
HŘIŠTĚ
Od konce září je veřejnosti 
přístupné dopravní hřiště 
nad bývalým letním kinem. 
Areál však čeká další zve-
lebování.
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SKLEPENÍ
Během revitalizace ná-
městí bagry odhalily vstup 
do podzemí. Georadar ná-
sledně ukázal značnou roz-
lehlost sklepních prostor.
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MÍROVÁ ULICE
Komunitní centrum se ote-
vřelo. Jak se v něm daří 
personálu školní kuchyně, 
Klubu dětí a mládeže nebo 
sociálním organizacím?
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Sousedská slavnost: to nejlepší z Hradiště! VŠE DOBRÉ V NOVÉM
ŠKOLNÍM ROCE

Vážení Hradišťáci,
nejprve mi dovolte, abych dodatečně popřál školákům jen vše 

dobré v novém školním roce. Ať jejich proces vzdělávání už nic tak 
zásadně nepřibrzdí, jako tomu bylo v březnu letošního roku. Je to 
přání mé, ale určitě i všech rodičů, kteří se, zvláště o ty nejmenší 
žáčky, museli postarat často na úkor svého zaměstnání. Doufám, 
že se jarní situace už nebude muset opakovat. S trochou nad-
sázky už jen proto, aby nezahálela nově otevřená, architektonicky 
odvážná budova komunitního centra v Mírové ulici, která v sobě 
snoubí provoz školní kuchyně, jídelny, Klubu dětí a mládeže a zá-
zemí pro sociální služby. Stejně jako u většiny nových provozů je 
třeba vychytat nějaké ty mušky, proto prosíme i zde o jistou míru 
trpělivosti s náběhem do plných obrátek.

Ke konci tohoto sloupku se bohužel musím ještě vrátit k pro-
blematice covidu. V posledních dnech zaváděná omezení akcí ve 
venkovních i vnitřních prostorech budou mít dozajisté vliv na kul-
turní a společenské akce pořádané Klubem MH s.r.o. Možná jste 
zaznamenali, že některé z propagovaných zářijových akcí se opět 
neuskutečnily z důvodu karantény herců. Situace se může, i když 
bychom byli neradi, kdykoli opakovat. Sledujte proto komunikační 
kanály naší kulturní organizace, kde se všechny případné změny 
dozvíte. Jsem velice rád, že se navzdory všem nesnázím podaři-
lo uspořádat sousedskou slavnost, a chtěl bych poděkovat všem 
organizátorům a účastníkům za další nezapomenutelné zážitky  
a okamžiky hrdosti na Hradišťáky. Děkuju…

Jan Mareš, místostarosta města
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MÚ Mnichovo Hradiště

Sousedská slavnost Zažít Hradiště jinak je pozoruhodný fenomén. Už od svého prvního ročníku se jí daří dostat v jeden den na nohy skutečně celé město  
a přimět jeho obyvatele, aby sousedům i přespolním ukázali, co umí, na co jsou hrdí a co je baví. Letos tomu v sobotu 12. září nebylo jinak. Připomeňte si 
atmosféru letošní „sousedské“ prostřednictvím fotogalerie v tomto vydání Kamelotu. Foto: Lucie Velichová a Tomáš Hejdrych.          ...12
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Setkání starostů ORP

V říjnu startuje nový systém placeného parkování, 
zaplatíte platební kartou nebo přes mobilní aplikaci
V souvislosti s rekonstrukcí Masary-
kova náměstí dojde nejen ke změně 
organizace parkování, ale také způ-
sobu placení parkovného. V říjnu 
2020 se na náměstí objeví nový au-
tomat s širšími možnostmi plateb. V 
příštím roce k němu přibydou dva až 
tři další. Zároveň budou řidiči moci 
využívat k platbě i mobilní aplikaci. 
Cena parkovného se měnit nebude 
a počet parkovacích míst na náměstí 
se sníží jen o jednotky.

Nový parkovací automat, který 

umožní nejen platbu mincemi, ale 
také bezkontaktní platební kartou, 
se objeví v jižní části náměstí (před 
restaurací U Karlových Varů). Re-
konstrukce této části náměstí by 
měla být ukončena během října. 
Parkovací automat umožní také za-
dání registrační značky vozidla – ne-
bude tak již nutné vystavit parkovací 
lístek za čelní sklo auta. Městští po-
licisté budou provádět kontrolu par-
kovného pouze na základě vyplněné 
registrační značky. 

Dále bude možné využít k plat-
bě webovou nebo mobilní aplikaci 
MPLA – aplikace také umožní pro-
dloužení již zaplaceného parkovné-
ho, ať již bude provedeno z nového 
automatu nebo aplikace. Aplikaci 
navíc bude možné od jejího spuště-
ní využít pro platbu na všech place-
ných parkovištích (celé Masarykovo 
náměstí a parkoviště u Družby).  
Pokud se řidiči protáhne jednání 
nebo si bude chtít déle posedět v 
kavárně či restauraci, postačí pou-

hých pár kliknutí k prodloužení par-
kovného.

Revitalizace náměstí bude po-
kračovat další etapou v letech 2021 
a 2022 a postupně zde budou insta-
lovány další nové parkovací automa-
ty. Informace o placeném parkování 
najdete v nově zřízené sekci na 
webu města: https://parking.mnhra-
diste.cz.

Ondřej Šindelář,
projektový pracník MÚ

Sociální komise rady města obnovila web o místních 
sociálních službách, poradí jak řešit životní události
V roce 2014 byl v rámci projektu 
„Komunitní plán města Mnichovo 
Hradiště a spádových obcí“ vytvořen  
web www.socialnisluzbyvmh.cz, je-
hož účelem bylo zvýšit informovanost  
o sociálních, zdravotních a návaz-
ných službách v Mnichově Hradišti 
a okolí. Po skončení projektu však 
web nikdo neaktualizoval a nepro-
pagoval, a jeho význam v regio-
nu tak zapadl. Komise pro rodinu  
a sociální záležitosti se proto roz-
hodla web obnovit a převzít jeho 
správu a aktualizaci.

Nyní se píše rok 2020. Rok, kdy 
koronavirus změnil způsoby fungo-
vání mnoha poskytovatelů sociál-
ních služeb, ale kdy zároveň vzrostl 
význam internetu. Také každoroční 
podzimní týden sociálních služeb, 
který letos připadá na 5. až 11. říj-
na, vypadá jinak. Jindy naplánované 
dny otevřených dveří a doprovodné 
kulturní aktivity jsou omezeny či 
zrušeny. A i proto symbolicky před-
stavujeme veřejnosti obnovený 
web právě letos v říjnu. Aktivity se 
přesouvají na internet, proto i my si 

pojďme udělat takový symbolický 
virtuální Týden sociálních služeb.

A co na webu najdete? Ka-
ždý z nás se v životě může dostat 
do tíživé situace, se kterou si sám 
neumí poradit. Stránky www.soci-
alnisluzbyvmh.cz nabízejí rychlou  
a snadnou orientaci v tom, kdo, kde 
a jak vám může pomoci. Pro snazší 
hledání jsou stránky rozděleny do 
kategorií, vztahujících se ke kon-
krétním životním situacím. Najdete 
zde také odpovědi na některé časté 
otázky týkající se sociálních služeb 

a doplňující informace, například  
o tom, jak se bránit „šmejdům“.

I když jsme se snažili informace 
aktualizovat, je dost možné, že na 
webu zůstala nějaká nepřesnost. 
Uvítáme proto jakékoliv připomínky, 
doplnění a nápady na další obsah 
stránek.

Přejeme vám, abyste sociální 
služby ve svém životě potřebovali co 
nejméně.

Petr Novák,
komise pro rodinu 

a sociální záležitosti

Oprava: Hlášení městského 
rozhlasu má nová pravidla
Redakce se omlouvá za nepřenosti 
v článku otištěném v minulém vydá-
ní. Ty v tomto textu uvádí na pravou 
míru.

Rada města v červnu upravi-
la pravidla pro vysílání městského 
rozhlasu s platností od 1. září. Roz-
hlas tak bude standardně vysílat  
v pondělí a ve čtvrtek v odpoledních 
hodinách. Předmětem vysílání bu-
dou provozní záležitosti (informace 
z městského úřadu), informování  
o neodkladných skutečnostech (ha-
varijní stavy, uzavírky silnic, nálezy 
zvířat, výstrahy nebo třeba ztráty 
osob) a případně také oznámení 

o kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcích. Tuto poslední 
možnost mohou využívat bezplatně 
organizace sídlící ve městě, a to 
maximálně čtyřikrát do roka a při 
dodržení relace do 25 slov. Hlášení 
mimo stanovené dny bude probíhat 
jen v případě potřeby městského 
úřadu či v neodkladných případech. 
Do hlášení rozhlasu jsou v daný den 
zařazeny relace přijaté nejpozději do 
12. hodiny daného dne. O výjimkách 
rozhoduje starosta a místostarosta 
města Mnichovo Hradiště. 

Martin Weiss

Žilo by se Mnichovu Hradišti lépe ve Středočeském, 
nebo Libereckém kraji? Zastupitelé chtějí analýzu
Zastupitelé se na svém zářijovém 
zasedání seznamovali se zprávou  
o zvládání jarní koronakrize. Z ní jas-
ně vyplynula skutečnost, že patne-
rem při zvládání mimořádné situace 
byl Mnichovu Hradišti Liberecký kraj, 
tedy kraj sousední, nikoliv jeho vlast-
ní. Jelikož se jednalo o další téma,  
v němž Mnichovo Hradiště vyhod-
notilo spolupráci se středočeským 
hejtmanstvím jako nepříliš dobře 
fungující, došlo k otevření tématu, 
zda by Mnichovu Hradišti nebylo 
lépe jako součástí Liberecka. Byla 
by ale taková změna vůbec možná? 
Jaké ekonomické důsledky by pro 
město a případně pro celou ORP čí-
tající dvaadvacet obcí měla? A jaké 
další plusy a mínusy by přinesla? 
Právě na tyto otázky chtějí nyní znát  
odpovědi mnichovohradišťští zastu-
pitelé.

Do roku 1960 byl tehdejší mni-
chovohradišťský okres součástí 

Libereckého kraje. Jeho spojením 
s okresem Mladá Boleslav vznikl je-
den region čítající později dvě obce 
s rozšířenou působností, přičemž 
tou hlavní se stala Mladá Boleslav. 
Mnichovohradišťsko na nejsever-
nějším okraji Středočeského kraje 
se tak dostalo do stínu okresního 
města a na kraji se na něj začalo 
zapomínat. 

Na komplikovaný vztah se stře-
dočeským hejtmanstvím starosta 
Ondřej Lochman už několik let pou-
kazuje. Výrazněji však nyní po jarní 
koronakrizi, kdy se rychlé pomoci 
dostalo městu ze severu a nikoliv  
z jeho vlastního kraje. „Středočeský 
kraj musíme změnit, nebo opus-
tit,“ míní Lochman a dodává, že od 
případné správní změny si slibuje 
mnohem snazší komunikaci s úřady. 
„Zatímco ve středních Čechách je 
přes 1100 obcí, které krajské orgány 
potřebují dnes a denně, v Liberec-

kém kraji jich je pouze 215. Mnicho-
vo Hradiště by se tak opět mohlo 
stát jedním z důležitějších sídel.  
V tuto chvíli většinou končí zájem 
středočeského krajského úřadu Mla-
dou Boleslaví,“ dodává.

Z případného odtržení učinil 
oficiální téma zastupitel Jaroslav 
Trpkoš. Ten navrhl ke schválení, 
aby byl starosta města pověřen 
zpracováním analýzy, jež má být 
východiskem pro další věcné jed-
nání – přiblížit proveditelnost pří-
padné změny i analyzovat dopady 
a procesní postup, a to pro varianty, 
kdy by se součástí Liberecka stalo 
pouze město, město a některé obce 
v rámci ORP i celá ORP Mnichovo 
Hradiště. Návrh byl přijat většinou 15 
hlasů, tři zastupitelé byli proti a tři se 
zdrželi hlasování. Starosta má pod-
klady připravit do konce letošního 
kalendářního roku.

Během jednání se pro věcnou 

debatu o případném odtržení vyslo-
vil mimo jiné předseda Mnichovo-
hradišťské sportovního klubu Ondřej 
Knobloch. Ten zpracování analýzy 
podpořil a konstatoval, že MSK se 
Středočeským krajským fotbalovým 
svazem dlouhodobě a zatím bez 
úspěchu jedná o přestupu do seve-
ročeské soutěže. Zazněl také návrh, 
že případné oddělení od středních 
Čech by mělo být spojené s referen-
dem občanů, nebo konstatování, že 
zatímco Ještěd je při dobré viditel-
nosti z Hradiště vidět, pražský Smí-
chov, kde sídlí středočeský krajský 
úřad, nikoliv.

Případná změna bude ale ka-
ždopádně během na dlouhou trať. 
Zda se na tuto trať skutečně vydat 
budou zastupitelé diskutovat na 
únorovém zasedání zastupitelstva  
v příštím roce.

Martin Weiss Socha matky s dítětem 
se vrátila do Mírové ulice
Během příprav stavby komunitního 
centra byla z Mírové ulice odstra-
něna socha matky s dítětem, která 
v místě před starou budovou Klubu 
dětí a mládeže stála od roku 1979. 
Po dalším osudu díla sochaře Bímy 
se tehdy, v roce 2019, ptalo hned 
několik občanů...

Socha mezitím prošla odbor-
ným čištěním a drobnými opravami 
a ve čtvrtek 10. září se do Mírové 
ulice vrátila. Protože na jejím starém 
místě dnes stojí komunitní centrum, 
nové místo našla opodál pod koru-
nou rozložité lípy.

Martin Weiss

V polovině září se na radnici usku-
tečnila další z porad starostů ORP 
(obce s rozšířenou působností) 
Mnichovo Hradiště, kterou pořádá 
městský úřad alespoň jednou roč-
ně. Jejím předmětem bývá vzájem-
né informování starostů o různých 
tématech, jež se týkají celé ORP, 
a správní agendy. Tentokrát bylo 
velkým tématem například zvládá-
ní pandemie. Porady se tentokrát 
účastnili mimo jiné rovněž zástupci 
Policie ČR a Hasičského záchran-
ného sboru ČR. Při této příležitosti 
zaznělo z jejich strany několik zají-
mavých informací.

