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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

PŘÍBĚH MNICHOVA HRADIŠTĚ V PRODEJIPROSINEC

Na sklonku roku  2020, 10. prosin-

ce, zamířila do prodeje kniha Pavla 

Sosnovce, Lenky Křížové a Jana 

Juřeny věnovaná historii Mnichova 

Hradiště. Ta pokrývá dějiny měs-

ta od pravěku až po vybudování 

dopravního terminálu v roce 2019  

a je výsledkem tříleté práce kolek-

tivu autorů.
O knihu byl před Vánoci velký 

zájem, ale vzhledem k protiepide-

mickým opatřením nebylo snadné 

zahájit její distribuci. Přesto se kni-

ha k zájemcům dostala – improvi-

zovaný prodej probíhal v městské 

knihovně, na podatelně městského 

úřadu, v infocentru nebo v knihku-

pectví Hany Otáhalové. A brzy 

byla rozebrána i na skromném 

vánočním jarmarku, který se konal 

v sobotu 12. prosince na náměstí. 

Enormnímu zájmu se rovněž těšila 

soutěž o tři výtisky zdarma, do 

níž se hned v prvním kole zapojilo 

přes 200 soutěžících.

JASELSKÁ
LISTOPAD

Revitalizace sídliště Jaselská 

patřila k velkým investicím roku 

2020. Nové povrchy v ulicích 

Jaselská a V Cestkách získaly 

chodníky, parkovací stání i vo-

zovky. Jaselská byla rozšířena, 

aby umožňovala obousměrný 

provoz a podélné parkování, ob-

měnou zde prošlo rovněž veřej-

né osvětlení. V obou ulicích bylo 

vysázeno 23 stromů. V samém 

závěru roku byl osazen mobili-

ář. Práce však budou v lokalitě 

pokračovat i na jaře. Ze sídliště 

zmizí stará pískoviště, proměnou 

projdou přístupy k jednotlivým 

domům, upraveno bude dětské 

hřiště a stavebníci se zaměří i na 

komunikace ve vnitroblocích. 

VÁNOČNÍ STROM: NOVÁ TRADICEPROSINEC

Smrk v jihovýchodní části náměstí, 

u nějž Mnichovo Hradiště v posled-

ních letech vítalo příchod adventu, 

byl pokácen v souvislosti s revitali-

zací náměstí. V úterý 24. listopadu 

tak ulicemi města projížděl nad-

měrný náklad – na nákladním voze 

přijela na Masarykovo náměstí  

z Habeše třináctimetrová jedle, 

která našla své místo u severový-

chodního rohu radniční budovy.

O návrh výzdoby stromu, který 

vyrostl přímo v Mnichově Hradišti, 

se postaral Vánoční dvůr Dobro-

víz, o koordinování výzdoby měs-

ta, jejímž leitmotivem byla letos 

sněhová vločka, se postaral kultur-

ní referent Aleš Rychlý. Výsledek 

se setkal s více než vřelým přijetím 

a Rádio MB jej dokonce vyhlásilo 

nejkrásnějším vánočním stromem 

na Mladoboleslavsku. Přesunutím 

místa, kde strom stojí, vzniklo na-

víc velmi fotogenické zátiší.

NA NÁMĚSTÍ TAKŘKA HOTOVOLISTOPAD

Pokud odhlédneme od všech kom-

plikací a omezení, které s sebou 

stavba takového rozsahu nutně 

nese, probíhala první etapa revita-

lizace Masarykova náměstí hladce 

a podle plánu. Její dokončování 

vrcholilo v listopadu.  

V pátek 13. listopadu zača-

ly autobusové linky obsluhovat 

prosklené zastávky před hlavním 

vchodem do radnice a z prostoru 

mezi radnicí a poštou staré zastáv-

ky o den později definitivně zmize-

ly. V závěru listopadu byla na své 

místo rovněž instalována elektro-

nická úřední deska a před radnicí 

na nově vybudovaných stožárech 

zavlály vlajky.
Na posledním zasedání za-

stupitelstva roku 2020 bylo rozhod-

nuto o pokračování revitalizace 

náměstí v letošním roce. Druhá 

etapa, která odstartuje na jaře, 

tak promění prostor mezi radnicí 

a poštou. K rozřešení však zbývá 

ještě otázka zajištění podzem-

ních prostor, které byly objeveny 

v průběhu prací pod vozovkou  

v ulici Víta Nejedlého v místě, 

kde se napojuje na náměstí. Jde 

o sklepení domů, které ustoupi-

ly v 70. letech výstavbě průtahu 

městem. Z tohoto důvodu nebyly 

dosud stavební práce v úseku 

od křižovatky u hotelu Hrozen ve 

směru do ulice realizovány. Do-

končení tohoto úseku se očekává 

v jarních měsících po domluvě  

s krajským úřadem – sklepení leží 

z větší části pod krajsou silnicí.

MAJÁK KULTURY
ŘÍJEN

V pondělí 12. října se nad stře-

chou Klubu a radnicí rozzářila 

světla. Městská kulturní zařízení 

se tak připojila k celostátní akci 

Majáky české kultury, jejímž 

cílem bylo poukázat na místa, 

kde by za normálních okolností 

probíhala divadelní představení, 

koncerty, výstavy a další akce, 

které znemožnila epidemie  

a protiepidemická opatření.

Pracovníci Klubu letos po 

jarní vlně koronavirové epidemie  

strávili mnoho času hledáním 

náhradních termínů za zrušená 

představení, řada z nich se však 

nemohla uskutečnit ani na pod-

zim. Rekordmanem bylo divadel-

ní představení Velká zebra, jež 

bylo přeloženo celkem pětkrát.

MNICH Z LESOPARKULISTOPAD

Také v letošním roce pokračovala 

péče o lesopark, kde byly obno-

vovány pěšiny nebo schodiště.  

V neděli 22. listopadu pak byla do 

lesoparku, konkrétně na rozcestí 

pod Vrchlického návrším na do-

hled od areálu MSK umístěna prv-

ní dřevěná socha ze zamýšleného 

čtyřdílného cyklu. 
Socha z dílny sochaře Tomá-

še Bosamba zpodobňuje mnicha 

z nedalekého kláštera. Zastavení 

je vybavené lavičkami a také in-

formačním panelem, na kterém se 

zájemci brzy budou moci začíst do 

báchorky odehrávající se v časech 

před vznikem města. Další tři so-

chy by měly být do parku usazeny 

v půlročních intervalech. Každá  

z nich bude spojena s pověstí.

HRADIŠTĚ SOBĚ
ŘÍJEN

Když město v polovině srpna 

vyhláslo veřejnou sbírku na oži-

vení třešňové aleje, šlo o podnik 

s nejistým výsledkem. Podob-

ný crowdfundingový projekt se 

ve městě dosud neuskutečnil. 

Nakonec se do finanční sbírky 

zapojilo 66 jednotlivců, spolků  

a firem, kteří nejenže dosáhli cí-

lové částky, ale dokonce ji o více 

než polovinu překonali. 

Z vybraných peněz bude alej 

doplněna o nové stromky, které 

nahradí ty uschlé, vybavena mís-

ty pro odpočinek, informačními 

tabulemi a bude z nich rovněž 

financována zálivka a další péče. 

Peníze vybrané navíc budou 

využity na rozvoj pěších cest  

a obnovu dalších alejí.

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ OBNOVENŘÍJEN

Pod sochou Václava Budovce  

z Budova v zámecké zahradě se 

v neděli 11. října uskutečnil slav-

nostní akt, kterým byl oficiálně 

obnoven mnichovohradišťský sbor 

Jednoty bratrské, a to po rovných 

400 letech.
Symbolický akt řídil biskup Jan 

Klas společně s členem Úzké rady 

Jednoty bratrské Šimonem Dvořá-

kem. Ti uvedli do služby správce 

sboru, jímž se stal Ivo Šrajbr. 

Přestože členové Jednoty bra-

trské ve městě aktivně fungovali 

už dříve, teprve říjnové ustanovení 

sboru vrátilo jejich společenství 

poprvé po roce 1620 oficiální sta-

tus. Členové sboru to chápou jako 

závazek a v duchu bratrských hod-

not hodlají nadále klást důraz na 

praktické každodenní křesťanství, 

tedy šíření křesťanských hodnot 

v rodinách, zaměstnáních i v celé 

společnosti.

NOVÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍŘÍJEN

Zaplatit parkovné platební kartou 

nebo prostřednictvím aplikace, 

kdykoliv ho na dálku prodloužit  

a nemuset dávat parkovací lístek 

viditelně za čelní sklo, to je několik 

výhod, které přinesla říjnová změ-

na organizace parkování. Přestože 

cena parkovného se nezměnila, 

komfort řidičů rozhodně ano.

První nový parkovací automat 

se objevil v říjnu v rámci první eta-

py revitalizace náměstí na parko-

višti před hostincem U Karlových 

Varů krátce předtím, než bylo opět 

zprovozněno. Vedle již zmíněných 

způsobů platby lze v automatu rov-

něž platit klasicky mincemi. S dal-

šími dvěma až třemi parkovacími 

automaty se počítá i jinde ve zpo-

platněných zónách v centru měs-

ta, tedy na náměstí a na parkovišti  

u Družby.
Podrobnosti o parkování na-

leznete na parking.mnhradiste.cz.

ZE ZCHÁTRALÉHO AREÁLU JE VÝSTAVNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚZÁŘÍ

V září se začala psát nová kapito-

la existence dětského dopravního 

hřiště, které letos po desetiletích 

začalo opět sloužit svému původ-

nímu účelu. Už v průběhu září tu 

absolvovali první lekci dopravní 

výchovy všichni čtvrťáci ze základ-

ních škol v Hradišti, Bakově nad 

Jizerou a Kněžmosta, 29. září se 

hřiště oficiálně otevřelo i veřejnosti. 

Hřiště je opravené, lektoři  

z řad městské policie zajištěni, 

jízdní kola zrovnatak. Rozvoj 

dopravního hřiště však nekončí.  

V letošním roce se bude projekto-

vat vodovodní a kanalizační přípoj-

ka a také nové zázemí. V dalších 

letech proběhne demolice stáva-

jícího objektu, výstavba přípojek i 

nového domku.

TRADICE SOUSEDSKÉ VYDRŽELA

Uvolnění vládních opatření proti 

šíření covidu-19, k němuž po-

stupně docházelo na prahu léta, 

umožnilo mimo jiné konání sou-

sedské slavnosti Zažít Hradště 

jinak, která vloni připadla na so-

botu 12. září. Vzhledem k tomu, 

že tou dobou byly roušky povinné 

pouze ve vnitřních prostorách, fo-

tografie nenapovídají, že by bylo 

ZÁŘÍ

něco jinak než v minulých letech. 

Oblíbené společenské události 

se zúčastnilo jako obvykle celé 

město a stovky hostů a opět šlo  

o nesmírně milou ukázku toho nej-

lepšího z Hradiště. Brzy nato však 

opět došlo ke zpřísnění opatření  

a akce podobného rozsahu byly 

postupně razantně omezeny.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY DOBRÁKŮZÁŘÍ

Důvod k oslavě měl v září SDH 

Sychrov, který výrazně bodoval v 

letošní Jizerské lize, sérii závodů v 

požárním sportu. Po sečtení všech 

výsledků se jeho tým mužů stal 2. 

vicemistrem ligy, tým žen obsadil 

ve své katogorii dokonce 2. místo.

SDH Mnichovo Hradiště si 

připsal také jeden úspěšný podnik, 

ovšem v roli organizátora. Na ha-

sičském hřišti ve Dneboze uspořá-

dal 19. září první ročník hasičské 

soutěže Hradišťáček, klání v hasič-

ských disciplínách pro děti.

ROK 2020
Klíčové události, projekty a 
společenské události roku 
2020 na tematické dvou-
straně. Připomeňte si rok, 
který nebyl jen o covidu-19.
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ODPADY
Odpadu je stále víc a jeho 
likvidace je stále dražší.  
O stokorunu se nyní zvyšu-
je poplatek za odpad. Co 
město k tomuto kroku nutí?

str. 2
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ŠTAFETA
Starosta Ondřej Lochman 
shrnuje rok 2020 a otevírá 
sérii rozhovorů, které Ka-
melot nabídne v příštích 
vydáních.

str. 4

INZERCE

Po lávce přes dálnici na Horku volá Hradiště 
po desetiletí, nyní se začíná projektovat!

PF 2021: NIC NENÍ 
JAKO DRÍV, NIC NENÍ, 
JAK BÝVÁVALO

Drazí Hradišťáci,

rok 2020 je za námi se všemi jeho radostmi a strastmi, kterých bylo 
asi o něco více. Hodně bral, ale taky nás toho spoustu naučil. Mu-
seli jsme se vzdát cestování, dovolených, velkých oslav, koncertů, 
setkávání s větším množstvím přátel, kolektivních sportů, žáci  
a studenti museli po většinu roku oželet prezenční formu výuky  
a některým podnikatelům bylo nařízeno přerušit jejich živnost. Na 
druhou stranu jsme se ale naučili lépe využívat možností moderní 
IT techniky jak ve firmách, tak ve školách. Lidé, především na jaře, 
projevili velkou soudržnost a solidaritu. A nakonec povede součas-
ná situace třeba k jakémusi uskromnění a návratu k přírodě.

Často si říkám, zdali celá krize nebyla nějakým znamením 
shůry. Že lidstvo žije příliš rozmařile, víc a víc produkuje a spotře-
bovává. Že se ženeme za mamonem neustálého ekonomického 
růstu založeného právě na neustále rostoucí spotřebě a plně si 
neuvědomujeme dopady svého blahobytu.

Do nového roku jsme byli zvyklí dávat si předsevzetí a pláno-
vat, co vše uděláme, v čem na sobě zapracujeme nebo jak bude-
me rozvíjet své podnikání nebo firmu. Rok 2021 ale bude trochu 
jiný. Osobně si ho dovolím nazvat rokem nejistoty. Nikdo neví, jak 
se bude vyvíjet pandemie, vládní nařízení, ekonomická situace. 
Není jisté ani to, jestli budou moct děti chodit do školy nebo jestli si 
bude možné zajít do hospody na oběd... 

Podobná nejistota dopadá i na město. Nevíme, s jakou část-
kou budeme v rámci rozpočtu disponovat, jen tušíme, že bude 
výrazně nižší. Naopak víme, že spousta běžných nákladů stále 
poroste. Co z této rovnice vyplývá, je dozajista každému jasné. Le-
tošní rok bude tedy pro město ve znamení dokončování rozpraco-
vaných akcí, optimalizace běžných výdajů a projektových příprav, 
abychom byli nachystaní na nové dotační výzvy.

Závěrem Vám rád popřál do začínajícího roku především zdra-
ví a psychickou odolnost, protože tyto dvě věci bude dozajisté ka-
ždý z nás v tomto roce v co nevětší míře potřebovat.

Jan Mareš, místostarosta města

INZERCE
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PROPOJÍME VÁS S CELÝM SVĚTEM

Vrch Horka býval v minulosti oblíbe-
ným místem pěších výletů Hradišťá-
ků. V roce 1978 však mezi městem 
a přírodní lokalitou začala růst dál-
nice, která se stala neprostupnou 
bariérou. Mnozí od té doby volali po 
vybudování lávky přes dálnici a opě-
tovném zpřístupnění dva kilometry 
vzdáleného turistického cíle. Kom-
plikovaný projekt však dlouho neměl 
prioritu. O to překvapivější a radost-

nější je skutečnost, že se na jeho 
přípravách nyní začíná pracovat.

Věci se dávají do pohybu díky 
Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO. 
„Pro tento nadační fond to nebude 
zdaleka první spolupráce s Mnicho-
vým Hradištěm. Jen v poslední době 
podpořil například obnovu našeho 
dopravního hřiště, stavbu komunitní-
ho centra v Mírové ulici nebo přislíbil 
podporu připravované revitalizaci 

židovského hřbitova,“ konstatuje sta-
rosta Ondřej Lochman a dodává, že 
město vedení fondu představilo řadu 
plánovaných projektů a právě lávka 
na Horku byla jedním z těch, které 
představitele fondu zaujaly a které 
se rozhodli podpořit.

Nadační fond uvolní na příprav-
nou fázi projektu částku 1,5 milionu 
korun, což by mělo pokrýt polovinu 
nákladů na pořízení projektové doku-

mentace. Zbývající část peněz půjde  
z rozpočtu města. Zadání pro archi-
tektonické kanceláře už je připrave-
né a nadační fond, který výběrové 
řízení vyhlásil, čtyři kanceláře oslovil 
a požádal o návrhy řešení. Vítěz-
ná kancelář, v jejímž výběru bude 
mít město zásadní slovo, následně 
zpracuje studii. Lávka má být pojatá 
jako symbolická „Brána do Českého 
ráje“.    ...2
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Loňský rok by si zasloužil celou řadu 
přívlastků, ale slovo standardní by 
mezi nimi patrně nebylo. Vzhledem 
k trvající pandemii covidu-19 bylo  
o první adventní neděli nutné upustit 
od oblíbeného rozsvěcení vánočního 
stromu a přesunout tuto akci do vir-
tuálního prostoru. Přesto rozzářený 
strom na novém místě, s novými de-
koracemi navrženými Vánočním dvo-
rem Dobrovíz a za zvuků koled sklidil 
právem ovace. Uskutečnit se nemohl 
ani každoroční velký jarmark – malou 
náplastí za něj byl alespoň prodej vá-
nočních stromků, jmelí, vánočních hr-
nečků, knihy Příběh Mnichovo Hradi-
ště a samozřejmě také bramborového 
salátu, řízků, vinných klobás a buchet 
ze školní jídelny. Dlouho nebylo jas-
né, zda se uskuteční alespoň štědro-
večerní zpívání na náměstí, ale na-
konec muselo být zrušeno i to. Není 
pochyb o tom, že tím víc se všichni 
budeme těšit na příští Vánoce, které 
už tradiční průběh oblíbených akcí 
jistě umožní. (wes)

ADVENTNÍ AKCE V NOUZOVÉM REŽIMU

ˇ
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Nový územní plán – jsme o další krok dál
Na začátku listopadu bylo předáno 
zpracovatelské firmě finální vyhod-
nocení námitek a připomínek ze 
strany města. Tím se ukončila další 
etapa potřebná k úspěšnému schvá-
lení nového územního plánu města. 

Musím přiznat, že tato eta-
pa trvala déle, než bylo zpočátku 
předpokládáno. Hlavním důvodem 
byla problematika průmyslových  
a rozvojových zón. Nicméně, pokud 
přihlédneme k tomu, že se díky kon-
zultaci s odborníky podařilo regulace 
vyprecizovat tak, aby městu nehrozil 
neudržitelný rozvoj, je roční zdržení 
asi odůvodnitelné. 

Nyní zpracovatel zahájil nároč-

nou etapu pořízení – podstatnou 
úpravu návrhu, v rámci které je 
nutné aktualizovat plochy dle platné 
katastrální mapy a nových územních 
rozhodnutí, do textové a grafické 
části zapracovat všechny změny vy-
plývající z více jak třístovky námitek, 
připomínek a stanovisek dotčených 
orgánů. Dle příslibu bychom měli 
získat upravený návrh na jaře a do 
prázdnin bychom pak chtěli vypsat 
ještě jedno veřejné projednání. Na-
ším přáním je, aby finální schválení 
zastupitelstvem proběhlo do konce 
roku, což je reálné.

