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VČELÍ ÚLY
Muzeum zahajuje novou 
sérii článků věnovanou za-
jímavostem v jeho expozi-
cích. Jako první přicházejí 
na řadu historické úly.

str. 11

PRVNÍ ETAPA
Dlouho očekávaná revitali-
zace Masarykova náměstí 
bude letos zahájena. První 
etapa promění jižní část 
náměstí.

str. 2

 ÚNOR 2020

APLIKACE
Hradišťáci by měli nejpoz-
ději letos pod stromeček 
dostat aplikaci MH v mobi-
lu, která mnohým usnadní 
život.

str. 2

INZERCE

Projektový tým se městu vyplácí,
řada projektů by bez něj zůstala na papíře

zima je na radnici 
casem príprav

Vážení Hradišťáci, 

vstup do nového roku značeného dvěma dvacítkami se v Mnichově 
Hradišti obešel, až na výjimky způsobené několika vandaly či vášnivými 
milovníky pyrotechniky, v poklidném duchu. Dva případy vandalismu 
byly městskou policií vyšetřeny a předány k dořešení příslušným or-
gánům. Milovníci „zábavné“ pyrotechniky svou aktivitou přes celé vá-
noční svátky až do Tří králů nedopřáli volně žijícím živočichům, psům 
a kočkám příliš klidu. A tak stejně jako po celém česku i mnoho občanů 
Hradiště volalo po regulaci této kratochvíle na území našeho katastru. 
Vedení města se chce touto otázkou zabývat a najít takové řešení, které 
by bylo efektivní a vymahatelné.

Ač to na první pohled nevypadá a podle kalendáře je zima v plném 
proudu, po sněhu zatím není ani památky a běžky a brusle zůstávají ve 
stand-by módu. Na radnici je však dost živo, protože zima je obdobím 
příprav na novou sezónu. Na základě v prosinci schváleného rozpočtu 
se připravují a dolaďují investiční akce či větší údržbové projekty. Už 
jen z cifry, která byla vyčleněna na investice – 104 milionů korun – je 
zjevné, že je co připravovat a že i tento rok bude v Hradišti zvýšená kon-
centrace bagrů a těžké stavební techniky. Masarykovo náměstí čeká 
první etapa revitalizace. Do nového kabátu se bude převlékat jeho jižní 
část, tedy prostor od Turnovské ulice přes prostranství před Karlovými 
Vary až do ulice Víta Nejedlého. V rámci projektu revitalizace sídliště 
Jaselská je naplánována rekonstrukce ulic Jaselská a V Cestkách. Hu-
sova ulice se dočká nových chodníků a finálního povrchu komunikace. 
Dneboh čeká realizace nového povrchu místní komunikace vedoucí ke 
starému vodojemu a Veselou obnova dešťové kanalizace na návsi včet-
ně obnovy povrchu silnice. Je tedy evidentní, že nás, zejména v druhé 
polovině roku, čeká nemálo dopravních omezení. Bude třeba se tedy 
trochu obrnit trpělivostí a pokusit se o shovívavost, když bude třeba 
udělat pár kroků navíc ke svému zaparkovanému vozu nebo do své 
oblíbené restaurace na oběd. Třeba vám tuto snahu usnadní vědomí, 
že právě touto drobnou osobní obětí napomáháte docílit lepšího stavu 
prostředí, ve kterém společně žijeme.

Na závěr bych si vás dovolil pozvat na třináctý reprezentační ples 
města, který se koná v sobotu 8. února v aule 2. základní školy. K tanci 
zahraje skvělý BIG’O’BAND a na programu jsou i další lákadla!

Jan Mareš, místostarosta města


team

konec
špatné nálady
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INZERCE

Dopravní terminál, Atletický areál 
Josefa Hrona, nová třída v Mateřské 
škole Jaselská, rekonstrukce hlav-
ního hřiště MSK nebo třeba tříletý 
projekt MAP II Mnichovohradišťsko 
na podporu rozvoje vzdělávání...  
K realizaci celé řady velkých projektů 
z poslední doby by patrně došlo jen 

velmi obtížně bez dotačních titulů, 
které se podařilo získat projektové-
mu týmu fungujícímu pod hlavičkou 
městského úřadu.

Díky projektovému řízení město 
za pět let hospodařilo s více než 150 
miliony korun navíc. Jen za loňský 
rok to bylo zhruba 62 milionů na 

různé projekty, z nichž o mnohých 
informuje toto vydání Kamelotu.

„Utrácet peníze z daní, potažmo 
z městského rozpočtu, dovede ka-
ždý. Získávat je ale z dalších zdro-
jů, veřejných i soukromých, aby se 
město posouvalo dynamicky vpřed  
a aby se v něm žilo stále lépe, to už 

si žádá spoustu práce. Celý projek-
tový tým, kolegové z investičního 
i finančního odboru a mnozí další 
úředníci si za svou každodenní práci 
zaslouží velký dík a uznání,“ míní 
starosta Ondřej Lochman a dodává, 
že projektoví manažeři se městu vy-
plácejí mnohonásobně.                 ...10

LHÁŘKA SE ZAMOTALA DO SVÝCH LŽÍ A POBAVILA DIVÁKY

Divadelní spolek Tyl v lednu pobavil diváky svou novou komedií Lhářka v režii Rudolfa Vízka plnou bláznivých gagů, dětí a nečekaných příchodů.   ...12

ˇ ˇ
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V pondělí 20. ledna vypsal městský 
úřad výběrové řízení na první etapu 
revitalizace Masarykova náměstí, 
která bude po letech příprav, debat 
a veřejných setkání letos zahájena. 
První etapa promění ve staveniště 
jižní část náměstí, a to od křižovatky 
před Hotelem U Hroznu až po křižo-
vatku Turnovské a Jiráskovy ulice.

„Na jednu stranu je skvělé, že 

nám začíná realizace tohoto mimo-
řádného projektu, na který se už 
roky těšíme, na druhou stranu víme, 
že stavba bude znamenat bolestivá 
omezení zejména v dopravě. Přece 
jen budou práce probíhat na jedné z 
nejrušnějších komunikací ve městě,“ 
shrnuje starosta Ondřej Lochman.

Výkres níže naznačuje, jakým 
způsobem se jižní strana náměstí 

Blíží se rekonstrukce cesty 
k vodojemu ve Dnebohu
V letošním roce by měly být zahá-
jeny práce na novém povrchu 215 
metrů dlouhého úseku místní ob-
služné komunikace v jihovýchodní 
části Dnebohu vedoucí k bývalému 
vodojemu. Projektová dokumentace 
je připravená, čeká se na stavební 
povolení, o které již bylo zažádáno, 
následně proběhne výběr zhotovite-
le a zahájení realizace.

Povrch komunikace je nyní ve 
většině její délky štěrkový, asfal-
tobetonový kryt zůstal už pouze  
v posledních 20 metrech přímo  
u vodojemu. Projekt zpracovaný pro-
jekční kanceláří Civil Engineering, 
s.r.o.  zachovává v maximální míře 
směrové, výškové i příčné uspořá-

dání trasy, počítá s novou konstrukcí 
vozovky opatřené asfaltobetonovým 
krytem v celé její délce a rovněž  
s odvodňovacím systémem sve-
deným do zásaku v nezpevněné 
krajnici. Odtud bude přebytečná 
voda svedena do trativodu. Přímo  
u vodojemu vznikne plocha, jež 
bude sloužit jako obratiště pro vozi-
dla hasičského záchranného sboru 
nebo vozidla svážející odpad. Pří-
padné vyhýbání aut na této slepé ko-
munikaci bude probíhat ve vjezdech  
k sousedním nemovitostem.

Předpokládané náklady na tuto 
stavbu činí dva miliony korun. 

Martin Weiss

Úpravy dešťové kanalizace
Ve Veselé bude letos dokončena 
oprava dešťové kanalizace a po-
vrchu vozovky. Projekt sestává ze 
dvou částí. Zrekonstruován bude asi 
160metrový úsek stávající dešťové 
kanalizace v ulici Na Návsi a asi 
35 metrů dlouhý úsek otevřeného 
koryta mezi vyústěním dešťové ka-
nalizace a stávající horskou vpustí 
za samým koncem ulice, kde bude 
voda opětovně svedena pod zem.

Po dokončení výměny potrubí 
bude v šířce ulice provedena nová 

asfaltová komunikace o rozloze 
téměř 1.500 m2, a to od křižovatky 
s ulicí 5. května až na samý konec 
ulice Na Návsi.

Stavba byla zahájena koncem 
loňského roku a provádí jí na zá-
kladě výběrového řízení společnost 
Stavotrans s.r.o. z Mnichova Hradiš-
tě. Dokončení stavby se očekává na 
konci první poloviny letošního roku.

Náklady na tuto akci činí 6,5 mi-
lionu korun.

Martin Weiss

Velká proměna náměstí bude letos zahájena 

Úpravy lesoparku budou 
završeny letošní etapou

Obnova dopravního hřiště se přibližuje 
Areál dopravního hřiště už více 
než dvě desetiletí chátrá a svému 
účelu neslouží. V roce 2018 se jej 
však městu podařilo za bezmála 
milion korun odkoupit s vidinou, že 
výhledově dojde k jeho rekonstrukci  
a opětovnému uvedení do provo-
zu. Děti z mnichovohradišťských 
základních škol by tak nemusely 
jezdit na extrémně vytížené doprav-
ní hřiště v Mladé Boleslavi, které 
je na hraně kapacit, a město by 
mohlo dopravní výuku nabídnout 
také okolním obcím. Tato chvíle se  
v posledních měsících o pořádný 
kus přiblížila.

 Vzhledem k tomu, že obnova 
hřiště nebyla projektem s nejvyšší 
prioritou, čekalo se na vhodný oka-
mžik, až se městu podaří získat fi-
nance také z jiných zdrojů než jen z 
rozpočtu města. To se nyní podařilo. 

Z Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
město získalo 600 tisíc korun, dal-
ších 84 tisíc věnovala automobilka 
jako dar ze svého grantového pro-
gramu Dopravní výchova. Celkové 
náklady na kompletní obnovu areá-
lu, tedy hřiště plus zázemí, jsou od-
hadnuté na tři miliony korun.

Město již nechalo zpracovat 
geodetické zaměření pozemků, pro-
věřilo stav povrchu hřiště a dešťové 
kanalizace v areálu a zajistilo od-
stranění zrezivělých sloupků původ-
ního oplocení. V posledních týdnech 
probíhá navrhování konkrétního 
řešení dopravního značení a pří-

prava výběrového řízení, které bude 
vypsáno v prvním kvartálu letošního 
roku. Očekává se, že letos by mohl 
být hotový povrch samotného hři-
ště včetně vodorovného i svislého 
dopravního značení a že by areál 
mohl být otevřen ve zkušebním pro-
vozu. Úpravy zázemí (sklad, toalety  
a malá učebna) jsou zamýšlené až 
na roky 2021–2022.

Až bude hřiště zpřístupněné, 
stanou se jeho prvními návštěvníky 
žáci čtvrtých ročníků mnichovohra-
dišťských základních škol. Následo-
vat by mohli, pokud bude ze stran 
škol z okolních měst a obcí, jako je 
třeba Bakov nad Jizerou nebo Bělá 
pod Bezdězem, zájem, čtvrťáci také 
odtud. A odpoledne a během víken-
dů by hřiště mělo být k dispozici také 
veřejnosti.

Martin Weiss

Úpravy lesoparku započaly po dvou 
letech příprav a veřejných projed-
návání už v roce 2017. Letos se 
lesopark dočká již třetí etapy úprav, 
konkrétně opravy schodiště nad sou-
tokem Jizery a Nedbalky, obnovy 
dalších cest a doplnění mobiliáře..

Schodiště, které chodcům 
umožňuje překonávat značné pře-
výšení v západní části lesoparku 
(vede tudy rovněž červená turistic-
ká trasa), je již značně opotřebené, 
zábradlí nemá vhodné parametry,  
a chůze tu tak zejména v zimě může 
být nebezpečná. Schodiště bude 
proto opraveno, odvodněno a opat-
řeno novým zábradlím. Na tuto akci 
naváže úprava cest, konkrétně těch 
nejprudších a horní pěšiny od bývalé 
rozhledny po schodiště u někdejšího 
židovského hřbitova, kde budou rov-
něž umístěny lavičky, koše a infota-
bule. Cesty budou nově založeny, 
odvodněny a v některých místech 
opatřeny opěrnými zídkami či zá-
bradlím. Svahy pod cestami budou 

zpevněny. Na spodní cestě vznikne 
20 stupňů pro zmírnění jejího sklo-
nu. Realizací těchto akcí a skácením 
tří desítek uschlých stromů bude le-
tos revitalizace lesopaku završena.

Na opravu schodiště a cest má 
město přislíbenou dotaci 1,865 mili-
onu korun z evropského Programu 
rozvoje venkova, o dalších 760 tisíc 
z téhož fondu žádá na úpravu cest.

Co se týče časového harmono-
gramu letošních prací, projektová 
dokumentace je připravená a aktu-
álně běží výběrové řízení na doda-
vatele. Podle možností realizátora 
zakázky budou práce probíhat v ob-
dobí od května do listopadu.

Lesopark je příkladem investi-
ce, kterou se městu daří realizovat 
za využití minimálních vlastních 
prostředků. Obě předchozí etapy 
byly pokryty dotačními penězi zcela 
a město hradilo z vlastního rozpočtu 
jen drobnosti, třeba vzdělávací prv-
ky.

Martin Weiss

Mobilní aplikace usnadní 
život nejen Hradišťákům
Internetové stránky, profil na Face-
booku, zpravodaj a městský rozhlas, 
to jsou komunikační kanály, které 
radnice využívá směrem k obyvate-
lům města. Zejména proto, že každý 
z těchto nástrojů má však určitá sla-
bá místa, měla by tuto nabídku letos 
rozšířit aplikace MH v mobilu.

