, kdy těžká technika 
hřiště, jež bylo svědkem stovek fot-
balových utkání, nejprve doslova 
rozorala, aby mohlo následně dojít 

k vybudování zavlažovacího a od-
vodňovacího systému a následně  
i nové hrací plochy. Práce mají být 
hotové na jaře.

Hráči MSK se na dobu rekon-
strukce „zabydleli“ u svých kolegů 
na Klášteře a v Bakově nad Jize-
rou, v Mnichově Hradišti se zatím 
trénuje pouze na menším hřišti.

NÁMĚSTÍ
ZÁŘÍ

V polovině září vydal mnichovo-
hradišťský stavební úřad stavební 
povolení pro revitalizaci Masaryko-
va náměstí. Náročný projekt, jehož 
příprava probíhá od roku 2015, se 
tak dostal do další fáze. Aktuál-
ně probíhá výběr zhotovitele této 
18milionové investice. Realizace 
bude zahájena v příštím roce.

strojníci seznámili, mohla cisterna 
začít vyjíždět do akce.

d o p r a v n íT E R M I N Á L

ˇ
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Tyláci: Vili žárlí a Ketty lže!
Ano, Vili žárlí. Trochu. No vlastně 
žárlí docela dost. A Ketty lže. Trochu. 
Dobrá, trochu víc. A trochu se do 
toho zamotává. Teda, hodně se do 
toho zamotává. A kamarád Jimmy? 
Moc se mu nechce, ale přistupuje na 
její hru. Nakonec jeho ženu Maggie, 

přítelkyni Ketty, napadne, že nejlepší 
bude, když... Když co? Tak na to se 
musíte přijít podívat.

Mnichovohradišťí ochotníci uvá-
dějí v sobotu 18. a 25. ledna fran-
couzskou komedii Maurice Henne-
quina Lhářka (Prolhaná Ketty).

Představení začínají v 19 ho-
din, vstupné je 120 Kč a rezervace  
a předprodej vstupenek běží v měst-
ském informačním centru.

Rudolf Vízek,
DS Tyl Mnichovo Hradiště

Do divadla míří Fantastická žena
Nesmělý Bill slaví pětačtyřicáté 
narozeniny sám. Je rozvedený  
a pokusy o seznamování už raději 
vzdává. Ještě je tu ale jeho protřelý 
kamarád Leon, který ho přihlásí do 
podivné seznamky. Stačí jen sepsat 
seznam deseti vlastností, kterými by 
měla disponovat ideální partnerka. 
Výsledek se brzy dostaví a fantas-
tická žena se jim zčistajasna objeví 
v bytě. 

Existuje ale vůbec dokonalý 
partner a ideální vztah? A s kým 
bude Bill asi slavit příští narozeniny? 
Nechte se překvapit! A dejte si dobrý 
pozor na to, co si přejete... 

Představení divadelního soubo-
ru 3D company uvidíte 20. ledna od 
19:00 hodin v divadle.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Duo Adamus – Levický: O věčném dechu
23. ledna v 19 hodin čeká příznivce 
klasické hudby v městském divadle 
obzvláště zajímavý koncert. V jeho 
průběhu totiž hráč na anglický roh  
a hoboj Jan Adamus vysvětlí a 
ukáže, co přesně je „věčný dech“. 
Cíl je jasný – dokázat se současně 

nadechnout a vydechnout. Touto 
technikou dýchání pak lze hrát na 
dechové nástroje bez přerušení ne-
omezeně dlouhou dobu. 

Na koncertě, na němž vystou-
pí rovněž klavírista Martin Levický, 
zazní skladby autorů Franze Xavera 

Richtera, Bedřicha Smetany, Carla 
Besozziho, Ludwiga van Beetho-
vena, Franze Schuberta a Antonia 
Pasculliho.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádka o tom, jak bylo, když nebylo?
Lednová pohádka zavede dětské 
diváky až do dávného pravěku za 
prvními lidmi. 

Je už to tak na světě zařízeno 
a každý z nás to dobře zná. O čem 
je řeč? O úplně obyčejných věcech, 
jako je strach z bouřky, k čemu je 

dobrý oheň nebo proč je dobré mít 
střechu nad hlavou. To všechno 
nám, malým a bojácným, dokáže 
spolehlivě objasnit leckterý dospělý 
v našem okolí. Ale jak to bylo kdysi 
dávno, když se na světě objevil první 
člověk, a byl na všechno úplně sám? 

Přijďte se podívat na příběh sta-
rý jako lidstvo samo, příběh pro malé 
i velké. Přijďte v sobotu 18. ledna  
v 15 hodin do městského divadla.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Centrum Náruč cílí své aktivity na rodiče 
malých dětí a rodiče samoživitele
Centrum pro rodinu Náruč v novém 
roce chystá v Mnichově Hradišti 
dvě novinky. Jednou z nich budou 
pravidelné páteční podpůrné a sdí-
lecí skupinky pro rodiče malých dětí. 
Jednou za měsíc dostane prostor 
vzájemné sdílení rodičovských ra-
dostí i starostí a také konzultace 
s laktační poradkyní. Na některá 
setkání zavítá i odborný host, na-
příklad psychoterapeutka, se kterou 
se budeme věnovat péči o naše 
psychické zdraví. Skupinky budou 
příjemným neformálním prostorem, 
kde bude možné navázat nové kon-
takty, zjistit, že na řadu rodičovských 
problémů a starostí nejsme sami,  
a načerpat vzájemnou inspiraci. Po-
vídání si občas zpestříme třeba tvo-
řením. Termíny setkání najdete na 
webu www.naruc.cz a na facebooku 
Náruč Mnichovo Hradiště.

Dalším novým projektem jsou 

služby zaměřené na sólo rodiče, 
tedy samoživitele či samoživitelky. 
Tato skupina je velmi ohrožená řa-
dou psychosociálních problémů,  
a naším cílem tak je nabídnout ne-
formální pomoc a doplnit tak nabíd-
ku pomoci, kterou zajišťuje například 
orgán sociálně-právní ochrany dětí 
nebo úřad práce. Připravujeme roz-
cestník služeb, kam se sólo rodiče 
mohou obrátit pro pomoc – napří-
klad nabídku psychologického či so-
ciálně-právního poradenství zdarma  
a kontakty na další relevantní organi-
zace. Plánujeme i několik besed na 
potřebná témata, například vymáhá-
ní výživného, slaďování rodinného  
a pracovního života, psychika dítěte 
a rozchod rodičů apod. Postupně 
chceme nabídku služeb rozšiřovat  
v závislosti na konkrétních potře-
bách cílové skupiny.

Centrum pro rodinu Náruč pů-

sobí v Mnichově Hradišti již od roku 
2014. Za podpory ministerstva práce 
a sociálních věcí a jeho dotačního 
programu Rodina a města Mnichova 
Hradiště byly realizovány již desítky 
besed, přednášek, setkání s od-
borníky a bezplatného odborného 
poradenství s cílem podpořit rodiny 
v otázkách výchovy, zdraví dětí, 
ale i rodinných vztahů, a eliminovat 
tak rizika vzniku negativních jevů  
v rodinách. Nedílnou součástí prá-
ce Náruče v Mnichově Hradišti je 
i podpora náhradní rodinné péče, 
doprovázení pěstounských rodin  
a pomoc těm, kteří o této péči zatím 
pouze uvažují.

Více na www.naruc.cz, www.
facebook.com/NarucHradiste nebo 
telefonním čísle 728 328 452.

Veronika Udeaja,
Centrum pro rodinu Náruč

Leden bude v kině ve znamení repríz 
úspěšných filmů, dojde ale i na novinky
Jak napovídá titulek, lednový pro-
gram kina nabízí především divácky 
úspěšné tituly z posledních měsíců 
jako Špindl 2, Šťastný nový rok, Star 
Wars: Vzestup Skywalkera, Ledové 
království 2, Ženská na vrcholu či 
Pat a Mat: Kutilské trampoty. Kdo 
jste tyto filmy nestihli navštívit v lis-
topadu či prosinci, máte další mož-
nost!

Pro děti uvedeme v premiéře 
novou českou pohádku Zdeňka 
Trošky Zakleté pírko a americkou 
animovanou komedii Špióni v převle-
ku. Další novinky jsou také z české 
produkce – budou to dvě komedie  
s názvy Případ mrtvého nebožtíka  

a Příliš osobní známost a také doku-
ment o jednom z nejznámějších čes-
kých hudebníků a skladatelů, Karlu 
Svobodovi. Film natočil jeho syn 
Petr a jmenuje se Karel Svoboda: 
Šťastná léta. Pozveme vás také na 
české drama Můj příběh podle sku-
tečného životního příběhu někdejší 
baletky rezignující na svou kariéru 
kvůli partnerovi a následně hledají-
cí nový život, vynikající francouzské 
komediální drama ze života autistů  
s názvem Výjimeční a na novou 
detektivku Na nože ve stylu skvělé 
Agathy Christie s neméně skvělým 
hereckým obsazením (Daniel Craig, 
Chris Evans).

Pro děti k pololetnímu vysvěd-
čení budeme promítat nejnovější 
verzi mnohokrát zpracovaného pří-
běhu o lékaři, který rozumí řeči zví-
řat – Doolittle.

Pro dvě dopolední středeční 
promítání jsme vybrali český film 
Poslední aristokratka a americkou 
pohádku s českým dabingem Zloba: 
Královna všeho zlého.