Ředitel Policie ČR Mladá Bole-
slav Marek Jirouš informoval o tom, 
že na celé ploše územního odboru 
stále trvá personální podstav, který 
v září činil 12 lidí. Představil rovněž 

personální změnu ve vedení Ob-
vodního oddělení PČR v Mnichově 
Hradišti, které nyní povede Martin 
Mencl. Přinesl též pozitivní zprávu, 
že do Mnichova Hradiště nastupuje 
k 1. říjnu nový policista a že od 1. 
ledna 2021 bude na dálnici D10 ope-
rovat nová skupina dálniční policie 
se sídlem v Brodcích.

Důležitá zpráva zazněla rovněž 
od Jiřího Vltavského, zástupce Ha-
sičského záchranného sboru Mladá 
Boleslav. Ten starosty upozornil na 
nutnost péče o zdroje požární vody 
v obcích a na potřebu hydrantů. Ze-
jména varoval před rušením existu-
jících a zapomínáním na zřizování 
nových v rozvojových zónách, kde 
se očekává budoucí rozvoj obcí. 

Martin Weiss

Bagry odhalily v ulici Víta Nejedlého rozsáhlé sklepení
Mnozí Hradišťáci si v září povšimli 
zúžení vozovky a dopravního ome-
zení v zatáčce v místě, kde ulice 
Víta Nejedlého ústí na náměstí. 
Při překládání dešťové kanalizace 
tu v rámci první etapy revitalizace 
náměstí došlo k objevu rozsáhlého 
podzemního sklepení.

Výskyt sklepení pod krajskou 
komunikací se očekával. Pamětníci 
si jistě vzpomenou na období, kdy  
v místě, kudy dnes vede hlavní 
komunikace, ještě stály domy. Ty 
musely v 70. letech ustoupit stavbě 
průtahu městem. Na existenci skle-
pů upozornilo rovněž propadnutí vo-
zovky u Hotelu Hrozen v roce 2008, 
k němuž došlo při pracích na silnici. 
Stavebníci proto také od začátku 
revitalizace náměstí sledují pohyby 
těžké techniky a to, zda nehrozí její 
proboření.

Poté, co se na konci srpna pod 
lžící bagru objevil otvor vedoucí 
kamsi do podzemí, sestoupili do 
něj zástupci radnice a zhotovitele  

a rozlehlé sklepy prošli. Ukázalo se, 
že prostory jsou jak tesané do skály, 
tak zděné z cihel a že se rozkládají  
v místě, kde stojí na travnaté ploše 

na povrchu billboardy, a částečně  
i pod vozovkou. K nálezu žádných 
artefaktů při zběžné prohlídce ne-
došlo.

Město následně objednalo 
profesionální geofyzikální průzkum 
prostor od Hroznu až po Komerční 
banku, jenž byl dokončen ke konci 

září. Výsledek zaměření, jenž ilu-
struje rozsah sklepení, přikládáme. 
Výsledky budou v budoucnu využi-
telné pro město, kraj a zejména pro 
krajskou správu silnic.

Protože místo, kudy se po dese-
tiletích do nezasypaných sklepů po-
dařilo vstoupit, leží na místě krajské 
komunikace, bude osud sklepů do 
velké míry na krajském úřadě. Měs-
to vstup do podzemí zatím nechává 
zajistit. „Následně bude zahájeno 
jednání se Středočeským krajem  
o podílech na nákladech na zabez-
pečení a odvětrání sklepů a vybudo-
vání přístupové šachty pro kontrolu 
a údržbu sanačních opatření,“ kon-
statuje Pavel Král, vedoucí odboru 
investic a komunálního hospodářství 
městského úřadu.

Martin Weiss

Boleslavská ulice, dnes ulice Víta Nejedlého, v 70. letech 20. století. Geodetické zaměření.  Vlevo parkovací místa, nahoře jihozápadní kout náměstí.
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Na dopravním hřišti už se prohánějí malí cyklisté, výuka může začít

Novou etapu své činnosti zahájil  
v komunitním centru rovněž Klub 
dětí a mládeže. O stěhování, novin-
kách v nabídce zájmových kroužků 
i letošní sezóně ovlivněné pandemií 
jsme hovořili s vedoucí Klubu dětí  
a mládeže Mnichovo Hradiště Ha-
nou Skramuskou.

Na řadu měsíců se Klub dětí  
a mládeže přestěhoval do provi-
zorních prostor. Jaká omezení 
to pro vaši činnost znamenalo? 
Předpokládám, že do nového jste 
se těšili...

Po přestěhování do menších 
a stísněnějších prostor nad pro-
dejnu Coop, kde jsme sídlili po tři 
roky, nastalo velké přemýšlení, jak 
uspořádat chod celého Klubu dětí. 
Nebylo jednoduché skloubit všech-
ny kroužky, akce, Klub poškolák  
a dopolední kluby pro rodiče s dětmi, 
které jsme nabízeli v původních pro-
storách starého Klubu dětí v Mírové 
ulici, vzhledem k prostorům, které 

jsme měli nyní k dispozici. Citelně 
jsme museli snížit kapacitu dětí  
v kroužcích a některé kroužky zcela 
z nabídky vyřadit. Bohužel jsme za-
znamenali i menší návštěvnost dětí 
v Klubu poškolák, který nahrazuje 
odpolední družinu. Do nového jsme 
se těšili velmi, a to především kvůli 
velkým světlým prostorům, které 
budova nového komunitního centra 
nabízí.

Před provizorním sídlem na 
náměstí byl vaším zázemím nevel-
ký přízemní domeček, který musel 
komunitnímu centru udělat místo. 
Dnes si zvykáte na moderní pro-
story. Přesto předpokládám, že 
by se našly ohledy, ve kterých se 
vám po starém působišti stýská. 
Je to tak?

Ano, je to tak. Určitě nám chy-
bí zahrada, která byla součástí pů-
vodních prostor. I když tato zahrada 
nebyla příliš velká, byl to zelený 
prostor vhodný na hry při konání pří-

městských táborů či pořádaní tábo-
ráků při čarodějnických akcích nebo 
vhodné místo k uspořádání akcí pro 
nejmenší děti.

Umožňuje stěhování do komu-
nitního centra na druhou stranu 
rozšířit aktivity Klubu dětí a mlá-
deže?

Ano. Prostory v novém ko-
munitním centru jsou velkorysé  
a více členité, tím pádem i variabilní, 
vhodněji kombinovatelné k různým 
činnostem Klubu. Na rozšíření ak-
tivit jsme se velmi připravovali, do-
mlouvali jsme lektory, nové vedoucí 
kroužků a hledali nové směry naší 
činnosti. Doufáme, že naše nabídka 
zaujme a najdou si k nám cestu i 
noví návštěvníci.

Jak velkou ranou byly a jsou pro 
Klub opatření zavedená v boji pro-
ti Covid-19? Jde pouze o omezo-
vání činnosti Klubu, nebo pro vás 
omezení znamenají něco víc, jako 

třeba dlouhodobější odliv zájem-
ců o akce a kroužky?

Covid-19 zasáhl i naši činnost. 
V půlce března jsme zcela přerušili 
veškeré aktivity. Znovu jsme otevřeli 
a obnovili činnost v omezené míře 
18. května. Otevřeli jsme jen odpo-
lední kroužky, které bylo možné pro-
vozovat dle hygienických nařízení. 
Některé kroužky se konaly ve ven-
kovních prostorech, abychom splnili 
veškerá nařízení. Považuji za velký 
úspěch, že se nám podařilo otevřít 
všechny kroužky a dokončit tak celý 
školní rok s většinou přihlášených 
dětí. Dále jsme se připravovali na 
nejistou letní činnost, kterou pro 
nás představovaly letní tábory, ať 
příměstské nebo pobytové. V této 
oblasti jsme žádný odliv zájemců 
nezaznamenali. Letní tábory probí-
haly za zpřísněných hygienických 
podmínek, avšak bez jakýchkoliv 
problémů.

Jakou první akci či kroužek jste  

Klub dětí láká nově na robůtky, fantasy zážitky i na nové výtvarné a pohybové kroužky

Nová školní kuchyně má kapacitu 800 porcí denně
V přízemní části komunitního centra 
nově sídlí školní kuchyně a jídelna, 
kam za obědy denně míří stovky 
školáků ze dvou mnichovohra-
dišťských škol. Jejím vedoucím je 
František Ouředník, který Kamelotu 
povyprávěl o sžívání se personálu  
s novým zázemím, kapacitě školní 
kuchyně i o nejoblíbenějších pokr-
mech.

Jak se kuchařskému týmu v no-
vých prostorách a s novým vy-
bavením pracuje? Sžili jste se 
se zázemím komunitního centra 
rychle?

Na tuto otázku je trochu složitěj-
ší odpověď. V prostorách samotné 
kuchyně je vše v pořádku a kuchařky 
si rychle zvykly. Technika je na velmi 
dobré úrovni a i složitější ovládání 
prostřednictvím tabletů si personál 
docela rychle osvojil. Horší situace 
je ve stísněnějším zázemí pro za-
městnance a hlavně v mytí bílého 
nádobí, kde nám bude ještě něja-
kou chvíli trvat, než najdeme nějaké 
optimální řešení daného problému. 
Každopádně na tom intenzivně pra-
cujeme.

Prvním dnem ostrého provozu pro 
vás bylo 1. září, že? Jak se první 
školní den od těch dalších z po-
hledu školní kuchyně liší? A co 
konkrétně jste na samém začátku 
školního roku vařili?

První den ostrého provozu je 
vždy až 2. září, protože první den 

odcházejí děti ze školy již kolem de-
váté hodiny a oběd si přihlásí tak 30 
až 40 procent strávníků. Vařili jsme 
vepřové maso na paprice s těstovi-
nami.

Jako vedoucí školní jídelny jste 
dohlížel na celý proces vzniku 
nové školní kuchyně a jídelny. 
Která část příprav byla nejsloži-
tější?

Složitější byla rozhodně druhá 
polovina a především pak samotný 
závěr.

Jaká je kapacita školní kuchyně  
a jídelny? Kolik strávníků den-
ně odbavujete a kolik jich jste 
schopní odbavit, kdyby poptávka 
rostla?

Máme kapacitu 800 jídel.  
V současné době odbavujeme ko-
lem 650 strávníků, hlavně dětí z prv-
ního stupně obou základních škol. 
A v tomto ohledu zatím dochází  
k nepříjemným zdržením, která mají 
více důvodů. Malým dětem trvá vše 
o hodně déle než větším dětem. 
Školami zatím rovněž není využíván 
čas, kdy je jídelna méně vytížená, 
a tak se nám v určitou dobu vždy 
nahromadí mnoho tříd najednou.  
A pak již zmiňované mytí bílého ná-
dobí zatím ani vzdáleně nefunguje 
na 100 procent.

Bude mít v novém provozu mož-
nost vedle školní mládeže a per-
sonálu škol objednávat obědy 

Novostavba je nově rovněž sídlem 
organizace Luma MB, která posky-
tuje řadu sociálních a podpůrných 
služeb. Ty v rozhovoru představuje 
její ředitelka Martina Brzobohatá.

Co se týče vašich služeb, mění se 
nějakým způsobem se stěhová-
ním vašeho kontaktního místa do 
komunitního centra rovněž nabíd-
ka poskytovaných služeb? Vidíte 
v novém působišti výhodu? 

Nemění. Nadále se věnujeme 
zejména obětem domácího nási-
lí a trestných činů, osobám v krizi  
a rodinám s ohroženými dětmi. Velmi 
často pomáháme řešit situace kolem 
rozvodů a rozchodů včetně sepiso-
vání potřebných listin pro soud, dále 
žádosti o určení otcovství, určení  
a zvýšení výživného a různá odvo-
lání. V případě potřeby intenzivně 
spolupracujeme s právničkou z řad 
advokátů. Z nových prostor jsme 

my i naši klienti nadšeni. Exteriér 
a interiér působí velmi pozitivně, 
navíc místo je dostupnější pro více 
lidí. Novinkou je možnost uskladnění 
materiální pomoci, takže je v přípa-
dě potřeby ihned k dispozici. Nově 
poskytujeme rodičům školáků ve 
finanční tísni velkou sadu školních 
potřeb.

Sociální a podpůrné služby po-
skytujete v různé míře zejména 
na Mladoboleslavsku, ale také na 
Mělnicku a Semilsku, máte tedy 
srovnání. Jak často oproti jiným 
městům či regionům poskytujete 
své služby přímo v Mnichově Hra-
dišti. Je dle Vašich zkušeností pro 
Mnichovo Hradiště něco typické? 

V Mnichově Hradišti jsme v ko-
munitním centru k dispozici každý 
čtvrtek od 12 do 16 hodin, ke klien-
tům však v případě potřeby dojíždí-
me i v jiných pracovních dnech, a to 
buď k nim domů nebo jim poskytuje-
me doprovod na úřady a další insti-
tuce. Mnozí místní také docházejí do 
naší Poradny LUMA v Mladé Bole-
slavi, zvláště pokud tam dojíždějí do 
práce. Co se týče problémů, které 
lidem pomáháme řešit, jsou stejné 
jako jinde. Mnichovo Hradiště však 
nad jinými městy vyniká dlouhodo-
bou praktickou podporou našich slu-
žeb, čehož si velmi vážíme. Za nás  
i naše klienty upřímně děkujeme.

Máte statistiku, jak často byli vaši 
pracovníci kontaktováni v roce 

2019 ze strany Hradišťáků s pros-
bou o pomoc?

S většinou klientů jsme v kon-
taktu opakovaně. Vloni jsme ve 
službě Pomoc obětem trestných 
činů poskytli 15 klientům 32 konzul-
tací. Pracovali jsme s osmi rodinami  
s ohroženými dětmi, kterým jsme 
poskytli 52 konzultací. V Odborném 
sociálním poradenství jsme měli 45 
konzultací se 14 klienty. Dalších 40 
konzultací bylo poskytnuto šesti ro-
dinám s výskytem domácího násilí, 
v nichž žije deset dětí. Další klienti 
využívali možnosti volání na telefo-
nickou krizovou linku a další lidé byli 
kontaktováni terénními pracovnicemi 
na ubytovnách. Všem lidem ve fi-
nanční tísni byla na nezbytnou dobu 
poskytována materiální pomoc, což 
jsou potraviny, hygienické a úklidové 
prostředky, dětské knihy, školní po-
třeby a tak podobně.

Můžete připomenout způsoby, 
kterými vás případní zájemci  
o vaše služby mohou v Mnichově 
Hradišti kontaktovat?

Připomínám i to, že všechny 
naše služby jsou bezplatné. Kontak-
tovat nás lze na telefonních číslech  
774 427 557, 777 107 951, 777 107 
950 nebo e-mailem na luma@luma-
-mb.cz. Další informace o našich 
službách jsou na webových strán-
kách www.luma-mb.cz a na Face-
booku LUMA MB, z. s.