Největší devizou tohoto nové-
ho nástroje by měla být rychlost, 
dostupnost informací kdykoliv  
a kdekoliv prostřednictvím chytrého 
mobilního telefonu a jeho úzké pro-
vázání s webem města. Uživatel si 
bude moci jednoduše zobrazovat 
aktuality, kalendář akcí konaných 
ve městě či kontakty, prohlížet úřed-
ní desku, informovat se o úředních 
hodinách jednotlivých odborů, pro-
cházet archiv Kamelotu nebo hlásit 
závady na majetku města. Počítá 
se rovněž s poskytováním celé řady 
dalších užitečných informací: o řeše-
ní životních situací, parkování, čiště-
ní ulic, odpadech, poplatcích (včetně 
možnosti placení poplatků online) či 

krizových kontaktech. Turisté v apli-
kaci naleznou základní informace o 
památkách. Uživatelé si rovněž bu-
dou moci nastavit notifikace, aby byli 
informováni například o čištění ulic 
či výkopových pracích v okolí jejich 
bydliště. Město hodlá aplikaci rovněž 
využívat k anketám.

Nový nástroj vychází z řešení 
takzvaných „smart cities“ a jeho pří-
nosem má být vedle informovanosti  
rovněž on-line komunikace s měst-
ským úřadem. Zájemci by měli do-
stat možnost vyřešit i některé otázky, 
kvůli nimž bylo dosud nutné dorazit 
osobně na úřad, na dálku.

Do aplikace hodlá město inves-
tovat v rámci projektu Rozvoj nástro-
jů strategického řízení, komunikace 
s veřejností a vzdělávání úředníků v 
podmínkách města MH. 90 procent 
nákladů pokryje evropská dotace.

Aplikace by měla být zavedena 
nejpozději jako vánoční dárek.

Martin Weiss

V přípravě je navýšení 
kapacity školky i průtah
Příprava větších investičních akcí 
zabere zpravidla dva až tři roky. Pro-
to se na projektech, které mají být 
realizovány až ve střednědobém ho-
rizontu, pracuje už dnes. Mnichovo 
Hradiště má v současnosti takových 
projektů rozpracovanou celou řadu.

Poměrně daleko už je příprava 
rozšíření Mateřské školky Mírová. 
Ta má dokonce stavební povolení. 
Město bude letos vybírat zhotovite-
le, aby se mohla akce rozběhnout 
napřesrok. Nepůjde přitom o nic 
malého, jak napovídá rozpočet, jenž 
počítá s náklady ve výši cca 35 mi-
lionů korun. Předně dojde k úpravě 
prostor kuchyně, která se přesouvá 
do komunitního centra. Vznikne tak 
nová třída pro zhruba 20 dětí. Budo-
va se má dále dočkat nové střechy, 
zateplení a rovněž spojovacího trak-
tu mezi hlavní budovou a pavilonem, 
v němž vzniknou kromě chodby také 
sklady a zázemí pro pedagogický 
sbor. Na tuto akci se městu podařilo 
zajistit dotaci ve výši 19 milionů ko-
run. Protože takový objem prací není 
zvládnutelný během letních prázd-
nin, lze očekávat dílčí omezení i po 
začátku školního roku 2021/2022.

Získání stavebního povolení  
v průběhu tohoto roku a vypsání 
soutěže na zhotovitele je cílem pro 
lávku přes Jizeru u Kofoly. Také ten-
to projekt by měl být ideálně realizo-
ván již příští rok.

Dalším velkým tématem je prů-
tah Mnichova Hradiště – rekonstruk-
ce povrchu ulice Víta Nejedlého. Na 
základě studie vznikla dokumentace 
pro územní rozhodnutí a byla uze-
vřena koordinační smlouva. Jejím 
předmětem je nejen rozdělení úkolů 
– krajská správa silnic upraví vozov-
ku, město v koordinaci s ní zbytek 
ulice – ale také konkrétní parametry, 
jaké bude nová silnice mít. A sou-
částí dohody je i domluva, že obno-
ven nebude jen povrch vozovky, ale  
i její základy. Z ulice tak zmizí dla-
žební kostky tvořící podklad a s nimi  

i současné vyboulení způsobené ne-
stabilním podkladem. Letos má být 
dokončena projektová dokumentace  
a s realizací se dle finančních mož-
ností počítá na roky 2022, či 2023.

Ve spolupráci s krajskou sprá-
vou silnic je rovněž plánovaná pře-
stavba křižovatky na příjezdu do 
města u čerpací stanice KM Prona 
v kruhový objezd. V tomto případě 
je předběžný termín realizace rok 
2021, nebo 2022.

Město hodlá rovněž podpořit ko-
munitní život v další z místních částí. 
Tentokrát se chystá stavba spole-
čenského domu na Olšině. Letos 
bude dokončena prováděcí doku-
mentace a rovněž bude vysoutěžen 
dodavatel stavby. Zahájení prací 
by mohlo proběhnout už letos, jako 
pravděpodobnější se však jeví příští 
rok. Z městské kasy jsou v tuto chvíli 
rozpočtovány finance na budování 
inženýrských sítí.

„Až reálně dojde ke zkapacit-
nění mateřské školy v Mírové ulici, 
budeme mít ve školkách zajištěn do-
statečný počet míst. Za tři roky jich 
vzniklo, respektive vznikne, dohro-
mady 50 nových. A nastane čas za-
měřit se na kapacity základních škol. 
Demografický vývoj u nás totiž nemá 
sestupnou tendenci – ročníky, které 
se budou v příštích letech do škol 
chystat, budou stále poměrně silné, 
žádný propad se neočekává,“ kon-
statuje starosta Ondřej Lochman.

Zkapacitňování tříd a patrně 
také výstavba tříd nových čeká Zá-
kladní školu Sokolovskou. Už nyní 
se počítá se stavbou tříd „nad krč-
kem“, tedy nad vstupním traktem.   
V tomto případě je však ještě nevy-
řešena celá řada nejasností. Z dlou-
hodobého hlediska totiž nebudou 
ani tyto nové třídy stačit . Ambicí 
města je získat letos stavební povo-
lení. Stavba by mohla být dokonče-
na nejdříve v roce 2022.

Martin Weiss

promění. Nejznatelnější novinkou 
jsou přesunuté zálivy pro autobu-
sy, úprava parkovacích míst, nová 
stromořadí u radnice i naproti přes 
silnici u hostince U Karlových Varů či 
vznik nového přechodu pro chodce 
na křižovatce v jihozápadním rohu 
náměstí.

Práce odstartují po odsouhla-
sení časového harmonogramu a dle 

možností realizátora.
Na první etapu revitalizace ná-

městí získalo město dotaci ve výši 
2,75 milionu korun, o dva další milio-
ny město zažádalo a čeká na výsle-
dek. Náklady se očekávají mezi 15 
a 20 miliony.

Martin Weiss

Plán první etapy revitalizace Masarykova náměstí naznačuje, kde budou zastavovat autobusy, které části chodníku budou nově ochlazovat koruny stromů  
a jak velký vlastně je rozsah prací. Čárkovaně ohraničený prostor naznačuje plochu, které se týká dotace z programu IROP.
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Husova ulice se po loňské údržbě sítí 
dočká nového povrchu silnice i chodníků

Komunitní centrum jde do finále

O komplikacích, které nastaly bě-
hem oprav a renovace uličních pro-
storů v Husově a Mattušově ulici, již 
Kamelot informoval vloni. Letos se 
počítá s dokončením první etapy to-
hoto investičního projektu.

Práce, které ve výše uvedených 
ulicích měli naplánované správci 
sítí, měly být koordinovány společně  
s městem, které v obou ulicích hod-
lalo investovat do oprav i budování 
nových úseků chodníků, parkova-
cích míst a zeleně. Problematické 
podloží a opožděné zahájení stavby 
však způsobilo, že se práce nepo-

dařilo včas dokončit. Před koncem 
roku tak měla finální povrch pouze 
Mattušova ulice, v Husově byl po-
ložen pouze podkladní asfalt. Vše 
zbývající, tedy pokládka finální vrst-
vy asfaltu, realizace parkovacího 
pruhu, nových chodníků a výsadba 
zeleně, tak muselo být přesunuto na 
rok 2020.

Projektová dokomentace pro 
společné územní rozhodnutí a sta-
vební povolení, které je potřeba 
znovu zajistit, je už nyní připravená, 
úředníci zajišťují potřebná vyjádření 
dotčených orgánů, a jakmile proběh-

ne povolovací řízení, bude vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by. O harmonogramu prací budou 
obyvatelé lokality městským úřadem 
informováni.

Úpravy prováděné „Na Habeši“ 
budou pokračovat i v dalších letech.  
Ještě letos začne vznikat dokumen-
tace pro stavební povolení druhé 
etapy (ulice Komenského, Přemyslo-
va a Boženy Němcové), jejíž zahá-
jení je však plánované nejdříve na 
rok 2022.

Martin Weiss

Třešňovka vysázena!
Na 78 stromků třešně ptačí vysadilo 
v sobotu 23. listopadu pod vedením 
týmu z firmy Luboše Dvořáčka asi 
120 dobrovolníků z jedenácti míst-
ních spolků. Konkrétně jsme v nové 
aleji vysadili 69 stromků a 9 sazenic 
jsme dosadili ve stávající aleji ve 
směru na Káčov. Pracanty neodra-
dilo větrné listopadové počasí a vi-
dina nové třešňové aleje podél polní 
cesty z Hoškovic k zámku je naopak 
motivovala. Alej pomůže rozpůlit ob-
rovský lán pole a časem nám snad 
poskytne i sladké plody naší práce. 
Nová třešňovka čítá šest různých 
odrůd tohoto ovocného stromu.

Před koncem roku proběhlo 
ošetření stromků (ochranný nátěr) 
a hasiči zajistili první zálivku stromů. 
Stromky sice shodili na zimu své lis-
ty, ale některé již ožívají jiným způ-
sobem – na jedné z nových třešní se 
objevila drobná vánoční výzdoba.

Poděkovat jmenovitě všem, kdo 
přiložili ruku k dílu, ať už fyzickou 
prací, pomocí s organizací, přípra-
vou občerstvení nebo jen šířením 
dobré nálady není v našich mož-
nostech. Touto cestou děkujeme 
tedy alespoň všem týmům: firmě 
Luboš Dvořáček, školní jídelně, 
spolkům Žijeme pro Hradiště, Klubu 
českých turistů, TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště, Turnovskému aeroklubu, 
dále hasičům, skautům, rybářům, 
myslivcům, osadnímu výboru Hoš-
kovice, indiánskému kmeni Osmaka 
Opo a sboru Jednoty bratrské. Mni-
chovohradišťští hasiči navíc přislí-
bili poskytnout svou techniku a um  
k pravidelnému zalévání stromů – to 
bude obzvláště důležité v suchých  

a teplých obdobích.
Dále děkujeme finančním dár-

cům: společnosti ŠKODA AUTO 
za dar v hodnotě 70 tisíc Kč, který 
pokryl většinu nákladů na výsadbu. 
Každoroční údržba je však také vel-
mi nákladná, proto jsme i vás vyzvali 
k finančním příspěvkům. Do konce 
roku 2019 se nám sešlo více než 
60 tisíc Kč od 32 jednotlivců či rodin, 
dvou spolků a dvou místních firem. 
Péči a zálivku stromků na rok 2020 
už tak máme zajištěnou, ale čekají 
nás minimálně tři další roky intenziv-
ní péče, přičemž každoroční péče  
o stromy přijde na zhruba 40 tisíc Kč.

Výzvu zopakujeme na konci 
roku po zhodnocení letošní sezóny.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Hluk z průmyslové výroby: Jaká opatření přijaly 
společnosti Kofola a Prof Svar ke zlepšení situace
Dva průmyslové areály fungující ve 
městě v těsné blízkosti rodinných 
domů jsou dodnes předmětem ně-
kolika stížností obyvatel města kvůli 
hlukovému znečištění. Jedná se  
o areály společnosti Kofola a firmy 
Prof Svar. Přestože obě firmy již při-
jaly opatření a zatížení svého okolí 
minimalizovaly, hladina hluku v jejich 
okolí stále ještě není zcela ideální.

Kofola začala zavádět opatře-
ní k omezení hluku v roce 2017 po 
sérii jednání se zástupci města a po 
veřejném setkání s obyvateli – z Čer-
né silnice zmizely kromě právě na-
kládaných či vykládaných kamionů 
ostatní nákladní vozy, které zde dří-
ve parkovaly, došlo k přesunu hluč-
ných stacionárních zařízení a také  
k nahrazení nejhlučnější technolo-

gie. Obyvatelé Salabky pocítili zlep-
šení situace a také krajská hygienic-
ká stanice svým šetřením potvrdila, 
že úroveň hlučnosti je v zákonných 
mezích. Problém přetrvává v pří-
padě dvou domů naproti vjezdu do 
areálu, které byly dříve jeho součástí  
a dnes jsou v soukromém vlastnictví. 
Společnost plánuje umístit mezi tyto 
objekty a svůj areál protihlukovou 
stěnu. Majitelkám obou nemovitostí 
rovněž nabídla instalaci rekuperač-
ní jednotky, aby bylo možné domy 
větrat pasivně bez nutnosti otevírat 
okna a vystavovat se tak hluku. Na 
tomto řešení se však strany neshod-
ly. Finální řešení přijdou zástupci 
společnosti představit radě města  
a následně také zastupitelstvu.

Protože stížnosti na hluk nezmi-

zely zcela, provede město na vlastní 
náklady další měření hluku, jež bude 
realizováno v první půli roku. 

V minulém roce Kofola město 
informovala o svém záměru rozší-
řit areál jižním směrem až k Černé 
silnici. Nyní firma reviduje návrh pro-
jektu dle komentáře architekta měs-
ta. Město současně trvá na připojení 
areálu na silnici II/268. Revidovaný 
návrh pak má společnost představit 
na jednání zastupitelstva města. 

Komplikovanější situace je  
v případě firmy Prof Svar vyrábějící 
v Přestavlcké ulici tažná zařízení. 
Přestože i Prof Svar podnikl kroky 
k omezení hlučnosti (v roce 2016 
zastřešil dříve otevřený dvůr, čímž 
odstínil hluk pocházející od kamionů 
či vysokozdvižných vozíků), stížnosti 

na hlučící technologická zařízení  
a práce na otevřených prostran-
stvích přetrvávají. Ani tady však hy-
gienická stanice nezjistila při měření 
překračování limitů. V případě Prof 
Svaru však problém představuje 
noční směna, kterou zapovídá jedna  
z podmínek, jež jsou součástí kolau-
dačního rozhodnutí. Tuto nepovole-
nou třetí směnu řeší státní správa, 
tedy stavební úřad.