Přejeme všem našim divákům  
a příznivcům úspěšný nový rok, 
zdraví a pracovní a osobní pohodu! 
Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nové „trhací“ mapy města
Začátkem prosince k nám do měst-
ského informačního centra dorazily 
čerstvě vytisknuté „trhací“ mapy 
města. 

Aktualizovali jsme v nich mimo 
jiné vedení červené turistické trasy, 
která se má přeznačit (snad již) na 
jaře 2020. Nově je na nich zakreslen 

už i autobusový terminál u vlakového 
nádraží, komunitní centrum v Mírové 
ulici nebo obchodní centrum Vendo 
Park. Přepracovali a doplnili jsme  
i „body zájmů“, které jsou detailněji 
popsány na druhé straně mapy.

My máme z map radost a doufá-
me, že ji budete mít i vy. Mapy jsou  

k dispozici zdarma u nás v měst-
ském informačním centru nebo ke 
stažení v digitálním formátu PDF  
v turistické sekci na webových strán-
kách města.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Kino nabízí cestopisnou přednášku 
Radky Tkáčikové o východní Indonésii
Výprava na sopku, potápění v moři, 
setkání s varany komodskými, ná-
vštěva místních vesnic – to a ještě 
mnohem více se dozvíte z vyprávění 
cestovatelky Radky Tkáčikové v úte-
rý 21. ledna od 18 hodin v našem 
kině.

Paní Tkáčiková bude vyprávět  
o výstupu na druhou nejvyšší sop-
ku v Indonésii na ostrově Lomboku 
(3760 m. n. m.), o Komodských 
ostrovech a jejich nejznámějších  
a nejstarších obyvatelích – varanech 
komodských, o fantasticky rozmani-
tém ostrově Flores a mnoha dalších 
zajímavostech východní Indonésie. 
Seznámíte se také s obyvateli míst-

ních vesnic, jejich tradicemi a rituály. 
Mimo jiné navštívíte vesnici, kde je 
povolen lov velryb, ale pouze do-
morodým způsobem, tedy na ručně 
tesaných lodích s ručně pletenými 
plachtami a za pomoci harpun (ko-
merční lov velryb je na celém světě 
jinak zakázán, a to již od roku 1986, 
povolují se pouze výjimky například 
za účelem přežití obyvatel v někte-
rých zemích, jako je Aljaška, Rusko, 
Grónsko).

Těšíme se na vás v kině na prv-
ní cestopisné přednášce roku 2020!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Projekt Erasmus+ partnerství škol 
byl zahájen na Gymnáziu Mnichovo Hradiště
K čemu nám mohou být dobrá part-
nerská města? Tuto otázku si možná 
mnozí již položili. Na příjezdech do 
Mnichova Hradiště jsou všechna 
naše partnerská města uvedena, 
stejně tomu je v mnoha dalších ob-
cích všude napříč Evropou. V tomto 
článku bych rád napsal něco o tom, 
jak jsme spolu s paní ředitelkou  
a čtyřmi studentkami našeho gym-
názia strávili týden v řecké Chalkidě 
na studijním pobytu v rámci evrop-
ského projektu Erasmus+. Než se 
dostanu k vlastní reportáži, rád bych 
začal úplně od začátku.

Ještě tomu nejsou ani tři roky, 
co jsem se prvně účastnil cesty do 
našeho nejstaršího partnerského 
města – Erzhausenu. Navázal jsem 
tam několik známostí a přátelství 
a od té doby tam byl již několikrát. 
V místní Hessenwaldschule jsme 
spolu s kolegyněmi ze zdejších zá-
kladek nejprve strávili několik dní 
návštěvou školy a hospitacemi ve 
vyučování, abychom následně do-
mluvili studentskou výměnu, díky níž 
se již do Erzhausenu podívaly dvě 
desítky dětí z obou základních škol 
i gymnázia. Ty pak své německé ka-
marády přivítaly i u sebe doma. Na 
tomto místě bych rád poděkoval pro-
jektové manažerce města Martině 
Kulíkové, která se nemalou měrou 
na obou akcích podílela. 

V té době se však již začala rý-
sovat další spolupráce. Projekt „Být 
mladý v Evropě mnoha tváří – dnes 
i v budoucnu“ sepsala Petra Stiller 
právě z Hessenwaldschule a podala 
jej v rámci dotačního programu EU 

pro vzdělávání Erasmus+. Tento 
projekt dostal během letních prázd-
nin zelenou a my jsme se stali jejími 
partnery spolu se školami z Francie, 
Itálie, Řecka a Litvy. Právě do těchto 
zemí mají vést naše kroky během let 
2019–2021, kdy projekt probíhá.

První kapitola, ta řecká, byla 
již napsána během listopadu. Bylo 
to právě sedmnáctého, v den na-
šeho státního svátku, kdy jsme  
z letiště Václava Havla zamířili přes 
Frankfurt do Atén. Alice, Bára, Jana  
a Liana, čtyři studentky kvarty, měly 
před sebou týden plný zážitků, při 
nichž si rovněž našly řadu kamará-
dů mezi svými vrstevníky z dalších 
zemí. S těmi německými se již znaly 
z předchozí spolupráce a především 
ty řecké poznaly blíže, neboť v je-
jich rodinách našly zázemí a trávily  
s nimi spoustu času. 

Tématem tohoto prvního se-
tkání byly národní stereotypy, klíše 
o jednotlivých národech a pohled 

mladých na tuto problematiku. Žáci 
měli připravené prezentace o svých 
zemích a divadelní představení pre-
zentující dané stereotypy. Každý 
národ má pochopitelně vlastní spe-
cifika, ale jak měly holky možnost vi-
dět, měly se svými vrstevníky spíše 
spoustu věcí společných. Součástí 
pobytu byly i výlety do Atén a Delf, 
tedy k samým kořenům evropské kul-
tury a civilizace. Většinu času jsme 
však strávili v Chalkidě, kde jsme 
byli ubytovaní a společně pracovali 
na projektu. Tento šedesátitisícový 
přístav leží částečně na řecké pevni-
ně a částečně na druhém největším 
ostrově Euboia. Obojí spojuje něko-
lik desítek metrů dlouhý most, pod 
nímž proudí mořská voda, podobně 
jako řeka, přičemž během dne se 
směr proudění mění v závislosti na 
přílivu a odlivu. Mimochodem teplota 
moře byla i koncem listopadu 22°C. 
Ale na koupání nebylo moc času, 
poměrně dost jsme se věnovali ná-

cviku řeckých národních tanců, které 
pak vévodily i rozlučkovému večírku, 
jenž se konal v jednom ze zdejších 
hotelů. Tančilo se i ve společenské 
místnosti pravoslavného kostela, 
který jsme předtím měli možnost na-
vštívit,  prohlédnout si ikonami zdo-
bený interiér a poslechnout si něco  
o historii z úst místního popa.  
Poslední den následoval společ-
ný program všech škol před rodiči  
a žáky místní školy, který projekt 
uzavřel. 

Holky odjížděly se slzami  
v očích, jež kanuly i po tvářích 
ostatních dětí, které se společně 
při odjezdu loučily. Díky Erasmu+ 
budou mít podobnou příležitost, byť 
na jiném místě v Evropě, i další naši 
studenti. Již koncem března nás při-
vítá francouzské městečko Verneuil 
sur Seine ležící jen pár desítek kilo-
metrů od Paříže, abychom pak za-
čátkem května mohli i my nabídnout 
svou pohostinnost všem ostatním 
u nás v Mnichově Hradišti. A tohle 
všechno, tedy celý projekt, na kte-
rý jsme z Bruselu dostali více než 
600 tisíc korun, může dnes probíhat 
díky fungujícím partnerstvím mezi 
evropskými městy. A to je jen jeden 
střípek z mozaiky možností, kterou 
nám spolupráce ve společné Evropě 
nabízí. 

Lukáš Umáčený, koordinátor pro-
jektu, Gymnázium Mn. Hradiště

Novoroční MAPí aktivity

Adventní období bylo i v MAPu ča-
sem postupného utlumování našich 
aktivit. Pravda, ještě došlo na se-
tkání pracovních skupin „klimatiků“  
a pro financování a na velmi zajíma-
vý workshop na téma Zpravodajství 
– jak se orientovat v médiích hned 
v prvním prosincovém týdnu. Nic-
méně v druhém prosincovém týdnu 
jsme zájemcům nabídli Předvánoční 
snový čtenářský klub, který opravdu 
dostál svému jménu. Iva Štrojsová 
si pro účastnice připravila půvabné 
texty týkající se prosince, adventu 
či Vánoc, jež svou poetikou nene-
chaly nikoho na pochybách, že se 
blíží jedno z nejkouzelnějších ob-
dobí roku. Seifert, Šrámek, Čapek i 
Masaryk, ti všichni nás přenesli do 
světa plného klidu, míru, očekávání 
i sounáležitosti jednoho s druhým. 
Děkujeme za toto milé zastavení se 
v předvánočním shonu. Lucie Bera-
nová pak završila toto milé setkání 
nabídkou vyrábění peříček techni-
kou macramé.

Velkou radost máme ze vzni-
kajících žákovských projektů na ZŠ 

Klášter Hradiště nad Jizerou, ZŠ 
Studentská či na gymnáziu, jež bu-
dou finančně podpořeny z prostřed-
ků MAPu. Žákovským týmům se již 
dostává metodické podpory, která 
jim usnadňuje realizaci jejich nápa-
dů – těšíme se na výsledky, jimiž 
budou například ptačí budky, látkové 
tašky či bazárek a další. 