Martin Weiss

kodělné techniky), ale nesmím opo-
menout ani naše zaběhlé kroužky 
keramiky, které se těší velké oblibě. 
Díky tělocvičně nabízíme i pohybo-
vé kroužky – Orientální tance, Nerf 
ligu, Sportíka. Vítaným kroužkem je 
i víkendový Poználek, který je zamě-
řený na turistiku a environmentální 
výchovu. Snažíme se rozšířit i na-
bídku dalších volnočasových aktivit, 
proto jsme zařadili do nabídky nové 
výtvarné kurzy (Mixed media), tvoři-
vé dílničky (Tiffany technika, práce 
se senem, víkendové kurzy 3D tis-
ku) a další. Tradičně se návštěvníci 
mohou těšit na naše stálice, které se 
v nabídce objevují opakovaně, jako 
jsou Bludičky v zámeckém parku, 
Čertování s Mikulášskou nadílkou 
nebo maškarní bál.

Veškerou nabídku našich krouž-
ků či dalších aktivit naleznete na 
stránkách www.ddm-mb.cz, nebo na 
facebooku Klubu dětí a mládeže.

Martin Weiss

v novém uspořádali?
Úplně první byl srpnový kurz šití 

pro děti i dospělé. A za všechny ná-
vštěvníky i mě, jako pořadatele, mu-
sím říct, že jsme byli všichni nadmíru 
nadšeni celým prostorem a světlostí 
místností.

A na jaké nové zajímavé kroužky, 
aktivity či akce letos zájemce po-
zvete?

V oblasti kroužků je mnoho no-
vinek, určitě si vyberou jak chlapci, 
tak dívky. Novinkou je kroužek ro-
bůtků, který se zaměřuje na jedno-
duché programování ozobotů, bee-
botů či jiných robotů. Dalším novým 
kroužkem je Klub přátel fantasy, kde 
se chlapci a dívky naučí hrát velmi 
propracovanou stolní hru na hrdiny 
Dungeons and Dragons. Nabízíme 
i nové tvořivé kroužky, jako je Sklíč-
kohraní (práce se sklem, vyrábění 
drobných vitráží, dekorací a tak 
dále), Holčičák (kroužek pro děvčata 
zaměřený na různé výtvarné a ru-

také veřejnost? Například senio-
ři?

Zatím máme rezervu 150 jídel, 
takže by k nám mohla chodit na 
obědy i veřejnost, ale v současných 
hygienických podmínkách to kvůli 
epidemii možné není. A v momentě, 
kdy bude dokončena rekonstrukce 
mateřské školy, nám přibude právě 
těch 150 jídel pro školkové děti a ka-
pacita bude zcela naplněna.

A dotaz na závěr. Které jídlo z jí-
delníčku školní kuchyně je dlou-
hodobě nejpopulárnější? A jak 
často ho zařazujete do nabídky?

Nejoblíbenější jídla jsou sladká. 
Krupicová kaše, buchtičky se šodó, 
kynuté knedlíky s povidly... Ale ty 
můžeme zařazovat jen omezeně.  
A jinak mezi jídly každopádně vyhrá-
vají špagety po italsku se sýrem!

Martin Weiss

Luma MB přesídlila z volnočasového centra
KOMUNITNÍ CENTRUM V MÍROVÉ ULICI ZAHÁJILO PROVOZ

Do areálu bývalého dopravního hři-
ště nad skateparkem se na samém 
konci září vrátil život. Hřiště totiž po 
třech desetiletích odložilo přívlas-
tek „bývalé“ a jeho hladký asfaltový 
povrch přivítal v úterý 29. září prv-
ní malé cyklisty. Výuka dopravní 
bezpečnosti pro školáky z Hradiště  
i blízkého okolí může začít!

Hlavní část příprav projektu od-
startovala v roce 2018, kdy město 
pozemek pod vysloužilým areálem 
odkoupilo. Následně začalo krok za 
krokem s přípravou úprav zanedba-
ného zákoutí. Během více než dvou 
let postupně vznikl projekt, bylo od-
straněno staré oplocení a nahrazeno 
novým, obnovena asfaltová plocha, 
namalováno vodorovné dopravní 

značení, instalovány lavičky a od-
padkové koše, svislé dopravní znač-
ky, nakoupena jízdní kola a domlu-
vena spolupráce s Besipem, který 
poskytl výukové materiály a rovněž 
se zavázal proplácet čas strávený 
výukou lektorům. Ti se budou rekru-
tovat z řad strážníků městské policie. 
Zkrátka byly uskutečněny všechny 
kroky, aby hřiště mohlo opět začít 
sloužit svému účelu. Malí Hradišťáci 
tak již nebudou muset využívat služ-
by věčně obsazeného dopravního 
hřiště v Mladé Boleslavi.

Práce v areálu však zdaleka 
nekončí, protože plány jsou smělé. 
Hřišti v současnosti stále chybí dů-
stojné zázemí – zastřešená učebna, 
sklad na jízdní kola, sociální zaříze-

postupně mnichovohradišťským 
základním a mateřským školám  
a také školní družině, v příštím roce 
by sem po dohodě měla zavítat  
i dítka ze škol a školek v okolních 
obcích. Sportoviště může mimo or-
ganizovanou výuku dle provozního 
řádu využívat rovněž veřejnost, a to 
podobně jako jakékoliv jiné veřejně 
přístupné hřiště.

Dopravní hřiště vstupuje do 
půlročního testovacího režimu, který 
prověří, zda může být přístupné bez 
větších omezení, zejména s ohle-
dem na vandaly. Místo však bude 
každopádně v hledáčku dvou kame-
rových bodů městské policie.

Martin Weiss

ní... Radnice proto hodlá nechat do 
areálu v příštím roce dovézt vodu  
a kanalizaci a rovněž rozřešit otáz-
ku, zda ponechat a rekonstruovat 
stávající budovu, nebo se vydat ces-
tou stavby nové. Právě pro případ 
této možnosti chybí vedle stávajícího 
objektu část oplocení. V neposlední 
řadě město chystá nabídku vozidel 
na hřišti v příštím roce rozšířit o šla-
pací motokáry.

„Dopravní hřiště je pro řadu lidí  
v realizačním týmu srdeční záleži-
tostí. Mě osobně dvojnásob těší, že 
z další dlouho nevyužívané plochy 
ve městě se stává něco smyslupl-
ného,“ komentoval zahájení provozu 
areálu starosta Ondřej Lochman. 

Ještě letos se hřiště otevírá 
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Divadelní spolek Frída přiveze Rošádu
Ve čtvrtek 22. října přijede do Mni-
chova Hradiště Divadelní spolek Frí-
da zahrát představení Rošáda.

 Laura žije se svým manže-
lem Viktorem ve šťastném vztahu. 
Poslední dny se ale Viktor začíná 
chovat divně. V noci chodí po bytě, 
čím dál víc mluví sám se sebou, na 
několik dní se ztratí, nikdo neví kam. 
Vyvrcholením podivných událostí je 
den, kdy je na adresu páru doručeno 
exotické zvíře, které Viktor koupil v 
městské ZOO. Laura pochopí, že 
její muž prochází nejen těžkou kri-

zí, ale dokonce přišel i o svoji práci. 
Laura vymyslí na první pohled šíle-
ný záchranný plán. To už se jim ale 
do života začne vměšovat Viktorův 
bratr Artur a jeho tři sestry ve snaze 
pomoct. Jen není jisté komu. Laura 
musí vzít situaci pevně do svých ru-
kou, aby všechno bylo tak, jako dřív.

V režii Jakuba Nvoty hraje Mar-
tin Trnavský, Bára Munzarová, Ra-
dim Novák a Marika Procházková.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Náhradní termíny: recitál
i komedie bakovského Tylu
V říjnu náš čeká náhradní termín od-
loženého programu z minulé sezóny 
Kruhu přátel hudby. Uskuteční se ve 
středu 7. října a půjde o violoncello-
vý recitál Dominiky Weiss Hoškové 
a Jiřího Hoška k výročí virtuóza  
a skladatele Antonína Krafta. Během 
koncertu zazní skladby od Francoise 
Couperina, Josepha Haydena, Anto-
nína Krafta, Jacquese Offenbacha  
a Jiřího Hoška.

Tento měsíc se rovněž usku-

teční i náhradní termín ochotníků  
z Bakova nad Jizerou, kteří ve čtvr-
tek 8. října zahrají hru Dva v jednom, 
komedii autorky Šárky Fenykové, 
ve které je dost dveří na to, aby se 
všechno zamotalo a nakonec zase 
rozmotalo.

Všechny zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Během cestopisné přednášky projedeme 13 tisíc 
kilometrů a deset států z Thajska do Česka

Povídání o zemích, kterými projel 
cestovatel Tomáš Vejmola na thaj-
ské rikše neboli tuktuku, si můžete 
přijít poslechnout v úterý 20. října 
od 18 hodin do našeho kina. Pořad 
má název Tuktukem z Thajska až 
na Moravu a jeho hlavní aktér, To-
mík, bude vyprávět a promítat fotky  

a videa ze všech zemí, kterými pro-
jel. Jeho cesta trvala rok a probíhala 
v letech 2017 a 2018. Zážitků má 
tedy velmi mnoho a fotodokumenta-
ce rovněž.

Přednáška bude veselá, inspi-
rující i motivující pro všechny, kdo 
se chtějí něco dozvědět a také po-

bavit! Vstupenky za 90 Kč si můžete 
zarezervovat či zajistit v předprodeji 
v městském infocentru nebo na po-
kladně kina. Doprodej vstupenek 
bude půl hodiny před začátkem akce 
v kině.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Výstava obrazů ve vestibulu kina
Výstava s názvem Příběhy okolních 
rybníků bude v městském kině za-
hájena neveřejnou vernisáží v pátek 
16. října a poté bude již přístupná 
veřejnosti až do 31. listopadu v době 
provozu kina.

Autorem olejomaleb je mnicho-
vohradišťský rodák, nyní ředitel zá-
kladní školy v Praze Mgr. Jaroslav 

Nezmaři: hodina zpěvu 
pro děti a křest zpěvníku

Na sobotu 17. října jsme si přichys-
tali pro děti malou specialitu, a to 
dětský koncert s profesionální ka-
pelou. Folková skupina Nezmaři se-
znamuje děti nenásilným způsobem, 
a především názornými ukázkami,  
s tím, kde se u nás vlastně písničky 
vzaly, jak vznikaly písně lidové i ty 
současné. Děti se v tomto pořadu 
aktivně zapojují a mají možnost si 
s kapelou zazpívat na jednom pó-
diu, protože repertoár je složen tak, 
aby písničky znaly nebo se je velmi 
rychle naučily. Písničky, při kterých 
Nezmaři děti doprovázejí, mohou 
malí zpěváci zpívat na profesionální 
zvukovou aparaturu a v minisoutěži 
mohou předvést, co všechno v nich 
je.

U folkových Nezmarů ještě ch-
víli zůstaneme, kapela totiž 17. října 
odehraje i večerní koncert, který se 
uskuteční při příležitosti vydání je-
jího velkého zpěvníku. 

Nezmaři patří už řadu let 
mezi absolutní špičku svého 
žánru, na svém kontě mají 13 alb  
a stovky koncertů po celé republice.  
V letošním roce jim vychází velký 
zpěvník se všemi písničkami, které 
během svého 40letého působení 
vydali. Během koncertu zazní 
například písně Ráno bylo stejný, 
Bodláky ve vlasech, Musíš jít dál, 
Písek, Růže a další.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Marimbový recitál perkusionisty Ladislava Bilana ml.
Ladislav Bilan ml. už ve věku tři-
nácti let úspěšně prošel konkurzem 
do Moravské filharmonie Olomouc,  
a stal se tak v roce 2009 jejím his-
toricky nejmladším členem. V roce 
2014 byl vybrán Jiřím Bělohlávkem, 
aby na open air koncertu na Hrad-
čanském náměstí v rámci projektu 
„Zahraj si s Českou filharmonií“ 
přednesl Koncert pro marimbu a or-

chestr č. 1 od Neye Rosaura. V ná-
ročném konkurzu tehdy uspěl v kon-
kurenci dalších 120 mladých talentů, 
z nichž bylo vybráno šest. Mladý hu-
debník se pravidelně věnuje natáče-
ní sólových skladeb pro americkou 
nahrávací společnost PARMA Re-
cordings. S Moravskou filharmonií 
podnikl v prosinci 2015 dvoutýdenní 
zájezd do Číny. V únoru 2016 pak  

s Českým národním symfonickým 
orchestrem absolvoval turné po 
Spojených státech amerických. 

Ve čtvrtek 15. října nám v měst-
ském divadle tento mladý talent za-
hraje na exotickou marimbu a malý 
bubínek.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Další Listování představí 
knihu Soběstačný
Milí příznivci Listování, jsme moc 
rádi, že vám po delší době můžeme 
opět nabídnout další představení  
z tohoto úspěšného cyklu. Také 
tentokrát se rozhodně můžete tě-
šit na zajímavý večer. Pod názvem 
Soběstačný se skrývá poutavý pří-
běh jedenáctiletého Štěpána, který 
se kvůli zcela nové životní situaci, 
kvůli rozchodu rodičů, musí naučit 
být nezávislý na dospělých. Kniha 
české autorky Zuzany Dostálové je 
o dospívání a dospělosti, o samotě a 
samostatnosti a nejen o nich.

Příběhu o osamostatňování 
se ve velkém, konzumním a často 
dost nepochopitelném světě ale 
rozhodně nechybí humor. Můžete 
se o tom sami přesvědčit ve čtvrtek  
5. listopadu od 20 hodin na sále 
Klubu Mnichovo Hradiště. Atmosfé-
ru představení si můžete již tradičně 
zpříjemnit drobným občerstvením.  
V hlavních rolích Štěpána a jeho 
matky se vám představí Jiří Ressler 

a Markéta Lánská.
Lístky na představení budete 

moci zakoupit v předprodeji v měst-
ské knihovně a v KLUBu nebo přímo 
na místě před představením.

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště
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Také knihovna se připojila 
k sousedské slavnosti
Kdo v sobotu 12. září během sou-
sedské slavnosti zavítal na dvorek 
u knihovny, mohl zde strávit pár 
klidných chvilek. Největším láka-
dlem pro příchozí byla asi možnost 
zakoupit si některou z vyřazených 
knih za 5 Kč. Mezitím čekal na děti 
kvíz s abecedou a hledání rozdílů na 
fotkách z knihovny. Starší děti a rodi-
če si zkusili tipovat, kolik kilogramů 
hliníku (například víček od jogurtů 
a plechovek od piva) se vejde do 
jednoho pytle na odpadky. Tipy byly 
různé a vítězem této soutěže se stal 
pan Martin Beran, jehož odhad – 2,9 
kg se nejvíce blížil pravdě. Velký py-
tel na odpadky plný hliníku v průmě-
ru váží 3 kg. Děkujeme všem, kteří 
nás navštívili, a pro ty, co to nestihli, 
máme dobrou zprávu: vyřazené kni-
hy na prodej nyní najdete v chodbě 
knihovny. 

