
DNES A KDYSI
Kdy se v Mnichově Hradišti 
na náměstí poprvé rozzářil 
vánoční strom? Nejen na to 
odpoví článek o historii vá-
nočních stromů ve městě.
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MNICH
Součástí letošních úprav 
lesoparku bylo rovněž 
umístění první z cyklu dře-
věných soch inspirovaných 
místními báchorkami.
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ROZHOVOR
O netradičních svatbách, 
lapsech během obřadů i 
překládání svateb kvůli epi-
demii se rozpovídala matri-
kářka Vilma Barusová. 
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INZERCE

A je tady! Začtěte se o letošních Vánocích 
do výpravného Příběhu Mnichova Hradiště

NOUZOVÝ ADVENT:
SVÁTKY POHLÍDÁ PES

Vážení Hradišťáci,

při psaní minulého sloupku v říjnu jsem jeho velkou část věnoval proble-
matice covidu a přál si, aby nenastalo přesně to, k čemu nakonec přece 
jen došlo. Školy se zavřely a s menšími či většími obtížemi se rozjela 
distanční výuka. Spolkový život se skoro zastavil. Kultura, včetně té hos-
podské, se omezila a přesunula výhradně do online prostředí. V případě 
základních škol se první stupeň a deváťáci začali v době uzávěrky tohoto 
vydání Kamelotu vracet do lavic, druhý stupeň to snad čeká na začátku 
prosince. Nicméně ještě není vyhráno. 

Čím víc se opatření rozvolňují, tím větší zodpovědnost vyžadují od 
jednotlivců. Například, když je členovi rodiny nařízena karanténa z dů-
vodu potenciálního nakažení, měli by ostatní členové rodiny žijící s ním 
v jedné domácnosti také zůstat doma do doby, kdy bude podezření na 
onecmocnění vyvráceno negativním testem. Tímto způsobem nejsná-
ze předejdeme podobným situacím, které nastaly na začátku listopadu  
v mateřské škole, kterou hygiena dočasně uzavřela. Pravděpodobnost, 
že se nějaká třída nebo škola dostane do karantény, je totiž stále vysoká.  
A protože PES nebude nejspíš v nejbližších týdnech spokojeně vrtět 
ocáskem, čeká nás Advent a asi i Vánoce v distanční a dost možná  
i online podobě. Některé každoroční akce, jako je jarmark nebo Mikuláš, 
se neuskuteční, jiné budou bez diváků, ale alespoň přenášené prostřed-
nictvím sociálních sítí – mám na mysli rozsvěcení vánočního stromku, 
případně i štědrovečerní zpívání.

V tomto krátkém textu jsem se chtěl ale věnovat i pozitivním zprávám 
– tomu, že jsme úspěšně dokončili první etapu revitalizace náměstí či 
sídliště Jaselská a že v rozpočtu počítáme s dalšími etapami a spoustou 
dalších projektů. Bohužel až tak pozitivní být nemohu. Pokud projde par-
lamentem sněmovnou již schválený návrh státního rozpočtu, znamená 
to pro město zhruba patnáctiprocentní výpadek daňových příjmů. V řeči 
absolutních čísel třeba až 20 milionů do mínusu na příjmové straně roz-
počtu. Spolu s inflací a stálým zdražováním služeb bude těžší pokrýt běž-
né výdaje a přitom si ponechat dostatek financí na investice. Bude tedy 
nutností při přípravě rozpočtu přitáhnout pomyslný opasek. Doba hojnosti 
nejspíš definitivně skončila.

Přestože jsem Vás těmito řádky nejspíš nenaladil na vánoční notu, 
věřím, že sI svátky, toto pro mnohé nejkrásnější období v roce, užijete. 
Přeji Vám klidné a krásné Vánoce a hlavně prožité ve zdraví.

Jan Mareš, místostarosta města

INZERCE

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů 
v novém roce 2021 připojujeme poděkování za Vaši důvěru  

a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.
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MÚ Mnichovo Hradiště

Po třech letech intenzivní práce 
přichází na svět kniha, která tu chy-
běla. Příběh Mnichova Hradiště je 
velkolepým zpracováním kompletní 
historie města od nejstarších dob 
po současnost a na téměř pěti stech 
stranách nabízí spoustu zajímavostí 
a stovky ilustrací. Ponořit se do něj 

můžete ještě před Vánoci.
Pro trojici autorů byl vznik knihy 

výzvou, z velké části totiž vychází z 
dosud nezpracovaného archivního 
materiálu. To zapříčinilo prodloužení 
prací, ale ve výsledku se projevilo 
jednoznačně pozitivně. „Jedná se o 
první úplné dějiny města. Nikdy dříve 

nebyly sepsány tak podrobě a kom-
plexně,“ komentuje výslednou mo-
nografii historička z Akademie věd 
ČR Lenka Křížová, editorka knihy.  
A skutečně, Příběh Mnichova Hra-
diště se začíná v pravěku a končí 
v roce 2019 stavbou dopravního 
terminálu a zmínkou o blížící se revi-

talizaci náměstí.
Kniha je napsaná poutavě, je 

přístupná širokému okruhu čtenářů 
a má velkoryse pojaté grafické zpra-
cování. Není pochyb o tom, že se 
stane zásadním zdrojem informací 
o historii města a výrazným počinem 
na poli regionální historie.                ...2

Tip na vánoční dárek? Knihu lze už nyní zakoupit v infocentru nebo v knikupectví v Turnovské ulici. Foto: Lukáš Řípa / custom design
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Zastávky, vlajky i platany na svých místech.
Jižní část náměstí oblékla nový kabát
V posledních několika týdnech 
získává jižní strana Masarykova 
náměstí procházející revitalizací 
svůj definitivní výraz. Dokončují se 
dláždění, v nových zastávkách před 
hlavním vchodem do radnice zasta-
vují od 14. listopadu autobusy, čer-
stvě je na svém místě elektronická 
úřední deska, na desetimetrových 
žerdích před úřadem už vlají vlajky...

Největší listopadovou změnu, 
tedy zrušení zastávek mezi radnicí 
a poštou a jejich nahrazení zálivy 
v prostoru mezi radnicí a restaurací 
U Karlových Varů, zaznamenali jistě 
všichni cestující využívající veřej-
nou autobusovou dopravu. A jistě 
si povšimli i zvýšeného komfortu – 
zastřešených prosklených zastávek 
vybavených místy k sezení a brzy, v 
prvních dvou prosincových týdnech, 
také elektronickými infopanely s jízd-
ními řády. Přestože nové zastávky 
jsou již v provozu, stále ještě fungují 
i některé náhradní zastávky jinde po 
městě. Tento provizorní stav  podle 
Jana Holuba, tiskového mluvčího 
Arriva Střední Čechy, ukončí 13. pro-

since obvyklá prosincová 
změna v jízdních řádech. 
„Některé linky z nových 
zastávek u náměstí budou 
prodlouženy až na doprav-
ní terminál. Jde třeba o 
rychlíkovou linku 260230 z 
Mnichova Hradiště do Mla-
dé Boleslavi, linku 260290 
do Rokyté nebo 260320 
směr Sychrov a Kruhy,“ ko-
mentuje Holub.

A je tady! Začtěte se o letošních Vánocích do výpravného Příběhu Mnichova Hradiště

Na vstup do lesoparku
shlíží majestátní mnich

...dokončení z titulní strany
Nejstarší historii až po přelom 

18. a 19. století zpracovával Pavel 
Sosnovec, historik Muzea Mladobo-
leslavska. Tomu připadla i náročná 
práce zmapovat pro potřeby publi-
kace poslední tří desetiletí od roku 
1989. „Přiznávám, že to bylo obtíž-
né. Člověku chybí odstup, některé 
děje jsou nedokončené, živé. Není 
to ideální stav. Autor může navíc 
čerpat pouze z kronik, periodického 
tisku a archivních fondů,“ komentuje 
Sosnovec.

Druhou polovinu 19. století, kdy 
město procházelo velkou proměnou, 
zpracovávala Lenka Křížová spo-
lečně s Janem Juřenou ze Státního 
okresního archivu Mladá Boleslav. 
Tato kapitola přináší mimo jiné velký 
přehled ulic a jejich v čase se pro-
měňujících názvů či mapu stabilního 
katastru ze 40. let 19. století, z níž je 
patrné, že Hradiště mělo v té době 
venkovský charakter.

Janu Juřenovi potom připadl ne-
lehký úkol zpracovat celé 20. století, 
tedy období dvou světových válek, 
vzniku Československa, ale také ko-
munistické éry. Vzhledem k tomu, že 
toto období pojednávala dosud pou-
ze jediná publikace vydaná v roce 
1979, a to lapidárně a se značným 
ideologickým zatížením, šlo o velkou 
výzvu. „Vyzdvihnul bych zejména na 
dvě oblasti. Na architekturu první 
republiky, kdy vznikla řada význam-
ných a hodnotných budov, z nichž 
některé byly později změněny necit-
livými zásahy, takže dnes kolem nich 
kráčíme a mnohdy ani netušíme, jak 

Lesopark se dočkal nového obyva-
tele. Má přísný pohled, v rukou bibli  
a z rozcestí pod Vrchlického návrším 
dnem i nocí shlíží ke Klášterské ulici 
a areálu MSK. 

V listopadu byla na své místo 
u vstupu do parku instalována so-
cha mnicha v nadživotní velikosti. 
Dřevěná skulptura z dílny sochaře 
Tomáše Bosamba vznikla jako první 
ze čtyřdílného cyklu, jehož tématem 
jsou mnichovohradišťské báchorky. 
Instalací tohoto uměleckého díla 
pokračovalo již tři roky trvající zvele-
bování oblíbeného místa procházek  

a odpočinku. Před koncem roku 
bude u sochy instalován ještě in-
fopanel, který zájemce seznámí  
s jednou z mnichovohradišťských 
pověstí. 

Na konci listopadu byla v leso-
parku rovněž dokončována obnova 
schodiště, po němž vede trasa Zlaté 
stezky Českého ráje, a navazujících 
cest od soutoku Jizery a Nedbalky  
k bývalému židovskému hřbitovu. 
Dokončena byla rovněž úprava pě-
šin v horní části lesoparku.

Martin Weiss

Zajímavou novinkou, kte-
rou přinesla úprava prostoru 
před radnicí, je elektronická 
úřední deska. Ta je na svém 
místě od 30. listopadu. Interak-
tivní stojan však kromě povin-
ně zveřejňovaných informací 
umožňuje během pár klikutí 
nalézt celou řadu dalších uži-
tečných věcí – jízdní řády, roz-
cestník na informační kanály 
města, mapu města či informa-

ce pro turisty s tipy na výlety. 
Před radnicí se nyní rovněž tyčí 

čtveřice stožárů, na nichž už vlají 
vlajky – státní vlajka ČR, vlajka Ev-
ropské unie a vlajka města. Ty doplní 
vlajka Středočeského kraje, jež bude 
při zvláštních příležitostech dočasně 
nahrazovaná například vlajkami 
partnerských měst.

Od 5. prosince bude opět mož-
né projíždět a parkovat v prostoru 
mezi radnicí a poštou, a to až do po-
kračování revitalizace v této části ná-
městí. Pokud se další etapa revitali-
zace dostane do rozpočtu na příští 
rok, budou práce zahájeny na jaře. 
Také na tuto etapu se město pokusí 
zajistit dotační prostředky. 

V jarních měsících dojde ještě  
k úpravě silnice mezi Hotelem  
U Hroznu a křižovatkou s Družstevní 
ulicí, která si kvůli pokládce nového 
asfaltu a budování přechodu pro 
chodce, nových parkovacích míst, 
chodníků a výjezdu z Poříčské ulice 
ještě vyžádá uzavírku.

Martin Weiss

Radnice se rozzářila v národních barvách i purpurem
Na budově radnice se už rozzářily 
adventní dekorace a v oknech měst-
ského úřadu na východní straně ná-
městí večer co večer svítí adventní 
svíce. Díky nim je jasné, kolik týdnů 
zbývá do Štědrého dne. Okna rad-
nice se však při několika zvláštních 
příležitostech barevně rozsvítila už 
během podzimu.

Ve středu 28. října se radnice 
oděla do národních barev při příle-
žitosti 102. výročí vzniku samostat-
ného československého státu. Také 

letos se v tento den v ulicích Mnicho-
va Hradiště objevily desítky státních 
vlajek v rámci iniciativy Vlajka pro 
Masaryka a jedna z nich zavlála i na 
radniční věži.

V listopadu se radnice barev-
ně rozsvítila hned dvakrát. Poprvé 
purpurově v pondělí 16. listopadu 
v předvečer Světového dne před-
časně narozených dětí na znamení 
podpory pro rodiče dětí, které přišly 
na svět dříve, než bylo v plánu, jako 
symbol díků pro české neonatology 

a také na podporu organizace Nedo-
klubko. Podruhé, a to opět v národ-
ních barvách, zářila radnice o den 
později na připomínku 31. výročí 
sametové revoluce.  

Tematická nasvícení radnice 
umožňují chytré zásuvky v jednotli-
vých kancelářích a na ně napojená 
světla, která si město půjčuje. Ta 
jsou následně ovládána osvětlova-
čem přes mobilní telefon.

Martin Weiss

krásné budovy to byly. A pak na ob-
dobí 2. světové války. Pokusil jsem 
se dát dohromady osoby z Mnicho-
va Hradiště, které byly během války 
perzekuovány nebo zahynuly. Zají-
mavostí může být i „bombardování“  
Mnichova Hradiště americkým letec-
tvem,“ vyjmenovává Juřena, přičemž 
poukazuje na případ, kdy americké 
létající pevnosti odhodily po bom-
bardování německých měst několik 
pum, které dopadly na město.

Podobných zajímavostí je v kni-
ze celá řada. Autoři totiž publikaci 
důmyslně prokládají drobnostmi 
ilustrujícími i takzvané malé dějiny, 
tedy dějiny každodennosti. Sezná-
mit se můžeme s poddanskými po-
vinnostmi kolem roku 1400, několika 
trestními případy ze 17. a 18. století 
nebo nerealizovanými stavební-
mi projekty, o nichž se uvažovalo  
v průběhu 20. století.

Moderní výraz knize vtiskl grafik  
Lukáš Řípa. Díky němu působí ob-
sáhlá kniha čítající 464 vyobrazení 
vzdušným a přehledným dojmem. 
„Navzdory množství informací grafi-
ka čtenáře neruší – ba naopak, na-
bízí mu jedinečný čtenářský prožitek 
Je to zásluhou precizně připrave-
ných podkladů. Doufám, že kniha se 
bude líbit a přinese trochu radosti do 
této nezvyklé doby,“ říká grafik.

Příběh Mnichova Hradiště bude-
te mít možnost od poloviny prosince 
zakoupit v infocentru a v knihkupec-
tví Hany Otáhalové, umožní-li to 
vládní opatření, za necelých 500 Kč.

Martin Weiss
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První část revitalizace 
sídliště končí v prosinci

Začala veřejná sbírka 
na Lavičku Václava Havla
Vloni, během oslav 30. výročí same-
tové revoluce, se ve městě rozhořela 
diskuze, zda by Mnichovo Hradiště 
nemělo mít důstojnější připomínku 
roku 1989. Dosud tuto historickou 
událost připomíná pouze jeden řá-
dek na pomníku obětem 1. a 2. svě-
tové války v parku u nádraží, který 
je sice krásný, ale zcela jistě nebyl 
zamýšlen jako univerzální připomín-
ka hned tří klíčových událostí našich 
dějin 20. století.

„S lidmi, kteří projevili zájem ta-
kový projekt finančně podpořit, jsme 
debatovali o možnosti zadání origi-
nálního uměleckého díla, ale nako-
nec jsme našli shodu nad projektem 
zpřítomňujícím myšlenky svobody  
a demokracie s mezinárodním reno-
mé, kterým je Lavička Václava Hav-
la,“ říká starosta Ondřej Lochman. 

Lavička je uměleckým dílem, 
které navrhl architekt Bořek Šípek. 
Sestává ze dvou křesel a kulatého 
stolu, jímž prorůstá strom. Tato in-
stalace kombinující dřevo, kov a sklo 
existuje už v 38 městech po celém 
světě a její pořízení stojí 250 tisíc 
korun. Projekt je organizován Na-
dací Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97. 