Vzhledem k navázanosti pro-
jektu na jednotlivé školy v našem 
regionu nebude ani leden obdobím, 
v němž bychom na zájemce různo-
rodé aktivity chrlili. Ve školách se 
zkouší, píší písemné práce, uzaví-
rají známky za první pololetí. Proto 
přicházíme s nabídkou pouze dvou 
aktivit, jimiž bychom rádi oslovili 
jednak učitelskou, jednak rodičov-
skou veřejnost. Ve spolupráci s ro-
diči dětí s ADHD, vývojovu dysfázií, 
autismem a jinými poruchami vám 
nabízíme workshop na téma Komu-
nikace u předškoláků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Těšit se na 
něj můžete 9. ledna! Představí se 
PaedDr. Mária Jancíková, klinická 
logopedka, a zmíní třeba, jakým 
způsobem takové dítě rozvíjet.

Hned v dalším týdnu zasvětíme 
zájemce do tajů metody Stages, je-
jíž propagátorkou a nadšenou reali-
zátorkou je Mgr. Zuzana Hladíková, 
působící na mnichovohradišťské  
Základní škole Švermova. Pokud 
chcete u svých dětí rozvíjet talent, 
tvořivost a inovativní myšlení, při-
jměte pozvání. Kromě principů 
metody se od lektorů dozvíte jejich 
zkušenosti z praxe na základní škole 
a budete si moci vyzkoušet i vybraná 
cvičení.                           ...12

Prvňáčci za sebou mají 
kus práce
V září do naší školy nastoupilo 54 
prvňáčků. Pomalu se rozkoukali  
a stali se opravdovými školáky. 

Za téměř tři měsíce jsme spo-
lečně odvedli veliký kus práce. 
Naučili jsme se například spoustu 
písmenek. Známe jich už tolik, že 
začínáme číst první věty. Seznámili 
jsme se s číslicemi od jedné do pěti, 
umíme je porovnávat a počítáme 
první příklady na sčítání. Reagu-
jeme také na jednoduché pokyny  
v anglickém jazyce, odpovídáme na 
první otázky. 

Vyučování si pravidelně zpes-
třujeme. Nejvíce jsme si užili indi-
ánský týden, když jsme probírali 
písmenko I. Celý týden jsme sami  
i ve skupinách plnili různé úkoly, za 
jejichž splnění jsme získávali pera 
na čelenku. Dozvěděli jsme se mno-
ho informací o životě opravdových 
indiánů, naučili se indiánskou říkan-
ku, vyrobili totem. Projekt vyvrcholil 
setkáním obou tříd v indiánských 
převlecích, když jsme si za zvuků 
exotického bubnu, na který nám 

zahrál pan učitel z druhého stupně, 
zazpívali indiánskou písničku. 

Máme za sebou i kuchařský 
den s písmenkem K. Společnými 
silami jsme splnili všechny úkoly, 
abychom vysvobodili kuchaře Ka-
mila ze zakletí. Naučili jsme se pís-
ničku Muzikantská rodina, při které 
jsme se doprovázeli hrou na vařeč-
ky. Posledním úkolem bylo připravit 
zdravou svačinku. Oblékli jsme si 
tedy zástěrky, umyli ruce a pak už 
jen mazali, zdobili a rovnali na talíř. 
Výsledkem byly úžasné jednohubky.

Seznámili jsme se s osobností 
sv. Václava, oslavili narozeniny naší 
republiky, užili si Halloween, povídali 
o dušičkách. Poznali jsme legen-
du o svatém Martinovi a povídali si  
o svobodě.

V závěru roku jsme se těšili na 
Ježíška, učili se koledy, vyráběli 
vánoční dekorace a přáníčka. A ani 
teď se nenudíme, u nás ve škole je 
prima.

Radka Bugnová,
Základní škola Sokolovská

Děti pódia zahráli v Liberci
Mnichovohradišťský dětský divadel-
ní kroužek Děti pódia představil na 
konci listopadu v Liberci svou novou 
hru s názvem Příběhy z Čarovného 
mlýna. Jedná se o autorské zpra-
cování staré lužickosrbské pověsti  
O Krabatovi. 

Nové, netradiční zpracování 
trvalo 60 minut a mladým hercům 
a herečkám se náramně povedlo. 
Inscenace, šikovně upravená i pro 
nejmenší publikum, všechny zau-
jala nejen humornou nadsázkou, 
děsivými scénami, ale hlavně úplně 
novým koncem, který se od originálu 
značně liší. „Bylo nám moc líto čaro-

děje, kterého jsme nakonec nechtěli 
nechat umřít, o to složitější pro nás 
pro všechny bylo vymyslet, jak ho 
nechat žít, aby byl zachován šťastný 
konec, který v pohádce nesmí chy-
bět,“ poznamenávají herci. 

Toto představení bylo vytvořeno 
převážně pro projekt o setkávání  
s Lužickými Srby, jenž bude probíhat 
až do konce roku 2020, tudíž se náš 
soubor s hrou rozhodně neloučí. Ka-
ždopádně se již těšíme, že ji předve-
deme i v Mnichově Hradišti.

                                                                                                                           
Za Děti pódia 

Stanislava Matulová

Laťka 2019
V úterý 10. prosince se na sále 
Základní školy Studentská uskuteč-
nil již 23. ročník soutěže ve skoku 
vysokém MH laťka. Nejprve mezi 
sebou bojovali chlapci a děvčata ze  
4. a 5. tříd Základní školy Studentská.  
K výkonům, které stojí za povšimnu-
tí, patří za čtvrtý ročník skoky Luká-
še Rambouska (125 cm) a Natálie 
Pánkové (115 cm), za pátý ročník 
pak vítězné skoky Vincenta Bíbrlíka 
(130 cm) a Amálie Beránkové (125 
cm).

Téhož dne odpoledne se za 
účasti žáků ze ZŠ Sokolovská, ZŠ 
Studentská, ZŠ Bakov nad Jizerou, 
ZŠ Bělá pod Bezdězem a z Gym-
názia Mnichovo Hradiště konalo 
zápolení žáků 6. až 9. tříd. Celkem 
se zúčastnilo 111 závodníků – z toho 
48 dívek a 63 chlapců. 

V kategorii chlapců 9. ročníku 
se o stupně vítězů podělili s výko-
nem 155 cm tři nejlepší. Pořadí bylo 
určeno podle počtu pokusů. První 
místo patřilo Tomáši Trpišovskému 

ze ZŠ Sokolovská, 2. místo obsa-
dil Lukáš Dunka ze ZŠ Studentská 
a třetí byl Jan Kejmar z téže školy. 
Výkonem 145 cm vyhrála kategorii 
dívek 9. ročníku Kristýna Jeníčková, 
8. ročník vyhrál mezi chlapci Jan  
Filipec výkonem 150 cm, v dívkách 
skočila Bára Baliczová 140 cm, 
všichni ze ZŠ Studentská. Výkonem 
140 cm v kategorii chlapců 7. tříd 
vyhrál Vojta Formáček, v dívkách 
výkonem 135 cm Tereza Štěpánko-
vá, oba ze ZŠ Studentská. Konečně  
v kategorii 6. tříd vyhrál Štěpán Egert, 
taktéž ze ZŠ Studentská, výkonem 
135 cm a v dívkách vyhrála výkonem 
130 cm Anna Hronová z místního  
gymnázia. 

Atmosféra závodu byla jako 
vždy výborná. Příznivci sportu  
a hlavně skoku do výšky si přišli na 
své a už se určitě těší na další roč-
ník.

                                                                                                                                        
Učitelé tělesné výchovy,

Základní škola Studentská

Geostezka u ZŠ Studentská
Na Základní škole Studentská letos 
v předmětech přírodovědná a ze-
měpisná praktika probíhá projekt Po 
stopách kamenů. Pod záštitou Klubu 
českých turistů a za finanční podpo-
ry Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
budujeme v parčíku před školou ma-
lou geologickou stezku. Ta bude ob-
sahovat osm bloků hornin, které se 
z velké části vyskytují v okolí města. 
V současné době je stezka již téměř 
hotová, v průběhu února u ní ještě 
přibudou infopanely o konkrétních 

typech hornin. Aby geostezka ne-
sloužila jen jako učební pomůcka, 
chystáme v návaznosti na ni několik 
turistických tras pro veřejnost, jež 
povedou k významným geologickým 
bodům v širším okolí města. Pro 
děti, které se s dospěláky na zmíně-
né trasy vydají, připravujeme báda-
vě-hravé pracovní listy na cestu.

K. Bulířová, D. Dušková,  
L. Kasalová, P. Nová, A. Tóthová,                                       

Základní škola Studentská

Zažít 17. listopad 
Dne 17. listopadu 2019 uplynulo 30 
let od sametové revoluce. Celá re-
publika toto kulaté výročí oslavovala 
a naše škola nezůstala pozadu. Vše 
začalo tím, když se mezi žáky dosta-
ly tajné letáky s textem, že se všichni 
sejdeme na pietní akci za školou. 
Aniž by někdo pořádně věděl, o co 
vlastně jde, sešli jsme se u zadního 
vchodu v hojném počtu. 