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Procházka. Kromě výtvarného na-
dání má tento umělec i velký talent 
a lásku k hudbě, které se ve volném 
čase také věnuje.

Věříme, že rádi přijmete toto po-
zvání na výjimečně nefilmovou akci, 
která potěší vaše oko a divákům 
zpestří chvíle čekání na začátek 
projekce. Těšíme se na vás! (maj)
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Den turistických informačních 
center v Mnichově Hradišti
Po roce tu opět bude 24. říjen a Den 
turistických informačních center, 
kterého se hrdě účastníme i u nás  
v Mnichově Hradišti. 

V tento speciální den budeme 
mít pro návštěvníky připraveno něco 
dobrého k jídlu i k pití. Nebude chy-
bět oblíbená íčkovice, čaj, káva a ani 
zákusky. Pro zájemce budou připra-

veny i poznávací kvízy. A samozřej-
mě naše milá společnost.

Přijďte u nás „pobejt“! Těšíme 
se na vás v sobotu 24. října od 10 
do 12 hodin a odpoledne od 13 do 
15 hodin.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Říjen v kině: Karel i Krajina ve stínu
Největším diváckým „tahákem“ 
našeho kina bude v říjnu určitě 
dokument Karel o zpěváku Karlu 
Gottovi. Je to už rok od jeho smr-
ti a jeho nezapomenutelná stopa  
v srdcích mnoha generací zůstává. 
Jistě si rádi připomeneme Mistrův 
život – pracovitou, skromnou povahu  
a hlavně jeho písničky!

Z dalších českých filmů vám 
nabídneme výpravný historický film 
režiséra Bohdana Slámy Krajina ve 
stínu, který byl natočen podle sku-
tečných událostí a mapuje život jed-
né vesnické rodiny v pohraničí mezi 
lety 1930 a 1960. Jak se žije mladým 
hokejistům v prostředí bezohledné 
rivality a šikany vůči nováčkům, uvi-
díte ve snímku Smečka.

Můžete přijít i na zajímavé 
zahraniční snímky. Romantickou 
lásku prožijete s hrdiny filmu After: 
Přiznání. Film s dobovou hudbou 
Léto 85 se odehrává ve Francii a je 
příjemnou vzpomínkou na slunné 

prázdniny i 80. léta. Německá kome-
die Nightlife: Na tahu je o mladíkovi, 
pracujícím v baru a žijícím na plný 
plyn – dokud se nezamiluje. Pro děti 
jsou připravené dva nové tituly, ani-
mované Červené střevíčky a sedm 

statečných, což je neobvyklé zpra-
cování tématu Sněhurky a sedmi 
trpaslíků, a ruský povídkový snímek 
Máša a medvěd: Mášiny písničky.

Vzhledem k stálému odsouvání 
premiér nových filmů vám můžeme 
nabídnout i čtyři starší tituly, kterým 
byl obnoven monopol na promítání 
v kinech – je to válečná komedie 
Králíček Jojo, psychologické drama 
Proxima, loňský animovaný hit Le-
dové království 2 a nesmrtelný titul 
Bohemian Rhapsody.

V rámci středečních dopoled-
ních projekcí uvidíte české komedie 
3Bobule a Štěstí je krásná věc.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče 

mezinárodní dopravy

Požadujeme řidičský průkaz sk. C, E, profesní 
průkaz, kartu do digitálního tachografu, praxi  

a spolehlivost.

Nabízíme nový vozový park, třináctý plat,  
příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek 

na dopravu na pracoviště, stabilní přepravy  
a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

Podzimní výstava obrazů v muzeu zahájena
Ve čtvrtek 3. září se od 17 hodin v 
prostorách městského muzea usku-
tečnila vernisáž k aktuální podzimní 
výstavě obrazů Vladimíra Hraby. 
Milá úvodní slova zazněla od pana 
Jaroslava Koloce, o hudební dopro-
vod se postarala klavíristka Magda-
lena Linková ze Základní umělecké 
školy v Mnichově Hradišti. Děkujeme 
za krásný umělecký okamžik a pří-
jemnou atmosféru, kterou se poda-
řilo navodit. Sdílelo ji s námi na 50 
přítomných návštěvníků!

Přijďte si prohlédnout i vy kra-
jinomalby s motivy Českého ráje, 
Podkrkonoší a Podbezdězí. Vysta-
veno je na 80 výtvarných děl inspi-
rovaných přírodními krásami našeho 
okolí.

Výstava je otevřena každý den 

mimo pondělí, do neděle 1. listopa-
du 2020 včetně státních svátků a to 
ve 2. patře státního zámku Mnichovo 
Hradiště.

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

Mnichovohradišťský malíř Vladimír Hraba se narodil Jilemnici v roce 1941. 
Pochází z výtvarnické rodiny. Jeho otec byl známý podkrkonošský malíř, 
žák Václava Radimského. Výtvarnou výchovu spolu s další aprobací čes-
ký jazyk – dějepis vystudoval na vysoké škole pedagogického směru. Tam 
jeho výtvarné cítění formulovali akademičtí malíři Milan Šelbický a Jiří Da-
vid. Své vzdělání si doplňoval v postgraduálním studiu na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy. Kresbu studoval u prof. Cyrila Boudy, malbu  
u prof. Martina Salcmana. Výtvarnou výchovou se pak zabýval profesio-
nálně na základní škole a na gymnáziu. Řadu let pracoval ve funkci ředi-
tele základní školy v Mnichově Hradišti. 

Jeho každoroční letní výstavy na Housce se staly již tradicí. Dále 
vystavoval samostatně v Turnově, Liberci, Všeni, Hrubé Skále, Přepeřích 
u Turnova, na Benecku a v Mnichově Hradišti. Ilustroval také tři publikace. 

Motivy pro svou práci hledá blízko svého bydliště, to je v Českém 
ráji, v Podkrkonoší a Podbezdězí. Zalíbení nachází ve vodních hladinách 
rybníků, v nichž se zrcadlí obloha, v rozsochatých starých stromech  
i v zimních krajinách.

Slovo o autorovi
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Po nejistém jaru je tu nejistý podzim
Program pro děti se spisovatel-

kou Klárou Smolíkovou v bakovské 
základní škole jsme zvládli ještě 
neorouškovaní. Děti byly nadše-
né, paní učitelky také, vyškolily se  
v tvorbě komiksu, zahrály si divadlo 
a vyplňovaly hravé pracovní listy. 
Poutavý knižní program děti zaujal, 
došlo i na nákup knih ze spisovatel-
činy tvorby.

V době uzávěrky tohoto vydání 
zpravodaje ještě neproběhly další na 
září naplánované akce, není možné 
tedy „poreferovat“ o jejich průběhu  
a o tom, zda se ve finále vůbec usku-
tečnily.

S velkou opatrností tedy plá-
nujeme akce budoucí – v mnoha 
případech pouze překládáme akce 
již jednou zrušené či naplánované, 
případně se odhodláváme k reali-
zaci těch již drahnou dobu napláno-
vaných. Jednou z nich je například 
setkání s vedoucí mladoboleslavské 
pedagogicko-psychologické porad-
ny, která se zájemci probere proble-
matiku individuálních vzdělávacích 
plánů a jejich vyhodnocení, téma 
spolupráce s rodiči či doporučení  

Jak budou vypadat společná setká-
vání pedagogů a dalších zájemců  
o problematiku vzdělávání? Tuto 
otázku si klademe v rámci realizač-
ního týmu projektu dnes a denně. 
Projekt, jehož smyslem je mimo jiné 
vzájemné sdílení informací, propojo-
vání pedagogů, společné vzdělávání 
atd., je „covidovým“ časem pozna-
menán víc než dost. Žádná online 
akce stoprocentně nenahradí osobní 
setkání. Opatrný nástup našich spo-
lečných aktivit v červnu a jejich pře-
kládání z jara poznamenaného ka-
ranténou na podzim či domlouvání 
nových aktivit pro podzimní měsíce 
bohužel vzaly za své kvůli opětovné-
mu zářijovému nasazení roušek ve 
vnitřních prostorách budov. 

z pedagogicko-psychologické porad-
ny. Na společné schůzce probereme 
témata, která se týkají všech typů 
škol, velký prostor bude věnován též 
dotazům a podnětům pro spolupráci 
s poradnou v různých oblastech.

Ti, kteří by se rádi inspirovali 
pro svou výuku místně zakotveným 
učením, mohou dorazit na setkání 
s Mgr. Ivou Štrojsovou, jež by ráda 
vytvořila prostor pro společné sdíle-
ní zkušeností s místně zakotveným 
učením – setkání se za příznivého 
počasí uskuteční venku, inspiraci  
tak budeme moci hledat přímo v te-
rénu.

Spisovatelka Klára Smolíková 
již zná Mnichovohradišťsko jako své 
boty. Má u nás za sebou řadu akcí 
pro děti z mateřských a základních 
škol i pro učitele či knihovníky. Nyní 
bychom zájemce rádi pozvali na 
další z jejích workshopů Co zmůže 
muzeum, co zmůžou knihy, v němž 
přítomným přiblíží, jak přistupuje 
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k popularizaci historie či v čem se 
doplňuje muzejní lektorský program 
a čtenářský workshop. Vysvětlí i to, 
proč ve svých knihách využívá nejen 
klasického textu s ilustracemi, ale 
také formátu komiksu. Inspirace vás 
nemine!

Nabídka našich aktivit není 
kompletní. Nezapomeňte nahléd-
nout na náš web (www.map-mh.cz) 
či facebookový profil MAP II Mnicho-
vohradišťsko, vše podstatné nalez-
nete právě tam. A vlastně i mnoho 
dalších informací, neboť sdílíme 
zajímavé a inspirativní texty, tipy na 
aktivity, pozvánky na akce jiných or-
ganizací…

Markéta Tomášová
MAP II Mnichovohradišťsko

Činnost projektu je realizována díky 
finanční podpoře z Operační progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Letní jízda Veseláčku
Na začátku léta veselská pouť a na 
jeho konci mnichovohradišťská sou-
sedská slavnost – to byla pro taneč-
ní soubor Veseláček dvě představe-
ní, kterými mohly děti pod vedením 
paní učitelky Mileny Pospíšilové 
potěšit své příznivce. 

Pro tuto sezonu se tanečníci 
rozhodli svou show zaměřit na aktu-
ální dění – chtěli vyjádřit úctu léka-
řům, posílit pozitivní emoce a předat 
lidem pohodu i naději v lepší zítřky. 
Nutno poznamenat, že nácvik celé-
ho vystoupení proběhl jen v několika 
málo setkáních. Přesto se Veseláč-

ku podařilo secvičit skvělou taneční 
podívanou, která byla nabitá energií. 
V týmu nyní účinkují dítka v rozpětí 
od 2. do 6. ročníku: Káťa Čupíková, 
Kája Šrajerová, Bára Hlinčíková, 
Eliška Kubíčková, Natka Rejzková, 
Anetka, Dan a Filip Koudelkovi, Ma-
těj Vacek a Michal Šverma. Usmě-
vavá skupinka holek a kluků sklidila 
na akci Zažít Hradiště jinak velký po-
tlesk. A není divu – radost z pohybu 
a dobrá nálada z dětí přímo sršela. 
Děkujeme! 

                                                                                                                                    
Učitelé ZŠ Studentská 

Dřevěné překážky již brzy 
součástí jízdy zručnosti
Kluci a holky v naší dílně finišují  
s prací pro dopravní hřiště, které se 
v průběhu podzimu otevírá. Na osmi 
různých mobilních překážkách bu-
dou děti moci zdokonalit své doved-
nosti při jízdě na kole. Na snímku se 
právě maluje počítadlo, které prověří 

postřeh a paměť mladých cyklistů. 
Hodně úspěchů při jízdě zruč-

nosti přejí tvůrci překážek.

Petr Novák,
Jednota bratrská
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Studenti o oblíbený sportovní kurz nepřišli, 
na kolech se proháněli krajinou kolem Ještědu
V druhém zářiovém týdnu se septima 
a 3. x+A Gymnázia Mnichova Hradi-
ště zúčastnily cyklistického kurzu. 
Akce byla zaměřená jak na samot-
nou cyklistiku, tak na mnoho dalších 
pohybových aktivit. Centrem všeho 
dění byl Podještědský sportovní 
areál v Českém Dubu. Tam jsme 
my, žáci, byli po příjezdu po vlastní 
ose ubytováni, rozřazeni do družstev  
a byly nám připomenuty základy prv-
ní pomoci, účasti v silničním provozu 
a střelby ze vzduchovky. 

Druhý den se konal hlavní cy-
klistický výlet, někteří zamířili na 
Ještěd, ostatní pak do jeho neméně 
zajímavého okolí. Po náročném do-
poledním výletě si pro nás vedoucí 
kurzu připravili další výzvu ve formě 
letního biatlonu, v jehož průběhu 
týmový duch a vzájemná podpora 
rozhodně nechyběly. Večerní hodiny 
jsme trávili regenerací ve formě ví-
řivky a sauny. 

Náplní středečního dopoledne 
byl opět výlet na kolech, jehož cílem 
byl tentokrát Hamr a zámek Sychrov.
Počasí nám vyšlo vstříc, a tak byla 
podještědská krajina ještě krásnější. 

Výšlapy na kolech nám daly 
pěkně zabrat, a proto jsme všichni 

byli rádi za jeden odpočinkový den. 
Místo výletu bylo čtvrteční dopole-
dne vyplněno hrou fotbalu, florbalu  
a frisbee na stadionu před areálem. 
Po obědě jsme se připravovali na 
velké finále sportovních aktivit, kte-
rým byl orientační běh. Na mapě, 
kterou každý závodník při startu ob-
držel, bylo vyznačeno několik míst 
po okolí, na které se museli žáci 
dostat, pomocí razítka si stanoviště 
označit na papíře a co nejrychleji do-
běhnout do cíle. Den byl zakončen 
vyhlášením pořadí týmů ve sportov-
ních soutěžích a shrnutím celého 
týdne.

Páteční, poslední nasednutí na 
kola znamenalo cestu zpět do Mni-
chova Hradiště. 