Jan Mareš,
místostarosta města

Po lávce přes dálnici 
na Horku volá Hradiště...
...dokončení z titulní strany

„Určitě nechceme jen úplně 
jednoduchou betonovou lávku se 
zábradlím, očekáváme kreativní 
řešení. Na druhu stranu také ale 
nehledáme spojnici s náročnou  
a nákladnou údržbou. Zkrátka 
chceme, aby tu kousek za městem  
a na dohled od Drábských světniček 
vzniklo místo, na kterém se turisté, 
pěší i cyklisté, rádi vyfotografu-
jí, než budou pokračovat v cestě,  
a které bude dobře sloužit svému 

účelu,“ přibližuje záměr starosta.
Přestože veřejné rozpočty jsou 

v důsledku koronakrize značně na-
pjaté, vedení města je přesvědčené, 
že je reálné získat na realizaci pro-
jektu dotace ve výši 80-100 procent 
nákladů. Ty jsou odhadovány až na 
40 milionů korun. Propojování obcí 
s krajinou, budování cyklistických 
stezek a přemosťování dálnic totiž 
dotačními tituly aktuálně podporuje 
jak EU, tak ČR.

Martin Weiss

Židovský hřbitov se po letech opět stane důstojným místem posledního odpočinku
Po třech letech systematických 
úprav už v lesoparku nezbývá mno-
ho míst, jež by si žádala zásadní 
úpravy. Jedním ze zákoutí, která 
však citlivou péči rozhodně potře-
bují, je židovský hřbitov. Místo nad 
soutokem Jizery a Nedbalky, které 
dnes připomíná pouze pomník a tor-
za náhrobků, by mělo ve druhé polo-
vině letošního roku projít revitalizací 
a stát se připomínkou osudů Hradiš-
ťáků a dalších obyvatel Pojizeří, kteří 
tu dodnes odpočívají.

Město vstoupilo zhruba před 
rokem v jednání s Federací židov-
ských obcí ČR a začalo diskutovat 
své plány se hřbitovem, k němuž  
v letošním roce obnovilo přístupové 
cesty. Přestože o pohřebišti se dnes 
běžně hovoří jako o bývalém hřbito-
vě a většina náhrobků je nenávratně 
pryč, na místě jsou stále pochováni 
zemřelí, maximálně citlivý přístup 
tak byl na místě. 

Protože hřbitov byl rozhod-
nutím místního národního výboru  
v roce 1983 zlikvidován (přestože 
dle informací z katalogu Národního 

ve druhé půli roku by měla proběh-
nout revitalizace samotná.

„Město nechává aktuálně zpra-
covat geofyzikální průzkum, aby-
chom měli jasnou představu o umís-
tění jednotlivých hrobů a rozvržení 
celé plochy, která má zhruba dva 
tiíce metrů čtverečních,“ popisuje 

památkového ústavu požíval až do 
roku 1987 ochrany jako kulturní pa-
mátka), o obnově v jeho historické 
podobě nemohla být řeč. Výsled-
kem jednání tak byl decentní návrh, 
jenž počítá se symbolickou obnovou 
ohradní zídky, výsadbou stromů  
a dalších dřevin a umístěním infor-

mační tabule. 
Připravovaný projekt zaujal Na-

dační fond ŠKODA AUTO, který se 
rozhodl nést většinu finančních ná-
kladů této investice, zatímco město 
zajistí projekt organizačně. V první 
polovině letošního roku tak vznikne 
finální návrh nové podoby hřbitova, 

Na sídlišti je ještě práce

První dochovaný záznam o existenci židovského hřbitova v Mnichově Hra-
dišti je z roku 1645. Podle některých teorií však mohlo místo posledního 
odpočinku vzniknout už v 15. století či v roce 1561. Židovská obec poze-
mek každopádně od města odkoupila až v roce 1710.

Na hřbitově jsou pohřbení nejen lidé z Mnichova Hradiště, ale také  
z poměrně širokého okolí – z Mladé Boleslavi, Bělé pod Bezdězem, Dol-
ního Bousova, Turnova, Rožďalovic, České Lípy nebo Mimoně. Zjišťování 
počtu pochovaných dle matričních knih aktuálně probíhá.

V první polovině 19. století byl součástí areálu hřbitova rovněž do-
mek, který sloužil jako židovský špitál, obydlí hrobníka a také místo konání 
pohřebních obřadů. Přestože už v době první republiky místní židovská 
obec přestávala fungovat – Židů ve městě žilo málo, a tak už ani neměli 
vlastního rabína – hřbitov byl udržován ještě ve 30. letech 20. století. Poté 
začal rychle chátrat.

Zřejmě posledním zde pochovaným člověkem je Olga Poláčková 
(1878–1941). Hřbitov byl zrušen v roce 1983 a na jeho místě vznikl parčík 
s pomníkem. Osud většiny náhrobků není přesně znám, dostupné archiv-
ní dokumenty v tomto ohledu sdílné nejsou.

Na hřbitově odpočívají lidé 
z Boleslavska, Turnovska i Českolipska

Existenci hřbitova na místě dnes připomíná jednoduchý pomník a torza 
náhrobků. Ostatky pochovaných na místě po likvidace hřbitova zůstaly.

Město letos opravilo cesty a schodiště 
vedoucí lesoparkem ke hřbitovu.

starosta Ondřej Lochman. „Také bu-
deme pátrat po náhrobcích, protože 
některé měly zůstat zakopané na 
místě. Vloni jsme rovněž prověřili, 

zda některé z nich neskončily na 
dně Jizery, ale potápeči nic neobje-
vili,“ dodává.

Martin Weiss

Revitalizace sídliště Jaselská, kon-
krétně rekonstrukce ulic Jaselská 
a V Cestkách, byla úspěšně dokon-
čena v závěru roku. V prosinci byly 
opravené ulice ještě osazeny lavič-
kami podél komunikací i půlkruho-
vými lavičkami pod stromy a odpad-
kovými koši. V lednu už proběhnou 
pouze terénní úpravy kolem laviček.

Hned na jaře však budou další 
práce opět zahájeny – sídliště čeká 
obnova přístupových cest k bytovým 
domům v ulici Jaselská, úprava pro-
storu dětského hřiště, odstraňování 
starých pískovišť a v návaznosti na 
to rekonstrukce komunikací ve vni-

Kontejnerová stání
V závěru první etapy revitalizace 
sídliště Jaselská se přímo v Jasel-
ské ulici objevila kontejnerová stání 
nového typu. Tyto ohrádky oblo-
žené přírodním dřevem a vkusně 
maskující pestrobarevné kontejne-

ry na odpad se právě zde objevily  
v Mnichově Hradišti poprvé. Brzy se 
však rozšíří nejen na celém sídliš-
ti, ale také všude ve městě, kde to 
dispozice stávajících kontejnerových 
stání umožňují. (wes)

trobloku bytových domů v ulici Víta 
Nejedlého. 

Stavebním úpravám bude před-
cházet pravděpodobně hned v lednu 
kácení vybraných stromů a keřů. 
Některé jsou totiž v kolizi s připra-
vovanými úpravami, jiné se budou 
odstraňovat kvůli zdravotnímu stavu 
dotčených dřevin. Půjde o stromy  
a keře suché, poškozené či napade-
né škůdci. Po provedení stavebních 
úprav proběhne na sídlišti výsadba 
nové zeleně – stromů, keřů i vytvo-
ření záhonů s trvalkami.

Martin Weiss

Poplatek za odpady vzrostl o stokorunu na šest set
Z rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta se v roce 2021 zvedá místní 
poplatek za odpady z 500 na 600 
Kč. Poplatek se týká všech osob  
s trvalým pobytem na území Mni-
chova Hradiště i těch, kteří na tomto 
území vlastní nemovitost, v níž není 
k trvalému pobytu hlášena žádná fy-
zická osoba.

Od 4. ledna 2021 bude město 
vydávat nové známky na popelnice 
na směsný komunální odpad. Vy-

zvednout si je budete moci u paní 
Jiřiny Vodákové v kanceláři č. 8 na 
městském úřadě, kde rovněž pro-
bíhá evidence poplatků za odpady. 
Na výměnu známek je čas do konce 
dubna, od prvního května už budou 
vyváženy pouze nádoby s novou 
známkou. Vzhledem ke snížení fre-
kvence svozu směsného komunál-
ního odpadu mohou nastat případy, 
že svoz směsného komunálního 
odpadu jednou za dva týdny nebude 

dostačující. Pokud se bude jednat  
o svoz odpadu z domácnosti peču-
jící o osobu, která využívá inkonti-
nenční pomůcky, budou těmto do-
mácnostem zdarma poskytnuty pytle 
s logem svozové společnosti. Pytle 
bude vydávat rovněž paní Vodáko-
vá, záleží však vždy na posouzení 
konkrétního případu.

Dále pokračuje zapůjčování 
nádob na tříděný odpad k domům, 
a to na základě žádosti. Nádoby se 

budou vydávat maximálně jednou 
za měsíc, první výdejní den v novém 
roce bude sobota 16. ledna.

Rada města kromě navýšení 
poplatku za odpady rovněž schvá-
lila pro letošní rok cenu stočného  
u splaškové kanalizace ve Veselé ve 
výši 54 Kč za kubický metr bez DPH. 

Dana Stránská,
Odbor investic a komunálního 

hospodářství

Schválili nám nový odpadový zákon. Co to znamená?
V současné době, kdy je všude 
v mediích prezentován buď covid 
nebo problematika (ne)schvalování 
státního rozpočtu, byl ve sněmovně, 
možná překvapivě, schválen nový 
zákon o odpadech s účinností od 
1. ledna 2021. Co to znamená pro 
města a jejich obyvatele? Především 
růst finanční zátěže, kterou na obce 
a města přenáší stát a pak také ne-
jistotu. Jelikož k zákonu není žádná 
prováděcí vyhláška, nejsou obce  
s to nastavit svoji odpadovou politi-
ku tak, aby odpovídala zákonu, a to 
hlavně po ekonomické stránce. 

Zákon říká, že původcem komu-
nálního odpadu je obec a ta musí 
skládce, na kterou je ukládán její 
odpad, platit takzvaný skládkovací 
poplatek. To bylo dosud v našem 
případě činěno prostřednictvím 
svozové společnosti. A jelikož není 
žádné upřesnění prováděcí vyhláš-

kou, nevíme, jestli to bude možné 
i nadále. Hlavním meritem nového 
zákona je motivace k postupnému 
snižování skládkování, které by mělo 
být v roce 2030 omezeno na nezbyt-
né minimum. Tato motivace je pře-
devším finanční – prostřednictvím 
nárůstu skládkovacího poplatku. 
Do roku 2020 byl tento poplatek na 
úrovni 500 Kč za tunu. V roce 2021 
se zvýší na 800 Kč, v roce 2023 na 
tisícikorunu a v roce 2030 bude už 
ve výši 1850 Kč, tedy téměř na čtyř-
násobku současné ceny. 

Zároveň zákon zavádí motivační 
nástroje pro obce, které budou plnit 
průběžné požadavky na míru třídění 
komunálního odpadu – takzvanou 
třídicí slevu. Za část odpadu bude 
činit poplatek nynějších 500 Kč za 
tunu. Výchozí hodnotou pro uplat-
nění slevy bude 200 kg směsného 
komunálního odpadu na obyvatele. 

Prozatím to vypadá, že se v Mni-
chově Hradišti letos díky zavedení 
nového systému nakládání s odpady 
k této hranici limitně blížíme. Tento 
parametr se však bude postupně 
snižovat až na 120 kg v roce 2029. 
Množství uloženého odpadu nad 
tuto hodnotu bude zpoplatněno 
právě zvýšeným poplatkem, pro pří-
ští rok tedy také částkou 800 Kč za 
tunu. Bohužel opět chybí jakákoliv 
metodika k uplatňování slevy. Bude 
uplatňována pouze na jedné skládce 
pro jednu obec? Bude sleva průběž-
ná nebo dodatečná? To se zatím 
neví. 

Další otázkou je jak se toto vše 
projeví na cenách plastů, kde i po 
vytřídění jich zhruba polovina končí 
na skládce. V kombinaci s minimální 
poptávkou po recyklovatelné části 
je to další negativum pro městskou 
kasu, poněvadž doby kdy odběra-

telé za plast platili, jsou ty tam. Mo-
mentálně za odevzdání plastů musí 
původce ještě platit nemalou částku. 

Vše výše popsané se dozajisté 
odrazí na ceně za odpadové hospo-
dářství obcí, které v příštích letech 
bude pomyslnou koulí u nohy pro 
obecní rozpočty. Náklady Mnichova 
Hradiště na likvidaci odpadů se po-
hybují aktuálně okolo jedenácti mili-
onů, z čehož vybraný poplatek ne-
umoří ani polovinu těchto nákladů. 
Bude proto i nadále nutné optima-
lizovat svozový systém, vzdělávat  
a motivovat občany, aby se z nádob 
„nevyvážel vzduch“ a přitom, aby se 
dařilo snižovat množství směsného 
komunálního odpadu na občana. 
Potom budeme schopni udržet míst-
ní poplatky za odpad na rozumné 
výši.

Jan Mareš,
místostarosta města

Podstatná úprava návrhu ÚP právě probíhá. Mnoho dalších kroků nezbývá.
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Zemřel Josef Brož, 
učitel a básník (1921-2020)
V pondělí 7. prosince 2020, zemřel 
pan Josef Brož ze Lhotic. 

Většina Hradišťáků ho znala jako 
učitele, který neobyčejně zajímavým 
a poutavým způsobem dokázal při-
blížit probíranou látku z dějepisu, ze-
měpisu, ale i češtiny či občanské na-
uky. Všechny tyto obory vystudoval 
na Pedagogické fakultě UK, později 
přibyla ještě i pedagogika a psycho-
logie. Já mohu vzpomínat „jen“ na 
hodiny zeměpisu. Vypravování o da-
lekých krajích a neznámých zemích, 
často podložené vlastními zážitky 
a zkušenostmi, jsme poslouchali 
se zatajeným dechem. I ti největší 
„zlobivci“ vždy ztichli, protože se  
v duchu přenesli ty stovky kilometrů 
a prožívali dobrodružství ve vzdále-
ných a pro nás exotických oblastech. 
Kupodivu i to opakování a zkoušení 
nás bavilo, protože bylo netradiční  
a zajímavé. Pan učitel už tehdy, před 
čtyřiceti či padesáti lety, používal 
metody, po kterých se dnes tak volá 
a které vymýšlejí týmy odborníků ve 
výzkumných ústavech pedagogic-
kých. Ale nešlo jen o metody, dů-
vodem jeho oblíbenosti u žáků byla 
vysoká odbornost, hluboké znalosti 
a především vztah k dětem a ochota 
se jim plně věnovat, prostě umění 
vyučovat.

Myslím, že nikdo z nás žáků 
tehdy netušil, že se pan učitel zabý-
vá i psaním poezie. Své první verše 
publikoval už jako student ve 30. le-
tech 20. století, v roce 1948 dokonce 
zvítězil v oboru poezie v ústředním 
kole Soutěže tvořivosti mládeže. Od 
50. let se i z důvodů politických od-
mlčel a většinu ze svých básní vydal 
až po roce 1990. Za téměř třicet let 
vyšlo více než padesát jeho básnic-
kých sbírek. Většina veršů je věno-
vána místům, která měl pan Brož 
rád. Ať už se jedná o rodnou vesnici 
Lhotice, známé lokality, jako je Va-
lečov, Kost, Mužský, Bezděz, Ještěd  
a další, o tichá zákoutí, skály, stu-

Pět minut vašeho času může ovlivnit kvalitu života 
na Mladoboleslavsku. Zapojte se do online průzkumu
Záleží vám na místě, kde žijete? 
Chcete se spolupodílet na jeho 
dalším rozvoji? Právě k tomu nyní 
vyzývá iniciativa Nové Boleslavsko, 
která zve k zapojení do pětiminuto-
vého průzkumu veřejného mínění. 
Svými odpověďmi můžete reálně 
ovlivnit, na jaké priority se budou 
partneři této iniciativy soustředit  
v letošním roce. Výsledky průzkumu, 
který se týká dopravní bezpečnosti, 
vzdělávání, veřejného prostoru, kva-
lity zdravotních a sociálních služeb 
nebo hodnocení dopadů epidemie 
koronaviru, budou známy v březnu.

Zapojit se do průzkumu veřej-
ného mínění v aplikaci Trendaro 
je možné od 19. listopadu 2020 až 
do konce ledna. Zúčastnit se mo-
hou všichni občané okresu Mladá 
Boleslav, stejnou váhu mají hlasy 
obyvatel Bělé pod Bezdězem, Be-
nátek nad Jizerou nebo Mnichova 
Hradiště. Pro vyplnění dotazníku je 

nutná registrace na stránkách www.
trendaro.cz a stáhnutí aplikace.

V dotazníku mohou občané 
vedle pěti hlavních oblastí reagovat 
také na aktuální koronavirou situaci 
a sdělit své postřehy a nápady, jak 
se s pandemií lépe vyrovnávat. Cí-
lem průzkumu je zjistit, jak se obča-
nům v regionu reálně žije a v jakých 
oblastech je podle jejich názoru pro-
stor pro zlepšení. 

„Naší dlouhodobou ambicí je 
aktivizovat občany v regionu, aby 
se do dění a rozvoje regionu sami 
přímo zapojili, například jen tím, že 
věnují pět minut svého času vyplně-
ní dotazníku,“ říká Ladislav Kučera, 
ředitel Nadačního fondu ŠKODA 
AUTO, který je jedním z partnerů ini-
ciativy Nové Boleslavsko. „Rád bych 
zdůraznil, že se nejedná o žádný 
samoúčelný sběr dat do šuplíku, ale 
že jednotlivé tipy a názory skutečně 
budeme jeden po druhém vyhodno-

covat. Vytvořit lepší podmínky pro ži-
vot v našem regionu totiž dokážeme 
jen díky týmové práci.“

Celá řada již realizovaných re-
gionálních projektů, které Nadační 
fond ŠKODA AUTO dosud podpořil, 
měla základ v průzkumech z roku 
2018 a 2019, kdy si občané Mla-
doboleslavska zvolili jako priority 
dopravní bezpečnost, rozšíření míst 
pro aktivní odpočinek ve městě nebo 
podporu komunitního života. V této 
souvislosti Nadační fond ŠKODA 
AUTO například uvolnil už dva mi-
liony korun na nové přechody pro 
chodce v Mladé Boleslavi a dlouho-
době podporuje dopravní vzdělávání 
dětí na základních školách. Úspěšný 
byl rovněž mladoboleslavský pilotní 
projekt sdílených kol nebo otevření 
komunitního centra Pluhárna. Na-
dační fond ŠKODA AUTO však také 
pravidelně podporuje činnost spolků 
a zájmových sdružení prostřednic-

tvím grantových výzev. 
„Určitě bude zajímavé po čase 

sledovat, jak se priority občanů na-
šeho regionu po našem dvouletém 
působení změnily, a už nyní se tě-
šíme na realizaci nových projektů  
v příštím roce, které nás opět posu-
nou blíže k našemu hlavnímu cíli, 
kterým je zatraktivnění regionu,“ do-
dává Ladislav Kučera.

Cílem programu Nové Bole-
slavsko je přispět k lepšímu životu 
v regionu. Stojí za ním vedle největ-
šího regionálního zaměstnavatele 
ŠKODA AUTO také Nadační fond 
ŠKODA AUTO, Statutární město 
Mladá Boleslav, město Kosmono-
sy, Mnichovo Hradiště a další obce  
v okrese, ale i Středočeský kraj. 
Více informací naleznete na www.
noveboleslavsko.cz nebo na www.
facebook.com/NoveBoleslavsko.