Poté přešly 8. a 9. třídy na sál, 
kde byly připraveny úkoly souvisejí-
cí mimo jiné se životem v tehdejším 
režimu a kde také žáci dostali příleži-
tost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak 
se mohli cítit lidé, pokud si je k výsle-
chu zavolali příslušníci STB. Před-
zvěstí velkého završení celé akce 

pak bylo vytváření transparentů. 
Následně jsme se všichni pře-

místili do městského kina. Tam jsme 
zhlédli dokumentární film o exilu  
a poslechli si zážitky pamětníka Mi-
roslava Smutného. Z kina jsme šli  
i za nevlídného počasí před radni-
ci, kde jsme rozbalili transparenty  
a hromadně zpívali píseň Jednou 
budem dál. 

Celá akce byla pro nás perfekt-
ním zpestřením a moc nás překva-
pilo, jakou práci si s ní naši učitelé 
dali. Děkujeme a těšíme se na další 
podobné akce.

                                                                                                                              
Vojta Pomezný,                                                                                                                              

Základní škola Studentská
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Výtěžek z prodeje vánočních hrnků na mnichovohradišťském jarmarku spolu 
se sponzorskými dary a vybraným dobrovolným vstupným letos opět poputu-
je na dobrou věc, konkrétně na podporu spolku Slunce všem. Symbolický šek 
přímo na akci převzala ředitelka této organizace Marcela Kurfistová.

Slunce všem je spolek působící na Turnovsku od roku 2004. Na začát-
ku své existence provozoval pouze volnočasové aktivity, od roku 2012 však 
začal poskytovat registrované sociální služby, a to formou centra denních 
služeb a od roku 2017 i odlehčovací služby pro dospělé, těžce mentálně po-
stižené s autismem i s poruchami chování. Tyto služby od jejich vzniku vyu-
žívá pravidelně i mladý muž z Mnichova Hradiště, pro kterého rodina nenašla 
odpovídající zařízení v celém Středočeském kraji.

„Výtěžek z jarmarku, který jste se rozhodli věnovat našemu spolku, vyu-
žijeme na zakoupení vnitřního vybavení do právě probíhající přístavby patra 
našeho centra (sedací nábytek, regály, televize, vybavení pro praktický ná-
cvik v domácnosti a ergoterapeutické činnosti). Nové patro bude sloužit pro 
odlehčovací služby a zajistí dostatečnou kapacitu. Využívat jej budou děti  
a dospělí s mentálním postižením, autismem i s ostatním postižením,“ vy-
světluje Marcela Kurfistová. (wem)

Výtěžek jarmarku podpořil 
spolek Slunce všem

ADVENT 
2019

Půjdem spolu (nejen) do Betléma
Vánoční čas přinesl letos žákům 
Základní školy Studentská hned ně-
kolik akcí. Prvním takovým počinem 
byl výlet na drážďanské trhy, který 
uspořádala paní učitelka Martoní-
ková. 6. prosince se tedy žáci vydali 
načerpat atmosféru do Drážďan. 
Nejprve došlo na „nutné“ nákupy 
v Primarku a pak byly konečně na 
řadě i tamější tradiční trhy, jež byly 
provoněné německými dobrotami. 
Ke spokojenosti všech pomohly  
i tóny německých koled a velmi pří-
větivé počasí. Aby však nešlo jen  
o zábavu, vyplňovali školou povinní 
výletníci v průběhu zájezdu pracovní 
listy a plnili jednotlivé úkoly. 

Dalším adventním zážitkem 
byla účast zástupců školní samo-
správy na vánočním jarmarku v Mni-
chově Hradišti. Aby mohli naši školu 
dobře reprezentovat, upekli velká 
linecká kolečka a srdíčka, která se 
rozhodli prodávat. Ačkoliv se pečení 
zúčastnila jen hrstka dobrovolníků, 

dílo se výborně dařilo a po škole 
se rozlévala sladká vůně blížících 
se Vánoc. V sobotu 7. prosince se 
sešli ti zástupci samosprávy, kteří za 
dozoru paní Matulové a Beranové 
cukroví prodávali. Během necelých 
dvou hodin byl stánek do posledního 
drobečku vyjedený (což bylo dobře, 
protože mnohým již začala být znač-
ná zima). Přesto si to všichni užili  
a měli radost z dobře odvedené 
práce. Výtěžek z jarmarku půjde na 
školní samosprávu, která s ním jistě 
dobře naloží – třeba i tak, že nám 
zorganizuje další skvělé akce.  

K 8. prosinci směřovala třetí 
předvánoční školní záležitost – pří-
prava živého betlému, o což se ve 
spolupráci s panem farářem Pavlem 
Machem již druhým rokem stará 
paní učitelka Matulová. Letos se děti 
zaměřily na samotný příběh zrození 
Ježíška, který pojaly trochu netra-
dičně s humorem, ale přitom neza-
pomněly zachovat patřičnou úctu  

k danému tématu. „Při aktivitách, 
jež jsme v rámci příprav představení 
měli, si děti zkoušely různé situace, 
které se mohly nebo i nemohly ten-
krát stát. Příběh jsme několikrát pře-
vyprávěli a hledali jsme části, které 
použít do představení. Občas jsme 
na odlehčení zažertovali, a protože 
se nám humor líbí, mnohé situace 
jsme zachovali. Z toho pak vzešla 
tchyně, jež odmítá povolit Josefovi, 
aby její dceru Marii vláčel těhotnou 
do Betléma, překvapený Josef, který 
netuší, že jeho žena je v očekávání, 
nebo rozčilení obyvatelé Betléma, 
které zlobí množství lidí v jejich 
městě. Myslím, že tato verze mno-
hé překvapila, ale také pobavila –  
a to možná o to více, že vtipy nebyly 
tak zcela prvoplánové a vycházely 
ze samotných účinkujících,“ dodává 
paní Matulová. 

A zbývá ještě čtvrté adventní 
zastavení – návštěva kostela sv. 
Jakuba, kterou mohlo díky panu 

děkanovi Pavlu Machovi absolvovat  
v průběhu druhého adventního týd-
ne postupně hned několik tříd naší 
školy. Po milém přivítání se žáci usa-
dili v kostelních lavicích a naslou-
chali příjemnému hlasu pana faráře, 
jenž je seznámil s pojmy týkajícími 
se adventního času. Dozvěděli se 
také hodně informací z historie kos-
tela. Překvapilo je například, že zá-
klady kostela jsou starší než město 
samotné. Po zodpovězení dotazů 
se děti spolu se svým doprovodem 
přemístily na kůr, kde si mohly pro-
hlédnout i poslechnout varhany. 
Následovalo stoupání po točitých 
schodech na zvonici, kde byly vy-
světleny povinnosti zvoníka i historie 
kostelních zvonů, z nichž největší je 
zvon Jakub. Na závěr prohlídky pan 
Mach otevřel věžní okenice a dětem 
se otevřel nádherný výhled na celé 
město.

Učitelé a žáci,
Základní škola Studentská

Dovolte mi, abych se na prahu nového roku ohlédla za 
loňským Mikulášem. Lidé z Jednoty bratrské v Mnichově 
Hradišti už tradičně přišli na náměstí a předvedli scénku. 
Z té poslední se diváci mohli dovědět, jak to s Mikulášem 
vlastně bylo. Kdo to byl, odkud pocházel a proč nosí takové 
zvláštní oblečení. Se stejným poselstvím zavítali i do DPS 
a do Modrého kamene. 

Právě tam jsem si já osobně předvánoční atmosféru 
nejvíce užívala. Tito dědečkové a babičky (promiňte mi 
to domácí oslovení) vytvořili báječnou atmosféru. Většina  
z nich si užívala naše vystoupení a neřešila, jestli se nám 
něco nepovedlo nebo jestli byly kostýmy patřičně výprav-
né. Radostně s námi zpívali koledy, které si pamatovali ješ-
tě ze svých dětských let. Když jim ti nejmenší, převlečení 
za Mikuláše a anděly, roznášeli drobné dárečky, užívala 
jsem si já nebe na zemi. Viděla jsem nepředstíranou ra-
dost a přijetí. Cítili jsme se tam jako doma. Už samotné 
uvítání panem ředitelem a ošetřovatelkami bylo velmi 
krásné a vlídné. Jsem moc ráda, že jsme mohli přinést ra-
dostnou zvěst o Mikuláši, kterého Ježíš proměnil, nejen na 
náměstí, ale i do obou domovů pro seniory. Moc si vážíme 
celoroční podpory od města Mnichova Hradiště, díky kte-
ré můžeme právě takovéto akce pořádat a lidi kolem sebe 
obdarovávat.

Za Jednotu bratrskou Dana Nováková

Mikuláš a kouzlo 
obdarovávání
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17. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie o partě lidí trávících konec roku ve Vysokých Tatrách.

18. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAKLETÉ PÍRKO
Česká pohádka o princi zakletém do ptačí podoby a jeho záchrákyni Anince.

23. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Dokument o slavném českém hudebním skladateli v režii jeho syna.

18. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NA NOŽE
Skvěle obsazený napínavý detektivní film jak od Agathy Christie.

19. LEDNA, 15:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
ADDAMSOVA RODINA
Animované zpracování komediálního seriálu z 60. let.

21. LEDNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
VÝCHODNÍ INDONÉSIE
Výprava na sopku, potápění v moři, setkání s varany v podání R. Tkáčikové.

22. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Česká krimikomedie parodující klasické kriminálky s policistou D. Novotným.

24. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie o dvou kamarádkách řešících životní trable, ale hlavně lásku...

25. LEDNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 3D
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

25. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL 2
Zasněžené hory jako kulisa několika romantických dobrodružství.

26. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
ZAKLETÉ PÍRKO
Česká pohádka o princi zakletém do ptačí podoby a jeho záchrákyni Anince.

KINO

11. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY 
Další zábavné příhody dvou nešikovných kutilů.

4. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Nesourodá dvojice animovaných agentů dovede překvapivě spolupracovat.

4. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VLASTNÍCI 
Schůze obyvatel bytového domu jako námět komedie s řadou známých herců.

5. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAKLETÉ PÍRKO
Česká pohádka o princi zakletém do ptačí podoby a jeho záchrákyni Anince.

8. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LE MANS 66 
Souboj vozů Ford a Ferrari v legendárním 24hodinovém závodě.

9. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VÝJIMEČNÍ
Téma autismu v dramatické komedii o autistech a jejich pečovatelích.

10. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách. 

11. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie o partě lidí trávících konec roku ve Vysokých Tatrách.

12. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

15. LEDNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

KALENDÁR AKCÍˇ

3. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAKLETÉ PÍRKO
Česká pohádka o princi zakletém do ptačí podoby a jeho záchrákyni Anince.

15. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
V devátém pokračování přichází závěr „hvězdné“ ságy!

16. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MŮJ PŘÍBĚH
Někdejší baletka přichází o všechno, aby znovu našla štěstí i lásku.

29. LEDNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Vztah Zloby a její kmotřenky Růženky čeká těžká zkouška.

29. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie o partě lidí trávících konec roku ve Vysokých Tatrách.

30. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOLITTLE
Nové zpracování příběhu o doktoru, který rozumí řeči zvířat.

31. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Česká krimikomedie parodující klasické kriminálky s policistou D. Novotným. 

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO
9. LEDNA, 17:00 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
KOMUNIKACE U PŘEDŠKOLÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
Workshop pro učitele i rodiče, na kterém se dozvíte vše podstatné  
o vývoji dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostice a terapii 
narušené komunikační schopnosti u dětí či jakým způsobem dítě rozvíjet. 
Workshop proběhne ve Volnočasovém centru Mnichovo Hradiště, vstup je 
pro zájemce zdarma.

16. LEDNA, 15:30 AŽ 18:00
STAGES
Přijměte pozvání na workshop metody Stages, která rozvíjí talent, tvořivost 
a inovativní myšlení nejen u dětí, ale i u dospělých.Workshop je pro všechny 
zájemce zdarma, je nutné se na něj registrovat na: www.map-mh.cz.

V předvánočním čase se ve Dnebo-
hu konaly hned dvě sousedské 
akce. Při první se sešli zájemci  
o keramické tvoření všech generací 
a druhá, rozsvěcení vánočních svě-
tel, přilákala hlavně děti a rodiče. 

Možnost vyrobit si keramický 
svícen v podobě stromečku nebo 
vánoční koule přilákala snad dva-
cítku aktivních maminek a dětí. Aby 
se výrobky zdařily, pozvali jsme na 
pomoc keramičku dílny Keramysh  
z nedalekého Solce, a i díky ní všichni 
vytvořili nádherné vánoční dekorace. 
Příjemné nedělní odpoledne doplnily 
dnebožské babičky, které dobrotami 
všeho druhu vyladily atmosféru do 
podoby čajového dýchánku. Při čaji, 

kávě i svářáku se sedělo, povídalo  
a tvořilo až do tmy a všichni odchá-
zeli s úsměvy na tváři. 

Hned následující sobotu děti ne-
trpělivě čekaly, až padne soumrak.  
S přicházející tmou společně se 
svými rodiči vyrazily na místní hřiš-
tě, kde se k nim s prvními hvězda-
mi snesl anděl. Za básničku nebo 
písničku od něj dostaly nadílku  
a společně přivolaly vánoční světla 
– rozsvítily stromeček a další výzdo-
bu. Opět se nikomu nechtělo domů, 
děti si užívaly noční dobrodružství  
a sousedé povídali a užívali si další-
ho vydařeného setkání.

Zuzana Morkusová

Advent ve Dnebohu

Čas vánoční má být obdobím rados-
ti, klidu a spokojenosti. Snad každý  
z nás má již od dětství spojené Vá-
noce s krásnými vzpomínkami. A pro 
ty nejmenší jsou Vánoce spojené  
s netrpělivým čekáním na Jezíška.

A právě ti nejmenší umějí roz-
dávat radost a štěstí nám všem.  
V předvánočním shonu se o to za-
sloužily malé stříbrné hvězdičky 
– děti z mateřské školy v Mírové 
ulici ze třídy Beruška spolu s paní 
učitelkou Rejzkovou a paní učitelkou 
Kopeckou.

Svým vystoupením Vánoční 
hvězdičky vytvořeným z netradič-
ních vánočních písní vystoupily na 
vánočním jarmarku v našem měs-
tě, na rozsvícení vánočního stromu  
v Hoškovicích a nezapomněly ani na 
babičky a dědečky. Rozdávaly totiž 
radost v domě s pečovatelskou služ-
bou i v Klubu Mnichovo Hradiště. Za 
to jim všem patří velké poděkování.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová

Vánoční hvězdičky

Mnohým žákům devátých tříd nyní 
nastalo poměrně náročné období 
– volba středních škol a učilišť, pří-
prava na přijímací zkoušky a vidina 
nástupu do nového kolektivu. To 
jednomu na klidu nepřidá. Deváťáci 
si tak teď možná občas rádi vzpome-
nou na dobu v podstatě bezstarost-
ných školkových či prvostupňových 
let, kdy byli od momentu nutnosti 
volby svého budoucího zaměření či 
povolání ještě na hony vzdáleni.

A tak jsme jim s tím návratem 
do školky trošku pomohli. Prohloubili 
jsme totiž spolupráci s Mateřskou 
školou Jaselská a po dohodě s paní 
učitelkou Helenou Charvátovou cho-
dí žáci devátého ročníku za dopro-
vodu paní učitelky Trpkošové každý 
čtvrtek číst malým dětem pohádky. 
Děti, které nejdou domů po „o“, si 
tak před „spa“ mohou poslechnout 
příběhy z úst o zhruba desítku let 
starších holek a kluků. 

Žáci naší školy, kteří již předčí-
tání absolvovali, se shodli, že to byl 
pro ně intenzivní a příjemný zážitek 
a že si to rádi zopakují. Ze školky 

odcházeli plni dojmů a se zjitřenými 
vzpomínkami na svou vlastní před-
školní docházku. Tímto velmi dě-
kujeme všem čtenářům, kteří se do 
této činnosti zapojili.

Druhé poděkování patří opět 
klukům a holkám z devátého 
ročníku, a to znovu ve spojitosti  
s výše zmíněnou mateřskou školkou  
a tentokrát také s prvním stupněm 
Základní školy Studentská. 5. pro-
since to byli totiž znovu právě oni, 
kdo jako Mikulášové, andělé a čerti 
udělali dětem velkou radost mikuláš-
skou nadílkou. 

Není divu, že je každý rok ze 
strany našich nejstarších žáků  
o účast na Mikuláši velký zájem. 
Emoce malých dětí se totiž na ty 
velké velice snadno přenášejí, takže 
se ze své „služby“ vracejí spokojení  
a s úsměvem na rtech.

Věříme, že se nadšení z obou 
akcí pro předškoláky a pro děti  
z prvního stupně překlene i do ná-
sledujících ročníků.

                                                                                                                                     
Učitelé ze ZŠ Studentská

Zpátky do mateřinky: 
poděkování deváťákům

18. LEDNA,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LHÁŘKA 
Nová situační komedie v podání DS Tyl Mnichovo Hradiště.

18. LEDNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO? 
Jak se žilo první lidem na světě, o kterém ještě nevěděli, jak funguje.

DIVADLO

20. LEDNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
FANTASTICKÁ ŽENA 
Existuje vůbec dokonalý partner? A co když se náhle zhmotní vedle vás?

23. LEDNA,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DUO ADAMUS – LEVICKÝ: O VĚČNÉM DECHU 
Koncert hobojisty a hráče na anglický roh Adamuse a klavíristy Levického.

8. ÚNORA, 20:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
XIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Orchestr, burleskní vystoupení, udílení cen města, tanec, soutěž o ceny...

PŘIPRAVUJEME

OSTATNÍ

8. A 22. LEDNA,15:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

19. LEDNA,14:30, DS KOHOUTEK (Ivana Olbrachta 897, Mn. Hradiště)
MEDVĚDÍ DIVADÉLKO 
Divadlo pro děti s následnou tvůrčí dílničkou – plstění medvídků. Zdarma.

5. LEDNA, 15:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
Průvod od radnice na faru společně se třemi králi a jejich doprovodem.

9. LEDNA, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S ADHD, VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ...
autismem a jinými poruchami. Výměna zkušeností, rady a diskuze.

24. LEDNA, 19:00, ŠKODA MUZEUM MLADÁ BOLESLAV
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Velký večer maturantů z Gymnázia Mn. Hradiště!