Město se rozhodlo peníze získat 
formou veřejné sbírky, aby náklady 
na tento projekt nesla z velké části 
ta část veřejnosti, jíž je tento záměr 
sympatický.  Sbírka byla vyhlášena 
a zájemci mohou přispívat na www.
darujme.cz/projekt/1203883. V době 
uzávěrky tohoto vydání Kamelotu 
byla vybrána desetina potřebné 
částky.

„Uvidíme, jak rychle se podaří 
cílovou částku nashromáždit. Pokud 
budeme úspěšní, můžeme si příští 
výročí sametové revoluce připomí-
nat 17. listopadu 2021 už u hotové 

lavičky,“ dodává Lochman.
Jako místo, kde by mnichovo-

hradišťská Lavička Václava Havla 
měla stát, se zvažuje primárně park 
u nádraží, druhou možností je parčík 
na Vrchlického návrší před gymná-
ziem.

Co se týče zkrášlování veřejné-
ho prostoru, město letos vrátilo do 
Mírové ulice sochu matky s dítětem, 
která prošla procesem čištění a re-
novace. Na příští rok je naplánované 
stěhování sochy Václava Budovce  
z Budova ze zámku zpět na náměstí 
do prostoru mezi radnicí a školou.  
O rok později, tedy v roce 2022, by 
se měla do Lidické ulice při příleži-
tosti 80. výročí vyhlazení Lidic vrá-
tit Lidická růže. Městské muzeum 
dohledalo autora původní bronzové 
plastiky s vodotryskem, která v 90. 
letech z křižovatky ulic Obránců míru 
a Lidické zmizela, a město hodlá ob-
novit celé prostranství.

Martin Weiss

Koronavirus dočasně 
uzavřel dvě mateřské školy 

Město si v Indexu kvality 
života polepšilo o sedm míst
Na konci října byly vyhlášeny vý-
sledky třetího ročníku Indexu kvality 
života, který sestavuje projekt Obce 
v datech společně s renomovanou 
auditorskou a consultingovou spo-
lečností Deloitte. Mnichovo Hradiště 
si v žebříčku meziročně polepšilo  
o sedm příček a obsadilo v konku-
renci 206 českých obcí s rozšířenou 
působností 22. místo.

Mnichovo Hradiště sbíralo body 
zejména v kategorii hodnotící Ma-
teriální zabezpečení a vzdělání, ve 
které se celkově umístilo v rámci ČR 
na 6. příčce. Na 19. místě skončilo 
v kategorii Vztahy a služby a na 26. 
místě v otázkách samotné Kvality 
života. V kategorii Zdraví a životní 
prostředí skončilo ovšem v polovině 
pelotonu. Důvodem je horší dostup-
nost praktických i dětských lékařů 
nebo lékáren.

Kromě těchto skutečností patři-
lo mezi největší negativa ve městě 

nedostupné bydlení, kapacita škol  
a školek vzhledem k počtu dětí 
nebo nehodovost. Jako největší 
plusy index hodnotí nízkou míru 
nezaměstnanosti či hmotné nouze, 
šíři nabídky Úřadu práce, kvalitu 
středního školství, hustotu silniční 
sítě, přírůstek obyvatelstva a fakt, že 
město láká mladé lidi.  

Ve Středočeském kraji se Hra-
diště umístilo na 7. místě, přičemž  
v okolních regionech mělo pou-
ze dva pokořitele – Brandýs nad 
Labem-Starou Boleslav (celkově  
4. místo za Říčany, Prahou a Slavko-
vem u Brna) a Turnovem (10. místo). 
Umístilo se tak lépe než Mladá Bo-
leslav (33. místo), Jičín (50. místo), 
Semily (79. místo), Liberec (88. mís-
to), Jablonec nad Nisou (94. místo) 
nebo Mělník (140. místo).

Martin Weiss

V polovině prosince bude dokon-
čena rekonstrukce ulic V Cestkách 
a Jaselská. Ulice prošly viditelnou 
proměnou – nové povrchy získaly 
chodníky, parkovací stání i vozovky. 
Ulice Jaselská byla rozšířena, aby 
umožňovala obousměrný provoz a 
podélné parkování, obměnou zde 
prošlo veřejné osvětlení. V obou 
ulicích bylo vysázeno 23 stromů, bě-
hem prosince bude osazen mobiliář.

V následujícím roce, předběžně 
od března do září, bude probíhat 

rekonstrukce ve vnitrobloku bytovek 
v ulici Víta Nejedlého, kde budou 
mimo jiné vybudována parkovací 
státní a zrekonstruovány komuni-
kace. Obnova čeká také chodníky  
k bytovým domům v ulici Jaselská 
a prostor dětského hřiště na sídlišti.

Rekonstrukci bude v zimních 
měsících předcházet kácení někte-
rých stromů a odstraňování keřů. 
Na rekonstrukci komunikací naváže 
však výsadba zeleně nové – stromů, 
keřů a také záhonů květin. (mk) 

Odpadové hospodářství 
čekají v roce 2021 změny
Od  května letošního roku město 
zapůjčuje nádoby na tříděný od-
pad přímo do domácností. Občané 
mohli a stále ještě mohou zažádat 
o zapůjčení nádob na plast, papír  
a bioodpad. Vybrat si mohou ze 
dvou velikostí – 120, nebo 240 litrů. 
Každá nádoba je vybavena čipem  
a evidována v systému odpadového 
hospodářství města přímo na kon-
krétní adrese. Dosud bylo zapůjčeno 
2225 nádob, z toho 847 na plast, 
659 na papír a 719 na bioodpad.
Poslední termín pro vyzvednutí 
rezervovaných nádob v roce 2020 
bude v sobotu 12. prosince v areálu 
společnosti Saturn v Hrnčířské ulici.

Z analýz prováděných řadou 
odborných institucí vyplynulo, že víc 
než dvě třetiny odpadů vyproduko-
vaných v domácnostech lze vytřídit.
Vzhledem k tomu, že město poskyt-
lo občanům další objem pro uložení 
a svoz plastu, papíru a biologicky 
rozložitelného odpadu, přikročí nyní 
k druhé fázi projektu, jehož cílem je 
zefektivnění odpadového hospodář-
ství Mnichova Hradiště. Touto další 
fází projektu je prodloužení frekven-
ce svozu směsného komunálního 
odpadu (dále jen SKO) od rodinných 
domů na jeden svoz za 14 dní. Stej-
nou frekvencí bude svážen nově  
i plast. U větších bytových domů  
s kontejnery o objemu 1100 litrů se 
nebude frekvence svozů nijak upra-
vovat.

Stejně jako u svozu tříděného 
odpadu přímo od domů, který byl 
zahájen v červnu letošního roku, 
bude město rozděleno na dvě části, 
na západní a východní. Svoz SKO 
bude jeden týden probíhat vždy jen 
v jedné polovině města. V druhé po-
lovině se bude svážet odpad tříděný. 
Pomyslnou dělící linií je středová 

čára ulic Víta Nejedlého, východní 
části Masarykova náměstí, Palac-
kého, 1. máje, Zámecké a V Lípách. 
Místní části jsou rozděleny takto: 
Hoškovice, Hněvousice, Hradec, 
Kruhy, Sychrov a Podolí patří k zá-
padní straně, Dneboh, Dobrá Voda, 
Lhotice, Olšina a Veselá mají svoz 
společně s východní částí města. 
Kromě frekvence se výrazně změní 
i svozové dny pro jednotlivé druhy 
nádob. Tímto se například vyřeší 
dlouhodobý problém společně svá-
ženého odpadu z podnikatelské čin-
nosti a komunálního odpadu.

V kalendáři svozů, který nalez-
nete na 11. straně tohoto zpravoda-
je, jsou v každé části města barevně 
vyznačeny dny, kdy se uskuteční 
svozy konkrétního druhu odpadu.

Od nového roku, konkrétně od 
4. ledna, budou na městském úřadě 
vydávány nové známky na nádoby 
na směsný komunální odpad. Od  
1. května 2021 budou sváženy pou-
ze nádoby na směsný komunální 
odpad označené touto novou znám-
kou! Odpad lze také odkládat do 
plastových pytlů, ale pouze do pytlů 
označených logem svozové firmy. 
Tyto pytle dostanou ve stanoveném 
množství pouze majitelé rekreačních 
objektů na odkládání směsného ko-
munálního odpadu a dále občané, 
kteří mají v domácnosti kojence či 
seniora využívajícího inkontinenč-
ních plen. Ostatní si mohou v pří-
padě potřeby tyto pytle zakoupit ve 
sběrném dvoře.

Podrobnější informace k odpa-
dovému hospodaření ve městě na-
jdete na www.mnhradiste.cz/zivot-
-ve-meste/odpadove-hospodarstvi

Jan Mareš,
místostarosta města

V říjnu byl v Mateřské škole Jaselská 
zaznamenán výskyt onemocnění 
covid-19, v listopadu došlo ke stejné 
situaci v Mateřské škole Mírová. Vý-
sledek byl v obou případech stejný. 
Krajská hygienická stanice dočasně 
uzavřela obě školky, což zkompliko-
valo život mnoha rodinám.

K situaci došlo navzdory opatře-
ním, která přijala ředitelka školek ve 
spolupráci s pedagogickými pracov-
níky a městem. V praxi bylo uplatňo-
váno maximální možné separování 
jednotlivých tříd i částí pedagogic-
kých sborů, přestože dodržovat tato 
opatření striktně i při aktivitách pod 
širým nebem lze v provozu školek 
jen velmi obtížně.

Vedení města se po listopado-
vém incidentu dopisem obrátilo na 
rodiče školkových dětí a požádalo je, 
aby v současnosti vždy pečlivě zvá-
žili, zda své dítě do školky pošlou, či 
nikoliv. Podle pravidel krajské hygie-
nické stanice totiž karanténa přede-
psaná jednomu členovi domácnosti 

automaticky neznamená karanténu 
pro všechny její další členy, ta je 
uložena až v momentě, kdy je u ně-
kterého člena onemocnění skutečně 
potvrzeno. Starosta Ondřej Lo-
chman v dopise vyjádřil pochopení k 
mnohdy složité rodinné situaci, zdů-
raznil ale i komplikace, které může 
opětovné uzavření školky znamenat 
pro pracující rodiče, připomněl zdra-
votní rizika, jež může případná ná-
kaza znamenat pro obzvláště ohro-
žené osoby, a také vysvětlil, že po 
každém takovém incidentu se musí 
nejen dezinfikovat prostory školek, 
ale všechny děti a zaměstnanci musí 
navíc absolvovat testy, což rozhodně 
není příjemné.

Starosta dopis uzavřel výzvou: 
„Buďme ohleduplní. Omezení, kte-
rým dnes musíme čelit, tu nebudou 
donekonečna a jednou se život zase 
vrátí do starých kolejí. Udělejme ma-
ximum, aby to bylo co nejdříve.“

Martin Weiss

Do konce roku lze žádat o dotace na činnost spolků
Podat žádost na celoroční činnost 
zájmových a sportovních organi-
zací je možné už pouze do konce 
prosince 2020. O podporu z této 
části dotačního programu mohou 
žádat spolky či jiné právnické a fy-
zické osoby se sídlem v Mnichově 
Hradišti, které vykonávají veřejně 
prospěšnou činnost v oblasti sportu, 
požární ochrany nebo jiné zájmové 
činnosti. Oprávněnými žadateli jsou 
i osoby a spolky bez sídla ve městě, 
které však budou vykonávat činnost 
v katastru města. Maximální výše 
podpory činí 50 procent z uznatel-
ných nákladů.

K poslednímu prosinci letoš-
ního roku je možné rovněž žádat 
o podporu na jednorázové akce 
a projekty, které jsou určeny širo-
ké veřejnosti, nikoliv jen členům 
spolku nebo dané sportovní či zá-
jmové skupině osob. Vymezení 
oprávněných žadatelů a realizace 
projektu je stejné jako u žádostí 
na činnost. Tyto žádosti přijímáme  
v celkem třech kolech: do 31. prosin-
ce 2020, do 30. dubna 2021 a do 31. 
srpna 2021. Stejné termíny platí i pro 
projekty spolupráce s partnerskými 
městy. Jednorázové akce je možné 
podpořit i zpětně, ovšem nejpozději 

v následujícím termínu pro podání 
žádosti. 

Třetí část dotačního programu 
je podpora investic do sportovní  
a zájmové infrastruktury ve městě. 
Žádost o příspěvek na investici je  
v tomto případě možné podávat 
průběžně po celý rok. Nejdůležitěj-
ší podmínkou pro přiznání podpory  
v této ose je mít zajištěno spolufinan-
cování projektu také další přiznanou 
dotací z jiného zdroje. Maximální 
výše podpory činí v tomto případě  
20 procent z uznatelných nákladů.

Novinkou oproti loňskému roč-
níku programu je možnost podat 

žádost i vyúčtování kromě podatelny 
či datové schránky také prostřednic-
tvím elektronického formuláře přímo 
z Portálu občana na webu města.

Podrobné podmínky dotační-
ho programu, kritéria a formuláře 
žádostí jsou k dispozici na webu 
města v sekci Dotační program. 
Dotazy můžete také směřovat na 
Adélu Bolkovou (přízemí městského 
úřadu, kancelář č. 6, e-mail: adela.
bolkova@mnhradiste.cz, tel.: 326 
776 609).

Jan Mareš,
místostarosta města

Redakční rada Kamelotu 
přeje krásné Vánoce
Všem čtenářům Kamelotu, všem 
obyvatelům města a jeho místních 
částí a vůbec všem lidem dobré vůle 
přeje krásné Vánoce a šťastný nový 
rok redakční rada tohoto zpravodaje. 
Kéž nám rok 2021 přinese pevné 
zdraví, mnoho úspěchů a samé dob-
ré zprávy. (red)
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Požehnané vánoční svátky
Drazí přátelé, vážení spoluobčané, 
prožíváme začátek adventu, kdy se 
připravujeme na příchod betlém-
ského dítěte, které přináší na tento 
svět pravý pokoj a mír. Letos, za pří-
tomnosti současné epidemie, budou 
Vánoce pro každého z nás jistě jiné, 
než jaké jsme prožívali v minulých 
letech. Ale právě snad tato situa-
ce nám dá příležitost prožít dobu 
vánoční s větší pokorou, tichostí  
a vnímavostí pro hlubší prožitek 
našich rodinných vztahů a solidarity  
s potřebnými. Smyslem Vánoc pře-
ce není hektické nakupování, bujaré 
oslavy a nepřeberné množství dár-
ků. Chtějme načerpat u betlémských 
jeslí pohodu, vděčnost za vztahy, 
které prožíváme, a radost z malič-
kostí, které pro nás nejsou samo-
zřejmostí.

Řada kulturních a duchovních 
akcí, na které jsme byli zvyklí, se le-
tos nekoná, a tak mi dovolte, abych 
vás alespoň pozval k návštěvě dě-
kanského kostela sv. Jakuba v Mni-
chově Hradišti, který bude otevřen 
na Štědrý den, Boží Hod a sv. Ště-
pána od 13 do 18 hodin k prohlíd-
ce kostelního Betléma (v ostatních 

Divadlo během karantény 
prošlo generální údržbou

Prodej knihy Mladoboleslavsko
V listopadovém vydání Kamelotu jste 
se mohli dočíst o nově vydané knize 
Mladoboleslavsko. Tato obsáhlá  
a dlouho připravovaná publikace vás 
do detailu provede celým regionem 
a částečně i za jeho hranice. Mimo 
jiné si v ní počtete o našem městě, 
mnichovohradišťském zámku, vý-
znamných rodácích a také o historii 
LIAZu. Kniha s 552 stranami a 1950 
fotografiemi je v prodeji za 590 Kč.

Prodej knihy však znemožnilo 
nařízené uzavření infocentra a ani 
v době psaní článku není jisté, zda 
ještě do konce roku otevřeme. Kdy-
by taková situace nastala, chceme 
vám dát možnost zakoupit si knihu 
ještě před Vánoci, třeba jako dárek 
pod stromeček. Pokud tedy máte  
o knihu zájem, ozvěte se nám pro-
sím nejlépe na emailovou adresu 
infocentrum@klubmh.cz, případně 
na mobil 607 015 094. V případě 
většího zájmu uspořádáme jeden 
den prodej knihy „přes okénko“. Dle 
nařízení vlády můžeme takto vydá-

vat a prodávat pouze zboží, které 
si zákazník předem objedná dis-
tančním způsobem. Proto prosíme 
všechny zájemce, aby se nám pře-
dem nahlásili. O termínu případného 
prodeje budeme všechny zájemce 
informovat a informaci zveřejníme  
i na našem facebooku a webu měs-
ta.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Přestože je zavřená, knihovna nespí!
Když už jsme tušily, že knihovny se 
pro veřejnost opět zavřou, byly jsme 
celkem klidné: naše čtenáře bez knih 
nenecháme! Rozjedeme opět objed-
návkový systém, kdy si lidé budou 
moci telefonicky nebo formulářem, 
který najdou na našich webových 
stránkách, objednat alespoň tři knihy 
a ty si poté v knihovně vyzvednou. 
Jenže pak přišel z Národní knihovny 
zákaz takových akcí a my tu zůstaly 
samy se spoustou nových knih. 