„Ze strany státu běží řízení, ale 
kýženého efektu se zatím docílit ne-
podařilo. Proto město žádá o řešení 
noční směny prostřednictvím další 
sankce. V této věci jsme již předali 
podnět na stavební úřad,“ uvádí sta-
rosta Ondřej Lochman.

 Martin Weiss

Novostavba komunikace 
v Akátové ulici
Dnes takřka hotové komunikaci  
v Akátové ulici předcházela výstavba 
inženýrských sítí pro pět obecních 
stavebních parcel určených pro ro-
dinné domy při jihozápadní hranici 
této ulice. Jejich realizace proběhla  
v letech 2016 a 2017 a po jejím do-
končení byly volné zasíťované po-
zemky rozprodány současným vlast-
níkům. Tím byly zajištěny prostředky 
na stavbu zmiňované komunikace, 
která pak byla zařazena do plánu 
investic se zahájením v roce 2018.

Komunikace je provedena jako 
jednopruhová obousměrná s výhyb-
nami a se zelenými pruhy po obou 
stranách. Dopravně bude fungovat 
jako obytná zóna se smíšeným pro-
vozem chodců a vozidel. V uličním 
prostoru mimo vozovku jsou umís-
těna parkovací stání, vjezdy na jed-
notlivé pozemky a dále prostor pro 
míjení. Zbývající plochy podél komu-
nikace budou zatravněny. 

Komunikace je rovněž doplněna 
zpomalovacími prvky na svém za-

čátku u křižovatky s ulicí Na Úvoze  
a na konci u křižovatky s ulicí V Cest-
kách. Plochy křižovatek jsou navíc 
vyvýšeny. V návaznosti na pokládku 
asfaltových vrstev byly asfaltem vy-
spraveny přilehlé křižovatky Akátové 
ulice s ulicí V Cestkách a Řadové I 
a II. Firma Eltro Šťastný, správce 
veřejného osvětlení, se stavbou 
spojila rovněž rekonstrukci existují-
cího osvětlení, místní poskytovatelé 
internetu zase pokládku chrániček 
pro datové kabely prováděnou na 
jejich účet.

Projektovou dokumentaci vy-
pracovala projekční kancelář Rybář 
stavební s.r.o. z Mělníka, která byla 
i autorem dokumentace pro inženýr-
ské sítě. Stavba v režii společnosti 
Zempra DC s.r.o. z Děčína stavbu 
dodává za cenu 4,5 milionu Kč.  
Z klimatických důvodů bude stavba 
dokončena na jaře letošního roku.

Miloš Krůfa, odbor investic  
a kom. hodpodářství

Studie řeší nové třídy, Klub i Hrozen
Některé projekty se realizují, jiné se 
projektují a pak jsou tu projekty, jež 
se nacházejí teprve ve stadiu revize 
projektu nebo studie. Tyto aktivity 
mají za cíl prověřit proveditelnost 
jednotlivých projektů a také naznačit 
cesty, jimiž by se měli následně ubí-
rat projektanti. Město tímto způso-
bem řeší zkapacitňování základních 
škol, budovu Klubu i Hotel U Hroznu.

O nutnosti plánovat rozšiřování 
kapacit základních škol ve městě 
svědčí demografický vývoj. Počty 
dětí nebudou v příštích letech kle-
sat, a tak je třeba v horizontu pěti 
až sedmi let postavit asi šest nových 
tříd. Navíc je třeba brát v úvahu po-
žadavek na zvýšení kvality výuky, 

která je spjatá s nižším počtem dětí 
v třídách. Zastupitelé se tak budou 
v první polovině roku zabývat tím, 
zda přistavit nové učebny na ZŠ 
Sokolovská, kde připadá do úvahy 
stavba tříd „nad krčkem“ i zbourání 
pavilonu Chanos, na jehož mís-
tě by mohl vzniknout dvoupatrový 
školní objekt, nebo zda přistavovat  
v ZŠ Studentská.

Další otázkou, kterou je třeba 
rozlousknout, je Klub, jehož rekon-
strukce se řeší od roku 2012. Pokud 
se zastupitelé shodnou na řešení, 
mohla by budova být letos odvlhče-
na, příští rok se dočkat nové střechy 
a následovaly by interiéry. Jisté je, 
že před vstupem do Klubu se letos 

bude dílčím způsobem kopat – pro-
běhne tu přeložka vedení elektřiny 
a zemního plynu kvůli bezbarié-
rovému přístupu, jenž tu vznikne  
v rámci revitalizace náměstí.

Stále na začátku je diskuze  
o přesném využití Hotelu U Hroznu. 
V současnosti se pracuje se zámě-
rem přestěhovat sem městské mu-
zeum. Ve druhé polovině letošního 
roku začne vznikat studie provedi-
telnosti. Se stále fungujícím hotelem 
a restaurací v budově počítá vedení 
města až do doby, kdy budou vydá-
na povolení k zamýšleným úpravám. 
To bude v řádu několika let.

Martin Weiss

Sídliště Jaselská čeká letos rekonstrukce komunikací
Rekonstrukce největšího mnichovo-
hradišťského sídliště se připravuje 
od roku 2017. Na územní studii, kte-
rá byla schválena v roce 2018 a na-
vrhla urbanistické řešení veřejných 
prostranství sídliště, navázaly dílčí 
studie a projektové dokumentace 
pro komunikace, zeleň a volnoča-
sové plochy. Od listopadu má město 
platné stavební povolení na rekon-

strukci hlavních komunikací kolem 
sídliště. Zároveň má příslib dotace 
ve výši zhruba tři miliony korun od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 
které jsou určeny právě na místní 
komunikace. Konkrétně na ulici  
V Cestkách a Jaselská, jejichž re-
konstrukcí se v letošním roce úpravy 
sídliště zahájí. 

Ulice V Cestkách a Jaselská 

čeká nový asfaltový kryt, vyvýšené 
zpomalovací pásy, rekonstrukce 
parkovacích stání (místo nepropust-
ného asfaltu budou asfaltová stání 
ze zasakovací dlažby) a rekonstruk-
ce chodníků, které budou nově z be-
tonové dlažby. Současně proběhne 
úprava zeleně podél těchto komuni-
kací. Některé stromy budou muset 
stavbě ustoupit, naplánována je ale 

nové výsadba – konkrétně v ulici  
V Cestkách se bude jednat o javory 
a v ulici Jaselská o jeřáby. 

Informace o rekonstrukci sídliš-
tě zveřejňujeme na webu města na 
odkaze www.mnhradiste.cz/sidliste-
-jaselska. 

Martina Kulíková, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

Už více než rok je v Mírové ulici 
možné pozorovat mnohdy čilý sta-
vební ruch. Stavba komunitního 
centra se nyní blíží do cílové rovinky.

Výsledkem projektu financova-
ného ze zdrojů EU prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operač-
ního programu bude moderní budo-
va, ve které se bude snoubit několik 
funkcí. Budou tu poskytovány služby 
a aktivity, které povedou k vyšší pod-
poře sociálního začlenění, pro cílové 
skupiny budou v komunitním centru 
poskytovány i registrované sociální 
služby, zároveň zde bude docházet 
k setkávání místních spolků, konání 
kroužků pro děti a mládež, školení, 
vzdělávacích kurzů atd. Dojde tak  
k vytvoření zázemí pro aktivní trá-
vení volného času vymezených cílo-
vých skupin a jejich setkávání.

Neopomenutelnou součástí 
budovy bude kuchyně pro blízkou 
základní a mateřskou školu a také 
jídelna. Původně plánované dokon-
čení a předání stavby dodavatelem 
bylo na základě dodatku smlouvy 
posunuto o 60 dní na první břez-
nové dny. Zdržení byla způsobena 
nemalým množstvím architektonicky 
zajímavých řešení a detailů, nároč-

ností betonáže a vázání výztuže 
pohledových betonových konstrukcí 
či jinými vynucenými úpravami pro-
jektu. Netradiční pojetí se tak odra-
zilo i na časovém průběhu výstavby.  
V současné době je většina staveb-
ních prací v exteriéru hotova a reali-
zují se dokončovací práce, detaily a 
kompletace. 

V průběhu března bude další  
dodavatel instalovat nemalý počet 

vestavěných skříní a dalšího vyba-
vení včetně audiovizuální techniky 
nebo mobilní dělicí stěny. Termín 
ukončení projektu a zahájení pro-
vozu je stanoven nejpozději na 30. 
červen 2020, ale vzhledem k období 
prázdnin se očekává náběh do ost-
rého provozu až začátkem září.

Jan Mareš,
místostarosta města

Dotační program 
pro nepamátky

Odbor výstavby a životního prostředí 
městského úřadu od ledna opět při-
jímá žádosti o příspěvek z Programu 
pro poskytování dotací na obnovu 
nepamátkových objektů nacházejí-
cích se na území městské památko-
vé zóny Mnichovo Hradiště. Uzávěr-
ka výběru žádostí je 28. února 2020. 
V programu lze žádat o příspěvek ve 
výši do 100 tisíc Kč. Minimální podíl 
žadatele přitom musí činit 50 procent 
z celkových nákladů na obnovu ob-
jektu v daném roce. Bližší informace 
poskytne Mgr. Lenka Zikmundová, 
tel.: 326 776 745, e-mail: lenka.zik-
mundova@mnhradiste.cz. (wes)
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Skotsko nejen obrazem aneb 
Jak se dá ve Skotsku skotačit
Toto cestovatelské téma v našem 
kině dosud ještě nebylo! A přitom 
je Skotsko docela blízko… Přijďte si 
poslechnout přednášku s datapro-
jekcí o této zemi, která je součástí 
Velké Británie (od roku 1801) a kro-
mě pevniny se rozkládá ještě na více 
než 790 ostrovech.

Cestovatel a fotograf Ctibor 
Košťál u nás vystoupí v úterý 11. 
února od 18 hodin a bude vyprávět 
o svém 6 500 kilometrů dlouhém 
výletu po této zemi. Dozvíte se, jak 
je to s lochnesskou příšerou, zda 
Skoti opravdu pijí whisky, nosí sukně 
a škudlí každou penci. Uvidíte krásy 
zelené skotské krajiny protkané hlu-
bokými jezery a romantickými hrady 
a sídly.

Ctibor Košťál žije v Trutnově. Je 

absolventem Fotografické konzerva-
toře v Hradci Králové a členem celé 
řady fotoklubů. Zúčastnil se mno-
ha fotografických soutěží a výstav  
u nás i v zahraničí (Polsko, Francie) 
a získal vysoká ocenění. Vyniká pře-
devším ve fotografování horské kra-
jiny. Jeho fotografie mají zastoupení  
i v různých muzeích a galeriích  
v Česku (Hradec Králové, Trutnov).

Vstupenky můžete rezervovat 
nebo koupit v předprodeji v kance-
láři Městského informačního centra 
Mnichovo Hradiště nebo na poklad-
ně kina v době provozu. Možné jsou 
také online rezervace na webu kino.
mnhradiste.cz.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nejnavštěvovanější filmy 
a výsledky kina za rok 2019
Loňský rok byl pro mnichovohradišť-
ské kino rekordní – do sedadel tu 
vloni zasedlo celkem 16 105 diváků, 
což je dosud nejvyšší číslo v historii 
digitalizovaného kina, které zahájilo 
provoz v září 2013! Dosud byl nejú-
spěšnější rok 2016 se 14 482 diváky. 
Děkujeme vám za tento vysoký ná-
růst návštěvnosti! A které filmy se o 
loňský rekord především zasloužily?

V roce 2019 jsme odehráli cel-
kem 307 pravidelných představení. 
V boxíku naleznete žebříček nejna-
vštěvovanějších filmů. Žádný film 
mimo tento výčet neměl vloni u nás 
návštěvnost nad 500 diváků. Nad 
300 diváků se ještě dostaly snímky 
Teroristka (375) a Tenkrát v Holly-
woodu (301).

V roce 2019 jste mohli přijít také 
na sedm cestopisných přednášek, 
z nichž nejúspěšnější byl Černobyl 
pana Tomáše Kubeše (85 diváků).

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

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nejúspěšnější filmy 
podle Hradišťáků

1. Ženy v běhu 
21 projekcí, 1 998 diváků 

(od 31. 1. 2019)
2. Bohemian Rhapsody 

15 projekcí + 1 venkovní, 1 460 
diváků (od 1. 11. 2018)
3. Ledové království 2 
7 projekcí, 850 diváků 

(od 21. 11. 2019)
4. Jak vycvičit draka 3 
8 projekcí, 749 diváků 

(od 21. 2. 2019)
5. Přes prsty

10 projekcí, 729 diváků 
(od 29. 8. 2019)

6. Poslední aristokratka 
9 projekcí, 714 diváků 

(od 24. 10. 2019)

 
 
 
 

           

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

Březnové Listování: Legenda Z+H
Srdečně zveme všechny přízniv-
ce pořadu Listování, obdivovatele 
cestovatelských legend Miroslava 
Zikmunda a Jiřího Hanzelky a mi-
lovníky vlídného humoru na předsta-
vení Legenda Z+H. V rolích našich 
nejznámějších cestovatelů se před-
staví herci Pavel Oubram a Tomáš 
Drápela. 

Listování se již tradičně usku-
teční na sále Klubu Mnichovo Hra-
diště, tentokrát ve středu 11. března 
od 19 hodin. Inscenace je vhodná 
pro všechny věkové kategorie. Vstu-
penky si můžete zakoupit v předpro-
deji v městské knihovně nebo přímo 
na místě před představením. Těšíme 
se na Vás

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Srdečně vás zveme na vernisáž 
obrazů mnichovohradišťského rodá-
ka Rudolfa Tvrdého ml. k jeho 55. 
narozeninám, která se uskuteční 
ve čtvrtek 6. února od 17:30 hodin 
v prostorách budovy městského 
kina za hudebního doprovodu Mgr. 
Františka Kozderky s malým občer-
stvením. 

Výstava trvá od 7. února do 29. břez-
na 2020, přístupná je vždy v době, 
kdy je otevřená pokladna Kina Mni-
chovo Hradiště. Vstupné je volné. 
Pozvánku na výstavu naleznete na 
poslední straně tohoto vydání Ka-
melotu.

Rudolf Tvrdý st.

Rudolf Tvrdý vystaví své 
obrazy v městském kině

Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
V úterý 11. února v divadle můžete 
zhlédnout představení Velká zeb-
ra, které bylo přesunuto z prosince 
2019. V hlavní roli se představí On-
dřej Vetchý. 