28. LEDNA, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM 4
Městské muzeum zve na čtvrtou ze série tematických besed. Prostřed-
nictvím dosud nezveřejněných fotografií i videí zavzpomínáme na to, jak 
vypadala dolní část našeho města v dobách minulých. Představíme si 
místní stadion, včetně nejen sportovních událostí, které se zde odehrávaly, 
všechny plovárny na řece Jizeře, továrny stojící v jejím dosahu, i povodně, 
které se zapsaly do historie. Městským parkem s rozhlednou a židovským 
hřbitovem dojdeme k ‚‚Benešovce‘‘, projdeme se bývalou židovskou čtvrtí 
se synagogou, školou a řadou živností, Havlíčkovou ulicí se vrátíme do 
ulice Palackého, kde jsme započali minulou procházku. Připomeneme také 
známé obyvatele těchto míst.
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CHODÍM PO MĚSTĚ
Nový rok a nová předsevzetí! Dává-
me si je jako děti, rodiče, jako žáci, 
učitelé, jako lenoši či jako sportovci. 
A co jako občané? 

Jako občané Mnichova Hradi-
ště zajisté chceme mít město pěk-
né a všechny jeho složky funkční.  
Jenže jednou tou jeho složkou jsme 

i my sami. Tudíž pěstujme, vzdělá-
vejme, povznášejme právě sebe:  
jen tak můžeme zlepšit charakter 
celé společnosti, potažmo našich 
politiků, na něž si tak často stěžu-
jeme.

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

INZERCE

Před půl rokem jsem v jednom svém 
sloupku kritizoval budování obřích 
logistických center na orné půdě. 
Obecný problém jsem pojednal  
na konkrétním případu: rozvojové 
ploše Haškov v katastru města  
Mnichova Hradiště, odkud pochá-
zím. Tam se chystalo vybudování 
ohromných skladů a v redukované 
podobě obdobný záměr bohužel 
stále trvá.

Před oním půl rokem mému 
sloupku kdosi vytkl úvodní zmínku  
o „polích, která po staletí zúrod-
ňovali naši předkové“. Na polích 
rozvojové plochy Haškov lze prý 
pěstovat nanejvýš řepku – takže ja-
kápak staletí zúrodňování? Avšak 
právě tato výtka mě přiměla, abych 
se o historickou hodnotu dotčené 
lokality začal zajímat hlouběji.

A nestačil jsem se divit! Od 
archeologů jsem se postupně 
dozvídal o dlouhé řadě osídlení, 
jejichž stopy se na zdánlivě na-
prosto bezvýznamných polích do-
chovaly až do současnosti. Ale jest-

liže doposud je ničila hluboká orba,  
v budoucnu jim hrozí likvidace vý-
stavbou logistického, resp. průmys-
lového areálu. 

Proto jsem nakonec pracoviště, 
které zajišťuje výkon archeologické 
památkové péče, požádal o odborné 
stanovisko. Mám to tedy teď černé 
na bílém. Tam, kde se plánuje vý-
stavba velkých hal, dokládá arche-
ologický materiál „aktivity snad již  

Nezničme si minulost!
KOMENTÁŘE A NÁZORY

v mladém paleolitu (cca 40 – 12 tisíc 
let př. n. l.), sídlení od mladší nebo 
pozdní doby kamenné (6./5. – 3. 
tisíciletí př. n. l.), výrazně v mladší 
až pozdní době bronzové (14./13. 
–  9. stol. př. n. l.), době halštatské 
(8. – 5./4. stol. př. n. l.) a také aktivity 
našich slovanských předků v raném 
středověku a nepočetně v období 
vrcholného a pozdního středověku 
a novověku.“

Výše uvedené zní jako dosti 
nudný výčet, ale jinými slovy to zna-
mená následující:

V lokalitě na okraji dnešního 
Mnichova Hradiště patrně pobý-
vali první moderní lidé, lovci, kteří 
nahradili neandrtálce. Mohli to být 
současníci tvůrců skalních maleb  
v Altamiře a Lascaux či autora Věs-
tonické Venuše. Na těchže místech 
žili o tisíciletí později zemědělci, 
kteří již obývali trvalé stavby a kromě 
skotu, koz a ovcí chovali také psy. 
Poté sem přišli lidé, kteří již používali 
bronzové zbraně i nástroje a zdobili 
se bronzovými šperky. Popel svých 

zemřelých ukládali do hliněných 
popelnic, proto se o nich mluví jako  
o „lidu popelnicových polí“. Ná-
sledovalo osídlení kulturou po-
užívající železné nástroje, která 
postupem času dospěla až k ražbě 
mincí…

Mám pokračovat? Myslím,  
že není třeba. Jde o velice 
cennou lokalitu, svého druhu 
knihovnu zaznamenávající tisíce  
a tisíce let historie naší vlasti.  
A nejlepší návod, jak s ní naložit,  
dává zmíněný archeologický posu-
dek. Žádné haly, nýbrž: „Je na mís-
tě vážně uvažovat o možnosti pro-
hlášení části lokality na pozemcích 
tzv. rozvojové plochy VL82 (P57Z) 
za nemovitou kulturní památku  
a zajistit (nejlépe zatravněním), 
aby nedocházelo k dalšímu roz-
orávání archeologických situací. 
Je tak šance zajistit alespoň čás-
tečné zachování cenné archeolo-
gické památky příštím generacím.“

Miroslav Bobek

INZERCE

Odchovanci MSK v reprezentaci
Je vždy potěšující pro vedení, tre-
néry i fanoušky, když se některý  
z odchovanců klubu prosadí i mimo 
něj, natož v reprezentaci ČR...

Od pátku 6. prosince se v ost-
ravské hale Dubina konal turnaj Vi-
segrad CUP 2019 ve futsalu. Účast-
nily se ho reprezentační výběry 
juniorů U19 České republiky, Maďar-
ska a Slovenska. Stejně tak byl tento 
turnaj určen pro přípravu týmu fut-
salu žen. Oba celky se připravují na 
kvalifikaci mistrovství Evropy. MSK 
měl dokonce zastoupení v obou 
týmech. Do reprezentace juniorů 
U19 byl nominován náš odchovanec 
a nyní hráč Slovanu Liberec Adam 
Knobloch. Do týmu žen byla nomi-
nována naše bývalá hráčka Denisa 
Skálová. Oba dva se v žákovských 
letech potkávali jako spoluhráči  
v týmech MSK. Reprezentační cel-
ky ČR nakonec skončily shodně na 
druhém místě za vítěznými Maďary. 
Adam Knobloch vedl dokonce svůj 
tým na turnaji jako kapitán a doká-
zal i jedenkrát skórovat, a to do sítě 
Slovenska.

Přejeme oběma našim někdej-
ším hráčům, aby dobře reprezen-
tovali Českou republiku, ať se jim  
i nadále daří jak ve fotbalové kariéře, 
tak na palubovkách při futsalových 
utkáních.

Nesmíme ale zapomenout ještě 
na dalšího našeho odchovance. Tím 
je hráč FK Mladá Boleslav Vojtěch 
Stránský, který společně s Adamem 
Knoblochem předváděl svého času 
v jednom týmu MSK výborné výko-
ny. V začátcích své fotbalové kariéry 
totiž nastupoval v dresu našeho klu-
bu. Byla radost se na ně dívat! Vojta 
již také oblékl reprezentační dres,  
a to ve fotbalové reprezentaci České 
republiky U17. Gratulujeme!

Vedení mnichovohradišťského 
fotbalového klubu přeje všem svým  
hráčům, trenérům, rodičům a věr-
ným fanouškům i ostatním občanům 
našeho města krásný rok 2020, 
hodně zdraví a pohody. Věříme, že 
s většinou se potkáme kde jinde než 
na fotbalových stadionech.

Vedení MSK

Nejmladší oddávající v ČR je 
Martin Bígl z Mnichova Hradiště
Nejmladšího mnichovohradišťského 
zastupitele, dvacetiletého Martina 
Bígla, čekal 7. září 2019 mimořádný 
úkol. V kapli sv. Anny si kolem krku 
poprvé pověsil závěsný odznak se 
státním znakem České republiky 
a ujal se role oddávajícího. O pár 
desítek minut později prohlásil snou-
bence Lukáše a Lenku manželi.

„V den svatby jsem měl žaludek 
na vodě, stále jsem si opakoval řeč, 
kterou jsem si přichystal, a nervózně 
počítal minuty do obřadu. Ve chvíli, 
kdy jsem začal mluvit, ze mě vše 

spadlo a byl to velmi příjemný záži-
tek. Bylo hezké, spíše až komické, 
že po obřadu jsme si gratulovali na-
vzájem,“ říká mladý oddávající, který 
nyní s potěšením oddá i další páry, 
které o to projeví zájem.

Pelhřimovská agentura Dobrý 
den, která spravuje databázi čes-
kých rekordů, potvrdila, že Martin 
Bígl se stal nejmladším oddávajícím 
v České republice a 14. listopadu 
tento rekord zaregistrovala.

Martin Weiss

Naši letečtí modeláři v roce 2019
Letecký modelářský kroužek podpo-
rovaný městem Mnichovo Hradiště  
a vedený obětavým vedoucím Ale-
šem Rychlým si v aktuálním školním 
roce připisuje další rok do historie 
své působnosti. 

O zručnosti dnešní mládeže 
jsem slyšel již mnoho. Je ale zkrátka 
jiná doba. Někdo bude namítat, že 
když jsme byli malí, postavili jsme 
na dvoře za domem pomalu perpe-
tum mobile. Jak řekl klasik českého 
národa: „Můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím i nesouhlasit, ale to 
je tak všechno, co se proti tomu dá 
dělat.“

My, modeláři, se v tomto ohle-
du snažíme něco podnikat. Když si 
ti starší z nás sáhnou do svědomí, 
přece i jim třeba vnuk dost často 
radí jak používat mobilní telefon pro 
komunikaci přes sociální sítě. Jak ří-
kám, je jiná doba, a tak i my využívá-
me moderní postupy a technologie, 

o kterých se některým z nás starších 
ani nezdálo. 