Bohužel nás omezila současná 
situace a studenti již s nepatrnými 
náznaky nějaké nemoci byli posílá-
ni domů s doporučením nechat se 
otestovat. I přesto jsme však byli stá-
le nabití pozitivní energií a sportovní 
kurz, na který budeme dlouho a rádi 
vzpomínat, si užili na maximum.

Nikola Löffelmannová 
a Jan Dlask, septima, 

Gymnázium Mn. Hradiště
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Cena města: nominovat lze ještě v listopadu
Do pondělí 30. listopadu má veřej-
nost možnost nominovat osobnosti 
na prestižní Cenu města Mnichovo 
Hradiště. Ta se uděluje jednou roč-
ně, tradičně je předávána v rámci 
reprezentačního plesu města na 
začátku roku.

Ocenění se uděluje za význam-
ný přínos k rozvoji města, nebo za 
mimořádnou činnost v různých ob-
lastech života. Cena je rozdělena 

Respondeo nabízí bezplatné
občanské poradenství
Využít bezplatné služby občanského 
poradenství mohou lidé z Mladobo-
leslavska. Konkrétně se mohou přijít 
poradit, pokud nezvládají splácet 
své závazky, mají dluhy či exekuce, 
řeší problémy s bydlením či zaměst-
náním, chtějí se rozvést nebo vypo-
řádat péči o děti apod. Pracovníci or-
ganizace Respondeo z.s. pomůžou 
klientům nejen hledat řešení jejich 
situace, ale podají pomocnou ruku i 
při sestavování různých dokumentů, 
vyplňování formulářů nebo pomůžou 
při jednání s různými institucemi.

Poradna je k dispozici vždy ve 
čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 16 
hodin (po dohodě je možné služ-

bu využít i v jiné dny) na adrese 
Sirotkova 1242 (budova bývalého 
Telecomu) v Mladé Boleslavi. Více 
informací získáte na číslech 725 
306 332 nebo 731 588 632, e-mailu 
poradna@respondeo.cz nebo webu 
www.respondeo.cz.

Projekt je podpořen z prostřed-
ku Evropského sociálního fondu  
a realizuje ho spolek Respondeo.

Naďa Hanuš Vávrová,
Respondeo z.s.

Za ranních mlh nejvíc voní les,
do něho vyšli si ti dva dnes.

Tuhle je modřín, tu smrk, tam jsou duby,
na dědu vnouček se šibalsky zubí:
„Na tenhle, dědo, bych nevylez.“

Z pavučin utkal si podzim pléd,
přemlouvá vnuk starce na posed:

„Ve větvích stromů, kde hnízda jsou ptáků,
tam už nic neujde našemu zraku.“
Děd na to: „To už bych nedoved.“

Na tisíc hub plodí lesní zem,
v mechu jsou, v houští, i pod smrkem.
Kmet klidně sbírá, vnuk radostí skáče,

v košíku kozáci, hřib, křemenáče.
„Dědečku, jak to vše unesem?“...

PODZIMNĚ-LESNÍ
Daniela Břoušková

Nejčastější otázky týkající se sociálních služeb (1. díl)
Měsíc říjen je již tradičně spojen  
s konáním Týdne sociálních služeb. 
Vzhledem k tomu, že letošní 
mimořádné okolnosti uskutečnění 
této série akcí v obvyklé podobě 
brání, přináší Kamelot alespoň první 
část seriálu uvádějícího na pravou 
míru některé otázky spojené s té-
matem sociálních služeb.

Jaký je rozdíl mezi terénními so-
ciálními službami a domácí zdra-
votní péčí?

Domácí zdravotní péče spadá 
pod rezort zdravotnictví. Pracují zde 
všeobecné sestry a fyzioterapeuti, 
kteří mají minimálně středoškolské 
vzdělání a provádějí odborné výko-
ny, jako jsou například převazy ran, 
odběry krve, aplikace injekcí apod. 
Péče probíhá na základě indikace 
lékaře a je hrazena ze zdravotního 
pojištění.

Terénní sociální služby (nej-

častěji pečovatelská služba, osobní 
asistence či terénní forma odlehčo-
vacích služeb) jsou upraveny v zá-
koně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Zde pracují pracovníci  
v sociálních službách (pečovatelky, 
osobní asistenti), kteří mají oproti 
zdravotním sestrám jiná kritéria na 
vzdělání. Mohou mít pouze základní 
vzdělání, musí však projít rekvali-
fikačním kurzem. Zajišťují nákupy, 
stravování, úklid, procházky, ná-
vštěvy u lékaře, pomoc při osobní 
hygieně apod. Na financování těchto 
služeb se klient podílí přímou úhra-
dou. Stát potřebným lidem poskytuje 
tzv. příspěvek na péči, který lze na 
platbu sociálních služeb využít.

Jaký je rozdíl mezi domem s pe-
čovatelskou službou a domovem 
pro seniory?

Dům s pečovatelskou službou 
(DPS) je domem s byty zvláštního 

určení dle občanského zákoníku  
a bydlení v těchto bytech se řídí 
nájemními vztahy. Byty jsou určeny 
pro osoby, které mají z důvodu věku 
či zdravotního postižení omezenou 
soběstačnost, ale nepotřebují 24ho-
dinovou péči. Nejedná se o sociální 
službu. Domy s pečovatelskou služ-
bou jsou většinou zřizovány městy 
nebo obcemi. Konkrétně v Mnicho-
vě Hradišti se dům s pečovatel-
skou službou nachází v Družstevní 
ulici (tzv. „kulaťák“). V prostorách 
domu zároveň sídlí místní pobočka 
Diecézní charity Litoměřice, která 
může obyvatelům poskytovat indivi-
duálně nasmlouvané sociální služby. 
Stejně tak ale mohou obyvatelé DPS 
využít sociální služby od kterékoliv 
jiného poskytovatele. 

Domov pro seniory je sociální 
službou dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Může být 
zřizován městem, krajem i soukro-

mým subjektem. Konkrétně v Mni-
chově Hradišti se domov pro seni-
ory (Domov Modrý kámen) nachází  
v Nerudově ulici a je příspěvkovou 
organizací Středočeského kraje. 
Jedná se o pobytové zařízení, kde 
se poskytují služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost zejmé-
na z důvodu věku. Jejich situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fy-
zické osoby. Uživatelům je na zákla-
dě smlouvy poskytováno ubytování, 
strava, pomoc při zvládání běžných 
úkonů v péči o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, kontakt se spo-
lečenským prostředím, aktivizační 
a sociálně terapeutické činnosti  
a další služby. Služby jsou uživate-
lům poskytovány nepřetržitě.

Petr Novák, 
komise pro rodinu 

a sociální záležitosti

Večer sokolských světel připomene oběti
nacistické Akce Sokol i nový významný den
U příležitosti Památného dne sokolstva, jenž se připomíná  
8. října, se od 18 hodin na pláži Na Kamínkách v Klášterské 
ulici v Mnichově Hradišti uskuteční Večer sokolských světel.

Památný den sokolstva si připomínáme v den, kdy Re-
inhard Heydrich krátce po svém příchodu do protektorátu  
v roce 1941 zahájil faktickou likvidaci sokolské organizace  
a jejích čelných představitelů. Zásahy proti sokolům vygradovaly  
v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy byla zahájena „Akce So-
kol“. Byli při ní systematicky zatýkáni členové vedení sokolské 
obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Na základě této 
události se zákonem č. 49/2019 ze dne 31. ledna 2019 stal  
8. říjen Památným dnem sokolstva a významným dnem České 
republiky.

Program započne v 18 hodin výrobou sokolských lodiček 
se světlem, pokračovat bude připomínkou událostí roku 1941. 
Následně pracovníci městského muzea připomenou mnicho-
vohradišťské sokolské funkcionáře, kteří byli popraveni při 
„Akci Sokol“. Na závěr společně vypustíme sokolská světla na 
řeku Jizeru. 

Aleš Rychlý, TJ Sokol Mnichovo Hradiště

do dvou kategorií – za celoživotní 
přínos a za přínos v roce 2020.  
O udělení cen rozhodne v tajném 
hlasování zastupitelstvo města na 
své prosincové schůzi, a to právě na 
základě nominací podaných jednotli-
vými občany.

Pro podání nominace je potřeba 
vyplnit jednoduchý formulář a doru-
čit jej do 30. listopadu do 17 hodin 
na podatelnu městského úřadu či jej 

zaslat na e-mail podatelna@mnhra-
diste.cz  Formulář nominace a pra-
vidla udílení cen jsou ke stažení na 
webu města www.mnhradiste.cz/ce-
na-mesta nebo si je můžete vyzved-
nout na podatelně městského úřadu. 
Podat návrh na ocenění může každý 
občan města. Informace o navrho-
vateli jsou důvěrné a bez předchozí 
dohody je nebudeme zveřejňovat.

Na stejných internetových strán-

kách se můžete pro inspiraci rovněž 
seznámit s medailony laureátů ceny 
města oceněných v minulých letech. 
Řady držitelů ceny města naposledy 
rozšířila sokolka Blanka Glaserová, 
loutkář a loutkoherec František Pe-
šán a legendární mnichovohradišť-
ská kapela Diskant.

Aleš Rychlý,
Kancelář vedoucího úřadu 
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Turistický podzim

O letošním září se rozhodně nedá 
říci, že by se v teplotách nějak kro-
tilo. Zejména v polovině měsíce 
stupnice teploměrů dosahovaly až 
30stupňových hodnot. Slunečních 
paprsků si dopřáli i někteří účastníci 
našich nedávných výletů. 

První poprázdninovou akcí, 
uskutečněnou v sobotu 5. září, bylo 
již páté splouvání Jizery, tentokrát  
z Benátek nad Jizerou do Lázní Tou-
šeň. Na vodě se sešlo celkem jede-
náct posádek (31 malých i velkých 
vodáků) a jejich vodácký um hned 
v Benátkách prověřil probořený jez. 

Hned druhý den, v neděli  
6. září, se konal již třetí ročník naše-
ho tradičního výletu z Mnichova Hra-
diště na Zásadku. Ten byl původně 
naplánovaný na duben, ale kvůli ko-

ronaviru jsme ho museli přesunout 
až na září. Start byl opět připraven 
na parkovišti za zámkem. V cíli ob-
drželi dorazivší turisté jednak pa-
mětní listy, jednak praktické krabičky 
s náplastmi v barvách turistických 
značek. Děti, jež cestou plnily různé 
úkoly, se mohly v cíli pochlubit jejich 
vyřešením a za odměnu získaly kro-
mě již výše zmíněného i nálepku  
s mnichem Poutníčkem, maskotem 
našich dětských výletů, ale třeba  
i balónky, které byly spolu s dalšími 
drobnostmi sponzorským darem lé-
kárny na náměstí. 

Další z jara přeloženou akcí byl 
výšlap na Černou Studnici. Tento 
výlet, který se uskutečnil v neděli  
13. září, směřoval z Rychnova  
u Jablonce nad Nisou přes Černou 

Studnici do Tanvaldu. Cesta po Čer-
nostudničním hřebenu nabízela tu-
ristům nádherný výhled na Jablonec 
nad Nisou a jeho přilehlé okolí. 

V září se dále konal výlet zá-
padním úbočím Ještědu s hradem 
Roimund (v sobotu 19. září) a seni-
orský výlet podél Labe z Nymburka 
do Poděbrad (ve středu 23. září). 

Se svou činností v září rozhod-
ně nekončíme. I na říjen jsme pro 
vás připravili několik výletů. Tím prv-
ním je dvoudenní přechod Lužických 
hor (od soboty 3. do neděle 4. října). 
Jeho organizátor Lukáš Umáčený 
slibuje krásnou přírodu, nádherné 
výhledy a přechod cestou necestou. 

Následující víkend, konkrétně  
v neděli 11. října, nás Tomáš Trkola 
zavede z Nové Paky do Železnice. 

Čeká nás 14kilometrová trasa rov-
něž lemovaná nádhernými výhledy. 
Cesta povede kolem dvou zřícenin, 
Kumburku a Bradlece. 

Poslední podzimní akcí bude 
v sobotu 17. října nerealizovaný 
jarní výlet za poznáním kostelů na 
Mnichovohradišťsku vedený panem 
farářem Pavlem Machem, s nímž 
jsme již loni navštívili kostely v Březi-
ně, Loukově či Mohelnici. Letos nás 
však čeká jiný směr. Zamíříme do 
Kláštera Hradiště nad Jizerou, Jab-
lonečku, na Klokočku a končit bude-
me v Mnichově Hradišti. Ale pozor, 
tentokrát na kole!

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, odbor 

Mnichovo Hradiště

Mnichovohradišťští vodáci na soutoku Labe s Jizerou

Volejbalisté z přeboru ČOS juniorů přivezli bronz
Turnaj přeboru České obce sokolské 
juniorů ve volejbale se i v letošním 
roce uskutečnil v městské hale 
ve Zruči nad Sázavou. Vzhledem  
k velmi časnému startu ligy juniorů 
bylo nutné termín posunout, takže 
se hrálo už první zářijovou neděli.  
6. září ráno se na XI. ročník turnaje 
Sokol Junior Cupu sjela opět pouze 
tři sokolská družstva a do počtu šesti 
týmů je letos doplnily VK Dukla Libe-
rec A a B a VK Benátky. Úroveň tur-
naje tedy byla i letos vice než dobrá. 

Protože týmy sehrály turnaj 
systémem každý s každým na dva 
hrané sety, a na pořadu dne tak bylo 
sehrát celkem 15 utkání, hrálo se 
několik kol na všech třech hřištích. 
Zápasy řídili kvalifikovaní rozhodčí. 
Od třetího kola měla družstva po-
stupně vždy po dvou týmech jedno 
hrací kolo volné, aby se hráči stihli 
občerstvit. Většina zápasů byla vel-
mi vyrovnaná. Hned na úvod turnaje 
se utkaly sokolské týmy mezi sebou. 
Sokol Šlapanice hrál 1:1 (s výhrou 
na body) se Sokolem Mnichovo 
Hradiště a následně se dělba bodů 
opakovala i mezi Sokolem Mnichovo 
Hradiště a Sokolem Česká Třebová 
II (1:1 a na body výhra Mnichova 
Hradiště). Ve třetím kole pak Šlapa-
nice porazily Českou Třebovou 2:0. 

Poměrně suverénně prošel 

turnajem favorizovaný tým Dukly Li-
berec A, který sice v loňském roce 
aspiroval na titul v extralize juniorů, 
ale koronavirová pandemie ho o něj 
připravila. Se soupeři sice hrál vy-
rovnané zápasy, ale koncovky setů 
zkušeně uhrával. Až na ztracený 
set v úvodu prošli turnajem podob-
ně suverénně i Šlapanice. Naopak 
se nedařilo dalšímu extraligovému 
celku VK Benátky, který byl citelně 
oslabený a bodově jen paběrkoval. 