Zrovna jsme jich dostaly zhruba 
stovku a bylo nám smutno, že po 
zpracování zůstanou v knihovně. 
Věděly jsme, že jinak by novinky 
byly okamžitě rozebrané. Ale pak 
přišel nápad: pro každý den, kdy 
bude knihovna uzavřená, nafotíme 
zábavně jednu novinku a s krátkým 
popisem obsahu ji zveřejníme na 
facebooku města. Vybraly jsme prv-
ních deset knih, které jsme chtěly 
lidem představit, a začaly přemýšlet, 
jak na to. Nakonec se nám snad 
podařilo vymyslet vtipný způsob, jak 
knihy na fotografiích představit. 

Jak se uzavření knihovny pro-
dlužovalo, přidávaly jsme i další 

knižní ochutnávky. Něco se fotilo  
v knihovně, něco u každé z nás 
doma, rodinní příslušníci více či 
méně ochotně pózovali a využily 
jsme i domácí mazlíčky. To všech-
no proto, aby lidé věděli, že jsme 
na ně nezapomněly, že knihovna 
nespí a že jakmile to bude možné, 
novinky budou všem k dispozici. Až 
se knihovny otevřou, všechny takto 
nafocené knihy si čtenáři budou 

moci také prohlédnout na stránkách 
knihovny.

V době psaní tohoto článku 
ještě nevíme, kdy se knihovny sku-
tečně otevřou. Podle nových pravi-
del pro uvolňování jsou při stupni 5 
uzavřeny, při stupni 4 je možné kni-
hy vracet a vyzvednout si ty předem 
objednané a stupeň 3 znamená ote-
vření knihoven, pouze s omezeným 
počtem osob, které budou moci být  

v knihovně v jednu chvíli.
Nebojte se, a pokud už máte 

doma všechno přečtené, od stupně 
4 nabízíme možnost vyzvednout si 
v knihovně až tři nové knihy. Jak na 
to? Je to jednoduché. Vybírat může-
te z našeho on-line katalogu (https://
sck.tritius.cz/library/mnhradiste), ov-
šem pouze z knih, které jsou k dis-
pozici, nebo si můžete objednat jen 
preferovaný žánr (něco zamilované-
ho, historický román nebo thriller).

Objednávat můžete buď tele-
fonicky (326 776 738) nebo přes 
formulář, který najdete na našich 
stránkách. Je možné použít také 
e-mailovou adresu knihovna@mn-
hradiste.cz. Vybrat si můžete maxi-
málně tři knihy. Připravené výpůjčky 
si budete moci vyzvednout po telefo-
nické domluvě.

Podmínky půjčování: knihy 
si mohou objednat pouze čtenáři  
s platnou registrací, službu nemo-
hou využít čtenáři, kteří mají vůči 
knihovně neuhrazené pohledávky.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Jedno z tematických představení novinek právě zařazených do fondu knihovny.

dnech bude přístupný na požádání 
na tel. 736 148 567).

Program vánočních bohoslužeb 
bude zveřejněn na webových strán-
kách farnosti, a to podle aktuálního 
vývoje současné epidemiologické 
situace.

Všem vám a vašim rodinám 
přeji hojnost vnitřního klidu, pevné 
zdraví a požehnané a radostné vá-
noční svátky. 

P. Pavel Mach, děkan,
Římskokatolická farnost – dě-

kanství Mnichovo Hradiště

I když se může zdát, že během ka-
rantény v divadle není co dělat, opak 
je pravdou. Když se nemůžou konat 
žádná představení, je alespoň čas 
na pořádnou údržbu (ne že bychom 
to za normální situace odbývali). 
Náš úžasný technik Michal Václa-
vek už stihl generální úklid, všech-
ny revize, výměnu světel v šatnách 
a přelepení čísel na přístavkových 
židlích. Ani v plánování sezóny jsme 
nepolevili. Naše produkční Barbora 
Balejová zůstává optimistická a dou-
fá, že už žádné představení nebude 
muset pětkrát přesouvat. Pevně vě-
říme, že v září příštího roku se bez 
problémů rozjede divadelní, koncert-
ní i pohádková sezóna 2021/2022.
Možná budeme ještě dokončovat 
sezónu 2020/2021, ale určitě už 
nepoběží sezóna 2019/2020. Tedy, 
skoro určitě. 

Aktuálně máme plné ruce práce 
s přesouváním podzimních předsta-
vení na jaro, které se nám čím dál 
tím víc plní. Z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli některé pořady nepře-

kládat, ale úplně zrušit. Jde však  
o minimum akcí. Zrušen bez náhra-
dy byl koncert Nezmarů, jehož sou-
částí měl být rovněž křest sborníku, 
dále divadelní představení Velká 
zebra pražského Divadla Palace, 
rekordman v počtu přeložení na jiný 
termín, a stand-up Lukáše Pavláska 
Kdo nepláče, není Čech. Také při-
pravujeme vouchery pro abonenty, 
kterým se kvůli zrušení představení 
Velká zebra zkrátila abonentní se-
zóna 2019/2020. Jakmile bude ote-
vřené městské informační centrum, 
budou si moci voucher vyzvednout. 
Divadlo bude všechny informovat 
prostřednictvím e-mailů nebo SMS. 

Doufáme, že vás článek ales-
poň trochu rozptýlil od každodenní-
ho stresu a depresivních zpráv. Tě-
šíme se, až se spolu zase v divadle 
uvidíme, do té doby vám přejeme 
pevné zdraví, nervy a volné nákupní 
košíky.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.
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Matrikářka Vilma Barusová: Zažili jsme omdlévání, zapomenuté
prstýnky, chybějící svědky a dokonce i snoubence, kteří nedorazili
Každého, kdo chce v Mnichově 
Hradišti a jeho okolí uzavřít sňatek, 
čeká setkání s Vilmou Barusovou, 
dámou, která má na městském úřa-
dě na starosti matriku oddaných. 
Dlouholetá matrikářka, která se sta-
rá o maximálně hladký průběh sva-
tebních obřadů a svým vždy vlídným 
vystupování uklidňuje mnohdy ner-
vózní svatebčany, se pro Kamelot 
rozpovídala o řadě témat týkajících 
se sňatků. Došlo na nepříjemnosti 
způsobené pandemií, proměnu sva-
tebních obřadů v průběhu let, oblí-
bená dějiště sňatků a samozřejmě  
i na lapsy a nečekané situace, s ni-
miž si zkušený matrikář či oddávající 
musí umět poradit.

Jak dlouho už v Mnichově Hradiš-
ti zastáváte post matrikářky? Máte 
tušení, kolika svatbám jste za tu 
dobu byla přítomna?

První svatby jsem dělala jako 
zastupující matrikářka v roce 1985, 
na plný úvazek pak od dubna 1989. 
A množství svateb, to jsem nikdy ne-
počítala, ale asi tak kolem 2500 jich 
mohlo být.

To je tedy úctyhodné číslo. Doká-
zala byste si vzpomenout na první 
svatbu, kterou jste jako matrikář-
ka řídila?

Bohužel, ne.

Míváte na svatbách trému? Pokud 
ano, rozhodně to není znát.

Trému mívám, ale při příchodu 
svatebčanů jako mávnutím kouzel-
ného proutku zmizí. Každá svatba 
je jedinečná a snoubenci by měli 
prožívat celý obřad v klidu a poho-
dě. Na nás je, aby na tento důleži-
tý okamžik života mohli vzpomínat  
v dobrém. Někdy stačí úsměv nebo 
vhodné slovo.

Co se změnilo za dobu, po kte-
rou tuto práci vykonáváte? Mám 
na mysli například průměrný věk 
snoubenců, velikost svateb nebo 
i volbu místa sňatku…

Změnilo se hodně a vlastně 
nic. Vždycky je to o dvou úžasných 
lidech, kteří se milují a slibují si lás-
ku až do smrti. Dnes je to jen v jiné 
době a za jiných podmínek. Průměr-
ný věk snoubenců se od poloviny 
devadesátých let začal zvyšovat, ale 
v posledních letech se opět snižuje. 
Nejvíce svatby ovlivnila možnost 
zvolit si místo obřadu mimo obřadní 
síň. Začínali jsme s obřady na Vale-
čově, v zámeckém parku, u rybníka 
nebo na chalupě. V dnešní době je 
určitě trendem uspořádat svatbu na 

jednom místě včetně hostiny a uby-
tování hostů. 

Letošní rok snoubencům dvakrát 
nepřál. Mám na mysli epidemii 
koronaviru, která mnohé donutila 
termín svatby posunout a někte-
ré dokonce odložit na neurčito, 
když museli zrušit i přeplánovaný 
termín. Můžete odhadnout, kolika 
párům, kteří se tady v Hradišti 
chtěli brát, zkomplikoval plány 
covid?

Vím to přesně, bylo jich 42.

S jakými reakcemi jste se setkáva-
la při hledání náhradních termínů 
svateb odložených kvůli epide-
mii? Byli všichni snoubenci s tou-
to skutečností smíření?

Byla to zvláštní doba, ale do-
mluvili jsme se vždy. Každý rok se 
najde někdo, kdo požaduje výjimku, 
to není nic zvláštního. Nabídneme 
pak jiné termíny, popřípadě i jiná 
místa.

Jakou vidinu mají snoubenci, kte-
ří by se rádi vzali v příštím roce. 
Bude vše odvislé pouze od vlád-
ních opatření? Nepřipravuje měs-
to třeba více volných termínů, aby 
uspokojilo poptávku, která letos 
nemohla být naplněna?

Část snoubenců, kterým vstou-
pila do příprav epidemie na jaře, 
přeobjednala termíny na léto a pod-
zim, část si zamluvila termíny na rok 

2021. Pokud je to možné, snažíme 
se zájemcům vycházet vstříc.

Máte na příští rok už vypsané ter-
míny, ze kterých mohou snouben-
ci vybírat?

Rezervaci na rok 2021 má za-
tím provedeno 40 párů a vzhledem 
k tomu, že svatebních obřadů bylo 
v posledních letech kolem 140 roč-
ně, je kapacita dostatečně volná. 
Samozřejmě, o některá data je větší 
zájem.

S kolika oddávajícími v Hradišti 
spolupracujete vzhledem k tak 
vysokému počtu svatebních ob-
řadů?

Oddávající s právem nosit zá-
věsný odznak s velkým státním 

starosta nebo místostarosta obce za 
přítomnosti matrikáře s podmínkou, 
že alespoň jeden ze snoubenců má 
trvalý pobyt v této obci. 

Vnímáte rozdíly mezi jednotlivými 
oddávajícími, se kterými spolu-
pracujete? Stává se, že někteří 
zapomínají na to, co musí zaznít  
a musíte jim to připomínat?

Každý člověk má své kouzlo, 
své klady a zápory, někomu je, jak 
se říká, „shůry dáno“, někdo musí 
víc zapracovat na přípravě. Věřím 
tomu, že všichni naši oddávající 
přistupují ke svatbám zodpovědně  
a s pokorou. Pokud se nám něco 
mimořádného stane, musíme rea-
govat, jsme v tom společně. Cílem 
potom je, aby nic nenarušilo klidný 

průběh obřadu. A pokud ano, doká-
žeme se omluvit. 

Vzpomínám si správně, že Mni-
chovo Hradiště má v zastupiteli 
Martinu Bíglovi jedno prvenství – 
nejmladšího oddávajícího v ČR? 
Stal se z něj standardní oddáva-
jící, nebo už si řetěz kolem krku 
podruhé nezavěsil?

Ano, pan Martin Bígl je nejmlad-
ším oddávajícím v ČR a na svém 
kontě má již několik úspěšných sva-
tebních obřadů.

Svatební řeč si připravuje každý 
oddávající sám, nebo těm začína-
jícím můžete poskytnout nějaké 
„sebrané spisy“ od předchůdců? 
Konzultují s vámi, jako s recitátor-
kou, finální text?

Samozřejmě, máme podkla-
dy pro svatební proslovy. Nic ale 
nebrání tomu, aby oddávající měl 
vlastní proslov. V mnoha případech 
se snoubenci proslov konzultujeme  
a jsme schopni připravit proslov 
podle jejich přání. Někdo chce po-
děkovat rodičům, jiný se zaměří na 
své záliby nebo požaduje vzájemné 
vyslovení slibů...

Jak se to v Hradišti má s pomě-
rem civilních a církevních svateb? 
A jak se vlastně z pohledu matriky 
odlišuje postup v případě církevní 
svatby?

Jak říkáte, svatební obřady jsou 
civilní a církevní. Pokud se koná cír-
kevní sňatek, snoubenci se dostaví 
na matriční úřad, do kterého spadá 
místo uzavření manželství, všech-

znakem jmenuje rada města podle  
§ 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. V sou-
časné době se jejich počet ustálil na 
dvanácti – oddává Ondřej Lochman, 
Jan Mareš, Ondřej Knobloch, Věra 
Vlasáková, Martin Bígl, Václav 
Haas, Lukáš Umáčený, Pavel Bři-
cháček, Edita Řezáčová, Jiří Bína, 
František Ouředník a Lenka Sosnov-
cová. Do matričního obvodu patří ale 
i nematriční obce, kde může oddávat 

Svatební obřad pod širým nebem na skalním hradě Valečov. Skalní masiv Sokolka nad Komárovským rybníkem u Srbska. I tady už si snoubenci řekli své „ano“.

„Každá svatba je jedinečná a snoubenci by měli 
prožívat celý obřad v klidu a pohodě. Na nás je, aby 
na tento důležitý okamžik života mohli vzpomínat  
v dobrém.“

ny doklady zde předloží a obdrží 
osvědčení obsahující potvrzení, že 
splnili všechny požadavky stanove-
né zákonem pro uzavření manžel-
ství (platné šest měsíců od vydání), 
které předloží církevnímu oddávají-
címu. Sepsaný protokol o uzavření 
manželství doručí církev na přísluš-
nou matriku do tří pracovních dnů  
a matrika zapíše svatbu do matriční 
knihy a vydá oddací list, včetně zá-
pisů do centrálního registru. V letoš-
ním roce jsem vydala 12 takových 
osvědčení.

Jaká místa na Mnichovohradišť-
sku patří mezi snoubenci k těm 
nejoblíbenějším? Předpokládám, 
že velmi populární bude třeba zá-
mek. 

Zámek není častým místem 
svateb. Mezi nejoblíbenější patří 
Hostinec U Cerhů v Kněžmostě, 
Suhrovické rybníky, Hotel Malý Pivo-
var v Klášteře Hradišti nad Jizerou, 
Restaurant Agarden v Bosni, Kemp 
Nebe na břehu Komárovského ryb-
níka, restaurace Na Krásné vyhlídce 
nedaleko Mužského, hrad Valečov, 
farní zahrada v Mnichově Hradišti, 
zřícenina hradu Zásadka v místní 
části Sychrov, farma Ptýrov, zahrady 
u rekreačních chalup, louky…

Je nějaké místo, které byste dopo-
ručila vy? 

Takové, o kterém budou snou-
benci přesvědčeni, že je nejlepší.  
A pokud možno s mokrou variantou.

Zažila jste svatbu na nějakém sku-
tečně netradičním místě?

Ano, na Sokolce. Je to skalní 
masiv tyčící se nad Komárovským 
rybníkem a povolení ke vstupu 
tam musí vydat CHKO a Lesy ČR. 
Vzhledem k povaze místa je počet 
svatebčanů omezen. Vyšplháte na 
skálu, rozhlédnete se… Je to něco 
úžasného. A snoubenci byli navíc 
pohodoví lidé, nádherná atmosféra, 
slunce a klid. 

A letos byla zajímavá svatba na 
louce s krásnou vyhlídkou až na Ješ-
těd. Jen jsme se sešli se snoubenci, 
přihnal se déšť a kroupy, a tak jsme 
čekali v autech, až přestane pršet. 
Před námi byla ještě další svatba, 
na trávu se přitom nedalo vstoupit. 
Snoubenci projevili vtip a odvahu  
a místem obřadu se stala nedaleká 
autobusová čekárna. 