Dříve si každý modelář prochá-
zel kolečkem staveb modelů ještě 
pod Svazarmem (někdejší svaz 
spolupracující s armádou). Dnes 
po krátkém seznámení se základy 
práce s nožem a pilkou jdou mladí 

modeláři hned na stavbu modelu vě-
troně s RC ovládáním. Staví se více 
stejných modelů najednou, a tak od 
sebe modeláři mohou navzájem opi-
sovata získávat zkušenosti. I to jim 
dá ale někdy pořádně zabrat. Asi 
jsme dříve na to opisování byli lépe 
vybaveni.                   ...12

Žantovský, Havel a my
Jednotlivá díla ze souboru Antikó-
dy visí podél stěn Volnočasového 
centra Mnichovo Hradiště, vývar má 
správnou chuť a rohlíčky podle Čiri-
ny lákají k zakousnutí. Je pár minut 
před půl šestou a na židle dosedají 
další a další příchozí. Jedním z nich 
je i náš host, Michael Žantovský. 
Právě on přijal pozvání na besedu 
s názvem Václav Havel: Tady a teď. 
Ředitel Knihovny Václava Havla, 
bývalý velvyslanec a též dlouholetý 
přítel našeho prvního českého pre-
zidenta, usedá na jednu z předních 
židlí a zhruba hodinu a půl trvající 
havlovský podvečer může začít. 

Na setkání, které připravil spo-
lek Naše město Mnichovo Hradiště 
a které je součástí cyklu Nezapomí-
nejme!, po úvodním vysvětlení toho, 
proč se na takovéto akci podává čirý 
vývar bez zavářky a makové rohlíč-
ky, dojde na představení činností 
Knihovny Václava Havla – pan Žan-
tovský tím dokumentuje to, jak se 
knihovna snaží pracovat s Havlovým 
odkazem, zpřístupňovat jeho myš-
lenky i hodnoty dalším generacím  
a především jej představovat jako 
člověka z masa a kostí, ne jako 
modlu. 

V průběhu večera se ozývají 
praktičtěji i filozofičtěji pojaté otáz-
ky. Témata jsou různorodá, tak jako 
život hlavního protagonisty večera 
– Havla. Žantovský vzpomíná na to, 
jak se s pozdějším československým 
prezidentem seznámil, jak s ním na 

Hrádečku vařil guláš, aby zachránil 
Československo, či na to, jak Havel 
přijímal odpovědnost za svá případ-
ná selhání, přemýšlel nad vlastními 
kroky nebo někdy obtížně hledal  
v  náročných chvílích to nejlepší ře-
šení. Dochází i na vztah k Evropské 
unii, vyrovnání se s komunistickou 
minulostí naší země či na přemítá-
ní nad tím, že je v životě  „střízlivá 
vytrvalost účinnější než nadšenecké 
ovace“. 

Na jednotlivých dílech dopro-
vodné výstavy Antikódy pan Žan-
tovský vysvětluje, jak tyto grafiky na 
pomezí poezie a výtvarného umění 
dobře ilustrují dobu komunismu i Ha-
vlův pohled na svět a tehdejší dobu. 

První prosincový podvečer se 
nachýlil ke svému závěru, poslední 
dotaz byl zodpovězen, v myslích 
přítomných však jistě zůstaly za-
sety otázky týkající se demokracie 
či spravedlnosti, o nichž ve svých 
dílech tento státník psal a jimiž i žil. 

Iva Štrojsová

Michael Žantovský. Foto: D. Sehnoutka
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O listopadu 1989 Říct ‚‚děkuji‘‘, 
na to není nikdy pozdě

DĚKUJI 

zakládajícím členům Občanského fóra ze dne 26. listopadu 1989.

Kolomazník Vladimír – Fruta MH
Ing. Tomáš Rakouský – OPS MH

Dvořák Stanislav – OSS MH
Sedláček Vítězslav –OSS MH
Kvapil Jindřich – OPP Bakov

MUDr. Kloučková Jaroslava – poliklinika MH
MUDr. Rakouská Božena – poliklinika MH

Beran Pavel – student Gymnázium MH
Baumruk Miroslav – Kovodružstvo

Novák Antonín – Průmstav

DĚKUJI

všem statečným občanům Mnichova Hradiště, kteří hned v listopadových  
a prosincových dnech přišli do Občanského fóra a nasazovali svoji 

svobodu, budoucnost svých dětí i své zaměstnání. Jsou to:

Irena Maděrová
Marcela Fedorová

Josef Lang
Martina Bachová

Luboš Hančl
Jaroslav Otáhal
Ferdinand Šubrt 

a další, jejichž jména si již nepamatuji.

Děkuji panu Ernstovi a zaměstnancům technických služeb za rychlé 
zhotovení cedulí Masarykovo náměstí místo Gottwaldovo.

Děkuji panu Josefu Flanderkovi za instalaci videonahrávky událostí 
17. listopadu na Národní třídě, kterou dovezl syn Pavel Pekař z Prahy. 

Požádala jsem pana Flanderku veřejně 26. listopadu 1989 na shromáž-
dění u nádraží a za dva dny se již promítala za velkého ohlasu občanů 

ve výloze drogerie na náměstí.

Děkuji horolezcům z Mnichova Hradiště za sundání hvězdy z radnice.

Děkuji všem občanům Mnichova Hradiště i okolních obcí za jejich účast 
na akcích Občanského fóra. Bez jejich podpory by cesta ke svobodě 

byla daleko obtížnější. 

Jaroslava Kloučková

V průběhu listopadu a prosince mi-
nulého roku se v prostranství před 
radnicí nacházela panelová výsta-
va k 30. výročí sametové revoluce 
v roce 1989 přibližující okamžiky  
z událostí, které se konaly v našem 

městě. Byl zde i prostor pro vaše 
názory a připomínky, které jsme po-
stupně zaznamenávali. 

S dotazem na to, jaké změny 
pro občany naší země po roce 89 
nastaly, jsme se obrátili rovněž pří-

mo na žáky a studenty z parlamentů 
místních škol.

Všechny zaznamenané názory, 
vzpomínky či připomínky najdete ve 
fotogalerii na webu města a face-
bookovém profilu městského muzea. 

Všem, kteří se zapojili, děkujeme  
a o vzpomínky dalších pamětníků 
tímto prosíme!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Adventní výstava v muzeu
Městské muzeum v závěru roku 
2019 doslova žilo ozdobami! Na 900 
žáků nejen místních škol se přihlá-
silo na adventní program, jehož té-
matem byly vánoční ozdoby, což se 
odvíjelo od názvu výstavy Vánoční 
ozdoby včera a dnes, která trvala od 
30. listopadu do 22. prosince.

Žáci prvních až šestých roční-
ků si zkusili tradiční ruční zdobení 
foukaných skleněných koulí, pekli 
vánoční cukroví, vyráběli dárkové 
tašky a povídali si o době adventní. 
Školní programy v městském muzeu 
tradičně probíhají ve spolupráci se 
zkušenými učitelkami, v tomto přípa-
dě konkrétně děkujeme paní Haně 
Menzelové, Janě Havlíkové, Miro-
slavě Rydvalové, Jitce Mazánkové, 
Haně Knesplové a Aleně Bukvičko-
vé, jejichž pomoci si velmi vážíme.

Výstava představila ozdoby 
historické ze soukromé sbírky paní 
Věry Dvořáčkové z Hradce Králo-
vé. Jednalo se o voskové ozdoby 
z počátku 20. století, dále ozdoby 
dřevěné, kartonové, vyráběné na 
Železnobrodsku v letech 1920-1940, 
či vatové s tvary ovoce a zvonků.

Představili jsme také současné 
regionální výrobce vánočních ozdob, 
kteří v této české tradici pokračují.  
K takovým patří jičínská společnost 
HAN Martiny a Miloše Němcových, 
jejichž ručně zdobené skleněné vy-
fukované ozdoby znají téměř po ce-
lém světě, stejně tak skleněné per-
ličkové ozdoby rodinné firmy Rautis 
z Poniklé v Podkrkonoší s historií 
výroby již od roku 1902. V Poniklé se 

právem pyšní světovou jedinečností 
v dochování starých technologických 
postupů do dnešních dnů a usilují  
o její zapsání na seznam nehmot-
ného kulturního dědictví lidstva 
UNESCO.

Ozdobou výstavy byl nepochyb-
ně velkoformátový skleněný betlém 
od Evy a Karla Urbanových, manže-
lů tvořících v rodinné vile v Hubálo-
vě pod vlastní značkou Urbanglass 
– skleněné figurky. Toto mistrné dílo 
se stává součástí sbírky městského 
muzea. Zastoupeny byly i ozdoby  
z jiných materiálů. A to pletené z oro-
bince, rukama paní Ivety Dandové  
z Mnichova Hradiště, nositelky toho-
to v našem kraji tradičního řemesla. 
Ale také voskové od místní včelařky 
Markéty Svárovské, které jsou jed-
ním z produktů její včelí farmy Svá-
rovská Honey z Dolců. Obdiv našich 
návštěvníků patřil zručnosti paní 
Stanislavy Charamzové z Mnichova 
Hradiště, která na výstavu připravila 
ozdoby z paličkované krajky. Všem, 
kteří se na adventním programu  
v prostorách městského muzea po-
díleli, i vám, kteří jste k nám v době 
adventní zavítali – děkujeme! 