Christian trpí „nemocí”. S kaž- 
dou ženou vydrží jen chvíli. Byl 
ženatý s Gisele, ale po čase pocí-
til potřebu utéct. Aby své svědomí 
utišil, uzavřel ve prospěch své ženy 
vysokou životní pojistku a předstíral, 
že se na rybách utopil. Stejný trik se 
chystá zrealizovat už potřetí. Jenom-
že tentokrát potká dobrého přítele z 

dětství, který ho pozná. Christian, 
který měl vždy vše dopodrobna na-
plánováno, musí najednou impro-
vizovat a ocitá se tváří v tvář svým 
„vdovám“ i novou snoubenkou. Po-
daří se mu tuto situaci zvládnout? 

V režii Petra Palouše dále hrají: 
Kateřina Hrachovcová–Herčíková, 
Jaromír Dulava, Dana Černá, Mar-
tina Hudečková, Jiří Štrébl, nebo 
Zdeněk Vencl.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Princezna ze mlejna na divadle! A opět plná písniček
Vím jedno oudolí, vím já pěknej 
mlejn… Oblíbená česká filmová po-
hádka Zdeňka Trošky Princezna ze 
mlejna ožívá na divadelních prknech 
v podání Divadla Pegas Praha. Tě-
šit se můžete na všechny oblíbené 
postavy – Jindru, čertíka, vodníka, 
čarodějnici, Elišku, mlynáře a sa-
mozřejmě i na knížepána s Žánem. 
Nebudou chybět ani vaše nejoblí-
benější písničky, které si spolu za-
zpíváme, a velká výpravná scéna s 
krásnými kostýmy. 

Vstupenky jsou k zakoupení  
v městském informačním centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Koncert Tria Incendia

Ve čtvrtek 13. února se na jevišti 
městského divadla představí Karo-
lína Františová (klavír), Filip Zaykov 
(housle) a Vilém Petras (violoncello) 
jako Trio Incendio. 

Uskupení bylo založeno v roce 
2016 a první rok pracovalo pod ve-
dením prof. Martina Kasíka. Všich-
ni tři mladí umělci jsou stipendisty 
Akademie komorní hudby, která ve 

spolupráci s německou nadací Villa 
Musica spojuje nejtalentovanější 
studenty a profesionály prostřednic-
tvím komorní hry. 

Vstupenky na koncert jsou  
v prodeji v městském informačním 
centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Když vás chytí hexenšus

V pondělí 17. února se můžete těšit 
na abonentní divadelní představení 
hry Hexenšus. Sama doma, manžel 
pryč, ať žije milenec! Avšak ouha 
– milencovy funkce jsou poněkud 
ochablé, zato manžel funguje per-
fektně. Vrací se přesně ve chvíli, kdy 
ho nikdo nečeká. Popravdě řečeno i 
on by raději viděl svou ženu u tety, 
kde slibovala, že bude. Ale to je pou-

hý začátek kolotoče. 
V režii Petra Kracíka hrají: Lu-

káš Langmajer, Miluše Bittnerová, 
Daniel Rous, Hana Čížková, Jan An-
tonín Duchoslav nebo Ivo Kubečka, 
Tomáš Juřička nebo Ivo Kubečka,  
a Gábina Hyrmanová.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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V sobotu 14. prosince proběhl závěrečný věneček mnichovohradišťských tanečních kurzů roku 2019. Večer byl krásný, děkujeme všem, kteří se na tanečních kurzech podíleli, a už se těšíme na další ročník. Nyní jsou v plném proudu pokra-
čovací kurzy a pomalu ale jistě se připravuje další taneční sezóna. Od února bude možné se přihlásit do kurzů společenského tance a výchovy pro mládež 2020. Jako vždy, veškeré informace získáte na divadlo@klubmh.cz, na telefonním 
čísle 603 015 300 nebo osobně v kanceláři divadla na náměstí. Tanci zdar!                       Tým KLUBu Mnichovo Hradiště

Absolventi základních kurzů tance si spolu zatančili naposledy

Zajímavá čísla: rok 2019 v městské knihovně
Leden je kromě prvního měsíce 
nového roku v knihovně i doba sta-
tistiky. Všechny knihovny v republice 
musí vypracovat statistický výkaz, 
který obsahuje asi 150 položek. Pro 
ty z vás, kteří máte rádi řeč čísel, 
jsme vybrali několik informací, které 
vypovídají o životě v knihovně právě 
jejich pomocí. V loňském roce jsme 
nakoupili 1 152 nových knih, 707  
z toho mířilo do dospělého oddělení, 
433 do dětského a 12 knih doplnilo 
naši příruční knihovnu – jednalo se 
především o regionální literaturu.

Do knihovny také díky gran-

tu Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně přibylo 83 audioknih. Tak-
že díla oblíbených spisovatelů, jako 
jsou Jo Nesbö, Fredric Backman, 
Ivanka Devátá, Ladislav Zibura nebo 
Vlastimil Vondruška si můžete třeba 
i poslechnout.

Knihovna měla v roce 2019  
1 138 čtenářů. Za celý rok knihov-
nu navštívilo 12 880 návštěvníků, 
kteří si odnesli domů k přečtení  
28 606 knih a časopisů. Velmi oblí-
bená je také služba rezervací. Po-
kud je kniha, kterou čtenář požaduje, 
právě vypůjčená, je možné si knihu 

rezervovat, a po jejím vrácení je tak 
kniha pro čtenáře připravena. Tato 
možnost je stále oblíbenější a vloni 
byla využita 1 272krát.

Kromě půjčování knih jsme vloni 
také uspořádali 24 akcí pro veřejnost 
a pro školy (Noc s Andersenem, Noc 
literatury, dílničky pro děti…).

Prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby jsme si také půjčili 
139 knih z jiných knihoven. Podařilo 
se nám tak kromě jednoho případu 
sehnat pro čtenáře všechny knihy,  
o které měli zájem.

A na závěr soutěž: tipnete si, 

kolik návštěvníků se v roce 2019 zú-
častnilo akcí pořádaných knihovnou 
(dospělí i děti celkem)? Tipy může-
te dávat do pátku 13. února včetně 
osobně v knihovně, telefonem na 
čísle 326 776 738 nebo e-mailem na 
adrese knihovna@mnhradiste.cz. 
Ten, kdo se nejvíce přiblíží správné-
mu číslu, dostane odměnu!

Budeme rádi, když budete  
i v letošním roce využívat všech 
námi nabízených služeb.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Kino nabídne očekávaný válečný velkofilm 
1917, nové české filmy i snímky pro děti
Tento měsíc vás pozveme do kina 
na šest novinek. Český film Modelář 
režiséra Petra Zelenky (Samotáři, 
Knoflíkáři, Ztraceni v Mnichově) 
se odehrává v současné Praze  
a vypráví příběh dvou kamará-
dů provozujících půjčovnu dronů.  
V hlavních rolích uvidíte Kryštofa 
Hádka a Jiřího Mádla. Další český 
film Chlap na střídačku je vztahová 
komedie o manželském trojúhelníku, 
v němž se dvě ženy dobrovolně dělí 
o jednoho muže. V hlavních rolích 
vystupují Ivana Chýlková, Jiří Lang-
majer a Lucie Žáčková. Poslední 
den v měsíci budeme promítat str-
hující válečné drama 1917 známého 
britského režiséra Sama Mendese 
(Americká krása, Skyfall, Spectre)  
o dvou vojácích, kteří dostanou v zá-
kopech první světové války zdánlivě 
nesplnitelný úkol.

Zbývající tři premiérové filmy 

jsou animované a vhodné přede-
vším pro děti. První je pokračováním 
úspěšného snímku Tlapková patrola 
a má název Tlapková patrola: Vždy 
ve střehu. Parta psích kamarádů se 
tentokrát zúčastní slavného automo-
bilového závodu jako servisní tým. 
Další film má název Super mazlíčci. 

Zvířátka ve městě se musejí spojit 
proti robotům, kteří je mají nahra-
dit. A do třetice to bude Ježek So-
nic – dobrodružství mimozemského 
ježka, který má nejrychlejší nohy na 
světě, ale i tak se dostane do váž-
ných potíží.

Severská kinematografie bude 

u nás v únoru zastoupena island-
ským filmem Daleko od Reykjavíku, 
snímkem o vesnické chovatelce zví-
řat a jejím dramatickém boji o přežití 
s bezohledným farmářským druž-
stvem. Italský dokument Ermitáž – 
síla umění jistě zaujme všechny, kdo 
se chtějí ve vysoké obrazové kvalitě 
podívat na výběr ze sbírek slavného 
petrohradského muzea výtvarného 
umění. Připomínáme ještě němec-
kou komedii 25 km/hod, film o ces-
tování – dva bratři si plní dětský sen  
a na stařičkých a pomalých mope-
dech projíždějí Německo.

O dvou středečních dopole-
dnech promítneme filmy Lví král 
(hlavně pro děti, které mají v prvním 
únorovém týdnu jarní prázdniny)  
a Špindl 2.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Válečný snímek 1917 letos patří mezi žhavé favority na Oscara.

Návštěva GASK: Byli jsme 
V zahradách imaginace
V prosinci 2019 uskutečnil náš vý-
tvarný obor Základní umělecké školy  
Mnichovo Hradiště velmi zdařilý zá-
jezd do středočeské galerie GASK 
v Kutné Hoře. Akci organizovala  
v rámci takzvaných projektových 
dnů z peněz fondu Evropské unie 
Eva Ševců. Naším hlavním cílem 
byla výstava Jiřího Trnky V zahra-
dách imaginace, která je jednou  
z nejpůvabnějších výstavních počinů  
poslední doby.

Tato výstava je unikátní ve svém 
záběru a kromě vystavených expo-
nátů, obrazů, loutek a filmů obsahu-
je i animační hravé centrum v celém 
nejvyšším patře kláštera. Vše na 
téma oblíbené knihy Jiřího Trnky Za-
hrada. Zde jsme zažili opravdu ne-

bývalé aktivity v kombinaci s úžasný-
mi nápady a technologiemi. Výstava 
trvá ještě do 22. března.

V galerii GASK jsme navští-
vili také výstavu soutěže pro mlá-
dež  s názvem Sametová, v rámci  
níž jsou vystaveny také nejúspěš-
nější soutěžní práce žáků ZUŠ Mni-
chovo Hradiště. Například Mihaely 
Tanase, Veroniky Dubské a Elišky 
Neumannové. 

Celým projektovým dnem nás 
fundovaně a velmi citlivě provedla 
Mgr. Jana Andrejsková, vyučující   
v ZUŠ Kutná Hora.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště 

Mihaela Tanase, jejíž díla jsou v GASKu vystavená v rámci výstavy Sametová. 
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Gymnazisté v Polsku
Začátkem prosince loňského roku 
vyrazil plný autobus našich studentů 
do malé vísky Niedzwiedice, ležící 
jen pár kilometrů od našeho partner-
ského města Chojnów. Právě tam 
jsme již třikrát byli na návštěvě míst-
ního Gymnázia Mikoláše Koperníka. 

Avšak po školské reformě na-
šich severních sousedů bylo toto 
gymnázium, stejně jako všechna 
ostatní po celém Polsku, zrušeno. 
Jednalo se o obdobu našich více-
letých gymnázií, kdy měly děti mož-
nost namísto klasické základní školy 
studovat na gymnáziu. Tento para-
lelní systém již tedy v Polsku není 
možný, a tak –  díky přetrvávajícím 
přátelským osobním kontaktům – 
jsme tentokrát navštívili základní 
školu právě v Niedzwiedicích. 

Žáci a jejich rodiče spolu s ve-

dením školy a pod patronací zástup-
ců Gminy Chojnów pro nás připra-
vili velmi zajímavý workshop v sále 
místního společenského domu. Po 

krásné prezentaci regionu, který je 
proslulý množstvím vodních ptáků 
a především čápů, následovalo pře-
dání cen našim studentům, kteří se 

zúčastnili výtvarné soutěže na téma 
čápi, každoročně pořádané právě 
místní školou. Každý si pak mohl 
svého „bociana“ také ušít, materiál 
všichni dostali. A kdo potřeboval 
pomoci, mohl se obrátit na některou 
z příjemných pomocnic,  které nám 
byly po celou dobu k dispozici. Po 
prohlídce malé, ale útulné místní 
školy jsme pak zamířili ještě do sa-
motného Chojnówa a se soumrakem 
se vydávali zpátky k domovu. 

Chtěl bych na tomto místě po-
děkovat samozřejmě všem, kdo se  
o nás během celého dne starali  
a rovněž městu Mnichovo Hradiště, 
které tento náš podnik finančně za-
jistilo.

Lukáš Umáčený,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Poděkování z gymnázia – i díky Vám byl 
pro nás rok 2019 úspěšný!
Když spojíme téma „školství“ s té-
matem „finance“, je výsledek jas-
ný: Peníze ve školách chybí. Tento 
obecně platný fakt je natolik probíra-
ný médii, že asi nikoho nepřekvapí.

My na gymnáziu si ale nestě-
žujeme. Jistě, dokázali bychom 
proinvestovat víc, než máme k dis-
pozici, ale na druhé straně se nám 
v roce 2019 podařilo mnohé. Díky 
vstřícnosti zřizovatele jsme mohli 
renovovat další odbornou učebnu 
(po fyzikální laboratoři přišla v roce 
2019 na řadu pracovna informatiky), 
dotační prostředky z evropských 
zdrojů (Šablony pro střední školy) 
nám umožňují dopřát studentům 

péči školní psycholožky i řadu me-
zinárodních zkušeností (Erasmus+). 
Děkujeme také firmě ŠKO-ENERGO 
za příspěvek na přestávkové aktivity 
studentů a městu Mnichovo Hradiš-
tě, které v rámci dotačního programu 
přispělo na výjezd studentů do pol-
ského Chojnowa. 