Nemůžu se nezeptat na svatby, 
které vám utkvěly v paměti. Zažila 
jste omdlévání, zapomenuté prs-
týnky, svědky, kteří měli dorazit 

a nedorazili? Anebo dokonce za-
znělo někdy „ne“? Jak se takové 
situace dají na místě řešit?

Ano, omdlévání, zapomenuté 
prstýnky a květiny, dokonce snou-
benci, kteří nedorazili. To se všech-
no stalo. Vše se vyřešilo. Vzhledem 
k tomu, že svatby máme po hodině, 
tak tam byl i nějaký časový prostor. 
Jen snoubenci, kteří měli dorazit ve 
smluvený čas a nedorazili, se už 
neukázali. A to „ne“, jsem také nikdy 
neslyšela. Ale, co se nestalo, může 
se stát. Oddávající se pak znovu 
musí zeptat snoubenců, a když opět 
zazní „ne“, svatba končí. 

Skutečně se dají takové nedostat-
ky vyřešit i během dne, kdy je vel-
ká frekvence obřadů?

Pokud nevěsta zapomene sva-
tební kytici, má možnost někoho pro 
ni poslat, a pokud to není možné 
kvůli vzdálenosti, spokojí se s na-
rychlo uvázanou kyticí z místního 
květinářství. Možné je i to, že se 
obejde bez tohoto doplňku. Jednou 
jsme poskytli květinu z naší výzdoby. 
Jsou to ale výjimky, několik let jsme 
se s něčím podobným nesetkali. To 
samé platí i pro prstýnky. Ty rovněž 
nejsou „povinné“. Svatba se dá 
uskutečnit i bez nich.

Jak dlouho dopředu je dnes vlast-
ně třeba plánovat svatební obřad? 
Je lepší domluvit si u vás schůzku 
raději třeba rok dopředu?

Pokud někdo trvá na přesném 
datu a hodině, zamluví si termín do-
předu. V poslední době, asi od září, 
potvrzujeme termíny na příští rok. 
To se jedná hlavně o letní měsíce, 
protože letní svatba má své kouzlo. 
Pokud jsou snoubenci cizinci, pak je 
delší doba vhodná k obstarání všech 
dokladů.

Letošní rok jsme také měli na-
plánovaný, ale doba koronavirová 
vše změnila. Doufám, že rok 2021 
bude v tomto ohledu příznivější.

Martin Weiss

Matrikářka Vilma Barusová.

V případě, že plánujete svatbu  
v Mnichově Hradišti a jeho okolí, 
můžete Vilmu Barusovou tele-
fonicky kontaktovat na čísle 326 
776 641, e-mailem na adrese 
vilma.barusova@mnhradiste.
cz a následně osobně navštívit 
v kanceláři č. 13 v přízemí 
městského úřadu.
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Mladé umělce a jejich učitele opatření proti covidu nezastavila

pondělí 23. listopadu. Je paradoxní, 
že v době, kdy jsou povolené náku-
py v supermarketech, kde se tlačí 
hlava na hlavě, je licitováno o tom, 
zda vrátit děti do školních tříd, kam 
bezesporu patří. 

Domácí výuka má jistě svá po-
zitiva, ale pouze v případě, pokud 
se potká s naturelem dítěte a svo-
bodným rozhodnutím jeho rodiče se 
svému dítěti takto individuálně věno-
vat na úkor své práce. 

Věříme, že tato neblahá situace 
bude mít alespoň nějaký pozitivní 
vliv na školství, které již delší dobu 
stagnuje. Vnímáme ji jako šanci na 
změnu. Na změnu, o které je třeba 
mluvit, a to se všemi, kteří jsou do 
tohoto procesu zapojeni, tedy se zři-
zovateli, s učiteli, žáky i jejich rodiči. 
Protože co je to pár extrémních mě-
síců proti dlouhodobě neuspokojivé-
mu stavu ve školství, jež je podfinan-
cováno a materiálně nevybaveno  
a jehož učitelé, kteří se snaží držet 

Těžko psát v této turbulentní době 
text s předstihem dvou či tří týdnů 
před jeho vydáním. Situace ohledně 
škol se mění téměř každým dnem, 
vše je upřesňováno na poslední 
chvíli… Nicméně v době, kdy vzni-
ká tento článek, je vyhlášeno, že 
ve středu 18. listopadu nastoupí do 
škol děti z přípravných tříd, prvních  
a druhých ročníků základních škol 
(či vyšších ročníků škol malotříd-
ních, pokud jsou spojené do jedné 
třídy s ročníkem nižším) a škol spe-
ciálních. A vše směřuje k druhé vlně 
návratu dalších ročníků do škol od 

krok se současnou moderní didak-
tikou, nejsou náležitě oceňováni za 
své výkony. 

Z finančních prostředků projektu 
se nám podařilo zvýšit kompetence 
pedagogů z mnichovohradišťských 
základních škol Studentská a So-
kolovská, Základní školy Kněžmost, 
Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou 
i Loukovec pro distanční výuku. Ro-
dičům jsme nabídli velmi úspěšný 
webinář, jenž jim nechal nahlédnout 
pod pokličku Microsoft Teams, který 
většina škol využívá pro online výu-
ku. Možnosti projektu jsou omeze-
né, nicméně věříme, že jsme těmito 
aktivitami alespoň trochu přispěli  
k usnadnění přechodu na distanční 
výuku.

Znovu se přidáváme s výzvou 

pro rodiče, aby se nebáli posunovat 
svými konstruktivními podněty školy 
k lepšímu fungování. A aby ohodno-
tili i to dobré, co se v této extrémní 
době školám dařilo. Jedině díky vzá-
jemné spolupráci a komunikaci nás 
všech, kteří jakýmkoli způsobem do 
vzdělávacího procesu vstupujeme 
či jsme jím zasaženi, přestanou být 
školy pouhými „hlídárnami dětí“, ale 
v souladu s Komenského citátem se 
stanou „dílnami lidskosti“.

Činnost projektu je realizována 
díky finanční podpoře z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Distanční listopad

Microsoft Teams, Google Meet, Sky-
pe, WhatsApp nebo Messenger, na 
všech těchto platformách probíhala 
v listopadu výuka Základní umělec-
ké školy Mnichovo Hradiště. 

Žáci a učitelé hry na hudební 
nástroje přešli do online prostoru 
a pokračovali ve výuce navzdory 
nepříznivé epidemické situaci pro-
střednictvím počítačů či telefonů, 
výtvarný obor také pokračoval ve 
svých aktivitách a jeho žáci se mohli 
pochlubit nádhernými díly, sbormistři 
pěveckých sborů připravili pro žáky 
ke stažení dokonce podklady pro 
případ, že by bylo možné uspořádat 
štědrovečerní zpívání. 

Umění znovu ukázalo, že doká-
že lidi spojovat.

Martin Weiss

Osmakáčský rok 
aneb S táty na tábor

Navzdory událostem okolo covidu 
se mnichovohradišťskému kmeni 
Osmaka Opo z Ligy lesní moudrosti 
letos podařilo uspořádat několik za-
jímavých akcí. 

Každotýdenní schůzky u klu-
bovny na dopravním hřišti byly na 
jaře a na podzim velmi poznamená-
ny covidovou situací. Přesto jsme po 
jarním uvolnění zvládli s dětmi ušít 
nové teepee a před podzimním ome-
zením společenského života jsme 
společně vytvořili plány nové táboro-
vé kuchyně. Obě aktivity byly podpo-
řeny z programu Šablony (Zvyšování 
kvality neformálního vzdělávání) 
ministerstva školství. Užili jsme si  
i letní rodinné táboření na naší louce 
v údolí Zábrdky. 

Jako každoročně byl vrcholem 
tábornického roku letní tábor. Ten-
tokrát se tátové rozhodli vzít vše 
do vlastních rukou. Tak bylo možno 
jednoho letního rána spatřit na mni-
chovohradišťském nádraží dojaté 
maminky s miminky v náručí, jak 
mávají svým odrostlejším ratolestem 
mizejícím kamsi ke Kosímu potoku 
do západních Čech. Tím začalo 
velké dobrodružství šesti statečných 
tatínků a pro jistotu i jedné maminky 
a hordy kluků a holek. 

Tatínkové i maminka se v prů-
běhu společných dní proměňovali 
ve významné české cestovatele  
a vědce zvučných jmen. Celým 
týdnem nás provázel sběratel Voj-

ta Náprstek a dobrodruzi Aloisové 
Topič a Musil, Tadeáš Haenke, Jan 
Welzl, Emil Holub, Václav Vojtěch, 
Josef Kořenský, Stanko Vráz, ale 
také Barbora Markéta Eliášová. Děti 
si mohly nejen vyslechnout často 
dechberoucí historky, ale také si 
samy vyzkoušet, jak se objevují 
nové druhy rostlin, jak lovit nejen 
ptakopysky, stopovat, přežít v di-
vočině a některé dokonce i jak řídit 
psí spřežení. Toto se ovšem týkalo 
jen několika šťastnějších. Ti druzí se 
naučili, jaké je to být tažným psem. 
Odměny se ale dočkali všichni. Také 
jsme se všichni na chvíli stali svědky 
japonského čajového obřadu, zápa-
su v sumo a dokonce byli přítomni 
opravdového chytání a kroužkování 
ptáků. Mimoto nikdo, velký či malý, 
nezahálel a podílel se na každoden-
ních povinnostech. Všichni společně 
jsme také zažili putování karavany  
i se vším strádáním a nakonec šťast-
ným návratem do tábora. Údolí Kosí-
ho potoka jsme opouštěli plni zážit-
ků, povědomí o význačných Češích 
uplynulého století, ale hlavně jako 
jedna dobrá parta kamarádů, dob-
rodruhů. A mnohé maminky zajisté 
po návratu dítek ocenily, jak málo 
oblečení se stihlo ušpinit. 

Cestovatelé holt nemají čas 
ztrácet čas.

Vlasta Kocourek 
a Míša Mydlářová

Podzimní výlet k Hradčanským rybníkům
Začátkem října, ještě před vyhláše-
ním nouzového stavu, se celá naše 
mateřská škola vypravila na podzim-
ní výlet do přírody k Hradčanským 
rybníkům. Pro nejstarší děti měly 
pracovnice z Geoparku Ralsko při-
pravený zajímavý ekoprogram Za 
vodníkem Kapičkou financovaný ze 
Šablon II. 

Děti se seznámily s ptactvem, 

žijícím v Čechách, hlavně v okolí 
rybníků. Zkoušely podle zvuku přiřa-
dit správného ptáčka a poté hledaly 
ptáky schované v lese. Další činnost 
spočívala v pojmenování živočichů, 
kteří žijí jak ve vodě, tak i na souši 
poblíž rybníků. Přírodu se učily po-
znávat všemi smysly. Na úplný zá-
věr měly předškolní děti za úkol najít 
loupežnický poklad – samolepky  

s vyobrazeným loupežníkem. 
Malé děti si po celé dopoledne 

užívaly dovádění v lese, kde si za-
hrály mnoho dětských her. Zábavu 
našly i v hledání hub a podzimních 
darů lesa. Po ukončení ekoprogramu 
jsme se rozloučili s vodníkem Kapič-
kou, rybníkem a v neposlední řadě i 
s lektorkami z Geoparku Ralsko. Plni 
dojmů jsme odjeli zpět do mateřské 

školy. Z výletu jsme si odvezli spous-
tu nových a zajímavých informací  
z přírody. Na podzimní čas, strávený 
u Hradčanských rybníků, budeme 
rádi a dlouho vzpomínat!

  
Pavlína Bešíková 

a Kristýna Rašínová, 
Mateřská škola Jaselská

CHODÍM PO MĚSTĚ
Naše náměstí začíná nabývat ko-
nečné podoby. Parkoviště, autobu-
sová zastávka, stromky… Doufejme, 
že všechno má svůj účel. I když 
mně ledacos připadá proti zdravému 
rozumu. Zatím jsem nepochopila 
různost a vzhled dláždění, které je 
momentálně hotové v místě před 
drogeriemi. Z mého nepoučeného 
pohledu mi to připadá jak záhadná 
planina Nazca s podivnými kresba-
mi. Nehledě na to, že dlažba chod-
níku je spíš vhodná pro boty pohory 
než pro střevíce do města. Dětské 

botičky, dámské lodičky na podpatku 
budou mít problém…

A nadechněme se: zlikvidují se 
magnolie!! Proč? Jsou zdravé, krás-
né, nemůžeme je nechat dožít?

A ještě ke stromkům u zastáv-
ky: Nejdřív dělníci vykopali jámy, 
pak do nich házeli kdejaké svinstvo 
a do této lákavé směsi odpadků 
sázeli stromky. Zaházeli zeminou, 
okolí stromků zakryli kovovými rošty, 
aby se tam nedostávaly odpadky!! 
Opravdu, Kocourkovští můžou přijet 
na exkurzi!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS
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Domov Modrý kámen se vyrovnává 
s koronavirem a hledá brigádníky 
Jakkoliv jsme situaci dlouho odo-
lávali, bohužel ani nám se koncem 
října nevyhnula nákaza onemocně-
ním covid-19. Ke dni uzávěrky Ka-
melotu máme covid pozitivních ně-
kolik klientů a několik zaměstnanců. 
Všichni jsou buď bez příznaků, nebo 
jen s lehkým průběhem. Nikdo není 
hospitalizován. Rodinní příslušníci 
nemocných klientů jsou informováni 
telefonicky a o výsledcích průběžné-
ho testování (i v případě negativního 
výsledku) informujeme všechny ro-
dinné příslušníky formou SMS.

Postupujeme dle pokynů Kraj-

Nový program pro seniory 
na procvičení paměti
Denní centrum pro seniory Jize-
ra, poskytovatel sociálních služeb  
v Bakově nad Jizerou a Mnichově 
Hradišti, připravilo pro seniory před-
vánoční překvapení ve společném 
projektu s Bakovskou on-line školou, 
a to videoprogram Paměťová gym-
nastika s Evou a Klárou. Centrum 
tak navazuje na oblíbené tréninky 
paměti, které již několik let pravi-
delně probíhají v Mnichově Hradišti  
a v Bakově nad Jizerou. 

Paměťová gymnastika je primár-
ně určena hlavně pro starší genera-
ci. Na seniory tak v desetidílném 
videoprogramu čeká mnoho cvičení 
nejenom na dlouhodobou paměť, 

ale i další kvízy. Cílem je procvičit 
paměť, znalosti i pohotovost pro-
střednictvím mluvených, obrazových 
a zvukových cvičení. Jednotlivé díly 
naleznete na webových stránkách 
www.bakovskaonlineskola.cz nebo 
na facebooku bakovskaonlineskola. 

Videa budou pro všechny do-
stupná dlouhodobě, je tedy možné 
je zhlédnout kdykoli. Věříme, že se 
vám náš společný projekt bude líbit 
a přinese zábavu a oddych. Další in-
formace získáte na www.dcjizera.cz 
a na tel. 725 787 577.

Veronika Vynikalová,
Denní centrum pro seniory Jizera

ské hygienické stanice Středočes-
kého kraje a přijali jsme veškerá 
opatření k zamezení dalšímu šíření 
nákazy. 

Péče o klienty je momentálně 
personálně zajištěna díky brigádní-
kům a ochranných pomůcek máme 
dostatek. Pro případ většího výpad-
ku personálu však stále hledáme 
brigádnické kapacity. Situaci zatím 
zvládáme, ale důležité je mít pokryté 
situace neočekávané – pomoc může 
být potřebná i v řádu dní. Pokud pa-
tříte mezi potenciální brigádníky  
s alespoň minimální zkušeností  

s péčí o seniory, prosíme, ozvěte se 
Bc. Ivaně Macounové na telefonním 
čísle 702 239 541 nebo na e-mailu 
metodik@modry-kamen.cz. V přípa-
dě, že si netroufáte na přímou péči, 
ale jste ochotni pracovat v pomoc-
ných provozech (recepce, prádelna, 
servírování stravy), obraťte se na 
Ivetu Čermákovou (606 037 916, za-
stupce@modry-kamen.cz).

Děkujeme všem našim zaměst-
nancům, kteří se ze všech sil vyrov-
návají s nastalou situací a zodpo-
vědně pečují o klienty!