Těšíme se zde na opětovnou 
viděnou v dubnu, při otevření stálé 
expozice a nové speciální výsta-
vy tentokrát na téma horolezectví 
sestávající z autorských záběrů fo-
tografa a filmaře PhDr. Karla Vlčka  
a Štefana ‚‚Pišty“ Berežného.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. hradiště
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MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

● Moderní vyšetřovací metody
● Osobní přístup
● Široký výběr brýlí
● Aplikace kontaktních čoček
● Odborné poradenství a servis

Najdete nás ve dvoře vedle pošty. Přijďte a objevte svět, na který je radost pohledět!

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

  Masarykovo nám. 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz
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Archiv Kamelotu
Pokud se vám do rukou nedo-
stalo starší vydání zpravodaje,  
a přesto byste si jej chtěli přečíst, 
můžete tak učinit na webu města  
v záložce Kamelot. 
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Novoroční MAPí aktivity...
...dokončení ze strany 7

Co zajímavého chystáme na 
následující měsíce? Máme radost, 
že naše pozvání přijala spisovatelka 
a lektorka Klára Smolíková – a ne 
jedno. Dorazí se svými programy do 
školek i škol na Mnichovohradišťsku 
a učitelům či neformálním vzděla-
vatelům pomůže s tvorbou pracov-
ních listů pro jejich aktivity. Bude-
me rozvíjet čtenářskou gramotnost  
s naučným textem, a to hned ve dvou 
dnech. Pronikneme do tajů Hejného 
metody, seznámíme se s funkcí Spe-
ciálně pedagogického centra, rodiče 
předškoláků se mohou opět těšit na 

seminář s Mgr. Hanou Otevřelovou 
– tentokrát dojde i na jejich ratoles-
ti, které se pocvičí v dovednostech, 
jež by měly coby předškoláci hravě 
zvládat. Nejen tyto, ale mnohé další 
workshopy, přednášky, setkání atd. 
připravujeme pro všechny s „otevře-
nou myslí“. Aby vám z naší nabídky 
nic neuniklo, sledujte webové strán-
ky www.map-mh.cz či facebookový 
profil MAP II Mnichovohradišťsko. 
Věříme, že si z naší bohaté nabídky 
vzdělávacích aktivit pro rok 2020 vy-
bere opravdu každý!

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

EKG Mnichovohradišťáka – známe výsledky!
30 + 740 = 2019. Zvláštní počty, 
víme, a leckterý devítiletý čtvrťák by 
se nám za takový výpočet vysmál. 
Nechceme tady ale řešit žádnou 
základní matematickou operaci, 
jako je sčítání. Loňský rok byl pro 
naši zemi, a tedy pro nás všechny 
významný, neboť jsme mohli oslavit 
krásných 30 let svobody. A to není 
málo. Naše město však navíc osla-
vilo ještě vlastní významné výročí 
– 740 let od první písemné zmínky  
o Mnichově Hradišti. Znamená to, že 
uplynulý rok 2019 byl pro nás rokem 
důležitým, rokem oslav. I městská 
knihovna slavila, jak jen mohla. 

Malým Mnichovohradišťánkům 
četli v průběhu celého roku své 
oblíbené pohádky zástupci města  
a místních organizací, kromě tradič-
ní Noci literatury jsme zažili i její mni-
chovohradišťskou verzi, směli jsme 
se podílet na vydání sbírky vzpo-
mínek na Turnovskou ulici a místní 
obchody od mnichovohradišťského 
pamětníka pana Miroslava Pospíšila 
a také jsme se stali hostiteli výstav-
ky Příběh našeho města, která ještě 
stále dělá radost všem příchozím do 
městské knihovny. Kromě toho jsme 
přichystali spoustu dalších programů 

pro děti, pro mateřské školky a ško-
ly. Dospělí u nás před Vánoci našli 
trochu netradiční adventní kalendář. 
Připravovali jsme také naše zapojení 
do projektu Bookstart – s knížkou do 
života, o němž vám podrobněji na-
píšeme v některém z dalších vydání 
Kamelotu. Nebylo toho málo, ale tak 
významný rok se prostě musel po-
řádně oslavit! Jsme proto moc rádi, 
že jste s námi slavili i vy!

Ale protože knihovna nezaměst-
nává tři superženy, které zvládnou 
vše úplně samy, měly jsme i letos  
k ruce spoustu ochotných, šikovných 
a dobrých pomocníků. Doufejme, že 
teď na nikoho nezapomeneme. Za 
dobré nápady, šikovné ruce a lec-
kdy pevné nervy děkujeme manže-
lům Pospíšilovým, Haně Vignerové, 
Heleně Kratochvílové, Miroslavě  
a Esterce Vutkanovým, Květě Havlí-
kové a Verunce Umáčené, Andree 
Baliczové, Lence Sosnovcové, Dag-
mar Motlové, Anetě Hoření, Martině 
Kulíkové, Markétě Tomášové, Hele-
ně Kaluhové, Vladimíře Hozákové, 
Věře Krůfové, Haně Otáhalové, Eliš-
ce Kupcové, Janě Dumkové, Kamile 
Galetkové, Janě Vrabcové, Nikole 
Heinzové, Ivaně Maršálové, Anetě 

Velichové, Zuzaně Majdlochové, 
Lucii Velichové, Zuzaně Kuntošové, 
Marcele Jindříškové, Haně Studnič-
kové, dále pánům, Miloši Krůfovi, 
Pavlu Machovi, Janu Toušovi ml., 
Miroslavu Smutnému, Tomáši Jedlič-
kovi, Ondřeji Lochmanovi, Dominiku 
Malému, Petru Koženému, Vilému 
Motlovi, Otakaru Menclovi, Václavu 
Tomanovi, Alešovi Rychlému, Mar-
tinu Weissovi, Pavlu Sosnovcovi, 
Janu Marešovi, Miroslavu Peterkovi 
a Jaroslavu Koťátkovi. Poslední, 
ale nemenší poděkování patří paní 
Editě Řezáčové a Kateřině Palátové  
z Optiky Estante za jejich dobrou vůli 
a velkou míru lidskosti!

Jestli jste dokázali dočíst až na 
toto místo, věříme, že jste pochopili 
to, co my tady v městské knihovně. 
I když ne vždy všechno vychází tak, 
jak očekáváme (a to nejen v mate-
matice), je příjemné žít mezi dob-
rými lidmi – a těch máme v našem 
městě, zaplať pánbůh, požehnaně! 
Závěrem je tak naší velmi milou po-
vinností konstatovat, že srdce Mni-
chovohradišťáka bije jako zvon!

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

...dokončení ze strany 10
Věkový rozsah žáků v našem 

kroužku máme velký. Od malých 
capartů a jedné mladé dívky až po 
skoro 15letého kluka, který přechá-
zí na druhou stranu síly a postupně 
zjišťuje, co to znamená někomu 
něco vysvětlovat. 

Klub se zúčastňuje soutěží 
RCEŽ 15 pro žáky, některé i pořá-
dá na vlastí soukromé ploše, kterou 
musel klub vytvořit za použití vlast-
ních zdrojů. Na hoškovickém letišti  
je totiž mezinárodní provoz a ten se 
neslučuje s provozem modelů a po-

hybem dětí na ploše.
Financování kroužku je zajiště-

no rodiči a některými členy kroužku. 
Na pořádání závodů RCEŽ 15 nám 
v letošním roce přispělo také město 
Mnichovo Hradiště. Tímto bych chtěl 
poděkovat za příspěvek města na 
rozvoj technických dovedností naší 
mládeže, který je poslední dobou 
v médicíh tolik diskutovaným téma-
tem. Poděkování patří také nadše-
ným rodičům, kteří doprovázejí mo-
deláře na závodech, vytvářejí totiž 
atmosféru, přispívají občerstvením  
a také fungují jako časoměřiči.

V létě o prázdninách byl uspořá-
dán první příměstský tábor se zamě-
řením na zlepšení dovednosti řízení 
RC větronů při různých povětrnost-
ních podmínkách. To se potom uká-
zalo jako prozíravé pro další závody.

Letošní závodní sezonu jsme 
jezdili také na letiště u Hořovic. Ve 
spolupráci s LMK Hořice jsme do-
ladili pravidla RCEŽ 15. S dalšími, 
kteří se postupně přidali, se začíná 
tato kategorie mezi žáky základních 
škol rozvíjet. Po překročení 15 let 
a při pokračujícím zájmu o mode-
laření mohou děti přejít do mnoha 

kategorií pod Svazem modelářů ČR  
a dále rozvíjet tento technický obor 
na mezinárodní úrovni. Ti, kteří už 
dále modelařit nechtějí, mají ale-
spoň dobré technické základy pro 
další uplatnění v životě.

Modelařina je nejenom technic-
ký a manuálně rozmanitý obor, ale 
také přispívá k tomu známému heslu 
„zlaté české ručičky“.

V novém roce přeji všem vše 
nejlepší a modelářům stejný počet 
vzletů i přistání. 

Ondřej Šverma,
ModelKlub Mnichovo Hradiště

Naši letečtí modeláři v roce 2019...