Martin Weiss

dánky, lesy a louky. Zapomenout ne-
smíme ani na verše pro děti. Z uve-
dené tématiky se částečně vymyká 
sbírka Listopad vzpomínek.

V ní najdeme často nostalgii  
a smutek, objevují se motivy louče-
ní, ale i vzpomínky na rodinu, mládí  
a sny. Je to jakési autorovo bilan-
cování, vyznání se z hluboké lás-
ky k rodnému kraji a také k poezii,  
k oblíbeným autorům. I kdyby je bás-
ník nejmenoval, čtenář pozná verše 
ovlivněné Šrámkem, Seifertem, 
Nezvalem či Horou a snad i Hrubí-
nem. Všichni tito velcí čeští básníci 
ve své poezii vyslovili svou lásku  
k rodné zemi. Stejně tak pan Josef 
Brož. Nechci pana učitele srovnávat 
s největšími osobnostmi české po-
ezie, leč jeho verše mi tyto autory 
připomínají. Jsou prosté, skromné, 
opravdové a upřímné, plynou totiž ze 
srdce. Jednu z básní, které mě nej-
více oslovily, si dovolím uvést níže, 
myslím si, že je v ní obsaženo vše.

Na závěr snad už jen poděkuji 
panu učiteli – jak za ty zajímavé 
hodiny zeměpisu, tak za příjemné 
chvilky strávené s jeho poezií.

Čest jeho památce!

Jana Dumková

Nikdy jsem nebyl víc
než vesnický kluk ze Lhotic,

než skřivánek, co s rodnou zemí splývá,
z ní vzlétá do výše

a domovu, svým láskám nejspíše
tichounce, tiše zpívá

a se zpěvem se k hnízdu vrací.

Nikdy jsem nebyl víc
než zrnko vlčích makovic,

jiskérka, co se v dýmu ztrácí,
než horká slza svic,

pasáček oblaků a snů,
co nejdou zachytit, kterému zpřetrhali nit,

že ztratil navigaci.

A jestli přibylo do sbírek básní
pár veršů lásky, obavy a chval
z Podještědí a z Podbezdězí,

z rodného Českého ráje,
kde skály kvetou, jasmín jasní,

pak proto jen jsem ty kraje
ctil, bránil, miloval.

Snad proto jsem se zrodil,
žil tiše, skromně, váhavě
a z veršů stavěl piedestal,

abych měl maličký též podíl
na jejich oslavě.

Nikdy jsem nebyl víc
než plachý chlapec ze Lhotic

a tím jsem býti nepřestal. 

NIKDY JSEM NEBYL VÍC
Josef Brož

Za vlajky před radnicí město pochválila Česká 
vexilologická společnost. Znáte jejich symboliku?
Od konce listopadu vlaje před rad-
nicí čtveřice vlajek na stožárech, 
které zde byly instalovány během 
dokončování první etapy revitalizace 
náměstí. Vlajky jsou umístěné dle 
oficiálního protokolu, což ocenila  
i Česká vexilologická společnost. Ta 
město mimo jiné pochválila za tradi-
ci vyvěšováí vlajek v souvislosti se 
státními svátky a za propagaci vexi-
lologie vůbec.

Na nejčestnějším místě v aleji 
stožárů, vlevo od středu, vlaje vlaj-
ka České republiky. Vlajka Evropské 
unie vlaje vpravo uprostřed. Na le-
vém kraji se ve větru třepotá vlajka 
Středočeského kraje a vlajka Mni-
chova Hradiště je na kraji pravém.

Na středočeské vlajce jsou vy-
obrazeni dva čeští lvi a jedna černá 
plamenná orlice, která odkazuje na 
dynastii Přemyslovců. Doplňují je 
dvě vlnitá břevna symbolizující dvě 
největší řeky Středočeského kraje – 
Labe a Vltavu.

Vlajka města má červenou  

a žlutou (tj. zlatou) barvu odpoví-
dají barvám městského znaku. Bílé 
pruhy odkazují na erb rodu Budovců  
z Budova, k němuž se město hlásí. 
Zlatý Ondřejský kříž tvarově připo-
míná zkřížené opatské berly. Více  
o symbolice městských znaků mů-
žete nalézt na webu města v sekci  

O městě na kartě Symboly města.
Levý krajní stožár, kde zavlála 

jako první středočeská vlajka, hodlá 
město využívat při zvláštních příle-
žitostech. Nebude zde tedy stabilně 
vlát jediná vlajka. Například v první 
polovině prosince byl na tomto sto-
žáru vyvěšen černý prapor k uctění 
památky Josefa Brože, učitele, bás-
níka a držitele ceny města ze Lhotic, 
který 7. prosince skonal ve věku ne-
dožitých 100 let. V budoucnu se na 
tomto stožáru nejspíše objeví opět 
tibetská vlajka nebo vlajky partner-
ských měst, až jejich delegace na-
vštíví Mnichovo Hradiště.

Martin Weiss

Mobilní rozhlas je zpět. Nabídne informační 
servis, elektronický zpravodaj i newsletter
Mimořádná situace, v níž jsme se 
nacházeli kvůli pandemii po většinu 
loňského roku, ukázala, jak důležité 
je pro město mít komunikační kanál 
pro rychlé a efektivní informování 
obyvatelstva. Radnice v době, kdy 
se měnila každým dnem vládní opat-
ření, začala aktivně využívat Mobilní 
rozhlas, službu, která značně napo-
mohla informovat v čase krize obča-
ny, a to rychle a přehledně. Protože 
se Mobilní rozhlas osvědčil, nyní 
přichází jeho verze rozšířená s ohle-

dem na potřeby Mnichova Hradiště.
Mnichovohradišťský Mobilní roz-

hlas se rozběhne v průběhu ledna. 
Radnice začne jeho prostřednictvím 
ve větší míře šířit aktuální informa-
ce a kromě informačního servisu 
budou další funkce záhy přibývat 
– například půjde o elektronickou 
verzi Kamelotu, newsletter, adresné 
informování o probíhajícím čištění 
ulic, možnost zapojit se do participa-
tivního rozpočtu...

Občané, kteří o službu projeví 

zájem, se registrují na webu města 
(http://mnhradiste.mobilnirozhlas.
cz/registrace), případně si stáhnou 
do svého chytrého telefonu aplikaci 
Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko 
a registraci provedou v jejím rozhra-
ní. Následně začnou formou SMS, 
e-mailů či zpráv přímo v aplikaci 
přijímat zprávy rozesílané městem.

Pravidelné čtenáře Kamelotu 
bude jistě zajímat, že do aplikace 
bude záhy implementována funkce 
Chytrý zpravodaj, která umožní číst 

zpravodaj přímo na mobilním tele-
fonu, tabletu či počítači. Tato verze 
zpravodaje však bude vybavena 
aktivními odkazy na internet, což 
usnadní hledání. Zajímavé to bude 
jistě i pro inzerenty, kterým rekla-
ma v městském zpravodaji umožní 
nasměrovat čtenáře přímo na jejich 
weby či internetové obchody.

Jste-li rádi v obraze, bude Mo-
bilní rozhlas pro vás to pravé.

Martin Weiss

Více o životě a tvorbě 
Josefa Brože naleznete na straně 

11 tohoto vydání.

O zásady rozvoje z Hradiště mají zájem další města
Na svém prosincovém zasedání 
schválili zastupitelé nové Zásady 
rozvoje území města Mnichovo Hra-
diště. Strategický dokument je výraz-
ně objemnější než jeho předchůdce, 
zpřesňuje podmínky pro soukromou 
komerční výstavbu a aspiruje na to 
být ještě účinnějším nástrojem při 
regulování rozvoje města.

Přijetím zásad pro výstavbu uči-
nilo Mnichovo Hradiště v roce 2018 
velký krok kupředu. Kdykoliv má od 
té doby soukromý investor záměr ve 
městě vybudovat komerční areál či 
nemovitost o rozloze větší než 600 
metrů čtverečních, získá od místní 
samosprávy kladné vyjádření ve 
stavebním řízení jen v případě, že 

bude projekt v souladu s tímto do-
kumentem. Vedení města má díky 
zásadám oprávnění požadovat od 
investorů, aby se při přípravě pro-
jektů více zaměřovali na ekologii, 
investovali do veřejné infrastruktu-
ry, preferovali výstavbu na takzva-
ných brownfieldech před stavbou 
na orné půdě, kompenzovali městu  
nepříjemnosti způsobené stavbou 
atd.

Přijetí prvních zásad reagovalo 
na výrazný tlak ze strany investorů 
na výstavbu, kterým se vyznačovaly 
poslední roky. V duchu zásad už ve-
dení města postupovalo při jednání 
se společností SW Real Estate Man-
agement, když připravovala výstav-

bu v bývalém areálu Liazu, se spo-
lečností Vendo Park, jehož obchodní 
dům nyní stojí vedle Penny marketu, 
s investorem menší haly u Černé sil-
nice nebo s investorem VGP Parku, 
jehož projekt logistického areálu rea-
lizován nebyl. 

Vzhledem k tomu, že jednání  
s investory nebyla mnohdy jednodu-
chá a investoři opakovaně rozporo-
vali znění zásad, přistoupila radnice  
k jejich rozpracování. Proces, jehož 
se účastnily zejména dvě právní 
kanceláře, právnička města Zuza-
na Tomášová, projektový pracov-
ník Ondřej Šindelář, vedení města  
a architekt města Jan Světlík, trval 
více než rok. Na jeho konci se zá-

sady rozrostly ze dvou na 14 stran  
a představují pro jednání s develo-
pery ještě ostřejší výzbroj.

Zásady výstavby se staly pří-
kladem dobré praxe, kterou zástup-
ci Mnichova Hradiště vyvážejí i za 
hranice regionu. Starosta Ondřej 
Lochman s právničkou města je na 
pozvání starostů z obcí v koridoru 
kolem dálnice D8 v létě prezentovali 
právě v severozápadních Čechách 
a na podobné setkání jsou zvaní  
v lednu do Liberce. O dokument se 
zajímají i vedení dalších měst – na-
příklad Bakova nad Jizerou, Mladé 
Boleslavi nebo Chrudimi.

Martin Weiss
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Kino bilancuje rok 2020: nejvíc diváků vidělo Vlastníky
Není každý den posvícení, jak říká 
staré přísloví, a to platí jak v sou-
kromí, tak v práci. Minulý rok byl pro 
naše kino velmi neveselý, znovuote-
vření není v dohledu, můžeme jen 
čekat a doufat, že rok 2021 přinese 
lepší výsledky.

Kino v roce 2020 hrálo pouze od 
1. ledna do 8. března a poté od 14. 
května do 11. října. Odehrálo 163 
projekcí (v běžných letech to bývá 
kolem 300), které navštívilo 5290 
diváků, z toho v lednu a únoru 2848. 

Nejnavštěvovanější filmy byly 
Vlastníci, Příliš osobní známost, 
Chlap na střídačku, Tlapková patro-
la 2 a V síti. Všechny tyto filmy měly 
vysokou návštěvnost pouze v lednu 
a únoru. V průběhu dalších měsíců 
se jen dva filmy přiblížily hranici 100 
diváků na projekci – Šarlatán a Bá-
bovky. Kromě Tlapkové patroly 2 se 
tedy vesměs jednalo o české filmy, 
většinou komedie. 

Z cestovatelských a jiných na-
plánovaných přednášek jsme stihli 
realizovat čtyři – mohli jste přijít na 
přednášku o Indonésii a Skotsku  
a na podzim na diashow fotografa a 
cestovatele Jiřího Kolbaby a besedu 
s Andorem Šándorem o bezpeč-
nostních hrozbách. 

V letošním a následujícím roce, 
až dojde k uvolnění vládních opat-
ření, čeká diváky obrovská „nálož“ 
nových titulů, stále odkládaných 
premiér. Data se mohou měnit,  
u některých filmů dosud nejsou zná-
má. Můžete je sledovat například 
na internetové stránce www.csfd.cz  
v sekci Kino – premiéry. 

Zatím si užívejme alespoň tele-
vizní nabídku! Do nového roku vám 
přejeme především zdraví a těšíme 
se na vás co nejdříve v kině! 

 
Marcela Jindříšková,

Kino Mnichovo Hradiště

Otevírací doba infocentra 
z kraje nového roku
Pokud vládní nařízení umožní v led-
nu provoz služeb, bude infocentrum 
otevřeno v časech standardní oteví-
rací doby vždy v pondělí, ve středu 
(8:30–12:00 a 13:00–16:00) a v pá-
tek (8:30–12:00 a 13:00–15:30). 

Aktuální informace však sle-
dujte vždy na webu města nebo na 
facebookovém profilu Městské infor-
mační centrum Mnichovo Hradiště. 
Samozřejmě máme v prodeji nové 
knihy Příběh Mnichova Hradiště  

a Mladoboleslavsko. Pokud byste 
měli zájem, prodáváme také vstu-
penky na jarní představení v divadle 
a na kulturu obecně přes různé por-
tály. Pravda, poslední dobou k nám 
pro vstupenky moc nechodíte, spíše 
nám je nosíte zpátky, ale třeba se už 
začne blýskat na lepší časy a kultura 
ožije.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Příroda na dosah: lávka přes Jizeru či nové polní cesty
Ohlášenou přípravu projektu lávky 
přes dálnici, jíž je věnován článek 
na titulní straně tohoto vydání, oce-
ní všichni, kteří začínají své výlety 
a vyjížďky do přírody v Mnichově 
Hradišti. Turisté, cyklististé, ale třeba 
i sportovci však budou jistě kladně 
hodnotit i další chystané investice, 
které přírodu přibližují městu.

Bezpečný přechod přes dálnici 
není aktuálně jedinou chystanou 
stavbou svého druhu. Už od roku 
2019 probíhají přípravy stavby lávky 
přes Jizeru u výrobního areálu spo-
lečnosti Kofola, kde si mnozí ještě 
pamatují most, jenž byl odstraněn 
v 80. letech. Stavební povolení by 
mělo město mít k dispozici každým 
dnem, projektový tým následně ještě 
během ledna podá žádost o dotaci 
na Státní fond dopravní infrastruktu-
ry. „Pokud by se nám dotaci z SFDI, 
která činí 85 procent uznatelných 
nákladů, získat nepodařilo, máme  
v hledáčku i další dotační tituly,“ 
uvádí Ondřej Šindelář, člen projekto-
vého týmu města. Jasno o přidělení 
dotace na spojnici obou břehů řeky 
pro pěší i cyklisty bude v květnu. 
Projekt již podpořil Nadační fond 
ŠKODA AUTO částkou 500 tisíc 
korun a se sousedním Klášterem 

Hradištěm nad Jizerou město uza-
vřelo dohodu, podle níž se obě sídla  
o náklady na stavbu podělí.

V letošním roce bude rovněž 
pokračovat obnova cest v krajině  
a péče o ty stávající. Nově se turisté 
budou moci na podzim vydat mezi 
poli po stezce z Dnebohu směrem 
na Hoškovice, která bude vytvořena 
po vypršení pachtovních smluv se 
Zemědělským družstvem Březina. 
Údržby se dočká cesta mezi Podo-
lím a Kruhy a také trasa mezi zám-
kem a Hoškovicemi, kde v letošním 
roce přibudou lavice a infopanel. 
Mnichovo Hradiště se bude také 
podílet na obnově a údržbě cest ko-

lem Káčova, kde muži z Hněvousic 
v roce 2020 odvedli spoustu práce. 
Kromě všeho zmíněného proběhne 
v aleji u Hoškovic v červnu první 
Hradišťské třešňobraní, o v posled-
ních letech vysázená stromořadí se 
bude pravidelně pečovat a dojde i na 
přípravu nových cest a alejí – měs-
to bude usilovat o dokončení cesty 
vedoucí z Dolců do Hoškovic nebo 
vysázení alej podél cesty z Dobré 
Vody na Horku..

K vývoji došlo rovněž v přípa-
dě páteřní cyklostezky Greenway 
Jizera. Firma 4roads s.r.o. dokon-
čuje studii proveditelnosti v úseku 
Loukov-Bakov a tato studie zodpo-

ví, zda je vedení cyklostezky přes 
obce v pořádku. Také naznačí, které  
z plánovaných etap by měly mít pri-
oritu. Ty budou následně projekčně 
rozpracovány. Patrně to však zatím 
nebudou etapy v katastru Mnichova 
Hradiště. Pro město pokračování 
příprav znamená nutnost vyřešit  
a vypořádat majetkové poměry, které 
budou hlavní brzdou další projekční 
přípravy. Primárně půjde o úsek 
mezi areálem Kofoly a Bakovem 
nad Jizerou. Realizace nových částí 
Greenway Jizera je tedy projektem 
spíše středně- až dlouhodobým.

Martin Weiss

Rozpočet na rok 2021 je schválený
Zastupitelé na svém posledním le-
tošním zasedání ve středu 16. pro-
since schválili kromě jiného také roz-
počet na rok 2021. Letošní sestavení 
rozpočtu pro příští rok bylo značně 
problematické. Predikce sdílených 
daňových výnosů, které jsou zákla-
dem rozpočtu příjmů téměř všech 
obcí (tvoří obvykle 60 až 80 procent 
běžných opakujících se příjmů) je 
značně nepřehledná: je schválený 
státní rozpočet se schodkem téměř 
300 miliard Kč. Přitom není schvále-
ný daňový balíček a dopady daňové-
ho balíčku, které byly vyčísleny na 
zhruba 100 miliard Kč, do státního 
rozpočtu promítnuty nejsou. Další 
neznámou veličinou, která by mohla 
ohrozit naše příjmy, je covid-19 – 
budou další vlny a lockdowny? Kolik  
a jak dlouho potrvají? Jak ovlivní 
vývoj ekonomiky? Otázek je mnoho.

Za těchto chaotických podmí-
nek jsme naplánovali příjmy ve výši 
209 milionů Kč a výdaje ve výši 213 
milionů Kč. Do daňových příjmů ve 
výši 136 milionů Kč, které město 
dostává ze státního rozpočtu dle 
předem daných kritérií, jsme promítli 
vliv zrušení superhrubé mzdy – pro 

naše město to znamená propad o 11 
milionů Kč. Pokud ale bude schvá-
lený daňový balíček ve verzi odsou-
hlasené senátem (tedy včetně navý-
šení daňové slevy na poplatníka), 
budeme muset výnosy z daní ještě 
asi o další čtyři miliony snížit. Na 
druhou stranu by to v tomto případě 
pro obce a města mohlo znamenat 
obdržení částečných kompenzací ze 
státního rozpočtu zpět, v našem pří-
padě by se jednalo o cca tři miliony.

Daňové příjmy tvoří 65 procent 
rozpočtu příjmů. Další největší čás-
tí příjmů jsou dotace – očekáváme 
63 milionů Kč, což je 30 procent 
příjmů. Pozitivní je, že díky úsilí na-
šich projektových pracovníků tvoří  
z této částky téměř 40 milionů dota-
ce mimořádné, zejména investiční, 
na probíhající či již ukončené akce 
(komunitní centrum, regenerace síd-
liště včetně zeleně v Jaselské ulici, 
komunikace V Cestkách, postupná 
revitalizace lesoparku…). Jen pro 
úplnost dodávám, že letos jsme  
z mimořádných dotací dostali také 
asi 40 milionů a dalších 20 by-
chom měli ještě inkasovat v roce 
2022. Zbývající část příjmů, pět 

procent, tvoří ostatní nedaňové vý-
nosy – vstupné do muzea, výpůjčky  
v knihovně, dividenda z Vodovodů  
a kanalizací MB, pokuty apod. 