Rádi bychom při této příležitosti 

poděkovali i městu Mnichovo Hradiš-
tě a jeho krizovému štábu za pomoc 
a za pohotové reakce na všechny 
naše požadavky. Celoroční činnost 
Domova Modrý kámen je městem 
Mnichovo Hradiště podpořena rov-
něž finančně. Děkujeme!

O vývoji situace ohledně koro-
naviru informujeme průběžně na na-
šem webu a také na facebookovém 
profilu.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Se sokolem do života
Mateřská škola Mírová se zapojila 
do programu „Se sokolem do života 
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičí-
me se zvířátky“. Celoroční projekt 
je zaměřen na rozvoj pohybové gra-
motnosti, aby si děti osvojily správné 
základy cviků, které později zdoko-
nalují. Cvičení probíhá každý týden 
a je vždy určené pro jednu třídu, je 
tedy dostatek prostoru si cvičební 
pomůcky vyzkoušet. 

V rámci projektu děti provázejí 

zvířátka, která jim otevírají dveře do 
světa a se kterými plní jednotlivá za-
dání cviků. Za zvládnutí úkolu si děti 
do svých sešitů lepí samolepky, mo-
hou tak dokumentovat své úspěchy. 
Cvičení je spojeno vždy s aktuálním 
ročním obdobím a díky velké vyba-
venosti sokolovny je cvičení různo-
rodé a zábavné.

Karolína Marešová, 
Mateřská škola Mírová

Spokojený domov – péče, 
která přijede za vámi
Pokud vás nebo vašeho blízkého 
potkala ztráta soběstačnosti, ať již 
vinou stáří, nemoci, či úrazu, ne-
musíte se nutně stěhovat do poby-
tových zařízení. Díky Spokojenému 
domovu o vás bude postaráno přímo 
ve vaší vlastní domácnosti. Spokoje-
ný domov založila Kamila Sedláková 
z Veselé již v roce 2004.

Spokojený domov byl od svého 
začátku průkopníkem v poskytování 
terénních sociálních služeb, a to ze-
jména ve třech pilířích:

1. Služby Spokojeného domova 
jsou již od začátku jeho fungování 
dostupné i o večerech, víkendech 
a státních svátcích, což stále není 
standardem všech poskytovatelů, 
jak vyplývá z dostupných statistic-
kých údajů.

2. Druhou oblastí je zaměření 
na malé obce. I zde bohužel statis-
tiky dokládají, že v některých jiných 
lokalitách ČR není v malých obcích 
dostupná péče vůbec.

3. Třetí oblast je péče i o lidi  
v tzv. třetím stupni závislosti na péči, 
tedy o osoby upoutané na lůžku, pro 
které by bez našich služeb bylo je-
dinou alternativou některé pobytové 
zařízení.

I proto, že ani jeden z popsa-
ných pilířů nebyl a není dosud ve 
všech regionech samozřejmostí, se 
za uplynulých 16 let působnost Spo-
kojeného domova postupně rozšířila 
z Mnichovohradišťska i do Mladé 

Boleslavi a okolí, na Jičínsko, Tur-
novsko a Mělnicko.

Spektrum klientů zahrnuje lidi 
různého věku a různého typu po-
stižení. Staráme se o vozíčkáře (po 
úrazech i vážných onemocněních), 
pečujeme o seniory se ztrátou sobě-
stačnosti, ale i o lidi s onkologickými 
diagnózami v posledním stádiu ne-
moci, kteří si přejí zemřít doma. Jak 
již bylo řečeno, mnoho našich klientů 
je upoutaných na lůžko. Úzce spo-
lupracujeme s nestátním zdravotnic-
kým zařízením Malyra, poskytovate-
lem domácí zdravotní péče (včetně 
té paliativní).

Lidem pomáháme s úkony 
osobní hygieny (na lůžku či v kou-
pelně), přesuny z lůžka na vozík,  
s oblékáním, ohřátím a podáním 
stravy, doprovody k lékaři a kontak-
tem se společenským prostředím.

Činnost Spokojeného domova 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště. (sd)

Turistické ohlédnutí za rokem 2020
Letošní turisticky nejplodnější obdo-
bí jsou již za námi, i proto si dovolím 
začít bilancovat. Rok 2020 byl téměř 
ve všech oblastech našich životů 
výjimečný, přesto se dá říct, že tu-
ristiku, alespoň tak, jak ji vyznává 
mnichovohradišťský Klub českých 
turistů, koronavirová krize neomezila 
tolik jako mnohé jiné oblasti našich 
životů.

Přestože jsme se dlouhé měsí-
ce nemohli vydávat na organizova-
né výlety s našimi „průvodci“, řada  
z nás nechodila na procházky a vý-
lety o nic méně. Naopak vyrazit do 
přírody, třeba na některá odlehlá  
a zapadlá místa v Ralsku či Českém 
ráji, pro nás bylo vítaným únikem, 
třebaže jen individuálním nebo  
v úzkém kruhu rodiny či přátel. Uká-
zalo se to mimo jiné po vyhodnocení 
akce Sto jarních kilometrů, kterou 
jsme letos uspořádali poprvé. Při 
našich koronavirových výletech jsme 
využívali tipy od kolegů turistů, sdí-
leli jsme nápady na nově „objevená“ 
místa nebo jsme „recyklovali“ minulé 
výlety KČT. 

Také organizovaných výletů na-
konec nebylo málo. Před jarní uzá-
věrou společenského života jsme 
stihli uspořádat jeden jediný výlet, 
a to seniorský Okolo Hradiště. Jarní 
turistickou sezónu, u nás zpravidla 
nejplodnější, hned ze začátku za-
stavila vládní opatření. Hned jakmile 
se opatření uvolnila, spustili jsme 
ale další naplánované výlety a řadu 
z nich jsme z jara přeložili na letní či 
podzimní měsíce. 

Od konce května do poloviny 
října, kdy bylo možné veřejné akce 
organizovat, jsme se vydali na 19 
různorodých výletů – mimo jiné šest 
seniorských, dva dětské, dva víken-
dové a dva vodácké. Uspořádali 
jsme i náš tradiční pochod Zásadně 

na Zásadku, i když vzhledem k po-
sunu na podzim byl komornější a se 
skromnějším programem. Podrobné 
ohlédnutí za uplynulým rokem, jakož 
i představení naší různorodé činnos-

INZERCE

Co přináší nový sborník Od Ještěda k Troskám
Víte, že o štědrovečerní půlnoci 
mluví všechna zvířata lidskou řečí? 
Že pokud chcete být zdraví, mu-
síte si při večeři dát nohy na trnož 
u stolu? O takovýchto a spoustě 
dalších vánočních zvyků si můžete 
přečíst v posledním letošním čísle 
vlastivědného sborníku Od Ještěda 
k Troskám. Pro obyvatele Mnichova 
Hradiště a okolí totiž přináší velmi 
zajímavý text z pera někdejšího 
hradišťského kronikáře Jaroslava 
Mencla nazvaný Rok pořekadel, 
pověr, pranostik a zvyků na Mnicho-
vohradišťsku. 

Jaroslav Mencl působil v našem 
městě ve 20. letech 20. století jako 
učitel. Ve svém textu zachytil zvyky 
a tradice, jež v jeho době ještě přetr-
vávaly ve městě i okolních vesnicích. 

Vybraná pasáž, kterou aktuální číslo 
přetiskuje z vydání z roku 1927, po-
jednává o nadcházejícím vánočním 
čase. Můžete se zde dočíst, které 
zvyky naši předkové dodržovali na 
Štědrý den, jak vypadala štědro-
večerní večeře či si připomenout 
místní lidové pranostiky o vánočním 
počasí. 

Ve sborníku ale najdete i další 
zajímavé články. Na své kamarády, 
kteří zahynuli před 50 lety v peru-
ánském Huascaránu, vzpomíná  
v článku Expedice Peru známý tur-
novský horolezec Vladimír „Chroust“ 
Procházka. Tématu, které je bohužel 
i dnes aktuální, se věnuje článek 
Epidemie v historii Železného Bro-
du. Našeho blízkého okolí, konkrét-
ně Vicmanova a Chocnějovic, se 

dotýká také pokračování textu Dani-
ela Rubáše Jak se žilo ve mlýnech 

v Podještědí. Jistě zaujme i článek 
vynikajícího znalce regionální histo-
rie a prvního absolventa mnichovo-
hradišťské střední školy (pozdějšího 
gymnázia) Karola Bílka věnovaný 
italským stavitelům a jejich rodinám 
v Sobotce. Vedle výše uvedených 
textů v časopise najdete i další za-
jímavé čtení. Koupit si ho můžete  
v místních trafikách.

Na titulní stránce je předsta-
ven projekt nové budovy turnovské 
knihovny. I o historii druhé nejstarší 
knihovny v Čechách se můžete ve 
sborníku dočíst. Při pohledu na ná-
vrh moderní budovy si můžeme přát, 
aby se brzy nových prostor dočkala  
i knihovna mnichovohradišťská. 

Jana Dumková

ti nabízí náš vylepšený web www.
kctmh.cz.

Letos jsme také dokončili první 
větší projekt pod hlavičkou KČT Mni-
chovo Hradiště. Terezie Nohýnková 
spolu se svými žáky a kolegy ze 
Základní školy Studentská připra-
vila před budovou školy geostezku 
Po stopách kamenů, která přibli-
žuje geologii Mnichova Hradiště  
a okolí. KČT pomohl nejen záštitou, 
administrativní a finanční pomocí, 
ale mnozí členové také přiložili ruku 
k dílu na veřejné brigádě. Proto se 
mohla geostezka v polovině června 
slavnostně otevřít.

Ani na podzim a v zimě ale ne-
zahálíme. Dosadili jsme jeden dub 
u Přestavlckého rybníka a odstranili 
zbytky stromů uschlých. Naše před-
sedkyně připravila pro děti i hravé 
dospělé Mnichovohradišťské kamín-
kování. Spojte svou procházku po 

Mnichově Hradišti a okolí s hledáním 
barevných kamínků. Na vybraných 
trasách pro vás umístíme vždy 20 
malovaných kamínků s různorodou 
tematikou. Na leden chystáme člen-
skou schůzi a už nyní přemýšlíme o 
výletech na příští rok. Máme i řadu 
dalších nápadů, které si zatím ne-
cháme pro sebe.

Na závěr bychom rádi podě-
kovali našim dárcům. Činnost mni-
chovohradišťského Klubu českých 
turistů je každoročně podporována 
městem Mnichovo Hradiště. Projekt 
Po stopách kamenů byl podpořen 
z Nadačního fondu ŠKODA AUTO. 
Pochod Zásadně na Zásadku je 
podporován sekcí Rodinné turistiky 
Klubu českých turistů.

Ondřej Šindelář,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Kontakt
Kontaktní místo pro Mnicho-
vohradišťsko: Na Návsi 229 
(podkroví Domu Ludmila), 295 
01 Mnichovo Hradiště – Veselá
Provozní doba: dle telefonic-
ké domluvy – tel.: 725 447 312 
(pondělí až pátek 8:00–16:00)
Web: www.spokojeny-domov.cz

Na vybraných trasách se můžete vy-
dat na lov malovaných kamínků.
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První liga i smolný tie-break: volejbalistky 
se kvalifikovaly do krajského přeboru 
Mládežnická družstva dívek čekal 
náročný podzimní program. Bohužel 
se stihla odehrát pouze zářijová kva-
lifikace krajských přeborů.

Nejdříve svůj turnaj odehrály 
starší žákyně. V prvním zápase proti 
Schrödingerově institutu Varnsdorf 
se jim nedařilo, ale postupně šel vý-
kon nahoru. Díky vítězství nad No-
vým Borem tým ještě mohl postoupit 
do nejlepší skupiny. Soupeřem mu 
byl Jablonec A, který ve své skupině 
neztratil ani bod. Děvčata předvedla 
výborný výkon, suverénně zvítězila 
a zaslouženě postoupila do první 
ligy, kde se střetnou s Duklou Libe-
rec, Ještědskou a Vratislavicemi. 

Tým hrál v sestavě: Eysseltová, 
Myšková, Pažoutová, Blažková V., 
Vrabcová, Blažková A., Bendová, 
Šulcová, Svobodová, Vízková, Blaž-
ková P., Hroudová.

  
Ve společné soutěži krajského 

přeboru juniorek a kadetek máme 
dvě družstva. Obě by mohla hrát  
v nejlepší skupině. Bohužel družstvo 
juniorek se potýkalo se zdravotními 
problémy a nakonec odjelo bez čtyř 
hráček základní sestavy. Ve skupině 
děvčata nejdříve držela krok s juni-
orkami Jablonce, hlavně ve druhém 
setu měla šanci na srovnání na 
1:1. V dalším utkání byl ale Slovan 
Varnsdorf přesnější a důraznější. Na 
závěr si hráčky celkem snadno po-
radily s Schrödingerovým institutem 
Varnsdorf. 

V první kole krajského přeboru 

Hasičky a hasiči ze Sychrova letošními
prvními a druhými vicemistry Jizerské ligy 

Jizerská ligy 2020, seriál závodů  
v hasičském sportu je u konce já 
bych vás ráda seznámila s tím, jak si 
v něm vedla družstva žen a mužů ze 
Sychrova u Mnichova Hradiště. 

Navážu na loňská umístění na-
šich družstev, protože sezóna 2019 
pro nás byla dlouhá a napínavá až 
do samotného konce. Muži ze Sych-
rova se po absolvování 15 soutěží, 
se ziskem 90 bodů umístili na pěk-
ném 8. místě. Ženy ze Sychrova se 
umístily na krásném 3. místě. Jak 
jsem již zmínila, byl to boj až do po-
sledního závodu, kde při nás stálo 
ohromné štěstí a my uhájily bron-
zovou příčku. Umístění to byla moc 
pěkná, ale v nás hlodala touha být  
v roce 2020 ještě lepší. 

Na letošní rok bylo naplánová-
no celkem 14 soutěží, avšak kvůli 
epidemiologické situaci v ČR a ná-
sledným opatřením muselo být pět 
soutěží zrušeno. Přesto se Jizerské 
ligy zúčastnilo 50 družstev mužů  
a 26 družstev žen z 16 okresů. 

Na první závody letošní sezóny 
jsme se rozjeli až v červenci, a tak 
jsme měli dostatek času na tréninky. 

Když jsme nemohli trénovat společ-
ně, udržovali jsme se v kondici indi-
viduálně. Ale hned, jak nám to situa-
ce dovolila, jsme se sešli na našem 
hřišti a začali naplno trénovat po-
žární útoky. A všichni jsme byli mile 
překvapeni, že naše časy jsou mini-
málně na stejné úrovni jako na konci 
loňské sezóny. Intenzivní tréninky 
nám pomohly ke zlepšení a ustálení 
našich časů na přijatelných hodno-
tách, a tak jsme se těšili na první 
závody. Ty se konaly 11. července  
v Dubenci a možná proto, že jsme 
byli natěšení a zároveň i lehce ner-
vózní, se nám tu moc nevedlo. Ale 
jak se říká, první vyhrání z kapsy vy-
hání. A tak jsme se neúspěchem ne-
nechali rozhodit a od druhé soutěže 
jsme se do toho pěkně obuli. Ze zby-
lých osmi soutěží byli muži pětkrát  
v první pětce a ženy dokonce šest-
krát do čtvrtého místa, přičemž 
dvakrát se postavily na stupínek 
nejvyšší. 

Poslední soutěž se konala 26. 
září v Benešově u Semil a stejně 
jako loni, bylo i letos klání hasičských 
družstev velmi napínavé až do sa-

mého konce. Snad při nás stál svatý 
Florián, patron všech hasičů, nebo 
nám prostě jen pršelo štěstí a naše 
obě družstva se mohla po skončení 
soutěže radovat z moc pěkných cel-
kových umístění. Muži ze Sychrova 
se umístili s 86 body na celkově 
krásném třetím místě (se shodným 
počtem bodů jako druhý tým, na třetí 
místo je ale odsunulo horší umístě-
ní v jednotlivých závodech), a jsou 
tak 2. vicemistry Jizerské ligy 2020. 
Ženy se Sychrova obsadily skvělé 
druhé místo s 55 body a staly se tak 
1. vicemistryněmi Jizerské ligy 2020. 