Chtěli bychom ale touto cestou 
poděkovat také všem dalším dár-
cům: firmám MB-GYN, ZD Březina 
a  HBPO, paní Hůlkové a Kutilové 
i pánům Bergmanovi, Horákovi  
a Rakovi – i všem dalším rodičům 
našich studentů, kteří prostřednic-
tvím Spolku přátel GMH přispěli 
třeba „jen“ zaokrouhlením předpo-

kládaného členského příspěvku, a to 
bez ohledu na to, zda svůj dar smě-
řovali na akce jednotlivých tříd, orga-
nizaci maturitního plesu či například 
podporu talentovaných studentů. 
Vážíme si samozřejmě neméně  
i dobrovolnické práce při zajištění 
našich akcí (například výjezdu do 
Banátu či pořádání výše již zmíně-
ného maturitního plesu).

Děkujeme Vám všem, kteří nám 
pomáháte – Vaší podpory si velmi 
vážíme.

                                                 
Za studenty i pedagogy 

Gymnázia Mnichovo Hradiště 
Lenka Sosnovcová

Veseláček v tanečních
Pro celý náš veselý tým byla velká 
pocta přijmout pozvání na několik 
listopadových vystoupení během 
prodloužených v tanečních kurzech 
Ladislava Fišera, které se konaly  
v Mladé Boleslavi a Benátkách nad 
Jizerou. Ačkoli účast na všech těch-
to hodinách pro nás byla časově, 
psychicky i fyzicky náročná, dosyta 
jsme si ji užili. 

Na parketu jsme se vyřádili 
nejen se svým představením, ale 
aktivně jsme se zapojili i do probíha-
jícího dění v sále. Mimo to jsme se 
naučili reagovat na změny prostředí 
i na nenadálé a nečekané situace 
či okolnosti vzniklé během našich 
produkcí. Jsme absolutní srdcaři  
a správně zatančit umíme už zkrátka 

za všech okolností a všude! 
Naši prima partu z Veselé tvo-

ří: Káťa Čupíková, Bára Hlinčíková, 
Eliška Kubíčková, Natka Rejzková, 
Kája Šrajerová, Anetka, Dan a Filip 

Koudelkovi, Matěj Vacek a Michal 
Šverma. 

Míla Pospíšilová,
vedoucí Veseláčku

Projekt Voda je život nabídl dětem zajímavé aktivity
Letošní školní rok je pro naši mateř-
skou školu trochu výjimečný. Poda-
řilo se nám získat finanční podporu 
z grantu firmy ŠKO-ENERGO FIN 
na celoroční projekt Voda je život. 
Díky těmto prostředkům měly děti 
možnost užít si krásný podzimní 

výlet ke Hradčanským rybníkům se 
vzdělávacím programem Geoparku 
Ralsko nazvaným Za vodníkem Ka-
pičkou. Další akcí byl podzimní výlet 
na Klokočku, kde jsme po naučné 
stezce došli až na Rečkov. Starší 
děti měly ještě možnost zavítat do 

úpravny vody, což pro ně byla velmi 
zajímavá exkurze. 

Pracovnice z Geoparku Ral-
sko pro naše děti připravily i další 
vzdělávací akci zaměřenou na vodu  
v přírodě, a to Dobrodružství s mra-
ky, která proběhla v naší školce.

Všechny akce byly velmi za-
jímavé a pro děti přínosné. Výle-
ty, pohybové hry i ostatní činnosti  
v přírodě i ve školce si děti moc užily!

                                                                                                                       
Pavlína Bešíková,

Mateřská škola Jaselská

Zájemci se seznámili  
s metodou STAGES

Vánoční výzva: kankán, spartakiáda i scénky
Předvánoční čas byl pro žáky druhé-
ho stupně Základní školy Student-
ská mimo jiné ve znamení příprav na 
akci nazvanou Vánoční challenge, 
která se pomalu ale jistě stává na 
naší škole tradicí. Spočívá v tom, že 
si koncem listopadu jednotlivé třídy 
vylosují svou výzvu. Tou je pak na-
příklad tanec či scénka, jež mají být 
poslední den před vánočními prázd-
ninami předvedeny na sále školy.   

V pátek 20. prosince se tak 
skutečně stalo a náročná nacvičo-
vání přinesla své ovoce. V podání 
větších či menších skupinek mohli 
diváci zhlédnout velice povedená 
vystoupení, do nichž se někdy za-

pojili i třídní učitelé. Na pódiu tak byl 
například k vidění nejen kankán, ale 
také mažoretky, spartakiádní sesta-
va na píseň Poupata, kouzelnické 
vystoupení či scénka s vánočními 
hláškami. 

Tímto velice děkujeme všem 
účinkujícím za překonání nervozity 
a za úžasné výkony. Velké díky za 
přípravu sálu, techniky i ostatních 
nezbytností patří všem, kdo se na 
zmíněných činnostech podíleli, pře-
devším pak manželům Matulovým, 
bez nichž by realizace této akce ne-
byla vůbec možná.

                                                                                                                           
Učitelé ze ZŠ Studentská

„Každé dítě má svůj talent a každý 
talent je výhodou pro celou spo-
lečnost. Stačí, když jej podpoří-
me.“                 (Opher Brayer)

 
Opher Brayer je duchovní otec 

metody Stages, expert na rozvoj 
talentu, mentor a kouč v oblasti ob-
chodu, pedagog a metodik pocháze-
jící z Izraele. Dle jeho slov Češi ve 
všem vidí problém, na mnoho výzev 
předem reagují: „To není možné!“ 
Brayerův postoj je však zcela opač-
ný: „Hledám, jak to udělám! Mohu to 
udělat!“ Prostřednictvím své metody 
rozvíjí multitalent, umění rychle se 
učit, být kreativní, použít jinde a ji-
nak to, co se člověk naučil (poradit si 
se změnou, což je nezbytný předpo-
klad pro budoucí úspěch v překotně 
se vyvíjejí společnosti). 

Díky Mgr. Zuzaně Hladíkové, 
speciální pedagožce z mnichovo-
hradišťské Základní školy Švermo-
va a jediné aktivní lektorce metody 
Stages ve Středočeském kraji,  
a Mgr. Martinu Lánovi, učiteli infor-
matiky a zástupci ředitele děčínské 
základní školy, se na dvacet pedago-
gů, ale i rodičů seznámilo ve čtvrtek 
16. ledna s metodou Stages, systé-
mem inovativního vzdělávání, který 
umožňuje dětem všestranně rozvíjet 
talent a kreativitu s využitím principů 
matematiky, pohybu a umění. 

Cílem Stages je rozvíjet schop-
nost rychle si osvojovat nové infor-
mace a dál s nimi kreativně praco-
vat. Po úvodním teoretickém vhledu 
do problematiky nás lektoři zasvěco-
vali do konkrétních cvičení, která dle 
jejich slov umí doslova „probudit“ do-
sud spící školní třídy – žádný výsle-
dek není špatný, vše je obhajitelné, 
nikdo se nemusí bát, že dělá chybu, 
neboť mozek se přece učí, když udě-
láme chybu. Ve školách se metoda 
využívá v podobě krátkých 5–7mi-
nutových aktivit, pravidelně se opa-

kujících, jejichž pomocí se mozek 
trénuje, aby viděl různé perspektivy. 
Rozvíjí se motorika, představivost, 
prostorová orientace, slovní zásoba, 
fantazie, tvořivost, matematické my-
šlení, koordinace...     

Účastníci si společně pod vede-
ním lektorů vyzkoušeli různá kombi-
nační cvičení, vytvářeli systém, hráli 
na xylofony i plastové trubky, tančili 
pomocí barevných kostiček či tvořili 
strašidlo žijící v bílém hradě. Přáli 
bychom vám vidět radostné tváře 
účastníků, kteří se bavili od začátku 
až do konce! Je potěšující vědět, 
že tato metoda postupně proniká 
do různých škol po celé České re-
publice, doma je například v Písku, 
Litoměřicích, Mostě, Ostravě – tím 
jediným ostrůvkem Stages ve Stře-
dočeském kraji je právě Mnichovo 
Hradiště!

Děkujeme lektorům za nasa-
zení, s nímž nás metodou Stages 
provedli, a Základní škole Student-
ská za poskytnutí prostor pro ko-
nání workshopu. V rámci projektu 
MAP II Mnichovohradišťsko jsme  
v lednu zprostředkovali ještě setká-
ní s klinickou logopedkou PaeDr. 
Máriou Jancíkovou, která zájemce 
seznámila s podstatou komunikace 
u předškolních dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami (ale nejen 
u nich). V kněžmostské knihovně 
se pro změnu uskutečnilo první se-
tkání na téma questingu – Mnichovo 
Hradiště už svou hledačku má, jsme 
tedy zvědaví na tu kněžmostskou!

Pro všechny vědění chtivé 
učitele, neformální vzdělavatele 
či rodiče máme v zásobníku další 
neméně zajímavé aktivity, stačí jen 
nahlédnout na náš web (www.map-
-mh.cz) či facebookový profil MAP II 
Mnichovohradišťsko – jistě nebudete 
zklamáni!

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Hrou na hudební nástroj procvičujeme různé kombinace.
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Zahraničí, voda, cyklovýlet a mnoho pěších 
výletů. To je první pololetí klubu turistů

Geostezka se brzy dočká 
informačního panelu

Před školou na Vrchlického návr-
ší započaly práce k vybudování 
geostezky, o které informovalo minu-
lé vydání Kamelotu. Truhlářský krou-
žek Jednoty bratrské připravuje pro 
tuto geostezku informativní panel  
a kluci již poctivou ruční prací po-

Ivo Šmoldas besedoval a také gratuloval dlouholetým 
zaměstnankyním Domova Modrý kámen
15. ledna se v Domově Modrý ká-
men konala beseda s redaktorem, 
publicistou a moderátorem Ivem 
Šmoldasem spojená s gratulací  
a poděkováním zaměstnankyním, 
které v domově pracují dvacet  
a více let. S výjimkou jedné pamatují 
všechny ještě dobu do roku 1999, 
kdy se domov nacházel ve Vlčím 
Poli. Děkujeme všem, kteří jsou 
dlouhodobě věrni práci v sociálních 
službách a péči o potřebné, a pře-
jeme mnoho pracovních i osobních 
úspěchů v dalších letech!

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

spojovali trámky pomocí čepů  
a dlabů. Nakonec provedli nutnou 
pevnostní zkoušku, která dopadla na  
jedničku.

Petr Novák, Truhlářský kroužek 
Jednoty bratrské

I když je dle kalendáře teprve únor, 
venku to často vypadá, jako kdyby 
bylo jaro. Tráva se zelená, na stro-
mech se objevují pupeny, u někoho 
na zahrádkách rozkvétají květiny. Po 
sněhu u nás v nížinách není skoro 
ani stopa. Mnozí už i přemýšlejí nad 
tím, kam povedou jejich první kroky 
na jarních výletech, až bude počasí 
opravdu k výletům vybízet. A proto 
vám přinášíme seznam výletů, které 
bychom pro vás rádi v první půlce 
roku připravili. Trošku vás tím snad 
navnadíme na to, abyste se k nám 
přidali a těšili se na výlety s námi. 

Objeví-li se sníh na horách, 
kde ho bohužel ani teď není moc, 
mohli bychom společně podniknout 
běžkařský „rychlovýlet“. Od února 
či března chceme také pokračovat 
v brigádách v Údolí snů, které se 
nachází nedaleko Mnichova Hradi-
ště. Budeme rádi, pokud se k nám 
přidáte a přiložíte ruku k dílu. Odmě-
nou vám bude posezení u táboráku, 
který si společně připravíme. V břez-
nu bychom vás rádi vzali do Pekla. 
Nebojte se, čerty ani čertice neuvi-
díme. Pojedeme za krásnými bledu-
lemi. Ke konci března si dáme první 
náročnější výlet, zhruba 22 km, na 

trase Rychnov u Jablonce nad Nisou 
– Černá Studnice – Železný Brod. 

První konkrétní data máme pro-
zatím u akce Ukliďme Česko, které 
letos připadá na 4. dubna. Pomůžete 
nám i letos uklidit naše město? Hned 
druhý den, v neděli 5. dubna, ofici-
álně zahájíme turistickou sezónu 
našeho odboru na zřícenině Zásad-
ka. Opět vás letos společně s námi 
přivítá i její správce pan Plaček. 
Doufáme, že nám posezení zpestří 
i harmonikář, pan Kelíšek, jako tomu 
bylo v minulém roce. A kdo ví, tře-
ba pro vás budeme mít ještě nějaké 
překvapení. V druhé půlce dubna 
chystáme další náročnější výlet, aby 
si přišli na své i opravdu zdatní turis-
té. Kdo z vás se k nám přidá pěšky  
z Mnichova Hradiště na Ještěď? 

V květnu se vydáme na výlet 
kolem Oldřichova v Hájích, který si 
pro vás připravil jeden člen našeho 
klubu. Určitě jste zvědaví, kdo bude 
tím organizátorem, že? To vám za-
tím neprozradíme. Napovíme ale, 
že i v loňském roce si pro vás jeden 
výlet už připravil a moc se vám líbil. 
I letos podnikneme výlet za hranice. 
Konkrétně se vydáme do Oberlau-
sitze Gebirge, kde se pokocháme 

krásnými výhledy do Čech od našich 
sousedů. Někdo říká, že počasí je 
nepřítel dlouho plánovaných výle-
tů či že není špatného počasí, ale 
špatně oblečeného turisty. Tak bu-
deme doufat, že na další vodácký 
výlet nám počasí bude přát. Máme  
v plánu vyrazit na Ploučnici. Doufá-
me také, že se nám na přelomu květ-
na a června podaří pro vás zorgani-
zovat i další víkendový pobyt. Loni 
jsme prozkoumávali krásy Sloupu  
v Čechách a jeho okolí, které nabí-
zelo výlety jak pro děti, méně zdatné 
turisty, tak i pro ty, kteří si rádi vy-
šlápnou pěkný kopec. Snažíme se 
proto najít místo, které umožní vyra-
zit na výlet všem typům turistů. 

V červnu si projdeme s dětmi 
Palackého stezku z Plavů do Jesen-
ného, společně s panem farářem 
Machem šlápneme do pedálů na cy-
klovýletě, během kterého poznáme 
mnichovohradišťské kostely smě-
rem na Kněžmost a samozřejmě se  
s vámi budeme chtít rozloučit něja-
kým výletem před prázdninami. 