Ve výdajích plánujeme utratit 
213 milionů, z toho 150 milionů tvoří 
výdaje neinvestiční čili jinak běžné 
či provozní, tedy výdaje na provoz 
škol, kulturních zařízení, hasičů, 
policie, správy města, sportovních 
objektů atd. Při sestavování provoz-
ního rozpočtu jsme se snažili šetřit, 
ale ne výdaje zásadně oklešťovat, 
aby nemuselo dojít k omezování slu-
žeb či provozů jednotlivých zařízení 
nebo k zanedbání oprav a údržby 
majetku města. Ale i v rozpočtu vý-
dajů máme některé nejasné položky, 
u kterých může dojít k navyšování, 
jedná se například o dopravní ob-
služnost či odpadové hospodářství.

V investičním rozpočtu je téměř 
64 milionů Kč. V rámci něj plánujeme 
především dokončovat rozpracova-
né projekty, jako je pokračování revi-
talizace náměstí a sídliště Jaselská 
(včetně zeleně), dokončení rekon-
strukce Husovy ulice, dále bychom 
chtěli začít postupnou rekonstrukci 
hotelu Hrozen a budovy Klubu.  

V rozpočtu investic jsou i další men-
ší položky, některé z nich předsta-
vují výdaje na projektovou přípravu 
budoucích akcí, zejména těch, kde 
očekáváme možnost financování  
z různých dotačních výzev.

V letošním roce máme rozpo-
čet, kde výdaje (213 mil. Kč) jsou 
vyšší než příjmy (209 mil. Kč), tedy 
o čtyři miliony. Tento schodek za-
financujeme z rezervy ze zůstatku 
z minulých let. Je však zřejmé, že 
k rozpočtu na rok 2021 se budeme 
muset vrátit, a to ihned, jak budou 
k dispozici relevantní podklady, ze 
kterých čerpáme informace pro se-
stavení našeho rozpočtu daňových 
příjmů. A pochopitelně se k rozpočtu 
budeme vracet i dál v průběhu  roku, 
ostatně s rozpočtem pracujeme prů-
běžně každý rok.

Všechny podrobnosti o očeká-
vaných příjmech i výdajích můžete 
nalézt v dokumentu Rozpočet města 
Mnichovo Hradiště na rok 2021, kte-
rý je zveřejněn na stránkách města 
www.mnhradiste.cz.

Jaroslava Kolomazníková,
finanční a školský odbor MÚ

Dopis předplatitelům 
abonentních programů
Vážené dámy, vážení pánové, letoš-
ní rok nepřeje asi žádnému odvětví 
podnikání, mimo farmacii. Ani v kul-
tuře na tom nejsme lépe. 

Po celý rok jsme zápasili  
s přesuny a na podzim bohužel již  
i s rušením pořadů. Rekordmanem 
je zajisté divadelní představení Velká 
zebra aneb Jak že se to jmenujete?, 
které bylo přesunuto pětkrát, než 
jsme byli nuceni představení zrušit. 
Zakoupené jednotlivé vstupenky se 
vrací v městském informačním cen-
tru na Masarykově náměstí a vy, co 
máte abonentku, obdržíte poukaz na 
zakoupení jiného představení či kon-
certu v roce 2021 a 2022. Budeme 
velmi rádi, když poukaz využijete  
a přijdete k nám do divadla.

Co se týká pořadů, které se pře-

souvají či ruší, sledujte pravidelně 
aktualizovanou stránku www.mnhra-
diste.cz/zivot-ve-meste/kultura/klub/
kultura-aktualne.

Děkuji Vám jménem svým  
a jménem všech zaměstnanců Klu-
bu za podporu. Velmi nás těší zájem 
o kulturu i v této nelehké době a věř-
te nám, že jen, co to bude možné, 
Vám nabídneme náhradní termíny 
přesunutých představení a koncertů 
a uvedeme i další nabídku v podá-
ní skvělých umělců, které k nám do 
Hradiště chceme pozvat.

Přejeme Vám šťastné vykročení 
do nového roku.

Dominik Malý,
Klub Mnichovo Hradiště

Příběh Mnichova Hradiště 
jde doslova na dračku!
Od 10. prosince je v prodeji objemná 
kniha o historii Mnichova Hradiště 
z pera regionálních historiků Pavla 
Sosnovce, Lenky Křížové a Jana Ju-
řeny, která na pětistovce stran odkrý-
vá příběh města od nejstarších dob 
až po stavbu dopravního terminálu  
v roce 2019. Zájem o ní byl v prosin-
ci mimořádný.

„Původně jsme plánovali prodej 
knihy z výdejního okénka, ale před-
vánoční rozvolnění protiepidemic-
kých opatření nám umožnilo začít ji 
distribuovat ve standardním provo-
zu,“ uvádí jednatel Klubu Mnichovo 
Hradiště Dominik Malý a dodává, že 
jen za první týden se knihy prodalo 
přes 800 výtisků.

Není divu. Autoři platí na poli 
regionální historie za odborníky na 
slovo vzaté, kniha láká na velmi 

vkusné grafické zpracování, stov-
ky obrazových příloh a vyobrazení  
a především se věnuje i obdobím, 
která dosud nebyla z pohledu histo-
riografie systematicky zpracována. 
V neposlední řadě se podařilo trefit  
s termínem vydání krátce před Vá-
noci do ideální části roku.

Kniha se nyní za 495 Kč prodává 
na několika distribučních místech (in-
formační centrum, Knihkupectví-Pa-
pírnictví Hana Otáhalová, pokladna 
městského úřadu, městská knihov-
na) a také na e-shopu. Ten městu  
k využití nabídl Jan Nohýnek z firmy 
Nábytek Honza (https://obchod.na-
bytek-honza.cz/Zdrave-spani/Dopln-
ky/kniha-Pribeh-Mnichova-Hradiste/
menu-id-61). 

Martin Weiss

Vracení vstupenek 
za zrušená představení
Na podzim loňského roku musel 
Klub Mnichovo Hradiště zrušit ně-
kolik pořadů. Konkrétně se jednalo  
o koncert skupiny Nezmaři, hru Vel-
ká zebra aneb Jak že se to jmenu-
jete? a stand-up Lukáše Pavláska 
Kdo nepláče, není Čech. Vstupen-
ky je možné vrátit do 31. března  
v městském informačním centru, 
které je otevřené každé pondělí, 
středu a pátek. Poukazy pro abo-
nenty za zrušené představení Velká 
zebra se budou vydávat v kanceláři 
divadla

Ostatní pořady se snažíme pře-
sunout na dobu, kdy bude divadlo 
opět v provozu. Jedná se o Marim-
bový recitál Ladislava Bilana, Cirku-

sáckou pohádku, Rošádu, komedii 
Dva nahatý chlapi, Pohádky pana 
Pohádky, Musica a tre, Deštivé dny, 
Hudební koktejl Felixe Slováčka, 
Splašené nůžky a Dva sněhuláky  
o Vánocích.

Je velmi pravděpodobné, že ani 
v lednu se divadla nebudou moci 
otevřít. V tom případě začneme opět 
jednat s účinkujícími o nových ter-
mínech. O jakýchkoliv změnách vás 
budeme informovat na webových 
stránkách města nebo na faceboo-
kové stránce Klub Mnichovo Hradi-
ště.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Nejnavštěvovanějším filmem roku 2020 byli v Hradišti Vlastníci. Jiřího Havelky.
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Ondřej Lochman: Jak kombinuji práci 
a rodinu? Hlavně se neptejte mojí ženy

S novým rokem otevírá Kamelot novou rub-
riku, v níž nabídne rozhovory se zajímavý-
mi Hradišťáky a dalšími osobnostmi, které 
mají k Mnichovu Hradišti blízko. A proč prá-
vě štafeta? Protože zpovídaná osobnost vždy 
navrhne další osobu, se kterou redakce Ka-
melotu zpracuje rozhovor do následujícího 
čísla. A aktér rozhovoru samozřejmě dostane 
možnost zeptat se dalšího „závodníka“ na to, 
co ho bude zajímat.

Jak vidí nejbližší budoucnost? 
Co městu přinese jeho angažmá  
v krajském zastupitelstvu? A jak jde 
dohromady práce na plný úvazek  
a péče o tři syny? Na to se Kamelot 
zeptal starosty Ondřeje Lochmana.

Rozhovor spolu vedeme týden 
před Vánoci. Už jste měl čas za-
číst se do Příběhu Mnichova Hra-
diště?

Doufám, že budu mít příleži-
tost mezi svátky, zatím jsem knihu 
jen prolistoval. Začetl jsem se ale 
okamžitě. Otevřel jsem ji na stránce 
věnované profesím a živnostníkům, 
kteří ve městě podnikali v 19. století, 
a žasl nad tím, kolik tu bylo kovářů, 
kolářů nebo hostinských. Knihu už 
jsem v posledních dvou letech viděl 
několikrát, ale je něco jiného, když 
člověk vidí rukopis a potom hoto-
vou knihu. Mám z výsledku skvělý 
pocit, protože si myslím, že jsme 
rozsahem i kvalitou a také grafic-
kým zpracováním předstihli všechny 
předchozí publikace o historii města.  
A samozřejmě také váhou. Náklad 
byl dva tisíce kusů a já věřím, že 
brzy budeme chystat dotisk. Cenu 
jsme se snažili nastavit tak, aby se 
kniha dostala k maximu Hradišťáků 
a zároveň nešlo o ztrátový podnik.

Jak bude podle vás příběh Hradiš-
tě pokračovat v roce 2021?

Určitě bude výrazně ovlivněný 
pandemií. Komunitní život byl v zá-
věru roku ochromený a minimálně 
na začátku letošního roku to nebu-
de jiné. O každém městě můžeme 
přemýšlet jako o celku sestávajícím 
ze dvou složek. Jednou je infra-
struktura – ulice, domy – a příroda, 
druhou lidé, kteří město reálně tvoří, 
a kultura. Bohužel tato tvůrčí vrst-
va je pandemií výrazně narušená  
a v chodu zůstává jen díky setrvač-
nosti a digitálním nástrojům. Oče-
kávám, že ještě nějakou dobu bude 
situace bolestivá, ale na druhou stra-
nu nepochybuji, že krizi překonáme. 

Společenský život v roce 2020 do 
velké míry ustrnul. Velké projekty 
jako revitalizace náměstí, sídliště 
Jaselská nebo stavba komunitní-
ho centra však pokračovaly. Bude 
mít Hradiště tímhle tempem, dej-
me tomu za deset let, ještě vůbec 
co realizovat?

Toho bych se nebál. Největší 
část revitalizace náměstí proběhne 
letos. Půjde o severní část mezi rad-
nicí a poštou. Zastupitelům, kteří pro 
pokračování této zásadní investice  
v prosinci zvedli ruku, bych rád po-
děkoval. Náměstí by mělo být hotové 
v roce 2022, možná 2023, protože 
kromě vlastní plochy náměstí se bu-
deme zabývat ještě renovací budovy 
Klubu. Ta se kvůli všem prioritním 
investicím zpozdila a zahájena bude 
napřesrok. Dlouho se uvažovalo, 
zda do Klubu nepřestěhovat muze-
um, ale s koupí hotelu Hrozen se 
ukázala jako lepší varianta vybudo-
vání zázemí pro muzeum právě tam.

To by bylo náměstí, Klub a případ-
ně Hrozen. Předpokládám, že se-
znam investic ale bude jistě delší. 

Prioritních je aktuálně pět násle-
dujících projektů. Náměstí, budova 
klubu, revitalizace sídliště Jasel-
ská včetně ulice ČSLA, dokončení 
projekční přípravy nového průtahu 
městem a příprava dlouhodobé kon-
cepce a projekce škol. Co se týče 
posledního jmenovaného, cílem 
města je mít do tří až pěti let nové 
školní třídy, abychom zajistili dosta-
tečnou kapacitu školských zařízení 
pro silné ročníky. Na prosincovém 

zasedání zastupitelstva přednesl 
architekt města analýzu rozvoje 
školství v horizontu dalších 15 let, 
která obsahuje soupis všech mož-
ných způsobů, jak navýšit kapacity 
našich škol a vytvořit pro pedago-
gy a školáky odpovídající zázemí.  
V součtu je toho za nějakých 700 
milionů, kdybychom se rozhodli re-
alizovat vše. Takže rozhodně máme 
do budoucna, na čem pracovat. Jen 
nová sportovní hala, která by moh-
la vzniknout ve Studentské ulici, by 
spolkla odhadem 110 milionů. 

Skoro to zní, jako by na městský 
rozpočet neměla vliv koronakrize. 
Jak ovlivnila plánování budoucích 
projektů?

Kdybychom si v květnu nevy-
křičeli kompenzace a nechali vládu 
sáhnout do rozpočtů měst a obcí 
tak, jak měla v plánu, bolelo by 
nás to víc. Před rozvířením debaty  
o změně daní jsme počítali s propa-
dem příjmové strany rozpočtu o 10 
až 15 procent. Vzhledem k tomu, že 
zatím není jasné, který daňový balí-
ček bude schválen, stále netušíme, 
o kolik jako město reálně přijdeme. 

Vytváření nejistoty v době, kdy se 
formují rozpočty, je samozřejmě 
zcela nevhodné. Ale chápu, že jsou 
příští rok parlamentní volby. Jen je to 
ryzí vypočítavost premiéra. Nižším 
daním samozřejmě fandím, ale pou-
ze v případě, kdy je jasné jak dluh 
státu zacelíme. Odpověď neznáme. 
Nikdo zatím neřekl, kdo a jak tenhle 
účet zaplatí. Z toho vyplývá, že to 
budeme během pár let my všichni.

Jaké konkrétní dopady na město 
může snížení příjmů způsobit?

Projekty, které nejsou klíčové, 
budeme posouvat do budoucnosti. 
Nemohu být ale konkrétní vzhledem 
k tomu, že v tuto chvíli neznáme ob-
jem finančních prostředků, o které 
budeme letos chudší. Nebýt covi-
du, měli bychom na stole tři velká 
témata – odpady, vodu a dopravu. 
Na planetě i ve městě je nás stále 
víc a produkujeme stále víc odpadu, 
jehož likvidace je dražší a dražší. 
Vedení města, ať bude jakékoliv, 
bude nucené zvyšovat poplatky za 
odpady, protože ceny za skládkovné 
určované státem porostou do roku 
2030 raketovým tempem. 

Velkým tématem je voda. Ačko-
liv po několika velmi suchých letech 
byl loňský rok na srážky průměrný, 
deficit přetrval. Voda je stále vzác-
nější komodita a my si to musíme 
uvědomit a hospodařit s ní lépe. 
Také cena vody půjde postupně na-
horu a na vině nebude jen inflace, 
ale i to, že bude zkrátka vzácnější. 
Během realizace některých projek-
tů tak už nyní k vodě přistupujeme 
jiným způsobem. Například na ná-
městí vzniknou retenční nádrže, ze 
kterých se bude následně zalévat,  
v Jaselské jsme zase ve značné 
míře používali zasakovací dlažby.  

Jako třetí velké téma vidím do-
pravu – stále přibývá vozů a na Bole-
slavsku jich už nyní máme na počet 
obyvatel nejvíc v republice. I vzhle-
dem k pandemii se doprava velmi 
individualizovala a veřejná doprava 
má proto problémy s financováním. 
Covid způsobil velké výpadky tržeb 
dopravců, kteří nyní žádají obce, 
kraje a stát o kompenzace. Máme 
poměrně hustou síť linek, ale jízdné 
se přitom deset let nezvedalo. Ať se 
každý podívá, zda má dnes stejné 
příjmy jako před deseti lety. Stát 
bude náklady ve větší míře přená-
šet na obce, města a kraje a ty na 
občany, aby nezvedaly vnitřní dluh. 
Hledání rovnováhy mezi cenou do-
pravy a její dostupností je na místě.

 
Rok 2020 byl ve vašem životě bo-
hatý na události – na svět přišel 
váš třetí syn, byl jste zvolen do 
zastupitelstva kraje. Jak dáváte  
v poslední době dohromady poli-
tickou práci a rodinu?

Neměnil bych... Ale náročné 
to je. Nechci plakat, nemám na to 
ostatně nárok, protože sám rozho-
duji o tom, kolik si toho na sebe nalo-

žím, ale moje žena má pravdu, když 
mi vyčítá, že svůj čas dělím mezi 
rodinu město a teď ještě kraj a že 
mi nezbývá žádný čas jen pro sebe.  
S příchodem dětí, které jsme měli až 
ve vyšším věku, zato rychle po sobě, 
přišla navíc velká změna v životním 
tempu. Dříve jsem neměl problém 
vystačit se čtyřmi, pěti hodinami 
spánku a byl jsem zvyklý pracovat 
do noci. S dětmi to ale dlouhodobě 
nejde. Dnes už se snažím po půlnoci 
nepracovat a můžu si to dovolit, pro-
tože vím, jak dobrý a zkušený tým 
máme na radnici. Myslím, že kom-
binovat čas doma a v práci mi jde, 
ale raději se neptejte mojí ženy. Té 
nesmím zapomenout poděkovat za 
podporu.

Dotkli jsme se vašeho angažmá  
v krajském zastupitelstvu. Jaká 
nálada nyní na kraji panuje?

V zastupitelstvu se nás řada 
teprve rozkoukává. Po volbách to-
tiž došlo k velké obměně – napří-
klad zastupitelé za ČSSD a KSČM,  
z nichž někteří v zastupitelstvu se-
děli roky, jsou pryč – a nových tváří 
je celá řada. Vnímám, že se do lavic 
dostal svěží vítr, protože do zastupi-
telstva přišlo dost zkušených regio-
nálních politiků ve středním věku, 
kteří mají dostatek energie. Věřím, 
že to pomůže dostat do popředí ta-
ková ryze současná témata, jako je 
například digitalizace kraje. 

Na druhou stranu, kraje utrpěly 
kvůli covidu obrovskou ekonomic-
kou ránu a střední Čechy si musely 
dokonce půjčit 1,5 miliardy korun na 
dofinancování evropských projektů. 
Po zvýšených nákladech v oblasti 
zdravotnictví, propadu ekonomiky  
a žádných kompenzacích je pro 
kraje posledním hřebíčkem chys-

taný daňový balíček, o kterém už 
byla řeč.  Ten je ostatně podvodem 
na lidi. Jistě, po zrušení superhrubé 
mzdy nám v peněžence zůstane víc, 
ale za nějakou dobu v souvislosti  
s tím stoupne jízdné, nájmy nebo 
platby za odpady. Ve výsledku tak 
dluh budeme všichni muset zaplatit. 
To už ale bude dávno po volbách.

Jak hodnotíte dosavadní prezen-
taci nového vedení kraje? Nutno 
poznamenat, že hejtmanka Petra 
Pecková reprezentuje stejně jako 
vy hnutí Starostové a nezávislí.

To je pravda. Myslím ale, že  
i kolegové z jiných stran by souhlasi-
li, že současné vedení kraje obratem 
nastavilo nový způsob komunikace 
– přímější a lidštější. Samozřejmě, 
není to všechno, ale je to dobrý za-
čátek. Velmi kladně hodnotím také 
pravidelné dvoutýdenní telekonfe-
rence se starosty dalších ORP ve 
středních Čechách, které hejtmanka 
zavedla. Na těchto telekonferencích 
řešíme běžnou agendu a vyměňuje-
me si zkušenosti. Například v rámci 
krizového řízení velmi oceňuji po-
střehy starosty Brandýsa pana Pic-
ka, který je i v ústředním krizovém 
štábu. Čím více informací máme, 
tím lépe můžeme rozhodovat. 