Letošní sezóna byla hektická, 
plná zvratů, zákazů, omezení, re-
kordů, úrazů, prasklých hadic, a ač 
byla krátká, byla krásná. Věřím, že 
v příštím roce se budeme moci bez 
omezení zase rozběhnout za tím 
světýlkem na konci dráhy. Jsme je-
den velký tým složený z žen, mužů, 
jednoho trenéra a našich rodin, kte-
rým patří náš velký dík za trpělivost 
a podporu. 

Za SDH Sychrov 
Zdeňka Stará 

Volejbalové přípravky 
rozehrály Supermini Tour

tak budou startovat ve třetí lize. 
Družstvo kadetek se muselo 

obejít bez první nahrávačky, přesto 
všechna tři utkání proti Ještědské 
(kadetky), Turnovu (kadetky) a Vra-
tislavicím skončila přesvědčivě 2:0. 
Stejně přesvědčivý jako výsledek 
byl i herní projev. Hráčky, které hrají 
jako kadetky prvním rokem, potvrdily 
velké herní zlepšení ve všech čin-
nostech. Soupeřkami v první lize jim 
budou družstva Turnov (juniorky), 
Nový Bor a Varnsdorf.

Juniorky hrály v sestavě: Ková-
čová, Mařanová A., Tvrzníková L., 
Mařanová B., Tvrzníková L., Zvěřino-
vá, Kaucká, Eysseltová, Blažková V., 

Pažoutová. Kadetky hrály v sestavě: 
Šmídová, Pacltová, Červová, Hejdu-
ková, Pospíšilová, Spišáková, Karlo-
vá, Vrabcová, Blažková A., Bendová

Jako poslední svou kvalifikaci 
odehrály mladší žákyně ve čtyřko-
vém volejbalu. Kvalifikace se zúčast-
nilo deset družstev, které pořadatel 
rozdělil do dvou skupin po pěti. Dvě 
vítězství proti Novému Boru B a Ješ-
tědské A a dvě porážky s Duklou A  
a Varnsdorfem znamenaly třetí mís-
to v tabulce a účast ve druhé lize v 
prvním kole krajského přeboru. Ško-
da prohraného tie-reaku hned v úvo-
du. První liga byla opravdu blízko. 

Tým hrál v sestavě: Blažková K., 
Břízová, Hašková, Koliášová.    

Jediným družstvem, které ales-
poň z větší části odehrálo podzimní 
sezónu, je nově vytvořené družstvo 
žen B. V neúplné tabulce krajské-
ho přeboru II. třídy je na výborném 
druhém místě s bilancí sedmi ví-
tězství a pěti porážek. Družstvo je 
složené z hráček juniorského a ka-
detského věku, kterým každý zápas 
navíc přináší potřebnou herní praxi  
a zkušenosti. V soutěži se střetávají 
družstva složená z mladých hráček 
(Turnov, Nový Bor, Mnichovo Hradi-
ště) s družstvy složenými převáženě 
ze zkušených hráček (Malá Skála, 
Varnsdorf, Poniklá, Česká Lípa). 
Dvanáct odehraných zápasů přesně 
splnilo svůj účel. Každý odehraný 
set přináší nové zkušenosti a hráč-
ky posouvá dopředu. Odměnou pak 
jsou cenná vítězství nad Českou Lí-
pou, která v předchozích šesti zápa-
sech ani jednou nezaváhala. Nebo 
vyhraný set, byť jen jeden, nad su-
verénní Malou Skálou, která v osmi 
zápasech ztratila pouhé dva sety.

Ženy hrají v sestavě: Kováčo-
vá, Mařanová A., Tvrzníková L., 
Mařanová B., Zvěřinová, Kaucká, 
Tvrzníková L., Šmídová, Pacltová, 
Červová, Hejduková, Pospíšilová, 
Eysseltová.

Zdeněk Blažek,
TJ Sokol Mn. Hradiště

Desátý jubilejní ročník Supermini 
Tour a jeho finále nám na jaře 2020 
pokazila koronavirová omezení,  
a tak se finále odehrálo jen v im-
provizované podobě na červnovém 
turnaji Minicup v Mnichově Hradišti  
a s převahou ho pro sebe získa-
lo družstvo kluků týmu Volleyball 
Kladno, které porazilo jak naše 
družstva Sokola Mnichovo Hradiště, 
tak i Brandýs nad Labem a týmy TJ 
Kralupy. Přesto, anebo právě proto, 
se všechny týmy těšily na podzimní 
začátek nového ročníku. Přípravy 
proběhly v září, a i když už se na 
nás valila další várka koronaviro-
vých omezení sportování, stihli jsme 
úvodní turnaj nového ročníku ještě 
odehrát.

V sobotu 10. října proběhl ve 
sportovní hale v Mnichově Hradišti 
za přísných hygienických opatření 
první turnaj již 11. ročníku Supermini 
Tour 2020-21. Původně na něj bylo 
přihlášeno téměř 50 družstev nej-
mladších volejbalistek a volejbalistů, 
ale nakonec se celková účast smrsk-
la na „pouhých“ 33 týmů. Dopoled-
ne své soutěže odehrály kategorie 
OMV B, která smí chytat a následně 
pinkat všechny míče, a současně  
i kategorie OMV A, ve které je po-
voleno chytit první míč, ale následně 
se musí další údery uskutečnit volej-
balovým odbitím. Nejprve se hrálo 
v základních skupinách a první dva 
týmy z každé skupiny postoupily do 
finále, kde se utkaly o medaile.

Kategorii OMV B ovládly zcela 
týmy Sokola Mnichovo Hradiště, kte-
ré si rozdělily všechny medaile. Te-
prve na dalších místech se umístily 
Kostomlaty a družstva VK Benátky. 
Na třetím místě se umístilo družstvo 
kluků SMH K (Bobek, Fassmann), 
na druhém děvčata SMH M (Bera-
nová, Holanová a Loudová) a zlato 
bral tým děvčat SMH J ve složení 
Repšová, Murdrychová. Také v ka-
tegorii OMV A se dařilo domácím 
týmům. Zvítězilo družstvo SMH H 
(Krejčiříková, Šulcová) před SMH G 

(Krejčířík, Marcin) a teprve za nimi 
skončila družstva Kostomlat, Mladé 
Boleslavi, Benátek a Brandýsa. Ka-
tegorií se zúčastnilo osm a devět 
týmů a výsledky našich družstev tak 
byly velkým milým překvapením.

V modrém minivolejbale, který 
se hrál odpoledne, se prezentovalo 
16 týmů, které byly rozděleny do 
čtyř skupin. V této kategorii byl klíč  
k postupu do finále  podstatně tvrd-
ší. Nestačilo totiž jen vyhrát skupinu, 
ale ještě bylo nutné zvládnout křížek 
proti druhému týmu z další skupi-
ny. To se nakonec podařilo týmu 
SMH A. SMH B bohužel ve skupině 
podlehl týmu Brandýs B, a protože  
v křížku vyšel právě na náš zkuše-
nější A tým, zůstal před branami 
finále. Nakonec se v každé skupině  
o umístění prezentoval jeden do-
mácí tým. Děvčata z týmu SMH D 
(Hroudová, Šulcová, Tůmová) ob-
sadila ve čtvrté skupině celkové 15. 
místo, SMH C (Kysela V., Štejnar) 
vybojoval celkové deváté místo, kluci  
z SMH B byli po jediné porážce od 
Sokola Brandýs H ve skupině o umís-
tění celkově šestí. Ve finálové skupi-
ně si A tým SMH poradil s třemi týmy 
Brandýsa velmi přesvědčivě a A tým 
ve složení Benda, Krejčiřík a Skřivan 
si tak odnesl první cenné vítězství  
v novém ročníku Super Mini Tour.

V letošním ročníku se do obou 
divizí přihlásilo 102 týmů a nyní se 
děti i jejich trenéři těší na okamžik, 
kdy se nám znovu otevřou tělocvič-
ny a budeme si moci jít zase pink-
nout. Pokud by i vaše dítě chtělo 
zkusit minivolejbal, přiveďte nám ho 
po ukončení nouzového stavu na 
trénink. Pokud to bude jen trochu 
možné, nabídneme mu možnost 
zkusit si náš sport. Domluvit se je 
možné i předem na telefonu 604 292 
397 a na trénink přijít již sportovat. 
Budeme se těšit na nové zájemce  
o volejbal. 

  Jiří Skřivan, 
trenér volejbalalové přípravky,

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

MSK chystá knihu 
a prosí o pomoc

Vážení čtenáři, Mnichovohradišťský 
sportovní klub si vás dovoluje oslo-
vit ve věci připravované publikace 
o jeho stoleté historii, jejíž vydání 
je naplánováno na druhou polovinu 
příštího roku. Máte doma fotografie, 
články, fotbalové zpravodaje (dříve 
Trefy), propagační předměty či jiné 
zajímavosti týkající se stoleté histo-
rie MSK? A jste ochotni nám je za-
půjčit? V tom případě, prosím, kon-
taktujte pana Michala Šosvalda (tel. 
704789929, email: michal.sosvald@
email.cz), který s vámi domluví po-
drobnosti. 

Za jakoukoliv pomoc předem 
děkujeme. 

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský sportovní klub

INZERCE
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ČSSD A SZ
Jaká jsou vaše oblíbená místa ve městě a jeho okolí  
a proč právě ta?

DNES SE PTÁ

...

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

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

Příští měsíc se bude ptát ODS.

Jako obyvatel Salab-
ky, který v pracovní 
dny dojíždí nebo 

dochází do práce v Turnovské ulici, 
mám denně možnost projíždět měs-
tem, využívat různé komunikace, a 
tedy míjet i různá místa. 
Přímo v Hradišti nemám více prefe-
rované místo. Jako spolumajitel psa 
raději chodím do přírody k Jizeře a 
dále směrem ke koním a nebo přes 
park kolem zámku směrem ke Ká-
čovu. Na elektrokole jezdíme různé 
trasy do Českého ráje a na dru-
hou stranu směrem na Klokočku a 
Doksy. V okolí Hradiště je, ať blíže či 
dále, tolik pěkných míst, že jsem rád 

za návštěvu jakéhokoliv. Rád jezdím 
na vyhlídku – za jasného počasí je 
výhled ze skal opravdový balzám. 
Při letu balónem nad Českým rájem 
je to ještě působivější. 

Když se vrátím ještě k městu 
a náměstí, můj názor je, že musí  
v budoucnu dojít k omezení těžké 
dopravy vedoucí přes náměstí. Po-
kud je průjezdná dálnice, nebrání nic 
tomu, aby náhradní trasa přes naše 
náměstí nesměla být použita. Na 
každém sjezdu jsou mýta, tak by to 
mělo jít vyřešit. Na klidném náměstí 
klidný život bez aut alespoň na jedné 
straně z těch čtyř, které naše náměs-
tí má. Pro auta návštěvníků a nejen 

  Aleš Jirásek (ANO)

Podle mého názoru 
je takových míst ve 
městě i v jeho okolí 

nepřeberné množství. Oblíbená 
místa většinou souvisí s výkonem 
mé práce. Naše město je protkané 
spoustou zajímavých míst a zákou-
tí, které člověk pouze procházející 
nebo projíždějící nikterak nevnímá 
a bere je více či méně automaticky. 
Jsme historické město a památky 
jsou soustředěny v původní zástav-
bě. Dominantou města je zámek 
a na něj navazuje historická část 
města, která je zajímavá svou ar-
chitekturou. Mnoho se v posledních 
letech v některých částech města 
mění, modernizuje a vytváří ku pro-

spěchu nás všech. Jsou to např.: 
autobusový terminál, nové dopravní 
hřiště a sportovní hříště za školou, 
rekonstrukce chodníků a povrchů 
silnic, revitalizace sídlišť, náměstí, 
modernizace školek, multifunkční 
dům s jídelnou atd. 

Mojí srdeční záležitostí je „le-
sopark“ a celá tato oblast u Jizery.  
Z centra jste v této oáze klidu během 
několika minut. Celý tento komplex 
je až na pár dokončujících se pro-
jektů protkaný novými pěšinami, 
odpočinkovými místy a různými zají-
mavostmi. Je zde nádherná vyhlídka 
na zámek, jeskyně, židovský hřbitov 
a z něj opravené schody dolů k Ji-
zeře. Momentálně se zde umísťují 

  Petr Havel (ODS)

jejich vidím možnost velkokapacitní-
ho parkoviště. Aut ve městě přibývá 
a parkovacích míst reálně ubývá. Ve 
městě na spoustě míst chybí lavičky 
pro seniory, kteři si potřebují odpoči-
nout při cestě s nákupem, od lékaře 
nebo si chtějí sednout a mít si kde 
popovídat. Revitalizace parku nad 
Jizerou nesplnila mé očekávání ve 
smyslu údržby a obnovy flóry. Chy-
bí výhled na Jizeru a okolní plochy.
Některé cesty jsou proti původním  
z hlediska spádu nebezpečnější. To 
vše je řešitelné. Důležité ale v dneš-
ní době je najít si čas a chuť relaxo-
vat v příjemném prostředí.

krásné sochy, které dodají tomuto 
místu trochu pohádkového i mys-
tického nádechu. Všechno to nové 
je hezké, ale vandalové a část naší 
rozpustilé mládeže ničí vše co jde! 
Části mladé generace chybí úcta  
k autoritám, starším lidem i k naše-
mu společnému majetku. Člověku 
je až do pláče když vidí co dokáží 
během chvíle poničit, zdemolovat  
a pokreslit. Poházené odpadky, ne-
dopalky cigaret, plechovky a láhve 
jsou bohužel každodenní součástí 
našeho života ve městě. I přes tato 
negativa je naše město hezké a pří-
jemné. 

Děkuji všem, co si práce a úsilí 
vytvořit něco nového váží.

Za poslední roky Hra-
diště hodně vzkvétá  
a přibývá tak míst, 

která jsou má oblíbená. Vždycky 
jsem tak trochu záviděla městům 
jejich náměstí. Teď se nádherně pro-
měňuje i to naše. Náměstí pro mě 
znamená dynamické centrum města 
a ráda pozoruju ten okolní ruch, který  
k večeru pomalu utichá. Líbí se mi, 
že u nás na náměstí (nebo v jeho 
blízkém okolí) seženete téměř vše. 
Od základních potravin přes galan-
terii, hračky a drogerii až po kvalitní 
víno a čerstvou ovoce a zeleninu. 

Ráda si tady taky zajdu na kafe  
a jen se tak dívám kolem sebe nebo 
se pozdravím se známými. Přesto, 
že některé obchody v průběhu let 
(či desetiletí) zanikly, radnice zůstá-
vá dominantou náměstí a tak tomu 
bude i do budoucna. Vzhledem  
k mé vášni pro běh patří mezi mé 
další oblíbené místo lesopark, který 
byl poměrně nedávno revitalizován. 
Lesopark plynule přechází k pláži 
u Jizery, kterou ocením zejména  
v letních měsících. Není to také tak 
dlouho, co na běhání můžeme vyu-
žít atletický stadion nad lesoparkem, 

  Vendula Šeflová (ŽpH)
a tak se dá běžecký trénink příjemně 
zkombinovat. V Hradišti je spoustu 
krásných uliček (nejen na běhání)  
a když si takto město projdeme, mů-
žeme procházku zakončit v zámec-
kém parku či na nedávno vzniklém 
dopravním hřišti, které ocení zejmé-
na mladší obyvatelé našeho města.

Město ale netvoří jeho místa, ale 
tvoří ho jeho obyvatelé, bez nichž by 
ta krása míst nevynikla.

Moc děkuji za položení takové 
otázky, která je příjemnou změnou  
v této zvláštní době. Buďme zdrávi, 
ať se tu nadále můžeme setkávat!

Za kouzlem zdejšího hřbitova
Možná jste si toho všimli v nostalgic-
kém dušičkovém čase. Možná jindy.
Naše dušičky odpočívají na místě, 
které má nepopíratelné kouzlo. Ne-
jen já tvrdím, že hradišťský hřbitov je 
jedním z nejkrásnějších a nejuprave-
nějších, které lze v regionech vidět.
     Před stoletím a postupně časem 
jeho tvůrci v malebném, mírně sva-
žitém terénu vytvořili kolorit, který se 
před očima návštěvníků otevírá jak 
památník v čase, nejdříve cestička-
mi protkanou barevnou zahradou, 
postupně přecházející do podoby 
parku, kde zdobné túje drží stráž  
u pěkně opečovávaných rovů.