Rozhodnutí o konečném pořadí 
padlo v posledním kole. Šlapanice 
se utkaly s Duklou Liberec A o vítěz-
ství v turnaji, ale to si Dukla pojistila 
už v prvním setu, kdy vyhrála. Druhý 

set ale získlal velmi dobře hrající 
Sokol Šlapanice, který tak potvrdil 
výborný výkon v letošním turnaji 
a získal současně titul přeborníka 
České obce sokolské pro letošní rok. 
Důležitý zápas se hrál i na kurtu č.1, 
kde VK Benátky konečně zabraly  
a výhrou 2:0 nad již unavenými hráči 
Sokola Mnichovo Hradiště vydřeli tři 
body, které je v konečném účtování 
posunuly na čtvrté místo za Mni-
chovo Hradiště, které si třetí příčku 
zajistilo již ve třetím kole, kdy jeho 
hráči porazili Duklu Liberec B za 
tři body. Pořadím mohl zamíchat 
ještě zápas mezi Duklou B a Soko-
lem Česká Třebová, ale protože se  

v něm rozešly týmy smírně 1:1 a bo-
dově lépe pro Duklu B, rozhodovalo 
se nakonec o pořadí na pátém místě 
poměrem celkových bodů, který měli 
lepší hráči Sokola Česká Třebová II.

Následně proběhlo vyhlášení 
výsledků a předání cen vítezným 
týmům.

Turnaj Sokol Junior Cup proběhl 
bez zranění v přátelské a pohodové 
atmosféře a všichni zúčastnění si 
ho jako finální přípravu na sezónu 
znovu velmi chválili. Proto jsme si již 
nyní zapsali do diářů termín 14. září 
pro příští rok.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Sokol Junior Cup
1. VK Dukla Liberec A

2. Sokol Šlapanice 
3. Sokol Mnichovo Hradiště 

4. VK Benátky
5. Sokol Česká Třebová II

6. VK Dukla Liberec B

Přebor juniorů ČOS
1. Sokol Šlapanice 

2. Sokol Mnichovo Hradiště  
3. Sokol Česká Třebová II 

INZERCE

Helceletovi si vybrali 
pro Kemp vítězů Hradiště 
Adam Sebastian Helcelet patří  
k současné špičce českého více-
boje. Své zkušenosti a dovednosti  
z atletiky společně se svou ženou 
Denisou, rovněž profesionální at-
letkou, předává každé léto dětem  
a mládeži během letních spor-
tovních táborů. Dějištěm jednoho  
z příštích Kempů vítězů bude v roce 
2021 mnichovohradišťský Atletický 
stadion Josefa Hrona.

Akce se uskuteční v termínu od 
9. do 13. srpna, už nyní však orga-
nizátoři evidují sedm přihlášených 
zájemců. V případě naplnění ka-
pacity a přetlaku zájemců tak bude  
v jednání ještě zařazení druhého 
turnusu. Kempu se mohou zúčastnit 
jak začátečníci, tak pokročilí, a to ve 
věku od pěti do patnácti let. 

Martin Weiss

Dobrovolní hasiči pořádali 
první ročník Hradišťáčka
V sobotu 19. září proběhla za 
krásného slunečného počasí ve 
Dneboze soutěž mladých hasičů 
Hradišťáček, kterou pořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Mnichovo Hra-
diště za spolupráce SDH Dneboh.  
V soutěži startovalo celkem 12 druž-
stev v kategoriích přípravka, mladší 
žáci a starší žáci. Soutěž probíhala 
v disciplínách požární útok a štafeta 
Železný hasič junior. Celou soutěž 
provázela přátelská atmosféra a ne-
uvěřitelný sportovní zápal mladých 
hasičů.

V kategorii mladší žáci se na 
třetím místě umístilo družstvo ze 
Žehrova, na druhém místě družstvo 
Olešnice a první místo vybojoval 
domácí tým SDH Mnichovo Hradiš-
tě! V kategorii starších žáků získalo 
bronzové medaile domácí družstvo 

SDH Mnichovo Hradiště, stříbrní 
byli mladí hasiči ze Sezemic a zlato 
vybojovalo družstvo ze Žehrova. Že-
lezným hasičem 2020 se v kategorii 
mladších žáků stalo družstvo z Mni-
chova Hradiště a v kategorii starších 
žáků družstvo ze Žehrova.

Po skončení soutěže pořada-
tel pro velký zájem a chuť mladých 
hasičů si ještě zazávodit vyhlásil do-
datkovou soutěž O nejlepší požární 
útok podzimu. Nejrychlejší požární 
útoky v této soutěži předvedlo ten-
tokrát družstvo z Mnichova Hradiště 
(mladší žáci) a ze Žehrova (starší 
žáci).

Děkujeme všem partnerům za 
podporu a těšíme se na další ročník 
soutěže Hradišťáček.

Kolektiv autorů JaZ

Frekvence svozu odpadu 
zůstává zatím beze změn
V souvislosti se zapůjčováním ná-
dob na tříděný odpad město avi-
zovalo, že od října 2020 dojde ke 
snížení frekvence svozu směsného 
komunálního odpadu. Po jednání 
se svozovou firmou však bylo roz-
hodnuto, že do konce roku 2020 se 

frekvence svozů měnit nebude. 
Směsný komunální odpad tak 

bude do konce roku svážen každý 
týden, jak byli obyvatelé zvyklí do-
sud.

Martin Weiss

CHODÍM PO MĚSTĚ
Hýřivě barevná krása října je pohád-
kou před zimním spánkem přírody. 
Nám lidem se moc nechce vstupo-
vat do těch stále kratších dnů. Proto 
vítejme každou možnou procházku, 
užívejme pár milých hodin s podzim-
ním sluníčkem. Je příjemné projít 
se parkem k Jizeře, kolem zámku či 

posedět na lavičce v zámeckém par-
ku. To je tip pro nás, co už toho moc 
nenachodíme. I málo chůze však 
velice prospívá – fyzicky i psychicky. 
Takže: vhodně se ustrojit a vyrazit!  
A těm mladším půjde k duhu i po-
řádná turistika: jistě se ještě nějaký 
příznivý den objeví!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS
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18. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A SEDM STATEČNÝCH
Sněhurka, trpaslíci jako zakletí princové a souboj s čarodějnicí.

20. ŘÍJNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
TUKTUKEM Z THAJSKA AŽ NA MORAVU
O své roční cestě z Bangkoku domů bude vyprávět Tomáš Vejmola.

KINO

14. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
3BOBULE 
Třetí pokračování oblíbeného filmu ze života vinařských manželů, který je 
nyní obohacen o dvojčata, ale také o partnerské problémy...

3. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
Třináct příběhů nerozlučné dvojice cestující tentokrát po celém světě.

7. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AFTER: PŘIZNÁNÍ 
Když citu propadnou oba, i problematický vztah má budoucnost…

8. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁLÍČEK JOJO 
Válečná komedie o chlapci, jehož imaginárním přítelem je Adolf Hitler.

9. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BÁBOVKY
Film podle knihy R. Třeštíkové s O. Vetchým, J. Plodkovou a M. Taclíkem.

10. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
HAVEL 
Tento film není o státníkovi, ale o obyčejném člověku – jeho láskách a nešva-
rech, disidentské činnosti a věznění. Děj se odehrává v letech 1968 až 1989. 

11. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Pokračování komedie ze světa trollů, tentokrát plné taneční hudby!

14. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PROXIMA
Astronautka si musí vybrat mezi roční cestou do vesmíru a péčí o dceru.

15. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SMEČKA
Sportovní drama z drsného prostředí mládežnického hokeje.

16. ŘÍJNA, 19:00, VÝSTAVA
PŘÍBĚHY OKOLNÍCH RYBNÍKŮ
Výstava olejomaleb Jaroslava Procházky zachycujících Český ráj.

KALENDÁR AKCÍ

2. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princezna je uvězněna ve dni svých narozenin, kdy se má naplnit kletba...

16. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL 
Dokument Olgy Špátové o Karlu Gottovi byl dokončen krátce před jeho smrtí.

17. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BÁBOVKY
Film podle knihy R. Třeštíkové s O. Vetchým, J. Plodkovou a M. Taclíkem.

1. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠARLATÁN
Osudy léčitele Jana Mikoláška (I. Trojan) v oceňovaném filmu A. Holland.

21. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Veleúspěšný životopisný snímek o F. Mercurym a kapele Queen.

22. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÉTO 85
Přátelství dvou mladíků a jejich úžasné léto zakončí kriminální zápletka.

23. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BÁBOVKY
Film podle knihy R. Třeštíkové s O. Vetchým, J. Plodkovou a M. Taclíkem.

ˇ

24. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL 
Dokument Olgy Špátové o Karlu Gottovi byl dokončen krátce před jeho smrtí.

25. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Královna Elsa a její přátelé se vracejí v pokračování úspěšného animáku.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
3. AŽ 4. ŘÍJNA
DO SRDCE LUŽICKÝCH HOR  
Cestou vystoupáme na 6 z 10 nejvyšších bodů Lužických hor včetně nej-
vyššího, kterým je Luž, a druhého v pořadí, Pěnkavčího vrchu. První pětku 
pak uzavírá Hvozd a v té druhé ještě figurují Weberberg, Bouřný a Vel-
ký Buk, všechny s nadmořskou výškou přes 700 m n. m. Kromě toho se 
budeme toulat pískovcovými skalními městy v německé části pohoří. Cel-
kově bychom měli během obou dní ujít přibližně 45 kilometrů s celkovým 
převýšením cca 1500 metrů výškových. Většina trasy vede po turistických 
cestách, na několik vrcholů však trasy nevedou, a tak se občas zatouláme 
i na neznačené pěšinky.

11. ŘÍJNA
Z NOVÉ PAKY DO ŽELEZNICE
Jako „východní brána“ Geoparku Český ráj je označované město Nová 
Paka, odkud nás čeká 14kilometrový výlet s výhledy nejen na hřebeny 
Krkonoš, ale také na Orlické hory, České středohoří a přes Polabí až na 
Železné hory. Cestou na nás čekají dvě zříceny – Kumburk a Bradlec –, 
občerstvením nám bude nabídka v restauraci Na Klepandě v Syřenově. 
Výlet bude zakončen v malebném městečku Železnice s barokním kost-
elem sv. Jiljí, vlastivědným muzeem či s empírovým historickým jádrem, 
které je městskou památkovou zónou.

17. ŘÍJNA
ZA POZNÁNÍM KOSTELŮ NA MNICHOVOHRADIŠŤSKU II 
Pojedeme na kole na Klášter, kde si prohlédneme kostel Narození Panny 
Marie a kryptu. Zastavíme se i v Jablonečku, zaniklé obci, kde dnes stojí 
pouze německá a česká škola. Bývalým vojenským prostorem dojedeme 
do Kuřívod ke kostelu sv. Havla, v Dolní Krupé si pak poslechneme výklad 
o kostelu sv. Václava. Dle možností a našich schopností ještě možná zaví-
táme na Klokočku do kaple sv. Stapina a přes Bakov se vrátíme do Mnicho-
va Hradiště. Na faře nás bude čekat odpolední opékání buřtů.

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO
6. ŘÍJNA, 15:00 AŽ 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ML. BOLESLAV
Setkání s vedoucí mladoboleslavské PPP PhDr. Vandou Šikýřovou. Budete 
mít možnost doptat se na vše podstatné, co se týká spolupráce s PPP. Na 
akci je nutné se zaregistrovat na našem webu.

8. ŘÍJNA, 16:00 AŽ 18:00
MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Pokud se zajímáte o místně zakotvené učení, praktikujete jej v praxi či se  
o něm chcete dozvědět více a učinit jej součástí své běžné výuky, přijďte na 
naše setkání na toto téma vedené Mgr. Ivou Štrojsovou. Sejdeme se před 
Volnočasovým centrem MH v Zámecké 744, Mnichovo Hradiště. Na akci je 
třeba se zaregistrovat.

13. ŘÍJNA, 15:30 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
CO ZMŮŽE MUZEUM, CO ZMŮŽOU KNIHY
Spisovatelka Klára Smolíková zájemcům osvětlí, jak přistupuje k populari-
zaci historie či v čem se doplňuje muzejní lektorský program a čtenářský 
workshop. Přiblíží, proč ve svých knihách mj. využívá i formu komiksu. Re-
gistrovat se na workshop můžete na webu projektu.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

7. A 14. ŘÍJNA, 16:30 AŽ 19:30
KURZ MIXED MEDIA I. 
Vydejte se s námi do kreativního světa tvoření za pomoci různých výtvarných 
technik a materiálů. Průvodcem vám bude lektorka Naďa Wolfová. Kurz je 
vhodný jak pro dospělé, tak i pro starší děti od zhruba 10 let nebo i mladší 
děti v doprovodu rodičů. Na kurz je nutné se přihlásit a uhradit kurzovné nej-
později do 5. října. Minimální počet účastníků pro uskutečnění kurzu jsou čtyři 
osoby. Termíny kurzu: 7. 10. (tvorba rámečku) a 14. 10. (tvorba krabičky s kvě-
tinou). Cena jedné lekce je 370 Kč. V ceně kurzu je veškerý materiál, lektorka  
a drobné občerstvení – káva, čaj.

6. ŘÍJNA, 17:15 AŽ 19:15, 
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lek-
tora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme naglazovat 
20. října. V ceně je 2x výpal a materiál. Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

10. A 11. ŘÍJNA, 8:00 AŽ 16:00
VÍKENDOVÝ KURZ 3D TISKU
S pomocí lektora Pavla Raka pronikněte v průběhu víkendového intenziv-
ního kurzu do světa 3D tisku. Naučíte se základy modelování ve 3D pro-
gramech, samotný 3D tisk – jednobarevný i vícebarevný či používání volně 
dostupných programů. Vyzkoušíte si i práci s 3D perem. Kurz je vhodný pro 
děti od 10 let, pro dospělé a pedagogy. Přihlášení a platby nejpozději do 
6. října. Minimální počet účastníků pro uskutečnění kurzu jsou čtyři osoby. 
Cena víkendového kurzu je 1350 Kč (v ceně materiál na 3D tisk a drobné 
občerstvení, obědy si přineste s sebou nebo je možné zajít do restaurace).

13. A 27. ŘÍJNA, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS&DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny. Vytvoříte si postavu, se 
kterou budete na základě vlastních rozhodnutí procházet oficiální i námi 
připravené příběhy odehrávající se ve fantasy prostředí. Pro děti od 14 let  
a dospělé. Znalost angličtiny je velkým plusem. Nutné přihlášení do 9. října 
z důvodu omezené kapacity – maximálně 7 hráčů. Cena: 80 Kč/osoba.