Vzhledem k tomu, že jste byl 
součástí týmu, který po volbách 
vyjednával o novém uspořádání 
vedení kraje, mohl jste pomýšlet 
na post radního. Nakonec jste 
zastupitelem a předsedou výboru 
pro dopravu. Pomůže to Hradišti?

Nechtěl jsem víc tříštit své síly. 
Post radního už bych nezvládal. 
Jako předseda výboru pro dopravu 
budu moct řešit dlouhodobý stav sil-
nic a provádění jejich oprav. V Hra-
dišti máme cestmistrovství, takže 
věřím, že k sobě brzy najdeme cestu 
a také způsob, jak zlepšit současnou 
situaci. V posledních letech jsme  
v Hradišti řešili opravy ulic Jana 
Švermy, Jiráskovy, Jaselské, ná-
městí nebo dopravní terminál, taže 
jsem se v těchto tématech dosta-
tečně zorientoval a přišlo mi smys-
luplné stát se s těmito zkušenostmi 
předsedou výboru. A první progres 
už se dostavil. Na náměstí aktuálně 
řešíme otázku sklepů objevených při 
revitalizaci. Získat z kraje odpověď 
bylo těžké, nyní se to náhle podařilo 
a smlouva o spoluúčasti na opravě 
už se připravuje, takže město bude 
moci realizovat zajištění sklepů.  Pro 
Hradiště to tedy určitě plusové bude. 
Minimálně budeme vědět, co se kde 
děje a budeme mít prostor některé 
věci lépe nastavovat. Za Mnichovo-
hradišťsko a Mladoboleslavsko se 
budu bít, ačkoliv hodlám pracovat  
v zájmu celých středních Čech. 

S agendou výboru pro dopravu 
souvisí otázka kamionové do-
pravy a jejího omezení na území 
města...

Město už před rokem připravo-
valo měření, abychom měli k dispo-
zici data. To se mělo uskutečnit na 
jaře, ale od té doby není standardní 
situace. Na základě dostupných 
podkladů připravujeme variantu 
omezení vjezdu kamionů dopravní-
mi značkami. Rozpočtovaná máme 
rovněž stacionární úseková měření, 
jejichž smyslem je snížit rychlost ka-
mionů, ale i osobních aut. Padesát-
ka a sedmdesátka je v tomto případě 
dost velký rozdíl. To by lidé v Turnov-
ské ulici, v Hoškovicích, ve Veselé, 
ale i v okolních obcích, jako je Bílá 
Hlína nebo Boseň, mohli potvrdit. 
Nejlepší by ale bylo státní mýto, 
které by prostřednictvím digitálních 

nástrojů poslalo kamiony na dálnice. 
Lepší než les značek.

Jaká je situace kolem stavby 
kruhového objezdu, který má 
vzniknout v místě křižovatky u KM 
Prona?
Podle informací ze správy silnic 
bude do léta kruhový objezd vypro-
jektovaný a pak se na něj budou 
shánět peníze. 

Pokud odhlédneme od dopravy, 
zajímal by mě osud hotelu Hrozen. 
Nájemce v něm stále funguje?

Funguje, ale tvrdě na něj do-
padla koronakrize. Radní v prosinci 
konečně rozhodli o rekonstrukci 
budovy Klubu, což odblokovalo pří-
pravu přesunu městského muzea  
a infocentra do prostor Hroznu. Nej-
prve bude ale v objektu nutné nově 
vybavit kotelnu a investovat do sní-
žení energetické náročnosti budovy, 
do výměny oken a zateplení. Sta-
vební povolení chceme ještě letos.

Vloni si Hradiště vysloužilo mi-
mořádnou pozornost otázkou 
možného připojení k Libereckému 
kraji. Jak pokračují námluvy?

Námluvy jsou trochu silné slo-
vo, ale téma každopádně vyvolalo 
emoce. Měli jsme v Hradišti v krát-
ké době novináře takřka ze všech 
větších médií. Mezi Mnichovohra-
dišťskem a Libereckým krajem 
existuje řada spojnic, ale věc je 
komplikovaná. Pokračuje příprava 
analýzy, co by případné připojení  
k severním sousedům znamenalo, 
projednat bychom ji měli na únoro-
vém zastupitelstvu města. Upozor-
ňuji ale, že jde stále o akademickou 
diskuzi. Pokud by cokoliv nabíralo 
konkrétní obrysy, oslovili bychom 
zastupitele i občany. 

Je stále ještě živé téma stavby lo-
gistického areálu v Haškově? 

Díky městským zásadám pro 
výstavbu se podařilo plochu uhá-
jit. Od loňského února nemáme 
informaci od investora, zda hodlá  
v záměru pokračovat. Alespoň zatím 
usnuly i přípravy rozšíření areálu Ko-
foly. Myslím, že je na místě poděko-
vat občanům za podporu, společně 
jsme neúměrnou výstavbu odvrátili.

Řadě Hradišťáků se nelíbí kácení 
stromů na území města a ptají se, 
zda město pořádá náhradní vý-
sadbu. Ubývá ve městě stromů?

Naopak. Mnichovo Hradiště 
se stalo dokonce příkladem města, 
které zakládá nové aleje. Třeba tu 
od zámku do Hoškovic. Ve Veselé se 

vysazovalo za školou, na náměstí v 
Hradišti se na jaře zazelenají platany 
javorolisté. V Jaselské se kácelo a 
ještě bude kácet, ale stromy doplňu-
jeme – jde o jeřáby a javory babyka. 
Sázelo se také na dětských hřištích 
a nově vysázené stromy mají nyní 
podstatně větší péči. Více stromů 
než před revitalizací bude ve vý-
sledku také na náměstí, kde vznikne 
alej z hrušní a před poštou malý sad 
okrasných jabloní. Průtah městem 
bude lemovat alej javorů babyka.

 
Bude letos hotový nový územní 
plán?

Práce na něm běží už osm let  
a je to dlouhodobá bolest. V polovině 
roku bude další veřejné projednává-
ní a já si neumím představit, že by 
se letos územní plán neměl schválit.

Léto je sice ještě daleko, nehodlá 
ale město rozšiřovat pláž u Jize-
ry? Tématu se věnuje i analýza 
rozvoje sportu.
Vloni jsme se hodně věnovali le-
soparku a areál dole u řeky jsme 
trochu opomněli, a to i kvůli covidu, 
protože se nedostávalo brigádníků. 
Začínáme ale uvažovat o výměně 
dřevěných plat a o rozšíření areálu 
o volnočasové hřiště. Před hrází by 
mohlo malé sportoviště vzniknout.

Pláž byla v minulosti terčem van-
dalů. S těmi má Hradiště dost zku-
šeností. Daří se proti vandalismu 
bojovat?

Bohužel, vandalismus má  
v Hradišti něco jako tradici. Zrovna 
vandala, který poničil vybavení pláže, 
policie s pomocí radnice vypátrala  
a otec pachatele přišel škodu opravit 
– sám natřel převlékárny. Se zohý-
banými značkami a obrácenými koši 
se ale setkáváme poměrně často. 
Občas se někoho povede dohnat 
například díky tlaku přes sociální 
sítě nebo přes kamerové body – vět-
šinou jde o mladistvé – ale výmitit 
vandalismus nedovedeme. V tomto 
ohledu dávám větší šanci výchově  
v rodinách.

Co byste Hradišťákům popřál do 
nového roku?

Aby se nebáli toho, co je v no-
vém roce čeká, aby rok 2021 vyhlí-
želi s optimismem a aby se obrnili 
trpělivostí vůči všemu, co nás aktu-
álně omezuje. Těším se na to, až 
bude pandemie za námi a až se pří-
ští rok potkáme před radnicí opět se 
svařákem v ruce, což se nám letos 
nepoštěstilo. Pevně věřím, že tomu 
tak bude.

Martin Weiss
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

KOMUNITNÍ CENTRUM
ZÁŘÍ

Největší a nejnáročnější městskou 
investicí roku 2020 bylo jedno-
značně komunitní centrum v Míro-
vé ulici. Projekt za 66 milionů korun 
začal být realizován v roce 2019, 
ale příprava projektu odstartovala 
už mnohem dříve – v roce 2016, 
kdy byla na základě architektonic-
ké soutěže navázána spolupráce  
s ateliérem Projektil architekti. Od 
té doby se v Mírové změnilo mno-
hé.

Už v květnu 2017 se přestě-
hoval Klub dětí a mládeže MH  
a jeho dlouholeté působiště bylo 
demolováno. Takřka celý rok 2018 
musel projekt čekat na přesun 
trafostanice, který probíhal v režii 
společnosti ČEZ, a teprve v závě-
ru roku proběhl výběr zhotovitele. 
Tím se stala stavební společnost 
Brex. V souvislosti se stavbou byla 
dočasně demontována socha mat-
ky s dítětem, která se po skončení 
stavby do ulice opět vrátila.

Komunitní centrum zahájilo 
provoz 1. září. Školní kuchyně 
uvařila pro první strávníky vepřové 
maso na paprice a v následujících 
dnech začala vydávat 650 jídel 
denně. Poprvé v ostrém provozu 

byla z velké části prosklená jídelna 
otevřená do ulice a činnost v prosto-
rách v prvním patře zahájil také Klub 
dětí a mládeže a sociální organizace 
pracující s rodinami a dětmi.

Slavnostního otevření, jež se 
uskutečnilo ve středu 2. září, se zú-
častnilo několik set lidí. Novostavbou 

provedl architekt Petr Lešek, organi-
zace fungující nově v komunitním 
centru se představily a odpoledne 
ozvláštnila také kulinářská show ku-
chaře Jiřího Babici. Děti byly nadše-
né z hraček a dalšího vybavení škol-
ní družiny, které si mohly vyzkoušet, 
a nechyběla možnost vypravit se 

rovněž na zelenou střechu objektu.
Mnichovo Hradišti si mo-

derním multifunkčním objektem 
vysloužilo právem pozornost širo-
ké veřejnosti i uznání odborníků  
z oblasti architektury za odvahu. 
Nejdůležitější však je, že centrum 
slouží svému účelu.

STŘEDNÍ ČECHY, NEBO LIBEREC?
Zastupitelé se v září zabývali zprá-
vou o zvládání jarní vlny epidemie, 
z níž vzešel jasný závěr, že lépe 
fungujícím partnerem byl za mi-
mořádné situace Liberecký kraj  
a ne ten Středočeský, kam Mni-
chovo Hradiště spadá. Z následné 
diskuze o postoji tehdejšího vede-
ní kraje k samosprávám na peri-
feriích vzešel návrh, aby vznikla 
komplexní analýza, která by zváži-
la legislativní možnosti a případné 
dopady rozhodnutí stát se součás-

ZÁŘÍ

tí kraje Libereckého. Tato zpráva 
by měla být připravena na únorové 
zasedání zastupitelstva.

Téma se dočkalo mohutné 
mediální odezvy, a to zejména  
v souvislosti s nadcházejícími 
krajskými volbami. Jejich výsledky, 
které vedly k výrazné úpravě po-
měru sil v krajském zastupitelstvu 
a obměně vedení Středočeského 
kraje, však rozdaly nové karty. Ne-
zbývá než počkat na představení 
slíbené analýzy.

POD SILNICÍ LEŽÍ SKLEPENÍ
SRPEN

Těžká technika se při práci na 
revitalizaci jižní části náměstí po-
hybovala obezřetně. Stavebníci 
byli totiž upozorněni na případ  
z roku 2008, kdy při pracích na 
silnici před hotelem Hrozen došlo  
k propadu vozovky. A na dutinu 
pod vozovkou narazili dělníci i le-
tos.

Když se pod lžící bagru obje-
vil otvor vedoucí do podzemí, se-
stoupili do něj  zástupci stavebníka  

i radnice. Ocitli se v systému skle-
pení, a to jak tesaných do skály, 
tak zděných. Tyto sklepy na místě 
zůstaly  po zbourání domů při pře-
stavbách v 70. letech. Město ná-
sledně objednalo geofyzikální prů-
zkum od Hroznu až po Komerční 
banku a prostory nechalo zaměřit. 
Nyní se schyluje k podpisu smlou-
vy o převodu části dotčeného po-
zemku na město, aby bylo možné 
sklep dlouhodobě zajistit.

PROCESÍ
ČERVENEC

Na svatou Annu, v neděli 26. 
července, vykročilo po slavnost-
ní poutní bohoslužbě v kostele 
sv. Jakuba k soše sv. Anny v ulici 
V Lípách procesí. V čele prapo-
rečníci s historickými praporci, 
děkan Pavel Mach ve slavnost-
ním ornátu, baráčníci, členové 
folklorního souboru v krojích  
a další účastníci. Došlo tak k ob-
nově tradice poutního procesí, 
které bývalo se svátkem patronky 
Mnichova Hradiště vždy spojené. 
Účastníky procesí následně če-
kalo pohoštění ve farní stodole  
a  muzika. Když průvod pro-
cházel mezi atrakcemi a stánky  
v ulici V Lípách, došlo po leti-
té přestávce k symbolickému 
prolnutí dvou světů – světského  
a církevního.

NOVÉ HŘIŠTĚ MSK HOSTILO BENEFIČNÍ UDÁLOST

jako Robert Záruba, Ivan Trojan, 
Jakub Štáfek, Vojta Dyk, Dominik 
Hašek, Jan Koller, Patrik Berger, 
Vladimír Šmicer, David Pastrňák, 
Jakub Voráček a mnoho dalších.

V rámci benefice bylo možné 

ČERVENEC

Hlavní hřiště Mnichovohradišťské-
ho SK procházelo v první polovině 
roku kompletní rekonstrukcí a díl-
čími proměnami prošel celý areál 
v Klášterské ulici. Klub slavnostní 
otevření po realizaci této zásadní 
investice naplánoval jako velkou 
dvoudenní charitativní akci na pod-
poru rodiny Hanušových, jejichž 
syn Honzík se od narození potýká 
s řadou zdravotních problémů.

O pouťovém víkendu 25. a 26. 
července se uskutečnil nejprve hu-
dební večer, v rámci něhož vystou-
pil Panoptic Summer Band, Jakub 
Děkan a Víkend Rock, den nato 
patřil fotbalu. Áčko MSK nastou-
pilo nejprve proti Slovanu Frýdlant  
a poté se jeho legendy postavily 
proti celku Real Top Praha, jehož 
dres oblékají známé osobnosti 

přispět nejen zaplacením vstupné-
ho, ale i finančními dary do kasič-
ky či platbou na účet. Ve výsledku 
se podařilo vybrat 220 262 Kč, 
které zástupci MSK předali rodině 
31. července.

NADRAŽÍ
ČERVENEC

Správa železnic zahájila v čer-
venci kompletní rekonstrukci 
budovy nádraží v Dvořákově 
ulici, která potrvá až 16 měsíců. 
V rámci rekonstrukce již byla 
zbourána část budovy, v níž byly 
umístěny toalety a sklad, úprava-
mi však v objektu prošlo či pro-
jde takřka vše – vnitřní a vnější 
prostory, vnitřní instalace, střešní 
konstrukce, objekt bude sano-
ván, zlepší se zázemí pro ces-
tující i zaměstnance a zvelebeny 
budou i vnější plochy a přístře-
šek na peróně. Město se snažilo 
zkoordinovat opravy nádražní 
budovy s výstavbou dopravního 
terminálu, která probíhala v roce 
2019, to se však nepodařilo. 
Rekonstrukce probíhá po celou 
dobu za provozu.

ODPADY
ČERVEN

Vzhledem ke stále nákladněj-
ší likvidaci odpadu přistoupilo 
město vloni k malé revoluci  
v odpadovém hospodářství. Aby 
usnadnilo občanům třídění od-
padu a zefektivnilo systém jeho 
likvidace, zapojilo se do projektu, 
v rámci něhož získali zájemci 
nádoby na tříděný odpad přímo 
k domům. Už v květnu začalo vy-
dávání nádob, v červnu se nový 
systém svozu odpadu rozběhl. 
Město bylo pro potřeby vyvážení 
odpadu rozděleno na západní  
a východní část, přičemž jako 
první přišla na řadu část vý-
chodní. Během roku docházelo 
k úpravě frekvence svozu ně-
kterých komodit a hledání nejvý-
hodnějšího nastavení, systém se 
však jednoznačně osvědčil.  

CENY MĚSTA PO PÁTÉ
ÚNOR

Letošní půlkulaté předávání Ceny 
města Mnichovo Hradiště vzbudilo 
velkou pozornost. Jednak oceně-
nými osobnostmi, jednak emoce-
mi, které příběh každého z laure-
átů v mnohých vyvolal

Mezi oceněnými za celoživot-
ní přínos městu letos byla Blanka 
Glaserová, dlouholetá sokolka, 

která přivedla stovky dětí ke sportu, 
ale také pomohla zachovat zdejší so-
kolovnu v majetku místního Sokola a 
v neposlední řadě společně se svým 
manželem iniciovala obnovu zdejší 
tělocvičné jednoty v roce 1998. Oce-
něn byl rovněž známý loutkoherec  
a loutkář František Pešán, vedou-
cí osobnost Divadla z půdy, který 

svými loutkami už přes půlstoletí 
těší další a další generace dětí  
i dospělých. A oceněný byl rovněž 
jeden kolektiv – legendární hudeb-
ní skupina Diskant. Díky jejímu 
ocenění si mnozí Hradišťáci s chu-
tí zavzpomínali na svá mladá léta 
a lásky, které prožívali v době, kdy 
byl Diskant na vrcholu popularity.

ROK VE ZNAMENÍ KORONAVIRU
BŘEZEN – PROSINEC

Zprávy o šíření nového typu ko-
ronaviru z čínského epicentra za-
znívaly v médiích už v závěru roku 
2019. Patrně nikoho tehdy nena-
padlo, že už 1. března budou první 
případy zaznamenány také v ČR 
a o deset dní později získá virové 
onemocnění status pandemie.

V ČR se daly věci do pohy-
bu 12. března, kdy byl vyhlášen 
nouzový stav. Jako všude jinde  
i v Hradišti byly k vidění fronty před 
lékárnami, poloprázdné regály  
v obchodech a roušky se brzy staly 
normou. Město okamžitě vytvořilo 
krizový štáb a začalo koordinovat 
šití a distribuci roušek a dalších 
ochranných prostředků, spolupra-
covat s dobrovolníky, poskytovat 
informační servis... Ve městě se 
zvedla mimořádná vlna solidarity 
a ochoty pomáhat. Nikdo zatím 
netušil, jak velké nebezpečí one-
mocnění představuje, veřejný život 
se tak téměř zastavil.

Jarní nouzový stav skončil  
12. května. Město za tu dobu rozda-
lo 13 535 ks ochranných pomůcek, 
5 912 litrů dezinfekce a osm operá-
torů kritové linky odbavilo 797 tele-
fonních hovorů. Tou dobou už bylo 
dávno jasné, že pandemie nebude 
mít pouze zdravotní dopady, ale také 
dalekosáhlé ekonomické kosekven-
ce. Přesto se zdálo, že z nejhorší-
ho jsme venku. Vládní opatření se 
začala rozvolňovat a léto slibovalo 
návrat do normálu. Situace začala 
opět „houstnout“ v září a 5. října se 

nouzový stav vrátil. Tentokrát trval 
už do konce roku.

Roušky se během roku staly 
součástí každodenního života, 
omezené sociální kontakty nor-
mou, řada zaměstnanců si ve 
velkém vyzkoušela práci z domova  
a školáci distanční výuku. Přestože 
se zdá, že konec je v nedohlednu,   
neklesejme na mysli. Není pochyb, 
že zatímco rok 2020 jsme prožili 
ve znamení koronaviru, rok 2021 
bude rokem, kdy byla pandemie 
poražena.