     Kdy vlastně tento hřbitov vznikl  
a kolik ostatků lidských bytostí skrý-
vá? Jaké tajemné příběhy ho obestí-
rají? A stalo se zde někdy něco mezi 
nebem a zemí? To vše by mohla vy-
právět správkyně hřbitova paní Mar-
tina Bachová, jejíž zásluhou zůstává 
hřbitov působivým a důstojným mís-
tem posledního odpočinku.
     V tichém rozjímání zde tušíme 
tisíce lidských příběhů. Ten jeden 
jediný – příběh zdejšího hřbitova – 
nám snad někdy paní Bachová po-
vypráví... 

Zora Drozdová

Domnívám se, že své 
rodné město znám a s 
kamarádkami se ráda 

procházím po místních lokalitách. 
Nejblíže mému domovu jsou Dolce 
a s nimi jsou spojeny vzpomínky na 
dětství.

Na jaře jsem chodívala s babič-
kou na stráně a trhaly jsme „zaječí 
zelí“, což byla výborná náhražka 
za špenát k velikonoční pečeni. Po 
žních se chodilo na klásky slepicím 
a podzim byl ve znamení pouštění 

draků – samozřejmě vlastní výroby. 
Nejvíce radostí přinášela zima. Na 
Pekáči se sáňkovalo a skákalo do 
sněhových závějí, Richtrovku (nej-
vyšší stráň) sjížděli odvážní kluci na 
lyžích a my jsme je s obdivem sledo-
vali. Stávalo se, že zamrzla Nedbal-
ka, a tak se dalo na bruslích jet do 
Hoškovic a zpět.

Jako gymnazistka (přesněji žá-
kyně SVVŠ) si pamatuji přípravy na 
Dukelský závod. Na již neexistující 
střelnici jsme se s panem učitelem 

  Miroslava Rydvalová (ŽpH)
Thorovským učili střílet malorážkou 
do terčů na protější stráni.

To jsou útržky vzpomínek 
a nynější Dolce jsou úplně jiné. 
Mnohé se za léta změnilo více-
méně k horšímu. Proto jsem ráda, 
že v posledních desetiletích za-
čínají Dolce opět ožívat. Přičině-
ním města, Klubu českých turistů  
i majitelů pozemků se toto hezké 
údolí zvelebuje, aby se stalo místem 
k příjemným procházkám.

Paradoxně možná 
začnu s místy, která 
se nenacházejí přímo 

ve městě, avšak patří do jeho blíz-
kého okolí a jsou tak neoddělitelně 
s ním spjaty. Na mysli mám skalní 
oblasti Drábské světničky a hlavně 
pak Příhrazy. Tady nacházím klid, 
kamarády a zábavu. Příhrazy jsou  
v tomto ohledu speciální místo, 
jedná se o jednu z mála lokalit ab-
solutně nedotčených dálnicí. Snad 
kdekoli jinde můžete během dne 
nebo v noci slyšet byť jen minimál-
ně projíždějící dopravu, ne tak v 
Příhrazích. Takže sem jezdím za kli-

dem, ale i silnými zážitky spojenými  
s lezením po těch unikátních pís-
kovcových útvarech.Takováhle místa 
nám mohou turisté závidět. Je pak 
s podivem jak nešetrně je vedená 
dopravní tepna D10 pod Drábkami, 
kterak totálně nabourává celkový do-
jem z těch nádherných míst. 

V Hradišti je moje dosavadní 
existence spjata s okolím zámku  
a logicky sem patří i kus mého srd-
ce. Tak například jedinečná pláž 
Na Kamínkách, ta „oáza v poušti“  
v době letních veder. A proč bych se 
neměl opakovat, toto místo by nám 
mohly mnohé obce závidět. A vůbec 

  Jan Hluchý (ČSSD a SZ)
je vždy kouzelné, když městem pro-
chází řeka (až tedy na povodně). Má 
jakousi magickou a uklidňující moc. 

Krásně se sedí v Zahradě, 
poetické je „zámecké“ posezení  
U Františky, nesmazatelný genus 
loci má hospoda U Antošů a další 
unikát, open-air areál Vostrov, krás-
ný otevřený prostor v přírodě s ba-
rem, muzikou, sportovním vyžitím, 
koupáním… Chtělo by se říct, kdo  
z vás to má, že? To jsou má oblíbe-
ná místa a myslím, že i místa s tzv. 
přidanou hodnotou, tedy místa, na 
která by mělo být naše město hrdé 
a podporovat je.

Mnichovo Hradiště významně podporuje 
Charitní pečovatelskou službu
Charitní pečovatelská služba v Mni-
chově Hradišti a jeho okolí působí 
od roku 2007. Od té doby poskytla 
péči více než dvěma tisícům klientů.  
V roce 2019 měla na území Mni-
chova Hradiště, Bakova nad Jizerou  
a přilehlého okolí 193 klientů,  
u kterých uskutečnila celkem 37 236 
návštěv.

Pečovatelskou službu mohou 
využívat senioři, osoby s chro-
nickým či zdravotním postižením.  
V poslední době se na tyto služby 
obrací i ti, kteří nemají nikoho blíz-
kého, kdo by se o ně dokázal po-
starat. Veškeré činnosti jsou řízeny 
požadavky a potřebami klientů. 
Nejčastěji požadovanými úkony jsou 
podávání jídla, nákup, úklid a pře-
devším zajištění základní hygieny  
v přirozeném domácím prostředí. 

Ačkoli jsou úkony hrazeny uži-
vateli, není možné v plné výši hradit 
provoz pouze těmito platbami. Pro 
rozvoj a zvýšení kvality služeb slouží 
dotace z měst a obcí. K zásadním 
podporovatelům zmíněné služby pa-
tří města Mnichovo Hradiště a Bakov 
nad Jizerou.

„Naše velké poděkování patří 
městu Mnichovo Hradiště za vždy 
výbornou spolupráci a dlouhotrvají-

cí podporu. Z příspěvků jsme mohli 
nakoupit vybavení pro usnadnění  
a zkvalitnění poskytování pečovatel-
ských služeb. Díky štědré finanční 
pomoci jsme mohli zakoupit napří-
klad vozidlo, polohovací lůžko s an-
tidekubitní matrací, pračku, sušičku  

a mnoho jiných potřebných pomů-
cek“, sdělila vedoucí Charitní pečo-
vatelské služby v Mnichově Hradišti 
Vladimíra Havránková. 

Eva Hadašová,
Diecézní charita Litoměřice

KOMENTÁŘE A NÁZORYProsincové zasedání 
zastupitelstva

Poslední letošní zasedání měst-
ského zastupitelstva, nejvyššího 
samosprávného orgánu města se 
uskuteční ve středu 16. prosince. 
Zasedání bude zahájeno v 17 hodin, 
místo jednání bude upřesněno nej-
později týden předem na základě ak-
tuální epidemické situace. Zájemci, 
kteří by se v předstihu rádi seznámili 
s programem jednání a jednotlivými 
materiály, je mohou najít nejpozději 
sedm dní před akcí na webu města  
v sekci Zastupitelstvo. (red)

Svoz bioodpadu
v prosinci 2020

V prosinci 2020 bude bioodpad 
svážen v každé části města jen jed-
nou v měsíci. Pravá část Mnichova 
Hradiště přijde na řadu v úterý 15. 
prosince, další svoz  je plánován na 
26. ledna 2021. Levá část Mnichova 
Hradiště bude svežena v úterý 22. 
prosince, v této části města se další 
svoz uskuteční  5. ledna 2021.

V pravé (východní) části města 
bude zcela výjimečně na přelomu 
roku prodleva mezi svozy šest týd-
nů, abychom mohli zkoordinovat 
všechny svozy s rozdělením na liché 
a sudé týdny. (ds)
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Nastává vánoční čas, který si mnozí 
z nás již nedovedou představit bez 
ozdobeného vánočního stromu.  
A to jak v našich domovech, tak i na 
náměstích měst. Rozsvícený strom 
ve venkovním veřejném prostoru se 
v posledních 100 letech stal doslova 
jedním ze symbolů svátků světla, 
a to ať už ono světlo vnímá každý 
z nás jakkoliv. Ohlédněme se za 
historií zdobení stromů v Mnichově 
Hradišti na náměstí i v jiných čás-
tech města.

Ve světě poprvé rozzářil ná-
městí Madison Square v New Yorku 
elektricky osvícený vánoční strom v 
roce 1912, evropské prvenství pak 
patří dánské Kodani v roce 1914. 
Strom nejenže zdobil zdejší Rad-
niční náměstí, ale konaly se pod 
ním sbírky sloužící k obdarovávání 
chudých dětí. To jest počátek tradice 
takzvaných Stromů republiky, kte-
rou jsme schopni doložit i v našem 
městě. První československý vánoč-
ní strom republiky byl rozsvícen na 
náměstí Svobody 13. prosince 1924 
v Brně, iniciátorem byl tamní básník, 
novinář a spisovatel Rudolf Těsno-
hlídek (1882–1928), autor známé 
Lišky Bystroušky. Inspirací mu byla 
právě Kodaň. Připomenout si může-
me i jeho slova o vánočním stromu: 
„Symbol obecné, nesobecké lásky 
září a svítí šťastným i nešťastným, 
bohatým i nezámožným.“ U prvního 
Stromu republiky, patnáctimetrové 
jedle, viselo i takzvané České srdce 
omotané 70 trny. Vždy, když v kasič-
ce přibyla částka 1000 Kč, byl jeden 
trn nahrazen lipovým lístkem. Znači-
lo to zabezpečení jednoho dítěte na 
celý rok!

V nejstarší kronice města Mni-
chovo Hradiště je prvně Strom re-
publiky zmíněn v roce 1929: „21. 
12. Okres. péče o mládež konala 
slavnost vánočního stromu republiky 
v Sokolovně. Žáci a žákyně zazpí-
vali koledy a přednesli básně. Po 
slavnosti chudí žáci a žákyně dostali 
dárky. Na stromek vybráno 1.980 Kč 
a na věcných darech dáno za 700 
Kč.“ Prvně rozsvícený strom na ná-
městí je pak zmíněn až v roce 1947, 
kdy se tradice po 2. světové válce 
na krátký čas obnovila. „6. 12. 1947, 
večer, rozžehnut byl vánoční strom 
republiky na náměstí. Účast občan-
stva na slavnosti byla slabá.“ Dost 
možná na něm zářila elektrická svět-
la vyráběná v té době ve zdejší Koš-
kově továrně na výrobu drobnějších 
elektrospotřebičů, mimo jiné prvních 
poválečných sad elektrických světel 
na vánoční stromky. Továrna stá-
la na pozemku pozdějšího LIAZu, 
blíže k městu. Domníváme se, že 
strom stál spíše v části poblíž mari-
ánského sloupu a muselo se jednat  
o strom dovezený, neb v této době 
na náměstí není jehličnatý strom 
doložen. To se mění počátkem 50. 
let 20. století. Listnaté stromky jsou 
vytahány, zřízeny jsou travnaté plo-

HISTORIE

Historie vánočních stromů v Mnichově Hradišti

Za zavřenými dveřmi muzea 
Tak jako celá společnost i chod 
městského muzea je ovlivněn 
pandemií koronaviru. Situací byla 
poznamenána vlastně celá letošní 
sezóna. Ještě v únoru jsme počí-
tali s tím, že zorganizujeme čtyři 
plánované výstavy, tradiční muzejní 
noc, letní i adventní programy pro 
školy, prázdninový příměstský tá-
bor, několik virtuálních procházek, 
tedy promítání historických fotografií  
v kině, a některé další akce – novin-
ky. Bohužel, jak víme, v březnu se 
všechna muzea musela zavřít. Se-
zóna pro nás tedy začala až v druhé 
polovině května a byla předčasně 
ukončena v polovině října.

Jarní výstavu věnovanou horo-
lezectví jsme naštěstí mohli přesu-
nout do roku 2021, ale školní pro-
gramy, kterých se vždy účastní přes 
tisíc dětí, a další akce se uskutečnit 
nemohly. V létě jsme realizovali vel-
mi úspěšnou výstavu Kde bydlely 
panenky s několika dílničkami pro 
děti. Také výstava obrazů Vladimíra 
Hraby mohla být otevřena. Ač byla 
v polovině října uzavřena, v našich 
výstavních prostorách je stále na-
instalována, věříme totiž, že do Vá-
noc bude příležitost, aby si ji mohli 
návštěvníci ještě prohlédnout. Stojí 
opravdu zato! Bohužel žádné další 
adventní akce uskutečnit nemůže-
me.

Možná vás v této situaci napad-
ne otázka, co tedy v muzeu děláme, 
když nechystáme programy pro 
veřejnost. Odpověď je jednoduchá, 
děláme to, na co nám při plné se-
zoně nezbývá moc času. Podstatou 
muzejní práce totiž není jen příprava 
výstav a kulturně-výchovná činnost, 
ale především péče o sbírkové před-
měty, jejich získávání, shromažďo-
vání, náležitá evidence, zpracování 
a ochrana, aby byly uchovány pro 
příští generace. V současné době 
tedy třídíme, evidujeme, zapisujeme 
a fotografujeme nové přírůstky. Kaž-
dý sbírkový předmět je nejprve za-
psán pod číslem přírůstkovým, poté 
je mu přiděleno číslo inventární, je 
náležitě označen, popsán v evi-
denčním muzejním programu Bach  
a přiložena je jeho fotografie už s při-
děleným inventárním číslem. To vše 
v podobě elektronické i papírové. 

Kromě nových přírůstků je  
v muzeu velké množství archiválií  
a fotografií, které čekají na podrob-
né zpracování řadu let. V současné 
době tedy například konečně do-
chází ke zpracování, tedy roztřídění  

a soupisu archivního fondu Okresní 
muzejní spolek, který představuje 
cca 1,5 metru archiválií. Je více času 
na evidenci fotografií, což znamená 
každou fotku naskenovat, převést do 
programu File marker a podrobně 
ji popsat, včetně co nejpřesnějšího 
datování vzniku fotografie. Právě da-
tace záběrů jednotlivých objektů ve 
městě je velmi důležitá a tato činnost 
se někdy podobá detektivnímu pát-
rání. Hledáme například, kdy došlo 
ke stavebním úpravám objektu, kdy 
zde byla jaká provozovna a podob-
ně, což zabere velkou spoustu času. 
Podobné je to s určováním skupi-
nových fotografií, snažíme se vždy 
identifikovat co nejvíce osob. Začali 
jsme také s vytvářením indexu k II. 
dílu městské kroniky, což je práce 
nepředstavitelně časově náročná, 
ale výsledek později velmi usnadní 
hledání informací. Vedle těchto řek-
něme dlouhodobých úkolů řešíme 
běžnou agendu, dotazy a požadav-
ky badatelů. V posledním týdnu to 
byla například příprava podkladů 
pro vznikající publikaci o mnichovo-
hradišťském fotbalovém oddílu, vy-
hledávání informací o bustách J. A. 
Komenského na školních budovách  
v okolí, upřesnění historického vzhle-
du ciferníku na kostele v Kněžmostě 
a vyhledávání informací o účastní-
cích protifašistického odboje, pátrali 
jsme po pamětní desce Josefa Düri-
cha ze mlýna v Borovicích, poskytli 
jsme informace o životě a díle malíře 
Jaroslava Korčáka a ověřili poslední 
fakta a fotografie do chystané knihy 
o Mnichově Hradišti. Zapojujeme se 
do přípravy úprav prostoru bývalého 
židovského hřbitova i několika infor-
mačních tabulí ve městě a okolí.

Kromě toho píšeme texty do 
Kamelotu, sborníku Boleslavica  
a připravili jsme celé číslo vlas-
tivědného sborníku Od Ještěda  
k Troskám, včetně jazykových ko-
rektur. Sledujeme významná výročí 
a informujeme o nich na sociální síti 
Facebook. 

Z uvedeného vyplývá, že i když 
do muzea nemohou návštěvníci, 
máme stále co dělat. Přesto bychom 
si velmi přáli, aby současná situace 
co nejdříve skončila a abychom se  
s vámi už brzy mohli setkat na někte-
ré naší akci. A pokud bude pro vás 
zajímavá a bude se vám líbit, bude 
to pro nás nejlepší odměna.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

chy s keřovou výsadbou včetně jeh-
ličnanů před radnicí při hlavní silnici 
na Turnov a Mladou Boleslav. Vysa-
zen je tak i budoucí vánoční strom 
– smrk umístěný při samotném rohu 
radnice, tedy blíže k fasádě, než 
později jeho nástupce smrk pichla-
vý, který si pamatujeme již všichni. 