15. ŘÍJNA, 17:00 AŽ 19:30
TIFFANY DÍLNIČKA – PODZIMNÍ DÝNĚ
Přijďte si vyzkoušet práci se sklem a vyrobit si Tiffany podzimní dýni. Na 
dílničku je nutné si zarezervovat místo. Akce se koná při minimálním počtu 
pěti účastníků. Přihlášení a platby do 12. října. Cena za výrobek je 250 Kč.

29. A 30. ŘÍJNA, 7:30 AŽ 16:00
PODZIMKY V KLUBU 
Přijď do Klubu užít si spoustu legrace. Něco si spolu zahrajeme a vytvoříme. 
Určitě se nebudeš nudit. Program je určen pro děti od 6 do 15 let. Minimální 
počet dětí pro konání akce je osm. Přihlášky a platby předem, prosíme nejpoz-
ději do 21. října.Cena: 250 Kč/den (v ceně je strava, pití, materiál na tvoření).

6., 13., 20. A 27. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti od jednoho roku  
v doprovodu rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

1., 8., 15. A 22. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti od jednoho roku  
v doprovodu rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

1., 8., 15. A 22. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB   
Klub  pro děti i dospělé. Malé děti pracují společně s rodiči. Na každé 
schůzce budeme vyrábět jeden výrobek pod vedením pedagoga.

2. 9. 16. A 23. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od 1 roku do 4 let. 
Bez programu s využitím herních prvků klubu. Cena: 10 Kč/osoba či dítě.

Klubové předplatné je u Klubů Šneček, Sluníčko, Korálek a Dopolení 
keramický klub dočasně zrušeno kvůli situaci s onemocněním Covid.

28. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
Vyhrát balík peněz je určitě příjemná věc, ale štěstí to není…

28. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRAJINA VE STÍNU
Osudy jedné rodiny z pohraničí mezi lety 1930 a 1960 ve filmu B. Slámy.

29. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL 
Dokument Olgy Špátové o Karlu Gottovi byl dokončen krátce před jeho smrtí.

30. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NIGHTLIFE: NA TAHU
Film o mladíkovi, který pracuje v baru a žije naplno – dokud se nezamiluje…

31. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princezna je uvězněna ve dni svých narozenin, kdy se má naplnit kletba...

Vzhledem k vládním opatřením, která mohou ovlivňovat konání jednotlivých akcí, sledujte webové stránky pořádajících institucí.

7. ŘÍJNA, 19:00
KONCERT PRO DVĚ VIOLONCELLA (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková a koncert na počet Antonína Krafta.

15. ŘÍJNA, 19:00
MARIMBOVÝ RECITÁL PERKUSIONISTY LADISLAVA BILANA ML.
Koncert mimořádného mladého umělce v rámci 49. sezóny KPH.

8. ŘÍJNA, 19:00
DVA V JEDNOM (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Nejnovější komedie DS Tyl Bakov nad Jizerou.

DIVADLO

17. ŘÍJNA, 15:00
KONCERT PRO DĚTI ANEB HODINA ZPĚVU S NEZMARY
Interaktivní program pro děti o hudbě a písničkách s legendou folku.

17. ŘÍJNA, 19:00
NEZMAŘI: KONCERT K VYDÁNÍ VELKÉHO ZPĚVNÍKU 
Legendární folková kapela zahraje své největší hity i současné písně.

22. ŘÍJNA, 19:00
ROŠÁDA 
Divadelní komedie s M. Trnavským, B. Munzarovou nebo M. Procházkovou.

1. ŘÍJNA, 19:00
PERFECT DAYS (NÁHRADNÍ TERMÍN)
Romantická komedie s L. Vlasákovou, J. Dolanským a dalšími herci.

OSTATNÍ

24. ŘÍJNA, 10:00 AŽ 12:00 A 13:00 AŽ 15:00, INFOCENTRUM
DEN TIC V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Občerstvení, kvízy a příjemná setkání v mnichovohradišťském infocentru.

31. ŘÍJNA, 15:00, SOKOLOVNA
TJ SOKOL MH A – SKST DĚČÍN
7. kolo 3. ligy ve stolním tenise

31. ŘÍJNA AŽ 1. LISTOPADU, 10:30, STÁTNÍ ZÁMEK MN. HRADIŠTĚ
OTEVŘENÍ 13. KOMNATY ZÁMKU
Ukončení sezóny spojené s mimořádnou komentovanou prohlídkou.

17. ŘÍJNA, 15:00, SOKOLOVNA
TJ SOKOL MH A – TTC BĚLÁ POD BEZDĚZEM
5. kolo 3. ligy ve stolním tenise.

DO 1. LISTOPADU, MUZEUM MĚSTA MN. HRADIŠTĚ
VLADIMÍR HRABA: OBRAZY
Motivy z Českého ráje, Podkrkonoší a Podbezdězí v 80 dílech mnichovohra-
dišťského malíře Vladimíra Hraby. Výstava je otevřena denně mimo pondělí ve 
výstavních prostorách muzea.
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Konference o Josefu Dürichovi
Ve čtvrtek 17. září proběhla v Mladé 
Boleslavi vědecká konference Josef 
Dürich, zapomenutý vítěz. Připravil ji 
Masarykův ústav a Archiv Akademie 
věd ČR ve spolupráci s Muzeem 
Mladoboleslavska. Podnět k celé 
akci vzešel od potomků Josefa Dü-
richa, především od jeho pravnuka, 
v letošním roce devadesátiletého 
pana Jiřího Düricha z Mladé Bo-
leslavi. Ten již téměř 20 let usiluje  
o to, aby se historikové a odborné 
instituce hlouběji zabývali analýzou 
činnosti jeho předka a aby došlo  
k jakési jeho rehabilitaci. 

Připomeňme jen stručně, že 
Josef Dürich se narodil v roce1847 
v Borovicích a většinu svého ži-
vota prožil v Klášteře Hradišti nad 
Jizerou, kde jeho rodina vlastnila 
mlýn. Zde zastával řadu let funkci 
obecního starosty, dlouhá léta byl 
také starostou našeho mnichovohra-
dišťského okresu. Několikrát byl též 
zvolen poslancem Říšské rady, ať už 
za stranu staročechů nebo agrární. 
V roce 1915 odjel do zahraničí, aby 
se podílel na organizování protira-
kouského zahraničního odboje. Stal 
se blízkým spolupracovníkem T. G. 
Masaryka, byl zvolen místopředse-
dou Československé národní rady  
v Paříži. Tou byl v roce 1916 vyslán 
do Ruska s cílem jednat s carskou 
vládou o vytvoření českosloven-
ských legií. Do jeho působení však 
zasáhly revoluční události roku 

1917, také se však dostal do sporu 
s Edvardem Benešem a Milanem 
Rastislavem Štefánikem ohledně 
další spolupráce s Ruskem. Po této 
roztržce byl zbaven svého členství  
v Československé národní radě  
a vyloučen z dalšího politického ži-
vota. Do vlasti se vrátil v roce 1919. 
V roce 1920 mu byla dodatečně vlá-
dou Československé republiky udě-
leno státní vyznamenání za zásluhy 
v odboji, později byl přijat i preziden-
tem Masarykem. 

Po jeho smrti v roce1927 mu 
byl vystrojen státní pohřeb. I přes 
tyto pocty, kterých se mu na sklon-
ku života i po smrti dostalo, upadlo 
jeho působení téměř v zapomenutí 
a dnes už se jeho jméno mezi těmi, 

kdo se zasloužili o vznik samostat-
ného státu, téměř neobjevuje. A tuto 
skutečnost se snaží rodina Düricho-
va změnit. Uspořádání vědecké kon-
ference, na níž vystoupili se svými 
referáty jak regionální historikové, 
tak především pracovníci Masary-
kova ústavu a dalších odborných 
institucí, je snad prvním krokem 
k tomuto cíli. V příštím roce bude 
následovat vydání sborníku z této 
konference, což, věřme, bude i pod-
nětem pro historiky k dalšímu bádání 
a studiu působení Josefa Düricha.

Dodejme ještě, že kromě své 
politické činnosti byl Josef Dürich 
také autorem poezie, divadelních 
her, patřil k redaktorům almanachu 
Ruch, zabýval se reformou těs-
nopisu. Byl člověkem vzdělaným, 
ovládajícím několik jazyků. Své pů-
sobení v Rusku popsal v pamětech 
s názvem V českých službách.

V Klášteře Hradišti na Josefa 
Düricha vzpomenou vždy 28. říj-
na položením věnce k jeho hrobu,  
v Mnichově Hradišti jsme v roce 
2017 uspořádali besedu historiků  
o osobnosti Josefa Düricha a v roce 
2018 byla na bývalém Okresním 
domě, dnešní poliklinice, odhalena 
pamětní tabulka připomínající jeho 
činnost v mnichovohradišťském 
okrese.   

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Pieta na počest prezidenta Osvoboditele
V pondělí 14. září uplynulo 83 let od skonu Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta samostatného Českoslo-
venska. Jeho odkaz si v tento den tradičně připomněli v místních částech Veselá a Olšina. (red)

ANO
V současné době jsou v našem městě dvě firmy (Prof 
Svar a Kofola), které výrazně a dlouhodobě překračují 
hlukové limity v nočních hodinách (3. směna). Má ve-
dení města přijímat od takových firem finanční částky 
(dary) v řádech milionů, nebo ne a pozastavit všechny 
formy spolupráce až do vyřešení problémů?

DNES SE PTÁ

...

Cílem rubriky DNES SE PTÁ je podpořit veřejnou debatu v Mnichově Hradi-
šti a zprostředkovat občanům názory zastupitelů na aktuální témata, která 
hýbou městem.

Každý měsíc jedno politické uskupení, které má své zástupce v měst-
ském zastupitelstvu, položí otázku, na kterou následně vždy jeden zástupce 
za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře v tomto 
volebním období bude čekat jedna otázka a čtyři odpovědi (za Žijeme pro 
Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO).

Příští měsíc se bude ptát Žijeme pro Hradiště.

Tato otázka je velice 
jednoduchá, ale od-
pověď na ni už tak 

jednoduchá není. Náš názor je, že 
přijatý dar, příspěvek či poskytnutá 
služba od subjektu, který jakýmkoliv 
způsobem porušuje platnou legisla-
tivu (v uvedeném případě hygienické 
limity hluku), a škoda tak občanům 

města, je pro město nepřijatelný. Je 
to určitá forma závazku. 

Je pro nás dále nepřijatelné, 
aby firmy, které vysoutěží zakázky 
pro město, tj. jsou dodavateli služeb 
a jiných činností, byly sponzory stran 
či hnutí kandidujících ve volbách. 
Pokud domácí firmy chtějí podpo-
rovat rozvoj města, mohou to učinit 

prostřednictvím dotační komise 
města, která podle platných kriterií 
přijaté finanční prostředky rozdělí. 

Nezbývá než věřit, že vedení 
města přehodnotí do budoucna svůj 
postoj a vyvaruje se situací, které již 
nastaly (zřejmě nebude jednoduché 
je změnit). 

Aleš Jirásek (ANO)

Vysoká míra důvěry 
mezi občany města 
a jejich volenými zá-

stupci je nutnou podmínkou kvalitní 
městské samosprávy. V situaci, kdy 
město (bez rozlišování mezi samo-
statnou a přenesenou působností) 
není dlouhodobě schopno, třeba  
i z důvodu nedostatečných pravo-
mocí, vymoci dodržování zákonných 
hygienických limitů na svém území, 
je důvěra lidí čelících zásadnímu 
poklesu kvality jejich života výrazně 
pošramocena. A to je přesně pří-
pad občanů žijících v bezprostřední 
blízkosti závodů PROF SVAR a Ko-
fola, kteří bezvýsledně upozorňují 
na nadměrnou hlukovou zátěž, jíž 
jsou vystaveni. Přirozeně očekáva-

jí, že město bude rozhodné, striktní  
a maximálně využije veškeré zá-
konné páky k tomu, aby sjednalo 
nápravu.

V únoru tohoto roku jsme zare-
gistrovali uzavření darovací smlouvy, 
kterou se společnost PROF SVAR 
zavázala vyplatit finanční dar v cel-
kové výši dvou milionů korun. Dar je 
paradoxně určen také na ekologické 
a zdravotnické účely. Proč paradox-
ně? Nadměrný hluk totiž negativně 
působí na zdraví lidí žijících v blíz-
kosti závodu již řadu let. Přesvědčit 
za těchto okolností občany, že město 
postupuje tvrdě a při hájení jejich zá-
jmů dělá maximum, prakticky nelze. 
Argumentace, podle které finanční 
dar nemá s dlouhodobými problémy 

  Václav Haas (ČSSD a SZ)
nic společného a firma se jím pouze 
opožděně spolupodílí na realizova-
ném dopravním opatření, se zcela 
míjí účinkem. Poslední zbytky dů-
věry se vytrácí, nepříjemná pachuť 
zůstává. 

Město má velice pečlivě vybí-
rat, od kterých subjektů a za jakých 
okolností peníze přijímá. Pouze tak 
je možné si uchovat důvěryhodnost 
a předejít podezření, že finančními 
dary je město zavazováno k určité-
mu jednání. V případě společností 
PROF SVAR a Kofola je nutné nej-
prve zajistit trvalé plnění veškerých 
zákonných hygienických limitů, te-
prve poté je možné rozvíjet vzájem-
nou spolupráci. Peníze totiž nejsou 
všechno.

Vedení města si je 
dobře vědomo pro-
blémů s překračo-

váním hlukových limitů zejména  
v nočních hodinách z výrobních pod-
niků v některých obytných lokalitách. 
Ač zkušební měření krajské hygi-
enické stanice vyšla ve prospěch 
zmíněných podniků, dostálo město 
svého slibu a zajistilo v obou loka-
litách nezávislé měření akreditova-
nou společností v čase a místě dle 
požadavku hlukem nejvíce obtěžo-
vaných obyvatel. 

V obou případech potvrdilo mě-
ření jejich předpoklad a překročilo 
mezní hodnoty. Výsledky obou mě-
ření pak město zaslalo na dotčené 
orgány s požadavkem zřízení nápra-
vy. Toto je maximum, co je sto město 
ve své samosprávné působnosti, 

kromě kontinuálního vyjednávání, 
činit. V případě Prof Svaru je hlavní 
příčinou hluku provozování staveb-
ním úřadem nepovolené noční smě-
ny. Je smutné, že firma vlastněná 
poslancem vládní strany nedodržuje 
zákony. Nicméně asi proto je o to 
těžší jejich vymáhání ze strany měs-
ta na exekutivních orgánech. 