REVITALIZACE 
ZAHÁJENA!

KVĚTEN

Po pěti letech příprav byl před 
hlavním vchodem do radnice 
poklepán základní kámen, což 
odstartovalo očekávanou revitali-
zaci Masarykova náměstí. Začal 
proces, který potrvá několik let  
a ve třech etapách zcela promě-
ní historické centrum Mnichova 
Hradiště.

PĚT LET 
KAMELOTU

KVĚTEN

V květnu tomu bylo právě pět 
let od prvního vydání Kamelotu.  
V květnovém vydání s pořadovým 
číslem 55 si mohli čtenáři připo-
menout začátky zpravodaje, kdy 
se periodikum ještě prodávalo  
v trafikách, i o současné praxi, 
fungování redakční rady či tiskár-
ně, kde Kamelot přichází na svět. 

JUBILEJNÍ 
PĚTADVACÍTKA

ČERVEN

Mnichovohradišťská pětadvacít-
ka – Memoriál Ing. Josefa Hro-
na se letos dočkala 30. ročníku. 
Přestože do poslední chvíle ne-
bylo jasné, zda se závod bude 
moci uskutečnit, v neděli 7. červ-
na se nakonec startovalo. Mezi 
muži zvítězil Vít Pavlišta, mezi 
ženami Gabriela Veigertová.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020

PŘÍBĚH MNICHOVA HRADIŠTĚ V PRODEJI
PROSINEC

Na sklonku roku  2020, 10. prosin-
ce, zamířila do prodeje kniha Pavla 
Sosnovce, Lenky Křížové a Jana 
Juřeny věnovaná historii Mnichova 
Hradiště. Ta pokrývá dějiny měs-
ta od pravěku až po vybudování 
dopravního terminálu v roce 2019  
a je výsledkem tříleté práce kolek-
tivu autorů.

O knihu byl před Vánoci velký 
zájem, ale vzhledem k protiepide-
mickým opatřením nebylo snadné 
zahájit její distribuci. Přesto se kni-
ha k zájemcům dostala – improvi-
zovaný prodej probíhal v městské 
knihovně, na podatelně městského 
úřadu, v infocentru nebo v knihku-
pectví Hany Otáhalové. A brzy 
byla rozebrána i na skromném 

vánočním jarmarku, který se konal 
v sobotu 12. prosince na náměstí. 
Enormnímu zájmu se rovněž těšila 

soutěž o tři výtisky zdarma, do 
níž se hned v prvním kole zapojilo 
přes 200 soutěžících.

JASELSKÁ
LISTOPAD

Revitalizace sídliště Jaselská 
patřila k velkým investicím roku 
2020. Nové povrchy v ulicích 
Jaselská a V Cestkách získaly 
chodníky, parkovací stání i vo-
zovky. Jaselská byla rozšířena, 
aby umožňovala obousměrný 
provoz a podélné parkování, ob-
měnou zde prošlo rovněž veřej-
né osvětlení. V obou ulicích bylo 
vysázeno 23 stromů. V samém 
závěru roku byl osazen mobili-
ář. Práce však budou v lokalitě 
pokračovat i na jaře. Ze sídliště 
zmizí stará pískoviště, proměnou 
projdou přístupy k jednotlivým 
domům, upraveno bude dětské 
hřiště a stavebníci se zaměří i na 
komunikace ve vnitroblocích. 

VÁNOČNÍ STROM: NOVÁ TRADICE
PROSINEC

Smrk v jihovýchodní části náměstí, 
u nějž Mnichovo Hradiště v posled-
ních letech vítalo příchod adventu, 
byl pokácen v souvislosti s revitali-
zací náměstí. V úterý 24. listopadu 
tak ulicemi města projížděl nad-
měrný náklad – na nákladním voze 
přijela na Masarykovo náměstí  
z Habeše třináctimetrová jedle, 
která našla své místo u severový-
chodního rohu radniční budovy.

O návrh výzdoby stromu, který 
vyrostl přímo v Mnichově Hradišti, 
se postaral Vánoční dvůr Dobro-
víz, o koordinování výzdoby měs-
ta, jejímž leitmotivem byla letos 
sněhová vločka, se postaral kultur-
ní referent Aleš Rychlý. Výsledek 
se setkal s více než vřelým přijetím 

a Rádio MB jej dokonce vyhlásilo 
nejkrásnějším vánočním stromem 
na Mladoboleslavsku. Přesunutím 
místa, kde strom stojí, vzniklo na-
víc velmi fotogenické zátiší.

NA NÁMĚSTÍ TAKŘKA HOTOVO
LISTOPAD

Pokud odhlédneme od všech kom-
plikací a omezení, které s sebou 
stavba takového rozsahu nutně 
nese, probíhala první etapa revita-
lizace Masarykova náměstí hladce 
a podle plánu. Její dokončování 
vrcholilo v listopadu.  

V pátek 13. listopadu zača-
ly autobusové linky obsluhovat 
prosklené zastávky před hlavním 
vchodem do radnice a z prostoru 
mezi radnicí a poštou staré zastáv-
ky o den později definitivně zmize-
ly. V závěru listopadu byla na své 
místo rovněž instalována elektro-
nická úřední deska a před radnicí 
na nově vybudovaných stožárech 
zavlály vlajky.

Na posledním zasedání za-
stupitelstva roku 2020 bylo rozhod-

nuto o pokračování revitalizace 
náměstí v letošním roce. Druhá 
etapa, která odstartuje na jaře, 
tak promění prostor mezi radnicí 
a poštou. K rozřešení však zbývá 
ještě otázka zajištění podzem-
ních prostor, které byly objeveny 
v průběhu prací pod vozovkou  
v ulici Víta Nejedlého v místě, 
kde se napojuje na náměstí. Jde 
o sklepení domů, které ustoupi-
ly v 70. letech výstavbě průtahu 
městem. Z tohoto důvodu nebyly 
dosud stavební práce v úseku 
od křižovatky u hotelu Hrozen ve 
směru do ulice realizovány. Do-
končení tohoto úseku se očekává 
v jarních měsících po domluvě  
s krajským úřadem – sklepení leží 
z větší části pod krajsou silnicí.

MAJÁK KULTURY
ŘÍJEN

V pondělí 12. října se nad stře-
chou Klubu a radnicí rozzářila 
světla. Městská kulturní zařízení 
se tak připojila k celostátní akci 
Majáky české kultury, jejímž 
cílem bylo poukázat na místa, 
kde by za normálních okolností 
probíhala divadelní představení, 
koncerty, výstavy a další akce, 
které znemožnila epidemie  
a protiepidemická opatření.

Pracovníci Klubu letos po 
jarní vlně koronavirové epidemie  
strávili mnoho času hledáním 
náhradních termínů za zrušená 
představení, řada z nich se však 
nemohla uskutečnit ani na pod-
zim. Rekordmanem bylo divadel-
ní představení Velká zebra, jež 
bylo přeloženo celkem pětkrát.

MNICH Z LESOPARKU
LISTOPAD

Také v letošním roce pokračovala 
péče o lesopark, kde byly obno-
vovány pěšiny nebo schodiště.  
V neděli 22. listopadu pak byla do 
lesoparku, konkrétně na rozcestí 
pod Vrchlického návrším na do-
hled od areálu MSK umístěna prv-
ní dřevěná socha ze zamýšleného 
čtyřdílného cyklu. 

Socha z dílny sochaře Tomá-
še Bosamba zpodobňuje mnicha 
z nedalekého kláštera. Zastavení 
je vybavené lavičkami a také in-
formačním panelem, na kterém se 
zájemci brzy budou moci začíst do 
báchorky odehrávající se v časech 
před vznikem města. Další tři so-
chy by měly být do parku usazeny 
v půlročních intervalech. Každá  
z nich bude spojena s pověstí.

HRADIŠTĚ SOBĚ
ŘÍJEN

Když město v polovině srpna 
vyhláslo veřejnou sbírku na oži-
vení třešňové aleje, šlo o podnik 
s nejistým výsledkem. Podob-
ný crowdfundingový projekt se 
ve městě dosud neuskutečnil. 
Nakonec se do finanční sbírky 
zapojilo 66 jednotlivců, spolků  
a firem, kteří nejenže dosáhli cí-
lové částky, ale dokonce ji o více 
než polovinu překonali. 

Z vybraných peněz bude alej 
doplněna o nové stromky, které 
nahradí ty uschlé, vybavena mís-
ty pro odpočinek, informačními 
tabulemi a bude z nich rovněž 
financována zálivka a další péče. 
Peníze vybrané navíc budou 
využity na rozvoj pěších cest  
a obnovu dalších alejí.

SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ OBNOVEN
ŘÍJEN

Pod sochou Václava Budovce  
z Budova v zámecké zahradě se 
v neděli 11. října uskutečnil slav-
nostní akt, kterým byl oficiálně 
obnoven mnichovohradišťský sbor 
Jednoty bratrské, a to po rovných 
400 letech.

Symbolický akt řídil biskup Jan 
Klas společně s členem Úzké rady 
Jednoty bratrské Šimonem Dvořá-
kem. Ti uvedli do služby správce 
sboru, jímž se stal Ivo Šrajbr. 

Přestože členové Jednoty bra-
trské ve městě aktivně fungovali 
už dříve, teprve říjnové ustanovení 
sboru vrátilo jejich společenství 
poprvé po roce 1620 oficiální sta-
tus. Členové sboru to chápou jako 
závazek a v duchu bratrských hod-
not hodlají nadále klást důraz na 
praktické každodenní křesťanství, 
tedy šíření křesťanských hodnot 
v rodinách, zaměstnáních i v celé 
společnosti.

NOVÝ SYSTÉM PARKOVÁNÍ
ŘÍJEN

Zaplatit parkovné platební kartou 
nebo prostřednictvím aplikace, 
kdykoliv ho na dálku prodloužit  
a nemuset dávat parkovací lístek 
viditelně za čelní sklo, to je několik 
výhod, které přinesla říjnová změ-
na organizace parkování. Přestože 
cena parkovného se nezměnila, 
komfort řidičů rozhodně ano.

První nový parkovací automat 
se objevil v říjnu v rámci první eta-
py revitalizace náměstí na parko-

višti před hostincem U Karlových 
Varů krátce předtím, než bylo opět 
zprovozněno. Vedle již zmíněných 
způsobů platby lze v automatu rov-
něž platit klasicky mincemi. S dal-
šími dvěma až třemi parkovacími 
automaty se počítá i jinde ve zpo-
platněných zónách v centru měs-
ta, tedy na náměstí a na parkovišti  
u Družby.

Podrobnosti o parkování na-
leznete na parking.mnhradiste.cz.

ZE ZCHÁTRALÉHO AREÁLU JE VÝSTAVNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
ZÁŘÍ

V září se začala psát nová kapito-
la existence dětského dopravního 
hřiště, které letos po desetiletích 
začalo opět sloužit svému původ-
nímu účelu. Už v průběhu září tu 
absolvovali první lekci dopravní 
výchovy všichni čtvrťáci ze základ-
ních škol v Hradišti, Bakově nad 
Jizerou a Kněžmosta, 29. září se 
hřiště oficiálně otevřelo i veřejnosti. 

Hřiště je opravené, lektoři  
z řad městské policie zajištěni, 
jízdní kola zrovnatak. Rozvoj 
dopravního hřiště však nekončí.  
V letošním roce se bude projekto-
vat vodovodní a kanalizační přípoj-
ka a také nové zázemí. V dalších 
letech proběhne demolice stáva-
jícího objektu, výstavba přípojek i 
nového domku.

TRADICE SOUSEDSKÉ VYDRŽELA
Uvolnění vládních opatření proti 
šíření covidu-19, k němuž po-
stupně docházelo na prahu léta, 
umožnilo mimo jiné konání sou-
sedské slavnosti Zažít Hradště 
jinak, která vloni připadla na so-
botu 12. září. Vzhledem k tomu, 
že tou dobou byly roušky povinné 
pouze ve vnitřních prostorách, fo-
tografie nenapovídají, že by bylo 

ZÁŘÍ

něco jinak než v minulých letech. 
Oblíbené společenské události 
se zúčastnilo jako obvykle celé 
město a stovky hostů a opět šlo  
o nesmírně milou ukázku toho nej-
lepšího z Hradiště. Brzy nato však 
opět došlo ke zpřísnění opatření  
a akce podobného rozsahu byly 
postupně razantně omezeny.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY DOBRÁKŮ
ZÁŘÍ

Důvod k oslavě měl v září SDH 
Sychrov, který bodoval v letošní 
Jizerské lize, sérii závodů v po-
žárním sportu. Po sečtení všech 
výsledků se jeho tým mužů stal 2. 
vicemistrem ligy, tým žen obsadil 
ve své katogorii dokonce 2. místo.

SDH Mnichovo Hradiště si 
připsal také jeden úspěšný podnik, 
ovšem v roli organizátora. Na ha-
sičském hřišti ve Dneboze uspořá-
dal 19. září první ročník hasičské 
soutěže Hradišťáček, klání v hasič-
ských disciplínách pro děti.
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če, kterým jsme na konci října nabíd-
li webinář Průvodce online výukou  
v Microsoft Teams pro rodiče školá-
ka. K webináři se v daný čas připoji-
lo celkem 123 účastníků. Záznam je  
k dispozici na našem YouTube kaná-
lu a už ho stihlo zhlédnout na osm 
set osob.

Webinář Poznámky ve škole 
pod kontrolou byl zaměřen na po-
pis pracovního prostředí v aplikaci 
OneNote. Byl rozdělen na dvě části 
a byl akreditován v rámci Dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovní-
ků. Všichni zúčastnění se shodli na 
přínosnosti webináře: „Tuto aplikaci 
jsem neznala, a tudíž jsem uvítala 
možnost získat informace od člově-
ka, který se umí v tomto prostředí 
orientovat a je schopen své zkuše-
nosti předat dál. Poznala jsem mož-
nosti využití pro svůj předmět i pro 
svůj osobní rozvoj,“ zaznělo.

Ve všech těchto případech šlo 
o aktivity, které jsme zorganizovali 
doslova „na poslední chvíli“, neboť 
původně domluvené workshopy či 
přednášky nebylo možné zrealizovat 
prezenčně. Jsme rádi, že jsme mohli 
vyjít školám vstříc a nabídnout jim 
školení, která se v náročné covido-
vé době potkala s jejich aktuálními 
potřebami. S napětím očekáváme 
vývoj epidemiologické situace v roce 
2021, neboť na ní jsou závislé naše 
aktivity. Smyslem projektu je mimo 
jiné lidi sdružovat a společně se po-
tkávat, což lze v online prostředí jen 
velmi omezeně.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Vyhlášený nouzový stav nás na jaře 
donutil změnit zaběhlé fungování 
našeho projektu. Snažili jsme se 
nabídnout pomocnou ruku školám 
v ORP Mnichovo Hradiště, ale také 
rodičům pečujícím o děti a školáky 
doma.

Na základě výstupů z dotazníku 
pro pedagogy, který jsme zrealizo-
vali v červnu, jsme všechny školy 
oslovili s nabídkou pomoci při zvy-
šování kompetencí pedagogů pro 
případnou další distanční výuku. 
Dle preferencí školy se učitelé ZŠ 
Sokolovská a ZŠ Studentská, ZŠ  
a MŠ Jivina, Klášter, Kněžmost či 
Loukovec účastnili semináře Dis-
tanční výuka efektivně, v jehož rám-
ci došlo k proškolení v platformách 
Microsoft Teams či Google Suite. 
Malotřídní školy dostaly navíc mož-
nost online konzultací k používání 
aplikace Microsoft Teams ve škole. 
V rámci služby ICT podpora pro 
efektivní online výuku získaly školy 
technickou podporu a možnost te-
lefonických konzultací, kdy technici 
i lektoři řešili pomoc s nastavením, 
správou a používáním online nástro-
jů a několikrát i technické zásahy „na 
dálku“ nebo telefonické konzultace 
při používání systémů.

Nezapomněli jsme ani na rodi-

Gymnázium na prahu roku 2021
Tento článek levituje v prostoru mezi 
starým a novým rokem – já ho píši 
uprostřed prosince 2020 a vy čtete 
v lednu 2021. Ideální situace pro 
ohlédnutí – a zároveň pohled do 
budoucna.

Jaký tedy byl uplynulý rok pro 
naši školu? Na první pohled nic moc: 
stres, chaos, obavy, nejistota. Ten 
druhý pohled, jdoucí víc do hloub-
ky, ale ukazuje, co všechno jsme 
se museli naučit a jakým způsobem 
nás nepříznivé okolnosti posunu-
ly kupředu.  Na jaře jsme přechod 
na distanční výuku zvládli i přesto, 
že jsme neměli možnost se jakkoli 
na novou situaci připravit – každý  
z učitelů dělal to nejlepší, co mohl 
a uměl. Se studenty jsme komuni-
kovali  převážně školním mailem, 
ale i dalšími nástroji, posílali jsme 
jim různá zadání, pracovní listy  
a zajímavé odkazy a jen někteří ko-
legové si troufli na online výuku. Vše 
se odehrávalo s velkým nasazením 

a tou nejlepší vůlí (což studenti 
oceňovali), ale bez systému a často 
metodou pokus – omyl.  Obraz pod-
zimní distanční výuky už je zásadně 
odlišný: Máme rozvrh online hodin, 
přehledný systém, který kombinuje 
online vyučování se zadáváním sa-
mostatných úkolů, dokážeme využít 
naše materiální vybavení tak, aby 
každý z pedagogů měl možnost 
plnohodnotné výuky na dálku z do-
mova či ze školy,  díky velkorysosti 
rodičovské organizace jsme mohli 
zapůjčit notebooky i studentům, 
kteří to potřebovali. Sjednotili jsme 
také komunikační kanál a je pro nás 
běžné sejít se online na provozní 
poradě či klasifikační konferenci. 
Propluli jsme různými barvami PSA 
a dle pokynů vlády kombinovali 
distanční a prezenční vzdělávání 
ve všech variantách (bez možnosti 
míchat studenty v rámci ročníku, se 
střídáním tříd ve škole ob týden).  
V tuto chvíli se chystáme na prázd-

niny a nemáme žádné relevantní 
informace, jak a kdy zahájíme výuku  
v novém roce – už nás to ale neděsí, 
víme, že prostě oprášíme scénář pro 
některou fázi, jíž už jsme prošli. Vě-
říme si, protože máme nástroje jak 
situaci zvládat a umíme je používat.

V roce 2020 jsme navzdory okol-
nostem zvládli uspořádat alespoň 
jednoduché (ale neméně slavnost-
ní) předání maturitních vysvědčení 
absolventům, seznamovací pobyt 
pro nové studenty a sportovní kurz 
pro třeťáky a septimány. Prázdnou 
školu jsme naopak na jaře využili 
na zásadní rekonstrukci počítačové 
učebny (za výrazné podpory města 
jako majitele budovy – děkujeme!),  
a třeba i úklid školní půdy. Bilance 
tedy není zase tak špatná – a já 
ráda využiji  této možnosti k vyslove-
ní díků všem, kteří se na překonání 
úskalí pandemie podíleli: Milí kole-
gové, odvedli jste velký kus práce  
a moc si toho vážím.