K prvnímu rozsvícení stromu 
na náměstí dojde však až po cirka 
20 letech! Prameny o vánočním 
stromě na náměstí v době 50. a 60. 
let 20. století mlčí, stejně tak fotoa-
rchiv. Temná doba moderních dějin  
i v čase vánočním. Za případné do-
plnění informací či vašich vzpomí-
nek vám předem děkujeme!

Vánoční strom na náměstí je 
pravidelně zdoben od počátku 70. 
let 20. století, což svým slovem au-
tenticky dokládá pan Petr Hlaváček, 
elektrikář Technických služeb města 
Mnichovo Hradiště (vzniklých v roce 
1969), který vánoční strom v našem 
městě zdobil po dobu 31 let! ‚‚‚Již při 
svém nástupu do technických služeb 
v roce 1972 jsem strom zdobil, s ko-
legou Tondou Kotrmanem. Žárovky 
byly z čirého skla, namáčeli jsme je 
každý rok do barvy – červené, zele-
né, žluté a modré, poté se již koupily 
barevné. Nejdříve to bylo na 220V, 
poté se udělal rozvaděč na 24V. 
Špička byla ve tvaru hvězdy, kovová 
se žárovkami, později vločka. Osvět-
lení jsme věšeli nejprve z ručního 
žebříku, později byl zakoupen vůz 
značky Robur s výsuvný elektric-
kým žebříkem, v roce 1989 pak vůz 
Avia s plošinou. Rozsvítilo se vždy 
o první adventní neděli, jako sou-
část veřejného osvětlení. Zdobila se 
střídavě borovice před dnešní měst-
skou policií a smrky na obou rozích 

Vánoční strom na jihovýchodním rohu radnice. Foto  
z roku 2017.

Osvětlená borovice před městskou policií v pozadí, v popředí poprvé osvětlený smrk stříbrný. Foto z roku 2004.

Jeden rok byl ozdoben i stříbrný smrk u mariánského 
sloupu. Snímek pořízený zřejmě po roce 1994.

radničního bloku při hlavní silnici.  
Z výboru vždy přišlo rozhodnutí, kte-
rý strom máme ozdobit... Později při-
byly ozdoby (pozn. dle kroniky měs-
ta v roce 1996), které jsme věšeli na 
30 lamp – kometa, vločka a smrček. 
A to podél silnice Turnovská a části 
Víta Nejedlého.‘‘

Počet ozdob se postupně navý-
šil. Zajímavé je, že nikdo z desítky 
poptaných pamětníků si nevybavuje 
živou vzpomínku na svítící strom na 
náměstí v 70. letech 20. století.

Od roku 1993 měl osvětlení na 
starosti nově vzniklý Saturn, jak do-
kládá tehdejší jednatel společnosti, 
pan Vladimír Košek. O Vánocích 
1993 naposledy svítí původní smrk 
naproti dnešní Lékárně U Zlatého 
lva. Strom byl v roce 1994 pokácen  
a dále od fasády radnice (neb pů-
vodní prý stínil) vysazen Vladimírem 
Koškem smrk pichlavý (stříbrný).  
V době jeho růstu je střídavě zdobe-
na borovice před dnešní městskou 
policií a smrk u křižovatky naproti 
Hroznu před domem čp. 296. Je-
den rok byl ozdoben dokonce smrk 
přímo umariánského sloupu. Vše 
dokládá fotogalerie, kterou zveřej-
níme spolu se článkem na webu 
města. Rozsvícené stromy byste  
v této době také potkali před kinem, 
resp. kavárnou Saturn.

Od roku 2004 dochází k po-
stupnému kácení zbylých vysokých 
smrků Lubošem Dvořáčkem z firmy 
Těžex. Správu veřejného osvětlení 
přebírá Firma Miroslav Šťastný – El-
tro, od roku 2013 fungující pod ná-
zvem Eltro Šťastný, s.r.o. Ve stejném 
roce svítí poprvé i nově vysazený 
smrk pichlavý a také již zmíněná bo-
rovice, která je ovšem následně také 

pokácena. 
Od roku 2005 je zdoben výhrad-

ně tento nový smrk naproti čp. 692 
(lékárna) na Masarykově náměstí.  
O dva roky později dochází k prv-
nímu oficiálnímu rozsvěcení vánoč-
ního stromu na náměstí na základě 
návrhu nově ustanovené kulturní 
komise vzniklé po volbách v roce 
2006. Rozsvícení proběhlo za účasti 
dětí ze školky v Jaselské ulici, které 
se podílely na výzdobě stromu a při-
pravily si hudební představení. Zalo-
žena tak byla nová tradice, která se 
těší oblibě široké veřejnosti dodnes. 
Do zdobení stromu se postupně 
začaly zapojovat děti z místních 
základních škol a školek, každý rok 
se střídaly. Před školkou v Mírové 
ulici můžete při procházce vánočním 
městem potkat rozsvícený smrk od 
roku 2009.

Zatím posledním mezníkem  
v historii vánočních stromů v Mni-
chově Hradišti se stává 20. srpen 
roku 2020. Kácení 26letého posled-
ního smrku na náměstí v rámci pro-
bíhající revitalizace se ujal opět pan 
Luboš Dvořáček se svým týmem.  
V listopadu byla na opačném rohu 
radnice ukotvena a ozdobena třinác-
timetrová jedle z mnichovohradišť-
ské Habeše.

Za spolupráci na článku děkuji 
všem zainteresovaným i všem oslo-
veným pamětníkům a v neposlední 
řadě Mgr. Janě Dumkové. Za celé 
muzeum vám srdečně přejeme klid-
né a ve zdraví prožité svátky Vánoc  
i nastávající rok nový 2021. 

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

První veřejné rozsvěcení v roce 2007.

Od našeho pana jednatele Klubu 
Mnichovo Hradiště s.r.o. jsem dostal 
za úkol napsat nějaký pozitivní člá-
nek za infocentrum... A ačkoliv bych 
slovo „pozitivní“ v kontextu dnešní 
doby raději moc nepoužíval, zkusím 
se na letošní rok dívat jen pozitivně 
–  v tom dobrém slova smyslu.

Když se vrátím o rok zpět, pro-
sinec 2019 byl pro íčko nevídaný. 
Zahájení předprodeje vstupenek 
do divadla na jarní sezónu přineslo 
během 15 dnů návštěvnost stejnou 
jako červencových 31 dnů. V té době 
samozřejmě ještě nikdo netušil, že 
už za tři měsíce dostane kultura  
i cestovní ruch pořádně na frak. Ces-
tovní ruch se však po znovuotevření 
íčka v květnu rychle vzpamatoval. 
Návštěvnost v letní sezóně byla sice 
o 20 procent slabší v porovnání s re-
kordním loňským rokem, ale tržby za 
suvenýry vzrostly o 10 procent. Dle 
dostupných dat byla sezóna úspěš-
ná i pro další subjekty v cestovním 

ruchu. Návštěvnost památek a ob-
sazenost ubytovacích kapacit v kraji 
byla na mimořádných hodnotách.

I přes letošní pozastavení inves-
tic se nám podařilo získat dotaci od 
Středočeského kraje na nákup inter-
aktivní dotykové televize, jejíž inter-
aktivní i pasivní prvky chceme plně 
využívat pro místní občany i turisty. 
Televizi jste si u nás moc prohléd-
nout nestihli, jelikož jsme ji získali 
krátce předtím, než jsme byli nuceni 
provoz íčka od 22. října přerušit.

Tolik ve stručnosti k ohlédnutí 
za letošním rokem. Za infocentrum 
vám přeji klidné Vánoce, hlavně 
pevné zdraví a příští rok… snad ani 
nemusí být úspěšný. Úplně by stači-
lo, aby byl „normální“ jako roky před 
covidem. 

Těším se opět brzy na viděnou 
u přepážky infocentra.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Pozitivní ohlédnutí 
infocentra za rokem 2020
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po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
28 29 30 31 1 2 3 L 1 2 3 4 5 6 7

L 4 5 6 7 8 9 10 S 8 9 10 11 12 13 14
S 11 12 13 14 15 16 17 L 15 16 17 18 19 20 21
L 18 19 20 21 22 23 24 S 22 23 24 25 26 27 28
S 25 26 27 28 29 30 31 L 1 2 3 4 5 6 7
L 1 2 3 4 5 6 7 S 8 9 10 11 12 13 14

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 1 2 3 4 5 6 7 L 29 30 31 1 2 3 4
S 8 9 10 11 12 13 14 S 5 6 7 8 9 10 11
L 15 16 17 18 19 20 21 L 12 13 14 15 16 17 18
S 22 23 24 25 26 27 28 S 19 20 21 22 23 24 25
L 29 30 31 1 2 3 4 L 26 27 28 29 30 1 2
S 5 6 7 8 9 10 11 S 3 4 5 6 7 8 9

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 26 27 28 29 30 1 2 S 31 1 2 3 4 5 6
S 3 4 5 6 7 8 9 L 7 8 9 10 11 12 13
L 10 11 12 13 14 15 16 S 14 15 16 17 18 19 20
S 17 18 19 20 21 22 23 L 21 22 23 24 25 26 27
L 24 25 26 27 28 29 30 S 28 29 30 1 2 3 4
S 31 1 2 3 4 5 6 L 5 6 7 8 9 10 11

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 28 29 30 1 2 3 4 S 26 27 28 29 30 31 1
L 5 6 7 8 9 10 11 L 2 3 4 5 6 7 8
S 12 13 14 15 16 17 18 S 9 10 11 12 13 14 15
L 19 20 21 22 23 24 25 L 16 17 18 19 20 21 22
S 26 27 28 29 30 31 1 S 23 24 25 26 27 28 29
L 2 3 4 5 6 7 8 L 30 31 1 2 3 4 5

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 30 31 1 2 3 4 5 L 27 28 29 30 1 2 3
S 6 7 8 9 10 11 12 S 4 5 6 7 8 9 10
L 13 14 15 16 17 18 19 L 11 12 13 14 15 16 17
S 20 21 22 23 24 25 26 S 18 19 20 21 22 23 24
L 27 28 29 30 1 2 3 L 25 26 27 28 29 30 31
S 4 5 6 7 8 9 10 S 1 2 3 4 5 6 7

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 1 2 3 4 5 6 7 S 29 30 1 2 3 4 5
L 8 9 10 11 12 13 14 L 6 7 8 9 10 11 12
S 15 16 17 18 19 20 21 S 13 14 15 16 17 18 19
L 22 23 24 25 26 27 28 L 20 21 22 23 24 25 26
S 29 30 1 2 3 4 5 S 27 28 29 30 31 1 2
L 6 7 8 9 10 11 12 L 3 4 5 6 7 8 9

1
2
3
4
5

* svoz BIO bude v lednu, únoru a prosinci jednou za čtyři týdny                                                                                                                                         
svoz SKO z 1100l kontejnerů - každé pondělí                                                                                                                                                              

svoz SKO z podnikatelské činnosti - pátky

BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN

PAPÍR

SKO - ostatní místní části
SKO - MH město a Hněvousice

Platí pro západní část Mnichovo Hradiště a místní části Hněvousice, Podolí, Sychrov, Kruhy, Hradec 
a Hoškovice

svoz odpadů od rodinných domů od 1.1.21

ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

 - každý sudý čvrtek (120l a 240l nádoby)
 - každou sudou středu (120l a 240l nádoby)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
2021

LEDEN ÚNOR

Svozové temíny se mohou v případě nutnosti operativně změnit.

PLAST
BIO  - každé liché úterý *

 - každé lichá středa
 - každý druhý lichý čvrtek

MNICHOVO 
HRADIŠTĚpo út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

28 29 30 31 1 2 3 L 1 2 3 4 5 6 7
L 4 5 6 7 8 9 10 S 8 9 10 11 12 13 14
S 11 12 13 14 15 16 17 L 15 16 17 18 19 20 21
L 18 19 20 21 22 23 24 S 22 23 24 25 26 27 28
S 25 26 27 28 29 30 31 L 1 2 3 4 5 6 7
L 1 2 3 4 5 6 7 S 8 9 10 11 12 13 14

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 1 2 3 4 5 6 7 L 29 30 31 1 2 3 4
S 8 9 10 11 12 13 14 S 5 6 7 8 9 10 11
L 15 16 17 18 19 20 21 L 12 13 14 15 16 17 18
S 22 23 24 25 26 27 28 S 19 20 21 22 23 24 25
L 29 30 31 1 2 3 4 L 26 27 28 29 30 1 2
S 5 6 7 8 9 10 11 S 3 4 5 6 7 8 9

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 26 27 28 29 30 1 2 S 31 1 2 3 4 5 6
S 3 4 5 6 7 8 9 L 7 8 9 10 11 12 13
L 10 11 12 13 14 15 16 S 14 15 16 17 18 19 20
S 17 18 19 20 21 22 23 L 21 22 23 24 25 26 27
L 24 25 26 27 28 29 30 S 28 29 30 1 2 3 4
S 31 1 2 3 4 5 6 L 5 6 7 8 9 10 11

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 28 29 30 1 2 3 4 S 26 27 28 29 30 31 1
L 5 6 7 8 9 10 11 L 2 3 4 5 6 7 8
S 12 13 14 15 16 17 18 S 9 10 11 12 13 14 15
L 19 20 21 22 23 24 25 L 16 17 18 19 20 21 22
S 26 27 28 29 30 31 1 S 23 24 25 26 27 28 29
L 2 3 4 5 6 7 8 L 30 31 1 2 3 4 5

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 30 31 1 2 3 4 5 L 27 28 29 30 1 2 3
S 6 7 8 9 10 11 12 S 4 5 6 7 8 9 10
L 13 14 15 16 17 18 19 L 11 12 13 14 15 16 17
S 20 21 22 23 24 25 26 S 18 19 20 21 22 23 24
L 27 28 29 30 1 2 3 L 25 26 27 28 29 30 31
S 4 5 6 7 8 9 10 S 1 2 3 4 5 6 7

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 1 2 3 4 5 6 7 S 29 30 1 2 3 4 5
L 8 9 10 11 12 13 14 L 6 7 8 9 10 11 12
S 15 16 17 18 19 20 21 S 13 14 15 16 17 18 19
L 22 23 24 25 26 27 28 L 20 21 22 23 24 25 26
S 29 30 1 2 3 4 5 S 27 28 29 30 31 1 2
L 6 7 8 9 10 11 12 L 3 4 5 6 7 8 9

1
2
3
4
5 Svozové temíny se mohou v případě nutnosti operativně změnit. 

 - každou lichou středu (120l a 240l nádoby)
 - každý lichý čvrtek (120l a 240l nádoby)

* svoz BIO bude v lednu, únoru a prosinci jednou za čtyři týdny                                                                                                                                         
svoz SKO z 1100l kontejnerů - každé pondělí                                                                                                                                                              

svoz SKO z podnikatelské činnosti - pátky

2021
LEDEN ÚNOR

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

ČERVENEC SRPEN

BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN

LISTOPAD PROSINEC

ZÁŘÍ ŘÍJEN

Platí pro východní část města Mnichovo Hradiště a místní části Veselá, Dobrá Voda, Lhotice, 
Dneboh a Olšina.

PAPÍR  - každý druhý sudý čvrtek

SKO - ostatní místní části
SKO - MH město

svoz odpadů od rodinných domů od 1.1.21
BIO  - každé sudé úterý *
PLAST  - každá sudá středa

MNICHOVO 
HRADIŠTĚ
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Mnichovo Hradiště  
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město Mnichovo Hradiště, 
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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 pod-
klad a oslovit Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz) z městského úřadu. Konkrétní ce-
nové podmínky i podmínky inzerování naleznete  
v sekci Kamelot na webu města. 

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

INZERCE

Letošní rok byl jiný.
Zdraví se stalo tím nejdůležitějším,
ne jen častou prázdnou frází.

A my jsme dělali vše pro to,
abychom tu vždy byli pro Vás.

Přejeme Vám klidné Vánoce
a pevné zdraví v novém roce.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna,

na kterou se můžete spolehnout.

Spoléhá na nás již přes 145 tisíc klientů.
Přidáte se taky do rodiny pojišťovny Škoda?

REGISTRACE K ZPŠ
1. 1. 2021 – 31. 3. 2021

www.zpskoda.cz

MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

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

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

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

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

Pod vedením
Adama a Denisy
Helceletových

9. 8. – 13. 8. 
2021

Atletický 
stadion J. Hrona

Každý den
8:00 – 16:30

3.490 Kč

Partner 
kempuwww.kempvitezu.cz