Mezi seniorské výlety, pořáda-
né ve všedních dnech, budou patřit 
výše zmíněné bledule v Pekle, ale  
i mnohé další. Vyrazíte společně na 

rozhlednu Tábor na Lomnicku, pro-
jdete si okolí Bělé pod Bezdězem, 
zamíříte na Valdštejsko, do Kloko-
čských skal na Rotštejn, pokocháte 
se výhledem z rozhledny Kopanina, 
navštívíte Tesařovskou kapli v Ko-
řenově a taktéž se na druhý pokus 
vydáte do údolí Plakánek. 

Výše zmíněný výčet výletů není 
definitivní, přibudou jistě i další.  
O konkrétních termínech vás bude-
me opět včas informovat, jakmile 
nastane ten správný čas. Plakáty 
budeme opět roznášet po městě  
a zveřejňovat i na Facebooku. Našim 
členům i nečlenům, kteří si to vyžá-
dali, budeme opět posílat pozvánky 
na výlety emailem. Veškeré infor-
mace o našem odboru naleznete na 
www.kct-mh.webnode.cz. Chcete-
-li se stát našimi členy či dostávat 
emailem informace o dění našeho 
klubu, neváhejte nás kontaktovat. 
Na webu si můžete stáhnout přihláš-
ku, kterou nám obratem zašlete. 

A nezapomeňte! Pokud se na 
pozvánce na výlet objeví náš mnich 
Poutníček, výlet je vhodný pro děti. 

Tereza Šímová,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

INZERCE

Svícen s vůní šišek, 
borovice a vosku
Smrkové a borovicové větvičky. Šiš-
ky z douglasky a modřínu. Sušená 
stébla lnu i světlice barvířské. To  
a mnoho dalších přírodních materi-
álů čekalo na účastníky čtvrté dílny 
určené pro (pra)rodiče a děti, která 
se konala tentokrát ve Dneboze. 

Odpolední akci, jež je součástí 
projektu Environmentální výchova 
společně a tvořivě a která je finanč-
ně podpořena Nadačním fondem 
ŠKODA AUTO v rámci grantové 
výzvy NROS, tentokrát vedla floris-
tka Veronika Zlatušková. Díky jejím 
bohatým zkušenostem pod rukama 
přítomných pomalu, ale jistě vznikaly 
vánoční svícny vhodné jak do interi-
éru, tak do venkovních prostor. 

„Mám tu kuličku už dobrou?“ 
ptala se nejedna z nás v počáteč-
ních chvílích, kdy jsme si tvarovaly 
základ pro celou instalaci, tedy 
mechovou kouli. Plastové ozdoby 
ani tavicí pistole nebyly na dílnu po-
zvány, pracovalo se tak, jak to bylo 
běžné dříve. Na březový přířez jsme 
umístily zmíněnou kouličku a pak 
si vyhrály s přípravou větviček, kte-
ré našly následně své místo právě  
v mechu. Paní Zlatušková nás prů-
běžně informovala o tom, jak a proč 
podnikáme jednotlivé kroky. Zmínila 
i to, jak lze v dnešní době odpověd-
ně vůči životními prostředí dekorace 
na Vánoce vytvářet. 

„Je lepší perníček, nebo sušený 
pomeranč?“ dotazovaly se některé 
kamarádky na radu, když došlo na 
zdobení již hotových svícnů. Na 
svícnech se krásně vyjímaly ozdoby 
zhotovené v Klubu dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště, rozmanité druhy 
nasbíraných šišek či sušených trav 
a květů i zmíněné perníčky od paní 
Josifové ze Žantova.   

Svíčka dominující svícnům pak 

pocházela též z našeho okolí, od 
rodinné včelí farmy Tarasov, z Pří-
šovic. 

„Uděláš mi ještě jednu mašli?“ 
obrátila se většina z přítomných žen 
na Janu Šťastnou, která nejen vytvá-
řela zmíněnou dekoraci, ale též zaří-
dila možnost uspořádat dílnu právě 
ve Dneboze (díky patří samozřejmě 
i místním hasičům, kteří prostor po-
skytli).

Zasněné pohledy na zdařilá díla 
po necelých dvou hodinách práce 
dokazovaly, že se dílna, tentokrát 
koncipovaná především pro starší 
děti a rodiče, opět vyvedla. Spolek 
Naše město Mnichovo Hradiště vás 
nyní zve na únorovou dílnu, která se 
koná 16. února a která bude naopak 
pro děti mladší a spojená s divadél-
kem paní Lenky Hřibové. Uskuteční  
se od 14:30 hodin v DS Kohoutek 
MH. Těšíme se na setkání a tvoření!

Iva Štrojsová
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INZERCE

Volejbalisté Sokola MH A v poločase 2. ligy
Do nové sezóny vstoupil náš tým 
jako nováček druhé ligy a celý 
podzim platil nováčkovskou daň.  
V prvním dvojutkání ve Žďáru nad Sá-
zavou podlehl 0:3 v obou zápasech.  
V dalším kole s Hronovem se zdálo, 
že se blýská na lepší časy, když jsme 
v odpoledním utkání oplatili soupeři 
dopolední porážku 1:3 stejnou mincí 
a získali první tři body. Jenže pak 
přišly tři prohrané dvojzápasy bez 
bodů proti České Třebové, Chocni 
a Havlíčkovu Brodu. Zlepšení jsme 
zaznamenali až s Dvorem Králové,  
s nímž jsme první zápas uhráli doma 
3:2, ale poté jsme znovu slehli 0:3. 
Do České Lípy jsme si dojeli pro 
výprask od vedoucího celku. Další 
dvojzápas v Turnově, který měl na 
kontě ještě méně bodů než my sami, 
byl pro nás již existenční.

Dvojutkání v Turnově jsme ale  
i přes snahu Turnova posílit zvládli 
a zvítězili jsme 3:1 a 3:0 a připsali si 
důležitých šest bodů. Polepšili jsme 
si tak na 11 bodů celkově. V Brně 
jsme bohužel již žádné nepřidali,  
a tak našemu týmu patří po podzi-
mu 9. místo se ztrátou osmi bodů na 
důležité osmé místo, které by zna-

menalo jistotu udržení v lize. Nejre-
álnější by tedy mohlo být udržení se 
v soutěži  výhrou nad týmem Jiskry 
Havlíčkův Brod, kam ale bohužel 
budeme zajíždět 22. února. Půjde  
o veledůležité dvojutkání jara. Na-
opak doma budeme mít další sou-
sedy v tabulce – Choceň, Žďár a 
Turnov. Budeme věřit, že častěji 
bude v našem týmu působit náš 
odchovanec Matouš Kratochvíl  
a že pomůže k bodům i nová posila 
v zimní přestávce, kterou je také náš 
odchovanec Jan Bajer, hráč s velký-
mi ligovými zkušenostmi z Liberce, 
České Lípy i pražského ČZU. Ale 
zabrat musí každopádně v každém 
zápase celý tým.

„Vidím to tak, že pokud se nám 
vyhnou zranění a zůstane stejné 
nadšení pro hru, tak je posun v ta-
bulce (a tím záchrana) reálná,“ míní 
trenér Marek Dlouhý. Vedoucí týmu 
Mirek Černý říká: „Doufám, že jsme 
se již rozkoukali v lepší soutěži a teď 
už si jen pohlídáme drobné chyby, 
které nás stály potřebné body.“

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Průběžné pořadí týmů v druhé půli tabulky
5. Dvůr Králové nad Labem 1484:1415  30
6. Choceň   1454:1485  29
7. Žďár nad Sázavou  1451:1423  26
8. Havlíčkův Brod  1439:1530  19
9. Mnichovo Hradiště  1283:1481  11
10. Turnov   1368:1629  4

DESET STATEČNÝCH SI NA NOVÝ ROK PROSEKALO DÍRU DO LEDU

Ve Lhoticích proběhl 1. ledna 2020 v 11:11 hodin 5. ročník novoročního koupání v místním rybníce. Akce se zúčastnilo deset otužilců, kteří si před svým 
výkonem museli prokopat díru ledem. (jha)

Mladí volejbaloví sokolíci 
byli v Ambergu zlatí

V sobotu 11. ledna ráno se výprava 
složená z mladších žáků a jedné 
mladší žákyně s trenéry oddílu vo-
lejbalu TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
vydala na pozvání pořádajícího VC 
Amberg na po letech obnovený me-
zinárodní turnaj v trojkovém a čtyř-
kovém minivolejbale pro mladší žáky 
a šestkovém volejbale starších žáků. 

Náš tým byl přihlášený v kate-
gorii chlapců U13 na trojkový mini-
volejbal. Přihlášeno do této katego-
rie bylo šest družstev, turnaj U13 se 
konal v hale Gymnázia Maxe Regela 
a byl naplánovaný na sobotu. V naší 
A skupině jsme byli nalosováni s do-
mácím A i B týmem chlapců, B sku-
pinu tvořilo družstvo děvčat Amber-
gu, Vikingové z Heidelbergu a výběr 
Oberpfalz tvořený převážně hráči  
z Regensburgu. 

Dopoledne jsme nastoupili  
k našemu prvnímu zápasu proti VC 
Amberg A. První set nás soupeř 
přehrál zkušenou hrou, kdy využíval 
s oblibou pro nás nezvyklou hru na 
první přes síť – 25:21 pro domácí. Ve 
druhé sadě jsme se zlepšili a lepším 
pohybem i přesností jsme dokázali 
soupeře přehrát 22:25. V tiebreaku 
pak naši hráči dominovali, vedli 8:2 
a 13:6 a nakonec uhráli v pohodě 
vítězství 15:9. V druhém utkání proti 
VCA B jsme nechali zahrát lavičku  

a vyhráli 2:0 (20, 21), a tím vyhráli 
také svou skupinu. Po polední pře-
stávce na občerstvení jsme nastou-
pili k semifinále. 

Soupeřem v semifinále nám byl 
výběr Oberpfalz, kde hráči byli sice 
o hlavu větší než naši borci, ale vo-
lejbalově jsme s nimi neměli velký 
problém. Náš tým ve složení Benda, 
Jansta, Krejčiřík, Litvik a Skřivan 
vyhrál 2:0 (20, 21). Ve druhém se-
mifinále proti vítězi B skupiny Hei-
delbergu uspěli v tiebreaku hráči VC 
Amberg A, a tak jsme se s nimi utkali 
v turnaji i podruhé. Tentokrát jsme 
lépe začali my, 25:18, ale ve druhé 
sadě podlehli 23:25, a tak jsme bo-
jovali znovu v tiebreaku a i napodru-
hé vyhráli 15:11. Zvítězili jsme tak  
i v celém turnaji kategorie U13. 

Večer jsme navštívili vyhlášený 
amberský Kurfürstbad a v neděli 
pak sehráli dvě utkání ve čtyřkách 
v kategorii U14. Nejprve jsme pora-
zili 2:1 VC Kassel a poté do třetice 
podlehli VC Amberg 1:2. V těchto 
zápasech si zahrála jediná hráč-
ka našeho výběru Hana Bendová.  
V neděli večer se pak naše úspěš-
ná výprava vrátila v pořádku domů  
i s pozváním na příští ročník. 

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Mnichovohradišťské áčko v utkání proti VK Hronov.
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16. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Štěňata z Tlapkové patroly jako závodníci na automobilových závodech.

19. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠPINDL 2
Zasněžené hory jako kulisa několika romantických dobrodružství.

22. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká vztahová komedie o muži (J. Langmajer), kterého si dělí dvě ženy.

19. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MŮJ PŘÍBĚH 
Pád na dno umožní ženě najít opět víru v sebe sama a také štěstí a lásku.

20. ÚNORA, 19:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie J. Vejdělka o emigrantech, kteří získali v restituci zámek.

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

22. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
VLASTNÍCI 
Schůze obyvatel bytového domu jako námět komedie s řadou známých herců.

23. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7
9 animovaných pohádek: Rumcajs, Rákosníček, Káťa a Škubánek a další.

26. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
DALEKO OD REYKJAVÍKU
Venkovanka se pouští do boje s bezohledným farmářským družstvem.

27. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MODELÁŘ
Film P. Zelenky o kamarádech provozujících v Praze půjčovnu dronů.

28. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká vztahová komedie o muži (J. Langmajer), kterého si dělí dvě ženy.

KINO

11. ÚNORA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA S DATAPROJEKCÍ
SKOTSKO 
O dobrodružném putování po Skotku bude vyprávět Ctibor Košťál.

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

6. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ 
Velkolepý dokument o sbírkách slavného petrohradského muzea umění.

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

8. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
MODELÁŘ
Film P. Zelenky o kamarádech provozujících v Praze půjčovnu dronů.

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

9. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
SUPER MAZLÍČCI
Zvířátka z města se musí spojit proti robotům, kteří je mají nahradit.

12. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Repríza komedie, na kterou v Hradišti vloni přišly 2000 diváků.

13. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách. 

14. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MODELÁŘ
Film P. Zelenky o kamarádech provozujících v Praze půjčovnu dronů.

KALENDÁR AKCÍˇ

5. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
LVÍ KRÁL
Hraná verze slavného animovaného filmu o lvím princi Simbovi.

15. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Pokračování velmi úspěšného animovaného filmu s půvabnými písněmi.

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

29. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JEŽEK SONIC
I ježek s nejrychlejšíma nohama na světě někdy potřebuje pomoc přítele.

29. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
1917
Válečné drama o dvou vojácích, kteří dostanou zdánlivě nesplnitelný úkol… 

14., 21. A 28. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA 
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho roku do 
čtyř let. Bez programu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč /
osoba či dítě.

11. ÚNORA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme nagla-
zovat 25. února. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. V ceně je 
dvakrát výpal a materiál. Cena: dospělí 170 Kč / děti 100 Kč.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

18. ÚNORA, 17:15 AŽ 20:15
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny. Vytvoříte si postavu podle 
svých představ, se kterou budete na základě vlastních rozhodnutí prochá-
zet oficiální i námi připravené příběhy odehrávající se v zajímavém fantasy 
prostředí. Pro děti od 14 let a dospělé. Znalost angličtiny je velkým plusem.
Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity (7 hráčů). Cena: 60 Kč.

14. A 15. ÚNORA, 17:30 AŽ 10:00
VALENTÝNSKÉ PŘESPÁNÍ V KLUBU 
Večer plný zábavy, her a vyrábění spojený s přespáním pro děti, které se 
nebojí spát bez rodičů. S sebou věci na přespání (spacák, karimatka, polš-
tářek, pyžamo, hygienické potřeby), přezůvky a především dobrou náladu. 
V ceně večeře, snídaně, materiál a pedagog. Přihlášky nejpozději do 12. 
února v Klubu dětí nebo emailem. Počet míst je omezený! Cena: 200 Kč.