Začal už ale nový rok – a my 
bychom si velmi přáli, aby přinesl 
zvládnutí situace a návrat k normá-
lu. A tím pro nás rozhodně distanční 
výuka, jakkoli ji „umíme“, není. Po-
třebujeme mít se studenty osobní 
kontakt, vidět si do očí, potkávat se 
na chodbách.  Nedílnou součástí vý-
uky jsou pro nás projekty, exkurze, 
výjezdy, návštěvy divadel a koncertů 
či muzeí a galerií, sportovní a spo-
lečenské akce – a moc se těšíme, 
až toto všechno zase budeme moci 
studentům nabídnout. 

Přejme si tedy do roku 2021 
zdraví pro všechny – pokud zvlád-
neme pandemii (třeba s pomocí 
vakcíny), vyjdeme z této zkušenosti 
bohatší o schopnost vážit si obyčej-
ných věcí, a to není málo.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Podpora škol při zavádění 
distanční výuky

musí člověk zkrátka prožít, aby mu 
porozuměl. 

Stanislava Matulová, která obě 
skupiny do projektu přihlásila, uved-
la: „Bylo až překvapivé, jak i přes 
ohromnou vzdálenost a spojení jen 
přes datová média vznikla atmosféra 
souznění a porozumění. Velkou roli 
v tom samozřejmě sehrály i skupiny 
dětí a mladých lidí. Ti všichni totiž 
do celé věci vnesli úplně jiný ná-
boj. Mám velkou radost, že zájem 
o divadlo a dramatické hry a aktivity 
stále v dětech a mladých lidech je 
– i navzdory překážkám, které jsou 
nyní všem umělcům napříč obory 
kladeny. Je skvělé, že vznikají nová 
inspirativní díla. Dává to lidem na-
ději, že umění si vždy cestu najde. 
Stejně tak si i my nalezneme cestu, 
abychom mohli pokračovat v naší 
vlastní tvorbě.“
                                                                                                                                    

Učitelé 
Základní školy Studentská

Interaktivní inscenace 
Národního divadla

V této nelehké době jsou bohužel 
mnohé divadelní aktivity omezeny,  
a to nejen v Mnichově Hradišti. Své 
o tom vědí i umělci Národního diva-
dla, kteří si pro milovníky divadelní 
tvorby připravili pod režií Lenky Hu-
báčkové interaktivní on-line inscena-
ci s názvem Volní jako ptáci. 

Do ní se v rámci distanční výu-
ky dramatické výchovy mohli zapojit  
i někteří studenti ze sekundy mni-
chovohradišťského gymnázia a také 
mladí členové divadelního souboru 
Děti pódia, působícího pod Klubem 
Mnichovo Hradiště.

Inscenace svým tématem rea-
govala na momentální pandemic-
kou situaci. Z pasivních diváků se 
stali aktivní herci, tvorbou masky  
a společným pohybem vznikla at-
mosféra sdíleného prostoru, kdy se 
vše odehrávalo tady a teď. Bylo to 
něco nového, co nikdo z účastníků 
nečekal – dle slov jednoho z nich 
šlo o nepopsatelný zážitek, který si 

Obětem trestných činů Luma poskytuje komplexní pomoc zdarma
Stali jste se obětí trestného činu? 
Hledáte pomoc se zvládnutím této 
těžké životní situace? Bezplatnou 
odbornou pomoc obětem poskytuje 
již od roku 2014 organizace LUMA 
MB a tato služba je akreditována Mi-
nisterstvem spravedlnosti ČR. 

V rámci této služby lze čer-
pat poradenství, nechat si pomoci 
se sepisováním listin či požádat  
o doprovod důvěrníka na Policii ČR  
a k soudu. Přirozenou součástí služ-
by je emocionální podpora. Oběti 
mohou být provázeny celým pro-
cesem trestního řízení – o pomoc 
mohou požádat ještě před podáním 
trestního oznámení nebo i po jeho 
skončení, pokud potřebují poradit 

se získáním odškodného. Služba je 
poskytována obětem všech druhů 
trestných činů. Stále více klientů je 
z kategorie „zvláště zranitelných 
obětí“. Mezi ně patří například děti, 
senioři, oběti sexuálních útoků  
a různě hendikepovaní lidé.  Tyto 
oběti potřebují vyšší míru podpory 
nežli ostatní. Například mají při vý-
slechu právo na zvlášť citlivý a ohle-
duplný přístup. V poradně se dozvíte 
vše o vašich právech i povinnostech. 
Tým zkušených poradkyň a právnič-
ka vám je pomohou naplňovat.

Služby jsou i v době nouzového 
stavu poskytovány bez přerušení. 
Pouze dáváme přednost distanční 
formě, pokud je to možné. Mnoho 

situací je možné zvládnut prostřed-
nictvím telefonu a e-mailu. 

V letošním roce přibylo nezleti-
lých dětí, na které jejich rodič řádně 
neplatí výživné. Řada dalších rodin 
se dostala do finanční tísně. LUMA 
MB poskytuje i bezplatnou mate-
riální pomoc, například potraviny, 
hygienické a úklidové prostředky, 
roušky, dětské knihy, obuv, oblečení 
a školní potřeby. Materiální pomoc 
je poskytována díky skvělé spolu-
práci s Potravinovou bankou Praha  
a s čím dál vydatnější podporou 
stále rostoucího počtu dárců z řad 
široké veřejnosti. 

O pomoc lze požádat na tele-
fonním čísle 774 427 557. Služba 

je dostupná každý všední den od 
8:30 do 17 hodin v Poradně LUMA 
v Mladé Boleslavi a vždy ve čtvrtek 
od 12 do 16 hodin také v pobočce 
v Mnichově Hradišti, která sídlí  
v komunitním centru v Mírové ulici. 
Služba je poskytována lidem z okre-
sů Mladá Boleslav, Mělník a Semily. 
Za klienty, kteří se do žádné z těchto 
poraden nemohou dostavit, poradci 
vyjíždí služebním vozidlem. 

Další informace o našich služ-
bách jsou na www.luma-mb.cz a na 
facebookových stránkách „LUMA 
MB“.

Martina Brzobohatá, 
LUMA MB, z. s.

Karanténa a jak jsme ji ve školce zvládli?
Jak se vzdělává ve školce, když na-
stane karanténa a děti nemohou přijít 
do školky a učit se společně? Musí 
nastat distanční výuka, pro předškolá-
ky dokonce povinná. Prostřednictvím 
e-mailu probíhá veškerá komunikace, 
tedy i nějaké to učení. Aktivity spočíva-
jí v tipech na didaktické hry, pohybové, 
hudební a výtvarné činnosti, které jsou 
jednoduše realizovatelné v domácím 
prostředí. Máme radost, že se k tomu 
všichni postavili zodpovědně a rodiče 
posílali zpětnou vazbu. Nadšení v dět-
ských očích je vidět i na fotografiích. 
Věříme, že i přes veškeré komplikace 
se ve zdraví zase opět sejdeme ve 
školce, a to s dobrou náladou a úsmě-
vem na rtech. 

Karolína Marešová, 
Mateřská škola Mírová 
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Neměli moučkový cukr
Už se zase blížil pátý prosinec.  
V roce 2020 nikdo žádného Miku-
láše na náměstí nechystal. Společ-
ností létal zákeřný virus, na naříze-
ní dohlížel PES a hromadné akce 
rozehnal. Jenže blížící se Vánoce, 
touha po dárcích a voňavém cukroví 
je zřejmě silnější...

Jakmile se lidé dostali do ob-
chodů, vzpomněli si na doby minulé, 
kdy se nekupovalo to, co člověk po-
třeboval, ale to, co zrovna bylo. Však 
se to jednou bude hodit. Co kdyby 
to příště neměli a bereme raději víc 
kousků. Zkrátka a dobře, na Mikulá-
še mi došel moučkový cukr a upe-
čená cukrátka nebylo v čem obalit. 
Mám ochotného manžela, který se 
hned vypravil do blízkého krámku. 
Cukr neměli! „Tak zajdu do toho vel-
kého obchoďáku.“ I tam měli vypro-
dáno. Venku se pomalu šeřilo a můj 
muž podnikl ještě jednu výpravu na 
náměstí. Ani tam neuspěl. Vrátil se 

ODS
Jaké novoroční předsevzetí by si mělo dát naše město?

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 Ži-
jeme pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO). V tomto vydání prostor pro 
vyjádření ovšem hnutí ANO nevyužilo.

Příští měsíc se bude ptát ANO.

A zase je to tady. 
Ohlédnutí zpátky, 
bilancování co se po-

vedlo, co ne, co jsme opomenuli, 
co jsme nezvládli, ale většinou se 
člověk zaměří na to dobré a pozitiv-
ní. Tento rok byl pro občany velkou 
neznámou a zkouškou, jak se poprat 
s něčím, co tu nikdy nebylo. Jaro 
začalo první zkouškou, ve které se 
ukázalo, že lidé a celé naše město 
dokáže držet při sobě, dodržovat 
jistá nařízení a pravidla. Projevila 
se i slušnost a ohleduplnost. Začá-
tek podzimu byl ale velmi hektický. 
Nové zákazy, děti na distanční výu-

ce, další nejistota a šířící se nákaza 
i v našem městě. Život ve městě se 
samozřejmě nezastavil a vše pokra-
čovalo až na menší výjimky podle 
plánu. Naše vláda nám neustále při-
pravuje nová opatření, nad kterými 
zůstává rozum stát. Doufejme, že se 
s nástupem nového roku bude vše 
pomalu uklidňovat a začneme opět 
plnohodnotně žít a těšit se na nové 
výzvy.  Také nadcházející sváteční 
dny, které jsou svátky klidu a poho-
dy budou poznamenány a zasaženy 
opatřeními, které je dost narušují. 

V novém roce musíme být silní a 
všemu se postavit čelem, být ohledu-

  Petr Havel (ODS)
plní, slušní a nekoukat jen na vlastní 
blaho. Naše město je zdravé, silné 
a plné lidí, kteří jsou určitě ochotni 
udělat pro život, pohodu a krásu na-
šeho města maximum, protože je to 
náš domov. Město (občané, vedení 
města a všichni ostatní) by si do 
nového roku mělo předsevzít, že se 
bude snažit, aby se i nadále rozvíje-
lo, aby poskytovalo občanům hezký 
a spokojený život a nové generaci 
vytvořilo co nejlepší podmínky pro 
život. Město, přeji ti do nového roku 
vše dobré a zdravé. To přeji i všem 
slušným lidem, neboť slušní lidé dě-
lají spokojené město.

Novoroční předsevze-
tí vyjadřuje naši vůli 
něco změnit k lepší-

mu, s něčím novým začít, někam 
se posunout. To je jistě dobrá věc. 
Přemýšlím ale, v jakém smyslu toto 
vztáhnout k našemu městu. Pokud 
bychom „městem“ byli míněni my, 
všichni jeho občané, mohli bychom 
se třeba rozhodnout, že od Nové-
ho roku budeme důsledně dbát na 
čistotu veřejných komunikací a pro-
stranství, zejména při venčení svých 
čtyřnohých miláčků, že budeme 
ohleduplnými řidiči parkujícími svá 
auta jen na vyhrazených místech 
nebo ještě lépe, že pohyb po městě 
využijeme jako fyzickou aktivitu pro 
zdraví a půjdeme pěšky či pojedeme 
na kole a svá auta necháme v gará-
ži.  „Městem“ by ale mohl být ozna-
čen  i městský úřad – jeho zaměst-
nanci by mohli uvažovat o tom, že od 
ledna udělají vše pro ekologický pro-

voz úřadu, např. na minimum omezí 
provoz tiskáren, a když už to bude 
nutné, tak budou tisknou důsledně 
oboustranně. Záměrně nenavrhuji 
jako předsevzetí laskavé a vstřícné 
jednání úředníků s občany – jsem to-
tiž upřímně přesvědčena, že toto je 
již normou (a úředníkům za to patří 
dík).  Do třetice by autor otázky mohl 
„městem“ myslet městskou samo-
správu, tedy nás, zvolené zástupce 
občanů, členy městského zastupitel-
stva. V tomto smyslu se jako první  
nabízí předsevzetí poctivě pracovat 
a aktivně se zúčastnit pracovních 
schůzek a jednání zastupitelstva. 
Naprostá většina zastupitelů toto 
zcela samozřejmě činí, napadá mě 
ale jeden kolega z řad opozice, pro 
něhož by to byl velmi dobrý tip. Na-
opak nás všech zastupitelů se týká 
komplikovaná realita pandemie a to, 
že dopady zejména protiepidemic-
kých opatření, ale také daňových 

  Lenka Sosnovcová (ŽpH)
změn přijatých vládou,  musíme brát 
v úvahu. Co z toho plyne?  Musíme 
být dobrými hospodáři a zodpověd-
ně vážit každé rozhodnutí týkající 
se financí, rozpočtu, investic. Vlast-
ně by se v tuto chvíli mohlo zdát 
nejjednodušší všechny investice 
ukončit – to ale jednak není možné, 
ale jistě to ani není tím, co občané 
očekávají. Jediným možným řeše-
ním je stanovení priorit, mezi které 
patří např. pokračování v revitalizaci 
náměstí či řešení kapacit škol a škol-
ských zařízení, a pro jejich realizaci 
v maximální možné míře využít fi-
nanční prostředky z dotací.  Jedno 
novoroční předsevzetí bychom si ale 
měli dát všichni dohromady – obča-
né, městští úředníci i zastupitelé –  
a to že se budeme vzájemně respek-
tovat a že uděláme všechno proto, 
aby Mnichovo Hradiště zůstalo tím 
příjemným místem pro život, které 
máme rádi.

však s jinou starostí. 
„Na náměstí je tolik dětí, které 

vyhlížejí Mikuláše, a nikde žádný 
není. Až mi jich je líto. Co kdyby-
chom…“ Pak to už šlo rychle za 
sebou. Z úkrytu se vyhrnula berla, 
čepice i roucho z minulého roku. 

Ještě košík, Lucka naladila ukulele 
a připomněla si koledy. Já nechala 
cukroví na plechu, děti jsou před-
nější. Týna jako anděl nám šla na-
proti a na náměstí jsme skutečně 
našli čekající děti, rodiče, babičky  
i dědečky. Žádná hromadná akce se 

Těžko se plánují ja-
kákoliv předsevzetí, 
když v posledních 

měsících ztrácíme možnosti ovliv-
ňovat dění vlastní vůlí. Nevíme, co 
nám po zdravotní, ekonomické i spo-
lečenské a organizační stránce příští 
rok umožní, nebo naopak neumožní.

Jednu výzvu k předsevzetí nám 
však přinesl výsledek krajských vo-
leb. Jakkoliv mě osobně mrzí, že se 
do zastupitelstva nedostala nejstarší 
politická strana s jasně definovanými 
a tradičními sociálně demokratický-
mi myšlenkami, těší mě skutečnost, 
že v nově zvoleném zastupitelstvu 
má své zastoupení naše město, 
navíc za politické uskupení, které 
se stalo v krajské vládě nejsilnější. 
Předsevzetí by tedy určitě mělo být 
zlepšení a zintenzivnění spolupráce 
s krajem. Aktuální personální obsa-
zení tomu přeje. 

Jako další předsevzetí by si 

město mělo dát dokončení inves-
tičních akcí (revitalizace náměstí a 
dalších lokalit) a uvážlivé plánování 
dalších. Přitom je nutné si stanovit 
priority. Coby člověk pohybující se 
dlouhá léta v sociálních službách 
vidím jako jednu z nich, která by se 
snad také mohla zařadit mezi před-
sevzetí města pro rok 2021, doře-
šení nutného financování akutních 
oprav i rozvojových investic v Domo-
vě Modrý kámen, jehož zřizovatelem 
je Středočeský kraj, ale budova je v 
majetku města. A již dvě desítky let 
se vlečou jednání (někdy až spory) 
města a kraje o to, kdo má financo-
vat které opravy, jestli zvýšit nájem, 
případně převést budovu na kraj. Za-
tím bez výsledku. A tím pádem bez 
sebemenší možnosti jakoukoliv větší 
investiční či rozvojovou akci v Mod-
rém kameni zahájit. A je ostudou, 
že klientům mezi tím místy doslova 
teče střechou na hlavu. Věřím, že 

  Petr Novák (ČSSD a SZ)
právě to se v roce 2021 díky inten-
zivnější spolupráci města a kraje 
zlepší. Sociálním službám by se ze 
strany města měla věnovat minimál-
ně stejná pozornost, jako se věnuje 
například kultuře a sportu. Ve městě 
také dlouhodobě chybí komunitní 
plánování sociálních služeb.

Za obecná předsevzetí dále po-
kládám slušnost, poctivost, férovost, 
neházení si klacků pod nohy a nehá-
dání se o malichernostech. Politika 
by neměl být střet ideologií, ale jejich 
vzájemné doplňování. Jedno z mých 
oblíbených hesel zní: „Jak malicher-
né je to, co nás rozděluje, a jak důle-
žité je to, co nás spojuje.“

Přeji čtenářům Kamelotu vše 
dobré v roce 2021, především hodně 
zdraví!

Autor je členem komise pro ro-
dinu a sociální záležitosti za ČSSD 
a SZ

INZERCE

Mikuláš u dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště uspořá-
dal 5. prosince pro členy oddílu mladých hasičů ne-
tradičního Mikuláše. Mikulášské odpoledne proběhlo 
v hasičském duchu za mimořádných opatření. Každý 
účastník dodržoval odstup a měl nasazenou roušku. 

Členové oddílu mohli vyrazit na Čertovskou cestu, 
která se skládala ze čtyř stanovišť s hasičskou téma-
tikou. Na každé stanoviště pečlivě dohlížel čert, aby 
zadané úkoly byly správně plněny. Čerti si pro mladé 
hasiče připravili tři překážky (slalom, okno a pneuma-
tiky) a na závěr poznávačku, kde si každý prověřil své 
hasičské znalosti. Nakonec čekalo všechny účastníky 
setkání s Mikulášem a andělem. I přes mimořádná 
opatření jsme si Mikulášské setkání užili a alespoň na 
okamžik se zase viděli.

Za SDH Mnichovo Hradiště kolektiv autorů JaZ

nekonala, potkali jsme se vždy jen  
s jednotlivými rodinkami a všichni 
byli patřičně zarouškovaní. Dětem 
to nevadilo, jen občas někdo hledal 
čerta. Ten s námi nebyl, protože ne-
máme rádi strašení. Tak jsme řekli, 
že jsme ho nechali v karanténě. 
Hlavně že Mikuláš s andělem roz-
dávali radost. V mnoha případech 
po básničce, slibu danému na Bibli, 
že budou děti poslouchat maminku  
a tatínka, následovala malá sladkost 
a ještě společné foto.

Toho Mikuláše v roce 2020 snad 
opravdu seslalo samo nebe. My lidé 
jsme nic nechystali, stačilo jen to, 
že nebyl cukr. A víte co? V pondělí 
jsem už moučkový cukr bez problé-
mů v Hradišti koupila. Pro mě byl ten 
Mikuláš v nouzovém stavu nejkrás-
nější, zázračný.

Dana Nováková,
Jednota bratrská



10 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ LEDEN 2021

Hledají se Zapomenuté 
příběhy Mladoboleslavska
Znáte nějaký zajímavý příběh spoje-
ný s mladoboleslavským regionem? 
Máte doma historický artefakt nebo 
archivní fotografie? Přihlaste je do 
výzvy Zapomenuté příběhy Mlado-
boleslavska, kterou v rámci projektu 
Kultura má zelenou společně vyhla-
šují Nadační fond ŠKODA AUTO  
a nadační fond Bohemian Heritage 
Fund, a pomozte vytvořit kolektivní 
paměť regionu. Příběhy nebo arte-
fakty je možné přihlašovat do 31. 
března. Výzva bude zakončena mul-
timediálním projektem s výstavou.