Zmíněné milionové dary však 
nejsou nijak svázány s aktuálním 
problematikou povolení třetí směny. 
Obyvatelé ulice Přestavlcká poža-
dovali opravu povrchu komunikace, 
která byla v nevyhovujícím stavu. 
Městu se podařilo s největšími uži-
vateli komunikace uzavřít smlouvu  
o spolupráci na úhradě nákladů. Prof 
Svar slíbil cca třetinu a ZD Březina 
100 tisíc. Na základě této smlouvy 
požádal výrobce tažných zařízení 

o změnu dohody na smlouvu daro-
vací, zřejmě kvůli optimalizaci daní. 
Další paradox, že... 

Zde je tedy evidentní, že se  
o žádné „držhubné“ nejedná, ba ně-
kdo by mohl říci, že se město chová 
jako řádný hospodář, když požaduje 
smluvené plnění. V případě společ-
nosti Kofola žádné milionové dary 
neevidujeme. Zde podobně jako  
u Prof Svaru preferujeme jednání 
o možnosti nápravy situace, která 
je zapříčiněna hlavně nákladní do-
pravou do a z podniku. Výhledově 
už existuje řešení a to napojením 
logistiky na silnici II/268. V obou pří-
padech by byla jakákoliv dotazovate-
lem nastíněná zákopová válka spíše 
kontraproduktivní.

  Jan Mareš (Žijeme pro Hradiště)

Noční klid je věčně 
diskutované téma, 
které se neustále pro-

bírá jako zlo páchané na obyvate-
lích města nebo jeho přilehlých čás-
tí. Dle jakési vyhlášky by měl noční 
klid být dodržován od 22 do 6 hodin.  
Z důvodů odpočinku obyvatel. 

Bohužel některé společnosti 
mají zaveden směnný provoz, který 
samozřejmě zasahuje do této doby 
nočního klidu a zřejmě ruší nejbliž-
ší sousedy těchto společností. Je 
spousta úhlů pohledů na celou zále-
žitost. Chápu sousedy, kterým vadí 
hluk, který byl zřejmě změřen a pře-
kračuje povolené limity. To, že se ně-
které společnosti nachází v blízkosti 

obytné zóny, každý věděl a ví. Tím 
nechci zlehčovat nastalou situaci.

Berme druhý úhel pohledu ze 
strany společností, které zajišťují vý-
robu a pracovní pozice pro zaměst-
nance, kteří v těchto společnostech 
pracují, i když to nemusí být – jak 
bude někdo jistě namítat – míst-
ní. V Mnichově Hradišti je spousta 
společností, jejichž provozy jedou 
na směnný provoz, avšak mají tu vý-
hodu, že nejsou v blízkosti obytných 
zón a nikdo u nich neřeší problém  
s hlukem v nočních hodinách. 

Druhá část otázky je trochu za-
vádějící. V případě, že společnosti 
buď darují nebo přispějí finančně do 
městské pokladny a město použije 

  Petr Havel (ODS)
tyto prostředky ve prospěch všech 
občanů, nevidím důvod se stavět zá-
porně. Pokud to někdo bere jako ná-
plast na otevřenou ránu, která neřeší 
konkrétní problém a jen ho tlumí,  je 
otázka jiná. Zamezit úplnému utlu-
mení všeho hluku a vyhovět tím ve-
řejnosti je úkol zdlouhavý a finančně 
pro dané společnosti náročný. Věřím 
však tomu, že ne neřešitelný. Poza-
stavení spolupráce a komunikace až 
do vyřešení problému je jako strkat 
hlavu do písku. Naopak, důležité je 
aktivně se zapojovat do řešení dané-
ho problému.

Držím palce a věřím, že se pro-
blém vyřeší ke spokojenosti všech.
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INZERCE

V příštím roce uplyne 100 let od 
narození učitele a malíře pana Jo-
sefa Marka. Městské muzeum si 
připomene toto výročí v září a říjnu 
roku 2021 soubornou výstavou jeho 
obrazů. Pracovníci muzea již nyní 
připravují k výstavě katalog, který by 
měl pokud možno co nejúplněji za-
chytit autorovu tvorbu. Obracíme se 
tedy na všechny z vás, kdo vlastníte 
obraz či kresbu pana Josefa Marka, 
s prosbou, abyste se nám přihlásili 
a pomohli tak zkompletovat malířo-
vo dílo. Jména majitelů obrazů ne-

budou nikde zveřejněna, stejně tak 
budou dodržena všechna pravidla 
o ochraně osobních údajů.  Cílem 
je opravdu pouze pořízení pokud 
možno co nejrozsáhlejší evidence 
děl pana Marka. 

Prosíme, hlaste se nám na te-
lefonní číslo 326 771 001 nebo na 
emailovou adresu: muzeum@mn-
hradiste. cz

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Prosba městského muzea

Dno řeky bez nálezu

V našem seriálu o významných 
osobnostech našeho města si dnes 
připomeneme Jiřího Svobodu, od 
jehož narození uplynulo již 100 let.

Ing. arch. Jiří Svoboda se na-
rodil v Mnichově Hradišti, v domě 
čp. 28 na náměstí, 19. května 1920, 
zemřel 29. ledna 1968 v Brisbane  
v Austrálii.  Vyrůstal v rodině soud-
ního rady JUDr. Augustina Svobody  
a Marie, rozené Fritschové, dcery 
známého mnichovohradišťského 
tiskaře a nakladatele. Za čtyři roky 
po jeho narození přibyla do rodiny 
dcera, pozdější profesorka gymná-
zia Stanislava Šubrtová. Od dětství 
projevoval Jiří hudební i výtvarné 
nadání. Studoval na reálce v Mladé 
Boleslavi s výborným prospěchem, 
vedle toho se věnoval hře na kla-
vír, na cello a varhany. V Mnichově 
Hradišti hrál na varhany v kostele 
a v orchestrálním sdružení, které 

vedl ředitel školy Jindřich Tancibu-
dek. Vystupoval také ve smyčco-
vém kvartetu založeném učitelem 
Josefem Smolíkem, jenž zde sám 
hrál na housle. Kromě Jiřího Svo-
body byli členy kvarteta též později 
světoznámý hobojista Jiří Tancibu-
dek, který původně hrál na housle,  

a Marie Holubová, provdaná Voldá-
nová, pozdější profesorka konzer-
vatoře v Praze. Po maturitě začal 
Jiří Svoboda studovat na Vysokém 
učení technickém v Praze, po uza-
vření českých vysokých škol musel 
studium přerušit. Po skončení války 
vystudoval architekturu a pozemní 

stavitelství. V Praze se seznámil  
s houslistkou Australankou Glorií 
Foley. Protože jim komunistický re-
žim nepovolil sňatek a Gloria musela 
odjet z Československa, odešel Jiří 
ilegálně za ní. Usadili se v Austrálii, 
kde Jiří pracoval jako architekt a oba 
se věnovali hudbě. Zde se také zno-
vu setkal s Jiřím Tancibudkem.

Jiří Svoboda zemřel ve věku 
pouhých 48 let. V hudbě však po-
kračuje jeho syn – kytarista Paul 
Svoboda, který studoval hru na ky-
taru také u profesora Štěpána Raka.  
S manželkou, flétnistkou Onti Kar-
jalaine, která pochází z Finska, žijí 
v Brisbane, učí na vysoké škole  
a vedou pěvecké a hudební soubory. 
Hudební nadání zdědily i jejich děti 
Helen a Simon. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Jiří Svoboda (19. 5. 1920 – 29. 1. 1968)

Potápěči Policie ČR z Poříčního 
oddělení Labe spolu s archeologem 
Muzea Mladoboleslavska Filipem 
Krásným prohledali v září koryto Ji-
zery pod bývalým židovským hřbito-
vem. Žádné náhrobky ani jejich části 
nalezeny nebyly. Akci zorganizovalo 

Zpráva pro liazáky
Před několika dny proběhla tiskem 
a televizí krátká zpráva o soudu se 
slovenským miliardářem Jozefem 
Majským, který na přelomu tisíciletí 
vlastnil a vytuneloval LIAZ...

Po katastrofálním vedení LIAZu 
Ing. Soudkem ze Škoda Plzeň a po 
nesplácení pohledávek přesahu-
jících dvě miliardy Kč se tehdejší 
vedení podniku rozhodlo k poslední 
„záchranné“ akci. Majský slíbil, že 
LIAZ zachrání. V té době jsem se 

potkal se svým bývalým spolustu-
dentem z Liberce, se Slovákem Ing. 
Puschenreitrem, který prohlásil, že 
se vedení LIAZu zbláznilo, protože 
miliardář Majský je sice nejmajetněj-
ší miliardář na Slovensku, ale také 
nejchudší Slovák, protože všechno, 
co vlastní, je zakoupeno na dluh. 
Neměl podle něj žádný majetek,  
a i jeho byt měl být v nájmu. Za to 
měl být „vlastníkem“ padesáti čes-
kých a slovenských podniků s dese-

titisíci zaměstnanci, které postupně 
tuneloval. Slova mého kolegy ze 
studií se rychle potvrdila – byl to po-
slední zásek do LIAZu. 

Oproti českým tunelářům se 
s Jozefem Majským na Slovensku 
dovedly soudy již v roce 2004 vypo-
řádat. Před zatčením se ho pokusila 
poslankyně Diana Dubská (jeho 
pozdější manželka) provést v kufru 
auta do Rakouska. Soudní proces 
s nepředstavitelným množstvím 

obstrukcí trval patnáct let a skončil 
vynesení pravomocného rozsudku 
v současnosti. Podnikatel, jemuž je 
nyní 74 let, byl odsouzen na devět 
let do vězení. Protože má i české ob-
čanství, musí soud ještě rozhodnout, 
kde si trest odsedí, zda v Čechách,  
nebo na Slovensku.

Vratislav Šverma

vedení města společně s městským 
muzeem v rámci připravovaného 
projektu revitalizace lokality židov-
ského hřbitova.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Sourozenci Jiří a Stanislava Svobodovi.



MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

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

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

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

  Masarykovo nám. 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  
zapsán do evidence periodického tisku  

Reg. č.: MK ČR E 19893
číslo 8/2020, náklad 4070 ks, 

vychází 1. října 2020
jako měsíčník vydává 

město Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1, 

295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

Šéfredaktor: Mgr. Martin Weiss
telefon: 606 635 289, 

email: kamelot@mnhradiste.cz

Inzerce v Kamelotu
Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak 
každý měsíc 3500 mnichovohradišťských 
domácností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí si 
připravit inzertní podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@mnhradiste.
cz) z městského úřadu. Konkrétní cenové 
podmínky i podmínky inzerování naleznete  
v sekci Kamelot na webu města. 

Stejně jako v případě jiných příspěvků,  
i pro inzerci platí uzávěrka vždy 15. den  
v měsíci. V případě letního čísla, je tedy 
uzávěrka 15. června. (red)

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ
v ulici K Vořechu
MNICHOVO HRADIŠTĚ

Nabízíme k prodeji 19 bytů o velikosti 2KK, 3kk a 4kk
Termín dokončení konec roku 2021

Stavokombinát Invest s.r.o.
Vesecká 97/12

460 06   Liberec 6

tel. 602 447 921
mail: janeba@stavokombinat.cz

https://www.stavokombinat-invest.cz/

INZERCE

INZERCE

Příměstský tábor leteckých 
modelářů prozářený sluncem
Přes nepříznivé období, kterým pro-
chází světová civilizace, se podařilo 
letošní příměstský tábor pořádaný 
Modelklubem Mnichovo Hradiš-
tě uspořádat. Uskutečnil se mezi 
13.  a  18.  červencem za humny,  
u Horní Bukoviny. Na nové travnaté 
ploše, na které se pracovalo pilně již 
od jara, vyrostly různorodé ubytova-
cí kapacity. Vše kupodivu vycházelo 
i navzdory nařízením, která jsme 
sdíleli v celé republice.

Tábor začínal pondělím, ale byli 
i tací, kteří nemohli dospat, a tak při-
jeli již v neděli. Pomáhali s přípravou 
polní umývárny a sprchy, která se 
po zkušenostech z minulých ročníků 
stala nepostradatelnou. Obzvlášť  po 
slunném nebo větrném dni. Polní 
prach nám totiž zanechával na po-
vrchu těla UV faktor mimo rozsah 
jakékoliv stupnice. 

Tábor je koncipován jako pří-
městský, ale i tento rok byla možnost 
přespávání v partě v letištní marin-
gotce. Využila ji většina mladých ka-
detů. Občas nebylo jasné, zda o pře-
spání stojí více děti či jejich rodiče.

Vedení tábora se ujala zaběh-
nutá skupina z předešlého roku. Té 
kromě běžného dozoru při létání při-
byla práce s pravidelnou dezinfekcí 
prostředí s prostředky „hromadného 
ničení“ dle doporučení hygieny. Pra-
videlná teplá strava byla svěřena 
zavedené firmě – Restauraci U Kva-
pilů. Ta opět nezklamala. Po vydat-
ném obědě bývalo velice náročné 
letce rozpohybovat a znovu vyhnat 
na letištní plochu. 

Výcvik pilotáže byl zaměřen pře-
vážně na RC větroně, kterými mladí 
modeláři létají v kroužku a v žákov-
ské kategorii RCEŽ 15. Byli však  
i jedinci, kteří zvládli řízení a základ-
ní akrobacii s benzinovými modely. 
Počasí celý týden přálo, a tak se 
mohlo létat obvykle až do večera  
s neopakovatelným zážitkem zápa-
du slunce za hradem Bezděz.

V rámci celého týdne také pro-
bíhala příprava na akce pořádá-
né naším modelářským leteckým 
klubem. Zejména šlo o pomocné 
natěračské práce v zázemí letiště.  
V závěru posledního dne byl opět pro 
úspěch z let minulých připraven kot-

líkový guláš v provedení našeho ku-
chaře, zdravotníka, dozorce hygieny  
a v neposlední řadě vojáka Armády 
ČR.

Týden utekl a můžeme začít 
plánovat další příměstský tábor pro 
rok 2021.

Pokud má někdo z místních 
kluků či děvčat chuť se věnovat 
leteckému modelářství, není nic 
jednoduššího než se stavit někte-
ré úterý v 15:30 hodin na kroužku  
u Aleše Rychlého v Autodílně Rych-
lý. Letu zdar!

Ondřej Šverma,
Modelklub Mnichovo Hradiště

Sousedská slavnost obrazem: 
to nejlepší z Hradiště!

Foto: Lucie Velichová a Tomáš Hejdrych.