22. ÚNORA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
Tradiční kurz šití pro děti i dospělé pod vedením lektorky Hany Rejzkové. 
Každý si ušije co zrovna potřebuje nebo ho napadne. Naučíme se i práci 
se střihy. Lektorka je nápomocná každému účastníkovi. S sebou si doneste 
materiál, ze kterého chcete tvořit a nitě v barvě látky. Šicí stroj není pod-
mínkou, nabízíme k zapůjčení. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky. Při-
hlášky e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 20. února. Minimální počet 
účastníků pro uskutečnění kurzu je šest osob. Cena: 250 Kč (v ceně je 
zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

22. ÚNORA, 19:00 AŽ 23:00
VEČER DESKOVÝCH HER PRO DOSPĚLÉ
Večer je určen pro všechny lidi, kteří mají rádi deskové a společenské 
hry. V ceně je zahrnuto malé občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého  
k zakousnutí). Pití dle vlastní chuti si vezměte s sebou. Nutnost přihlášení, 
a to nejpozději do 19. února. Cena: 60 Kč.

11., 18. A 25. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Klubové předplatné 10 návštěv 
/ 500 Kč. Jednotlivě cca 60 Kč.

13., 20. A 27. ÚNORA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Klubové předplatné 10 návštěv 
/ 500 Kč. Jednotlivě cca 60 Kč.

18. ÚNORA,15:00 AŽ 18:00, KAFÉ OŘECH
TVORBA PRACOVNÍCH LISTŮ
Spisovatelka Klára Smolíková seznámí zájemce s pracovními listy, které 
tvoří ke svým knihám, i se soubory, které zpracovala ke konkrétním vzdě-
lávacím projektům. Účastníci se naučí vytvářet pracovní listy, vlastnoručně 
vytvořený si též odnesou domů.

14. AŽ 15. ÚNORA, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST S NAUČNÝM TEXTEM 
Intenzivní dvoudenní workshop pro učitele, v němž se naučí upevňovat, 
podporovat a rozvíjet porozumění textu (jakémukoliv) u svých žáků, a to 
nejen v rámci výuky českého jazyka a literatury, ale i v ostatních školních 
předmětech. Valentýnské zaměření workshopu!

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

27. ÚNORA, 14:30 AŽ 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ
V PROSTŘEDÍCH HEJNÉHO METODY. Praktický workshop pro učitele  
i rodiče, na kterém se seznámí s postupy, které vedou k rozvoji rozumových 
i osobnostních schopností dítěte. Vše bude demonstrováno na praktických 
příkladech s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Vyzkoušíme si různé 
dětské řešitelské postupy a dostaneme se i k otázce: Jaké dávat dětem 
výzvy, aby je matematika bavila?

PŘIPRAVUJEME
4. BŘEZNA, 19:00, MĚSTSKÉ DIVADLO MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
Scénky, parodie, vtipy, imitování známých osobností včetně písní, převleky...

7. BŘEZNA, 20:00, DŮM KULTURY MLADÁ BOLESLAV
4. ŽUPNÍ BARÁČNICKÝ PLES
K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Levou rukou band. Tombola.

OSTATNÍ
5. A 19. ÚNORA,15:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

6. ÚNORA,17:30, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VERNISÁŽ VÝSTAVY RUDOLF TVRDÝ ML. – OBRAZY 
Vernisáž výstavy. Ta bude přístupná do 29. března v otevírací době kina.

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

8. ÚNORA, 14:00, KLUB SYCHROVÁK, SYCHROV
ROUBOVÁNÍ
Teorie a praktický workshop. Registrace nutná na zivotvsadu.cz.

8. ÚNORA, 18:00, KLUB SYCHROVÁK, SYCHROV
KONCERT KAPELY LAKUNA
Zpěv, akordeon, banjo, kytara, baskytara, housle, bicí. Vstupné do klobouku.

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

11. ÚNORA, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Pátrání po předcích a mapování typických příjmení Mnichovohradišťska.

15. ÚNORA, 14:00, KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU – HABR
MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
Baráčníci zvou na masopust, kteý začíná u Mikešových v Habru

15. ÚNORA, 17:00, POSILOVNA MSK
VALNÁ HROMADA MSK
Výroční setkání členů, fanoušků i rodičů hráčů.

16. ÚNORA, DS KOHOUTEK (Ivana Olbrachta 897, Mn. Hradiště)
DIVADÉLKO PRO DĚTI: KDO SNĚDL SALÁT A JAROMIL 
Divadelní představení pro děti s následnou dílničkou. Vstup zdarma.

19. ÚNORA, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Veřejné jednání nejvyššího samosprávního orgánu města.

22. ÚNORA, 20:00, POSILOVNA MSK
FOTBALOVÝ PLES MSK
Ples, kde se o hudbu postará Víkend Rock. Tombola.

13. ÚNORA,15:00, KONCERT
TRIO INCENDIO 
Koncert v podání mladých hudebních talentů (klavír, housle, violonccelo).

11. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? 
Komedie s O. Vetchým J. Dulavou nebo K. Hrachovcovou-Herčíkovou.

DIVADLO

15. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PRINCEZNA ZE MLEJNA 
Pohádka na motivy Zdeňka Trošky se známými písničkami.

17. ÚNORA,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HEXENŠUS 
Bláznivý kolotoč plný nečekaných příchodů, milenců a nedorozumění.
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Mnichovohradišťsko, zvláště však 
administrativní území města Mni-
chova Hradiště, se může pochlubit 
jen několika lokalitami s doloženým 
vícečetným osídlením kulturami 
zemědělského, popřípadě též lo-
veckého pravěku. Asi jen málokdo 
z místních obyvatel neslyšel o vý-
znamném areálu pravěkého výšin-
ného sídliště Hrada a Klamorna 
nad Dnebohem, chráněném jako 
nemovitá kulturní památka, jehož 
největší archeologický výzkum pro-
bíhal v 50. letech minulého století, 
dočkal se své souhrnné publikace 
v roce 1981 a většinu zajištěných 
nálezů zničila povodeň v roce 2002 
zaplavením depozitářů Národního 
muzea v Terezíně.

Druhou rozsahem největší 
a archeologicky podstatně méně 
poznanou lokalitou je poloha Nad 
maliním, v terminologii územního 
plánování jde o rozvojovou plochu 
VL82 Haškov, kde jsou archeolo-
gické objekty dosud zachovány, 
byť dlouhodobě rozrušovány hlu-
bokou orbou a pozvolnou erozí. 
Pokračování této významné lokality 
sahá jižním směrem již do areálu 
čističky odpadních vod a bývalé-
ho závodu LIAZ, kde výstavba ve 
druhé polovině 20. století probíhala 
bez potřebného archeologického 
dohledu. Archeologická lokalita 
Haškov – Nad maliním vykrývá 
podle dlouhodobého archeologic-
kého sledování plochu přibližně 
8, možná 9 hektarů. Připočteme-
-li pokračování pravěkého sídliště 
v již zastavěném území, mohl by 
celkový rozsah lokality překročit 10 
hektarů. Po Hradech s Klamornou 
(19 ha) jde o druhé největší pra-
věké sídliště na administrativním 
území města, většinou osídlené 
stejnými kulturami. Vzhledem  
k historii archeologického poznává-
ní našeho regionu sotva objevíme 
v okolí Mnichova Hradiště areál 
podobného rozsahu s doklady po-
bytu člověka napříč pravěkem až 
po raný středověk. Co přitahovalo 
naše předky po dlouhá tisíciletí  
k opakovanému osídlení stejné po-
lohy můžeme dnes jen spekulovat 
– sledování pohybu zvěře, úrod-
ná půda, blízkost řeky a možnost 
rybolovu byly určitě významnými 
kritérii.

Jistým omezením pro ochranu 
archeologického dědictví, ale pří-
ležitostí pro podrobnější prozkou-
mání dosud nezničeného areálu 
je plán zastavění plochy, dnes vy-
užívané jako pole. V archeologické 

praxi jde nejčastěji o zákonem urče-
ný záchranný archeologický výzkum, 
tj. dokumentace a záchrana nálezů  
v předstihu stavby nebo jejím prů-
běhu, kdy podstatná část nebo celá 
lokalita fakticky zanikne. Druhou, 
vzácněji využívanou možností, je pa-
mátková ochrana, třeba jen části are-
álu. Kromě odborných hledisek zde 
podstatnou úlohu hraje společenská 
poptávka po ochraně, umožňující 
její zachování příštím generacím.  
I o této možnosti by měla být veřej-
nost zpravena. 

Nejen k citlivosti tématu zástav-
by v rozvojové ploše Haškov, dlou-
hodobě rezonující v občanské spo-
lečnosti i lokální rovině politické, ale  
i profesních zvyklostí, nelze od 
oprávněných archeologických or-
ganizací s působností na Mnicho-
vohradišťsku očekávat aktivistický 
přístup. Naše organizace a vedení 
Ústavu archeologické památkové 
péče středních Čech jsou ve shodě, 
že lokalita Haškov – Nad maliním 
je v regionálním (nikoli nadregionál-
ním) měřítku archeologicky význam-
ná, dále že naše organizace samy  
o sobě nebudou podávat návrh na 
prohlášení části lokality za nemovi-
tou kulturní památku, zároveň jsou 
však ale připraveny – v případě po-
třebné společenské poptávky nebo 
požadavků vlastníků dotčených 
pozemků – poskytnout veškerou od-
bornou pomoc, vedoucí ke zvýšení 
památkové ochrany. Podrobně se 
tématu lokality věnuje archeologic-
ké vyjádření naší organizace z 27. 
11. 2019, vyžádané mnichovohra-
dišťským rodákem p. Miroslavem 
Bobkem, a dále v reakci na jednání 
zastupitelstva 9. 12. a související 
diskuse na sociálních sítích dopis 
kolegyně Ireny Benkové, ředitelky 
výše zmíněného Ústavu. Zveřejnění 
obou vyjádření je na místě, neb si ve 
všech základních bodech nerozpo-
rují. V minulém čísle Kamelotu byly 
z našeho vyjádření citovány některé 
části v článku M. Bobka, z vyjádření 
Ústavu pak citoval starosta O. Lo-
chman. Proč se k lokalitě vyjádřily 
obě odborné organizace, zřizované 
dvěma kraji, je nasnadě – ve 30. le-
tech minulého století tušená lokalita 
byla autorem tohoto příspěvku zno-
vuobjevena v roce 1994 (viz součas-
ný zákres fragmentu lokality v návrhu 
územního plánu města), dále byla  
s přestávkami povrchově zkoumána 
do roku 2002 a následně bylo její 
pokračování sledováno pracovnice-
mi Ústavu archeologické památkové 
péče středních Čech (2012-2013, 

Archeologická lokalita Haškov –  Nad maliním
KOMENTÁŘE A NÁZORY

ale v tzv. rozvojové ploše až na 
podzim 2018). Komplexnější data 
pro územní plánování a vyjádření  
k připravovaným záměrům jiné 
archeologické organizace, bez 
součinnosti s uvedenými, těžko 
poskytnou (bez zbytečného využití 
destruktivních metod archeologic-
kého výzkumu). 

Na závěr příspěvku je vhodné 
zmínit, co znamená případná pa-
mátková ochrana části lokality. Na 
jedné straně mince stojí zásadní 
omezení pro vlastníka v případě 
realizace svého investičního zá-
měru, půjde-li o zásahy do země. 
Na straně druhé leží příležitost jak 
zachránit něco málo z naší dávné 
minulosti a ukázat, že si občané 
uvědomují hodnoty v místě svého 
bydliště v době, kdy památkové 
ochrany požívají i některé křížky 
u cest, místně hodnotné chalupy 
nebo prvorepublikové vodojemy. 
Ve druhém případě musí roz-
hodnout Ministerstvo kultury ČR 
posuzující návrh ve správním 
řízení. Takzvané archeologické 
stopy mimo opevněné areály jsou 
památkově chráněny například  
v nedalekých Svijanech (3 lokality), 
v Pěnčíně (2 lokality), Kobylech 
nebo od roku 2007 v Příšovicích, 
kde se díky společenské poptávce 
„zdola“ ochránilo cca 95 % plochy 
pohřebiště z konce doby bronzo-
vé před zbytečnými záchrannými 
archeologickými výzkumy a v roce 
2014 zde byla zpamátněna lokali-
ta další. Proč tolik regionálně vý-
znamných, navíc neopevněných, 
archeologických lokalit požívá na 
severu Čech zvláštní ochrany? 
Mnichovohradišťskou kotlinou  
s Turnovem totiž končí pás souvis-
lejšího pravěkého osídlení, tak sil-
ně koncentrovaného v širším okolí 
Prahy, středního Polabí a dolního 
Pojizeří.

Plně se shodujeme se slovy 
kolegyně I. Benkové, kdy je nám 
velmi líto, že ochrana archeologic-
kého dědictví bývá často řešena te-
prve v konfliktu s jakýmkoli staveb-
ním záměrem, nikoli samostatně  
a koncepčně.

Petr Jenč,
Vlastivědné muzeum 

a galerie v České Lípě, 
p. o. Libereckého kraje

Autor je vedoucím pracoviště 
záchranných archeologických 

výzkumů.

INZERCE

Redakce Kamelotu by ráda uvedla 
na pravou míru informaci zaznívající 
v prosincovém vydání Kamelotu, že 
listopadový koncert mnichovohra-
dišťské kapely Diskant se uskutečnil 
v rámci oslav 30. výročí sametové 
revoluce zaštítěných městem. Kon-
cert měl ve skutečnosti pouze ča-
sovou souvislost s ostatními měst-
skými akcemi, uspořádán byl k 70. 
narozeninám bubeníka kapely Dis-
kant Vladislava Fanty. (wes) 

Vyrazte v únoru či březnu bezplatným 
autobusem do bazénu v Mladé Boleslavi
16. ledna začal opět jezdit bezplatný 
autobus do bazénu v Mladé Bolesla-
vi. Autobusy budou jezdit z autobu-
sového terminálu u nádraží Českých 
drah ze zastávky č. 1 a z Masary-
kova náměstí o pět minut později ze 

zastávky č. 4, a to každý sudý týden 
v úterý v 16:30 a každý lichý týden 
ve čtvrtek v 9:30 hodin. Celkem je v 
plánu deset jízd. Poslední se usku-
teční 17. března.

Účastníci po předložení slevo-

vé karty získají slevu 10 procent ze 
vstupného do bazénu. Stále je plat-
ná karta z minulého roku, nové karty 
se vydávají v informačním centru.

Martin Weiss

Projektový tým 
se městu vyplácí
...dokončení z titulní strany

Jak poznamenává vedoucí 
finančního a školského odboru 
městského úřadu Jaroslava Kolo-
mazníková v komentáři k rozpočtu 
města, v letošním roce zvyšují do-
tace rozpočet o celou třetinu. Díky 
úspěšným žádostem tak může měs-
to realizovat více projektů a rychleji, 
než v případě, kdy by spoléhalo jen 
na své příjmy ze státního rozpočtu 

S radostí také oznamujeme, že 
v posledních měsících se Hradišti 
podařilo získat dotaci na rozšíření a 
velkou rekonstrukci mateřské školky 
v Mírové ulici spojenou se vznikem 
nového pavilonu (18,9 milionu Kč), 
opravu chodníků v ulicích Jaselské 
a V Cestkách (3,2 milionu Kč), první 
etapu revitalizace Masarykova ná-
městí (2,7 milionu Kč), závěrečnou 
etapu revitalizace lesoparku (1,8 
milionu Kč) a dále třeba ještě další 
dotace na komunitní centrum či do-
pravní hřiště.     

Takový objem práce klade na 
projektový tým tvořený Martinou 
Kulíkovou a Ondřejem Šindelářem 
mimořádnou zátěž. Proto se téma-

tem dotačních titulů aktivně zabývají 
také lidé z odboru investic, složité 
proúčtovávání řídí finanční odbor  
a finanční podporu pro město v ne-
poslední řadě zajišťuje také starosta 
s místostarostou. Přidělená dotace 
je pak odměnou za spolupráci lidí 
napříč celým úřadem.

Protože čas od času si město na 
konkrétní projekt, který by nezvládlo 
pokrýt vlastními silami, najímá také 
externí firmy, jež se získáváním do-
tací profesionálně zabývají, je mož-
né, že v blízké budoucnosti přijde na 
přetřes rovněž otázka rozšíření pro-
jektového týmu o dalšího člověka.

Vedle agilního přístupu k dota-
cím je město aktivní rovněž v otáz-
ce získávání darů ze soukromých 
zdrojů pro spolky. „Propojujeme ty 
organizace, které hledají finanční 
podporu, s možnými dárci a záro-
veň nabízíme spolkům pomoc při 
formulování jejich vlastních žádostí  
o dotační a grantové tituly či při ad-
ministrování dotací,“ dodává mís-
tostarosta Jan Mareš, v jehož gesci 
právě spolupráce se spolky je.

Martin Weiss

Oprava textu 
z minulého čísla

Po úspěchu příměstského tábora 
Týden na statku u hospodáře, který 
vloni poprvé uspořádalo Muzeum 
města Mnichovo Hradiště, se už 
nyní objevují dotazy, zda se tábor 
uskuteční také letos. Loňský ročník 
totiž dětem nabídl velmi zajímavou 
zkušenost – vyzkoušely si, jak se 
žilo našim předkům, čím se živili, jak 
těžká byla jejich práce, co všechno 
museli umět, i to, jak se bavili. Pra-
covníci muzea však případné zájem-
ce musí zklamat. Z organizačních 
důvodů se letos tábor konat nebude. 
Do budoucna však tato otázka zů-
stává otevřená. (wes)

Letos muzeum tábor 
neplánuje
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CHODÍM PO MĚSTĚ
Milí spoluobčané, dnes něco z úplně jiného soudku, neb „trocha poezie ni-
koho nezabije“.

CO JE A CO NENÍ
Greta Nickelsová-Forsová

Nejsou taková léta, která by spasila svět,
ale jsou dny jako šťastné ostrovy,
hodiny, které plní dlaně smíchem,

minuty – květy na šeré větvi,
vteřiny – kmitočet víček pod dotykem štěstí.

A toto nadčasové poetické konstatování se objevilo kdysi v blábolivých 
novinách naší socialistické minulosti. Zázraky se děly i tehdy!

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Vzpomínka na 250. výročí pošty Mnichovo Hradiště

Historie pošty v Mnichově Hradišti se 
začala psát v roce 1754, kdy byl ve 
městě zřízen dědičný c. k. poštovní 
úřad Münchengraetz. Tuto výsadu 
získal majitel tehdy nejvýstavnější-
ho domu ve městě, měšťan Karel 
Cink, který úřad do svého domu také 
umístil. Poštovní úřad spojoval pře-
pravu listovních zásilek s přepravou 
osob do vzdálenějších míst.

Dědičné poštovní právo bylo 
podmíněno vlastnictvím poštovní-
ho domu. V praxi to znamenalo, že 
vždy další dědičný poštmistr se mu-
sel současně stát i jediným majite-
lem poštovního domu. Rodina Cinků 
provozovala mnichovohradišťský dě-
dičný poštovní úřad po tři generace 
až do roku 1809.

Poštovní privilegium zajišťovalo 

poštmistrovi a jeho rodině spole-
čenské postavení a stálý roční pří-
jem, ale na druhou stranu ukládalo 
i povinnosti. Jednou z takových 
povinností mnichovohradišťského 
privilegia bylo zajistit při každé cestě 
císaře z Mnichova Hradiště na zá-
mek Zákupy čerstvé poštovní koně 
a osobně v parádním stejnokroji řídit 
kočár.

Druhou významnou poštmis-
trovskou rodinou, která ovládala 
mnichovohradišťskou poštu téměř 
109 let, byla rodina Tuvorů. V roce 
1815 zakoupil místní obchodník ví-
nem Antonín Tuvora dědičné poštov-
ní právo a současně s tím i poštovní 
dům. Jeho potomci vlastnili dědičné 
poštovní právo až do roku 1877, kdy 
jim bylo odebráno. Ve funkci pošt-
mistra však působil poslední Tuvo-
ra až do roku 1924, kdy odešel do 
penze.

V roce 2004 oslavila pošta 
Mnichovo Hradiště 250. výročí své 

Z HISTORIE

Představujeme zajímavé exponáty městského muzea: včelí úly
Milí čtenáři Kamelotu, rozhodli jsme 
se připravit pro vás nový seriál,  
v němž vám chceme postupně před-
stavovat některé ze zajímavých ex-
ponátů městského muzea. Začneme 
včelími úly.

V národopisné expozici najdou 
návštěvníci také část věnovanou 
včelařství. Zde je upoutají přede-
vším klátové úly z poloviny 19. sto-
letí. Klátové včelaření navazovalo na 
činnost takzvaných brtníků, kteří již 
v dávných časech vyhledávali dutiny 
stromů obsazené včelím společen-
stvím. Brtě rozbíjeli za účelem zisku 
medu a vosku. Včelaření v klátech 
a slaměných košnicích spočívalo  
v tom, že společenství včel bylo usa-
zeno v úle ve tvaru skříně, zadem 
přístupné. Včelí dílo (plásty) nebylo 
v rámech, jednalo se o takzvanou 
divokou stavbu plástů vyplňující celý 
prostor úlu. Na jaře (březen a duben) 
se konal podřez, kdy byly plásty  
s medem z prostoru částečně 
vyřezány, část zásob se včelám 
ponechala k přežití. Med byl po za-
hřátí rukama vylisován. Současné 
veterinární předpisy nedovolují chov  
v klátech, včely je možno chovat 
pouze v úlech s rozběrným dílem – 
na rámcích.

O původu vystavených úlů se 
toho bohužel příliš mnoho neví. 
Objevil je ve 40. letech 20. století 
mnichovohradišťský rodák Alois 
Svoboda na zahradě domu čp. 55 v 
Klášteře Hradišti nad Jizerou. 23. lis-
topadu 1940 o nich uveřejnil článek 
a fotografii v novinách Národní poli-
tika. Tvůrcem úlů má být klášterský 
řezbář-samouk  Trnka, místní truhlář. 
Údajně jich vyrobil šestnáct, zacho-
valo se jich pět. Muzeu je v roce 
1967 darovali manželé Švermovi.

Podle odborníků se jedná o vče-
lí úl zvaný paterák, který je objevem 

slezského faráře Jana Dzierzona  
z první poloviny 19. století. Do té 
doby se používaly úly jen jednodu-
ché, které napodobovaly původní 
obydlí včel v dutině stromů. Trnkův 
paterák je zhotoven z  pěti kmenů 
stromů, jejichž vnitřky jsou vydla-
bány a vzadu uzavřeny dvířky. Na 
předních stěnách najdeme reliéfní 

řezby znázorňující pět postav. Upro-
střed je poustevník, vlevo myslivec, 
vpravo dráteník a po stranách ptáč-
ník a ptáčnice. Otvory pro vylétá-
vání včel umístil řezbář do taštiček, 
které drží jednotlivé postavy, nebo 
do jejich podpaží. Úly byly barevně 
natřeny, zářily bílou a žlutou barvu, 
aby přilákaly včely. Při restaurování 

na konci 60. let byly nánosy barev 
odstraněny a celé úly napuštěny 
voskem a pryskyřicí.

Toto pozoruhodné dílko lidové-
ho řezbářství často přitahuje pozor-
nost etnologů. Jeho kopie byly vytvo-
řeny pro skanzen lidové architektury 
v Přerově nad Labem, v publikaci 
Český ráj na starých diapozitivech 
můžeme nalézt obrázek úlů z 50. let 
20. století, stejně tak v knize fotogra-
fií Lidové stavby v Pojizeří. V roce 
1999 byly dokonce vydány poštovní 
známky s motivem úlu dráteníka.  

Kromě výše zmíněných klá-
tů jsou v muzeu vystaveny také 
vyřezávané figury na úly. Sloužily  
k výzdobě úlů, v minulosti velmi roz-
šířené, časté byly náboženské moti-

vy. Jednu z figur věnoval muzeu pan 
Ladislav Bartoš z Kláštera. Jedná se  
o polopostavu muže z profilu, v rukou 
drží snad ciborium s křížkem. Dřevo 
je barvené, původní barvy byly zřej-
mě překryty novými. V současné 
době je obličej bílý, vlasy hnědé, 
na nich jsou naznačeny vlny, oděv 
původně modrý byl překryt zelenou, 
ale modrá barva místy prosvítá. Po-
stava je připevněna na laťce. Údajně 
byla celá figura původně vysoká 150 
cm, v 50. letech 20. století byla však  
z neznámých důvodů uříznuta. Po-
dle rodinné tradice pochází předmět 
z doby před rokem 1850 z okolí 
Českého Dubu. Používala ho rodina 
Novákových (babička pana Bartoše,  
Marie Nováková, rozená Hloušková, 

z Bílé Hlíny byla členkou místní or-
ganizace Svazu včelařů, dědeček 
Josef Novák pracoval jako bednář  
v pivovaru Klášter), která se do 
Kláštera přistěhovala z Neveklovic. 
Údajně věnoval v roce 1878 tři osa-
zené úly s figurami své dceři Marii, 
provdané Novákové, do Neveklovic 
její otec Vojtěch Bergman z obce 
Dehtárov u Všelibic. Do současné 
doby se zachovala pouze tato jedi-
ná. Zajímavé však je, že v muzeu se 
nachází od roku 1967 téměř stejná 
figura pocházející z Jiviny. S největší 
pravděpodobností se jedná o dílo 
stejného řezbáře.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

existence. K tomuto výročí byla 
Českou poštou vydána a mnichovo-
hradišťskou poštou používána spe-
ciální příležitostná R-nálepka, a to 
v limitované sérii 1 000 číslovaných  
kusů.

Další podrobnosti k historii poš-
ty v Mnichově Hradišti, ke speciál-
ním příležitostným R-nálepkám, ale 
i k dalším výročím pošt v celé naší 
vlasti se dočtete v nové rozsáhlé 

publikaci „Historie 130 poštovních 
úřadů v ČR”, která je určena nejen 
filatelistům, regionálním historikům 
a badatelům, ale i všem milovníkům 
lokální historie. Publikaci vydalo vlo-
ni v říjnu nakladatelství Naše vojsko. 

Historii je třeba uchovávat pro 
další generace.

Michal Šolc

Josef Brož, básník Českého 
ráje, oslavil 99. narozeniny
Rodák z Mnichova Hradiště, oblíbe-
ný pedagog a autor několika desítek 
básnických sbírek Josef Brož oslavil 
27. ledna neuvěřitelné 99. naroze-
niny. Při této příležitosti mu přišli 
gratulovat členové Osadního výboru 
Lhotice, ve kterých žije, i zástupci 
městského úřadu.

Pro život Josefa Brože byly  
a jsou určující dva momenty: jeho 
povolání učitele, kvůli kterému na 
něj s láskou vzpomínají stovky jeho 
studentů, a pak vztah ke krajině jeho 
rodného kraje. Právě ta se stala 

častým motivem jeho básní, kterých 
tento básník napsal stovky. 

Básnické umění Josefa Brože 
se během let dočkalo mnohých oce-
nění, sám autor se pak stal historic-
ky prvním laureátem Ceny města 
Mnichovo Hradiště, a to za celoži-
votní přínos.

Redakční rada Kamelotu se při-
pojuje ke gratulacím, dodatečně pře-
je vše nejlepší, mnoho zdraví a aby 
pramen inspirace nikdy nevyschl.

Martin Weiss
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Archiv Kamelotu
Nedostalo se vám do ruky některé 
číslo zpravodaje Kamelot, a přesto 
byste se k němu rádi dostali? Ome-
zené množství výtisků navíc je ka-
ždý měsíc k dispozici na podatelně 
městského úřadu. Pokud jsou však 
tyto výtisky rozebrané nebo pokud 
sháníte starší číslo, můžete si jej 
jednoduše stáhnout z internetového 
archivu na webu města v sekci Ka-
melot. (wes)
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Lhářka se zamotala do svých lží 
a pobavila diváky

Ohlédnutí za Tříkrálovým průvodem

Ani letos nechybělo v Mnichově Hradišti symbolické zakončení adventu v podobě Tříkrálového průvodu. Ten se opět 
těšil mimořádnému zájmu místních, kteří trojici mudrců doprovodili z farní zahrady k budově radnice. 