„Každá rodina, spolek či zá-
jmový klub nebo třeba tradiční re-
gionální firma skrývají více či méně 
zapomenuté příběhy, které se váží 
k Mladoboleslavsku a stojí za to je 
vyprávět,“ říká Bohdan Wojnar, bo-
leslavský patriot a člen dozorčí rady 
Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Právě tato myšlenka stála na 
počátku výzvy Zapomenuté příběhy 
Mladoboleslavska, která hledá pří-
běhy rodin, jednotlivců, uskupení či 
událostí, které se vztahují k historii  
i současnosti regionu. „V době všech 
protiepidemických opatření jsme si  
o to silněji uvědomili, že to, co nám 
nikdo nemůže vzít, je naše kulturní 
a kolektivní identita. Touto výzvou 
ji chceme objevovat a posilovat,“ 

vysvětluje Pavel Smutný, prezident 
nadačního fondu Bohemian Heri-
tage Fund. 

Příběh, ale také artefakt nale-
zený na půdě, archivní fotografie, 
vzácné rarity vztahující se k loka-
litě, zkrátka jakoukoliv zajímavost 
vztahující se k mladoboleslavskému 
regionu může přihlásit kdokoliv do  
31. března 2021 na www.kultura-
mazelenou.cz, přičemž ty nejzají-
mavější příběhy a předměty budou 
finančně odměněny částkou až 30 
000 korun. Kolektivní paměť Mlado-
boleslavska pak bude představena  
v příštím roce v podobě multimediál-
ního projektu.

Nadační fond ŠKODA AUTO 
ve spolupráci s Bohemian Heritage 
Fund vyhlašuje také otevřenou gran-
tovou výzvu Nové vize pro kulturu, 
jejímž cílem je nastartovat kulturu na 
Mladoboleslavsku po koronavirové 
krizi a najít nové možnosti a umělec-
ké formy přizpůsobené změněným 
podmínkám. Tato výzva mezi žada-
tele rozdělí 1,1 milionu korun. Zá-
jemci mohou v rámci této výzvy své 
projekty přihlašovat do 28. února. 
Více informací se dozvíte na www.
kulturamazelenou.cz.

Michaela Celárková

Chvála normálnosti
Také rádi vzpomínáte na dětství, 
na čas „her a malin nezralých“, ale 
i školních let? Krásně na toto období 
zavzpomínal mnichovohradišťský 
rodák, lékař Ivan Šmída, v knížce 
Běhali jsme bosi.

Čas oponou trhnul, svět se 
změnil. Přišla doba digitální.  
A vloni ta covidová. Děti vyhnala ze 
škol, přinutila sedět převážně doma  
u počítačů a chytrých mobilů, ve 
společnosti smartphonů, Instagra-
mů, Facebooků, tweetů, počítačo-
vých her. Přidala dětem na váze  
a naplno otevřela dveře virtuální re-
alitě. A také nám přiblížila svět, jaký 
představuje film Matrix.

Škola je hlavně o kontinuálním 
vzdělávání a vzdělání znamená top 
kapitál. Je také o výchově – o soci-
alizaci, kázni, smyslu pro povinnost, 
pro kolektiv. To, co se nevtiskne do 
dětských duší, většinou bude po celý 
život chybět. Při vší úctě k učitelům 
si myslím, že učení na dálku tento 
deficit nespasí.

Podle mého názoru je domácí 
výuka jen jakýmsi flastrem na ráně 

chybějícího vyučování, která se 
nemusí zahojit. Zázemí a možnosti 
v rodinách se zásadně liší. Také je 
známo, že si některé děti hotové 
úkoly přeposílaly, že si při online 
výuce hrály počítačové hry, že tes-
ty řešili rodiče... Nůžky mezi dětmi 
nadanými a průměrnými se až moc 
rozevřely.

   Podle mne by bylo spravedlivé, 
když už se všude mluví o kompenza-
cích, mluvit také o tom, zda měsíce 
zmeškané ve škole dětem nevrátit  
a nenahradit, třeba od března za-
vést jakýsi nultý ročník. Chybí mi, 
že se nevede veřejná diskuze na 
toto téma. Vždyť děti  do základních 
škol v minulém roce docházely plus 
mínus osmdesát dní, což znamená, 
že cca 285 dní byly doma či jinde.

Zejména školákům v tomto roce 
přeji, aby se obnovila normální škol-
ní výuka bez omezení, taková, co 
dokáže zacelit ránu způsobenou ko-
ronavirem, a škola, na jakou budou 
jednou rádi vzpomínat.

Zora Drozdová

KOMENTÁŘE A NÁZORY

Nákupy z domova
Je známo, že koronakrize přesunula 
nákupy na internet a sociální sítě. 
Do ziskových výšin katapultovala  
e-shopy a nakupování on-line. Na 
tomto kolbišti vítězí především dovoz 
potravin až domů. Do našeho města 
je aktuálně přiváží britský řetězec 
Tesco a český Rohlík. Troufnu si 
tvrdit, že už nějaké procento věrných 
zákazníků získaly i v Hradišti.

Takovéto nákupy jsou snadné, 
účelné, šetří čas i nervy z přeplně-
ných supermaketů, jsou pomocí, 
když člověk nechce či nemůže vy-
cházet z domova. Na internetu si 
vyberete z bohaté nabídky, včetně 
akčních slev, a pak už jen čekáte na 
dodání.

Můj první i druhý nákup proběhl 
na výbornou: řidič se objevil ve vy-
mezeném čase,  „u prvních uzamy-
katelných dveří“ složil nákup pečlivě 
roztříděný v papírových taškách. Vše 
zabralo několik minut. Třetí nákup od 
konkurence je na cestě. Přesto jsem 
se cítila trochu ošizená či zklamaná. 
Asi proto, že se nekonal obvyklý ritu-
ál, na který jsme odnepaměti zvyklí 

při nakupování „očima“. Chyběla 
možnost dotýkat se zboží, vnímat 
kontakt s lidmi, i autentickou atmo-
sféru. A mnozí z nás mají radost  
z nakupování, hlavně v oblíbených 
slevových akcích.

Myslím, že se blíží doba, kdy 
našima očima bude robot virtuálně 
prohlížející regály a za nás nakupují-
cí v megamarketu podle našich hla-
sových pokynů. Nákup nám přiveze 
autonomní, samořiditelné  auto, za-
tímco doma budeme popíjet třeba 
dvojité espreso.

Pro někoho nákup snů – bez-
kontaktní, rychlý, perfektní v úspoře 
času i organizaci. Pro jiného nákup 
neosobní a odlidštěný. Ale zpátky na 
zem. Prozatím.

Zora Drozdová

Poděkování muzeu
Tímto krátkým novinovým příspěv-
kem chci veřejně vyjádřit uznání 
kolegyním Janě Dumkové, Lucii 
Šolcové i kolegovi Karlu Hubačovi 
z mnichovohradišťského muzea. Za 
co? Za virtuální procházky městem.  
A proč? Protože se jim podařilo  
v míře vrchovaté naplnit jeden ze 
smyslů existence a potřebnosti tak-
zvaných paměťových institucí, v tom-
to případě městského muzea. Ne 
jen jednou, ale opakovaně zcela vy-
prodaný sál kina, to se muzejníkům 
v menších městech opravdu často 
nestává. Zájem hradišťské veřejnosti 
o reprízování potvrzuje, že počin ko-
legů z muzea je cestou, jak ukázat 
smysl a význam sice malé, ale přes-
to svým způsobem nenahraditelné 
instituce. Virtuální procházky však 
nebyly, respektive nejsou – věřím, 
že budou určitě pokračovat i po ode-
znění momentálně nepříznivé epide-
miologické situace – jen atraktivní 
a vyhledávanou akcí pro veřejnost, 
která oslovuje i ty, kteří nepatří mezi 

časté návštěvníky muzea. Takové 
akce přinášejí i samotnému muzeu 
mnoho nového a přínosného, ať ob-
razový materiál, řadu doplňujících  
i zcela nových faktů, tak i třeba kon-
takty na další pamětníky. 

Jako spoluautor právě vyšlého 
Příběhu Mnichova Hradiště musím 
konstatovat, že bez hradišťského 

muzea, jeho fotoarchivu, muzej-
ních sbírek, ale hlavně bez pomoci 
všech, kteří v muzeu pracují, by pu-
blikace vznikala mnohem obtížněji, 
byla by ochuzena o spoustu drob-
nějších i podstatnějších informací, 
hlavně by však asi chybělo množství 
vyobrazení. Bez existence muzea by 
prostě vesměs v takové míře nebyly 

dostupné předměty spjaté s historií 
města, o fotografiích nemluvě. Opě-
tovně se tak potvrzuje skutečnost, 
že muzea jsou sice nenápadným, 
ale nenahraditelným dílkem kulturní 
mozaiky, který nejenže popisuje naši 
minulost, ale spoluvytváří i naši pří-
tomnost. 

Jako profesí celoživotní muzej-
ník bych hradišťskému muzeu moc 
přál, aby se naplnila idea muzeum 
přestěhovat do centra Hradiště,  
a tak jej ještě výrazněji vtáhnout 
do kulturního dění ve městě. I přes 
současnou covidovou krizi a s ní 
spojené ekonomické problémy by 
bylo záslužné neodsunout někam 
na okraj zájmu myšlenku na zásad-
ní přeměnu muzea, s expozičními, 
depozitárními i pracovními prostory 
nesrovnatelně lepšími, než jsou ty 
současné. Hradišťské muzeum si to 
zaslouží. 

Pavel Sosnovec

Pivovar Klášter utlumuje 
aktivitu. Je to konec?
Kdo by neznal klášterské pivo. V re-
gionu jde o tradiční značku s mimo-
řádnou tradicí. Pivovar Klášter letos 
oslavil 450 let své existence, místo 
pivních slavností však řeší nucený 
útlum a jeho zaměstnanci nejistou 
budoucnost. O krizi pivovaru patří-
cího do pivovarnické skupiny Lob-
kowitz informovalo jako první Rádio 
MB, následně se tématem začaly 
zabývat i celostátní deníky. 

Pivovar se stal v roce 2015 
majetkem čínské státní společnosti 
Citic, která skupinu Pivovary Lob-
kowicz Group koupila. Investice 
se však nevyvíjela podle představ  
a nyní, pod vlivem ekonomických 
dopadů pandemie, se spekuluje  
o prodeji celé pivovarnické skupiny. 
V této souvislosti majitelé provádějí 
„inventuru“, jejíž součástí je i útlum 
aktivit pivovaru sídlícího v Klášteře 
Hradišti nad Jizerou. Podobný pro-

ces proběhl rovněž v Uherském Bro-
dě a Vysokém Chlumci u Sedlčan.

„My zatím neukončujeme nic. 
Pivovar je pouze v útlumu,“ řekla 
deníku Echo24 v prosinci ředitelka 
marketingu Pivovarů Lobkowicz 
Group Martina Husková. Potvrdit 
či vyvrátit informaci o tom, že na 
Klášteře výroba piva skončí, odmít-
la. Pokud se však zopakuje praxe 
z Uherského Brodu, pivo značky 
Klášter sice z pultů obchodů a čepů 
nezmizí, na Klášteře už se ale vařit 
nebude a pod stejným názvem bude 
vyráběno v jiném pivovaru patřícím 
do holdingu. Této možnosti nahrává 
i skutečnost, že část zaměstnanců 
již byla informována o přesunu na 
skladnické a logistické pozice mimo 
výrobní areál v Klášteře Hradišti nad 
Jizerou.

Martin Weiss

CHODÍM PO MĚSTĚ
Je velice příjemné, že se v životě 
plném nejistot můžeme spoleh-
nout na jistoty kosmické. Radostně  
sledujeme, jak slepičím krokem při-
bývá denního světla, každým měsí-

cem jsme blíž konci zimy. A to nám 
zase vlévá život do žil. Rok co rok 
stejné a stejně účinné! Dýchejme 
tedy s radostí z plných plic dny roku 
2021.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS
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Cesta vánočního stromu na náměstí

OSOBNOST MNICHOVA HRADIŠTĚ

Josef Brož (1921–2020)
Narodil se 27. ledna 1921 ve Lhoti-
cích v zemědělské rodině, kde vy-
růstal se svým bratrem Miloslavem. 
Navštěvoval nejprve měšťanskou 
školu v Mnichově Hradišti a poté 
gymnázium v Turnově. Po maturitě 
absolvoval abiturientský učitelský 
kurz v Plzni a začal učit v pohrani-
čí, kde byl v poválečné době nedo-
statek učitelů. Působil na školách v 
Osečné, v Rochlicích, ve Světlé pod 
Ještědem, ve Smržovce. Později si 
vzdělání rozšířil ještě o obory peda-
gogika a psychologie na pražské Pe-
dagogické fakultě UK. Z politických 
důvodů musel v 50. letech odejít ze 
školství a nastoupil do dělnické pro-
fese v závodě LIAZ Mnichovo Hradi-
ště. Zde pořádal osvětové přednáš-
ky a také školení civilní obrany. V 60. 
letech se vrátil do školství, působil 
na tehdejší 1. ZDŠ v Mnichově Hra-
dišti a částečně i na gymnáziu. Vy-
učoval český jazyk, zeměpis, dějepis 
a občanskou nauku. Byl vynikajícím 
pedagogem. Dokázal děti a studenty 
upoutat svými netradičními postupy 
ve vyučování i hlubokými znalostmi, 
měl ke svým žákům vřelý vztah, byl 
ochoten se jim plně věnovat. V roce 
1981 odešel do penze a s manžel-
kou Alenou, která učila na mnicho-
vohradišťském gymnáziu, se znovu 
vrátili do Lhotic. 

Už ve svých studentských le-
tech začal Josef Brož psát poezii. 
Jeho první verše byly otištěny kon-
cem 30. let v týdeníku Rodný kraj, 
ve 40. letech se jeho básně objevily 
v časopisech Venkov, Rozkvět, Lido-
vé noviny, České slovo i v Kritickém 
měsíčníku Václava Černého. V roce 
1948 zvítězil Josef Brož v literární 
soutěži Tvořivosti mládeže. V 50. le-

tech se však dostalo jeho jméno na 
seznam autorů, jimž nebylo dovole-
no publikovat, ač se ještě úspěšně 
účastnil literárních soutěží. Po dlou-
hé odmlce vydal Josef Brož další 
verše až v 90. letech. 

V roce 1990 vyšla jeho sbír-
ka Krajina básní a od té doby do 
současnosti více než 40 dalších 
básnických sbírek. Většina z nich 
je věnována zdejšímu kraji. Převáž-
ně lyrická poezie opěvuje přírodu  
a krajinu našeho okolí, je inspiro-
vána zajímavými osobnostmi, které 
zde žily či žijí, i historickými udá-

lostmi, které krajem prošly. Z veršů 
vyplývá hluboký vztah autora k do-
movu, jeho verše jsou prosté, jedno-
duché, melodické, i proto si získaly 
řadu čtenářů. 

Za svoji tvorbu byl Josef Brož 
oceněn například v roce 2010 jako 
Osobnost Pegasu, mělnické literární 
soutěže. Nejvyššího ocenění se mu 
však dostává od čtenářů a poslucha-
čů, kteří se účastní nejrůznějších po-
řadů a programů jeho poezie a mají 
jeho verše rádi.   

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Josef Brož na snímku z roku 2014.

Za celoživotní přínos městu získal  
v roce 2016 cenu města.

Setkání dětí s básníkem v městském muzeu v červnu 2006. Josef Brož byl 
rovněž autorem veršů pro děti.

INZERCE

Podrobnější informace budou upřesněny rozhlasem a na webu města, na základě platných hygienických opatření.

Bylo 24. listopadu a mlhavým do-
polednem mířil z Habeše na náměstí 
nadměrný náklad. Společnost H-
Intes převážela ulicemi 13metrovou 
jedli, která se o první adventní neděli 
rozzářila zbrusu novou výzdobou. 
Už ozdobený strom zachyuje foto na 
titulní straně tohoto vydání. (wes)
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Inzerce 
v Kamelotu

Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
mnichovohradišťských domác-
ností? Vaši inzerci uvítáme. 
Stačí si připravit inzertní pod-
klad a oslovit Ing. Danu Strán-
skou (dana.stranska@mnhra-
diste.cz) z městského úřadu. 
Konkrétní cenové podmínky  
i podmínky inzerování naleznete  
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Při navázání dlouhodobé 
spolupráce dostane inzerent 
slevu z plné ceny.

Stejně jako v případě jiných 
příspěvků, i pro inzerci platí 
uzávěrka vždy 15. den v měsí-
ci. V případě únorového čísla je 
tedy uzávěrka 15. ledna. (red)

INZERCE

INZERCE

Montáž
frontendových

modulů

HBPO Czech s.r.o.
Nákladní 275 
295 01 Mnichovo Hradiště

HRADIŠŤÁCI, 
NEZTRÁCEJTE SVŮJ VOLNÝ ČAS A PENÍZE DOJÍŽDĚNÍM,

PRACUJTE U NÁS V MNICHOVĚ HRADIŠTI !
Aktuálně nabízíme pozice: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK a SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
- po zapracování až 32.200,-CZK + další benefity

Email: Mnichovo.Hradiste@hbpogroup.com
Telefon: 326 770 112

Pět předvánočních sobot před kon-
cem roku 2020 se neslo v duchu 
„kamínkování“, kdy jste měli mož-
nost vyrazit ven se svými dětmi  
a pátrat na různých trasách v Mni-
chově Hradišti a jeho okolí po důmy-
slně ukrytých kamínkách s různoro-
dou tematikou. 

Nabídla jsem vám kamínky  
s turistickými značkami, s mapový-
mi symboly, se zvířaty či s vánoční 
tematikou a mnohé další. Co bylo 
mým cílem? Zvednout dětem (ale  
i dospělákům) náladu v téhle „ponuré 
době“, dostat je ven i v období, kdy 
se člověku moc nechce kvůli šedi  
a zimě, umožnit jim tvořit a zabavit je 
tím. Věřím, že se mi to povedlo. Dů-
kazem mi jsou vaše reakce na tuto 
akci, fotografie kamínků, které jste 
sami vytvořili a na trasách umístili,  
i snímky vašich nálezů. Děkuji za 
ně. Mám radost, že jste možná ob-
jevili novou aktivitu, které je možné 
se věnovat celoročně, a to bez roz-
dílu věku či pohlaví. Že někteří stále 
nevíte, o co se v případě „kamínko-
vání“ jedná?

Jde o velmi oblíbenou činnost, 
které se v současné době věnuje  
v České republice přes 225 tisíc 
osob. Co je tedy jejím principem? 
Pokud máte Facebook, přidáte se 
do některé z kamínkových skupin, 
tou největší jsou „Kamínky“, případ-
ně „Kamínky (offcial)“. P ak u ž j en  
stačí pomalovat kamínek libovolným 
motivem a z rubové strany dopsat své 
PSČ a název příslušné facebookové 
skupiny. A kamínek může putovat. 
Položit jej můžete na jakékoliv místo 
ve vašem bydlišti, kde by ho mohl 
někdo najít. Kamínek s vámi ale 
může i cestovat. Už jsem nalezla (či 
položila) kamínek na strom u školky, 

odnesla jsem si jej z venkovního 
posezení kavárny, našla jsem jej 
na lavičce v zámeckých zahradách,  
v okně zříceniny či na dětském 
hřišti… Nález poté vyfotíte, vložíte 
na FB do příslušné skupiny a díky 
opsanému PSČ může autor sledo-
vat, jak jeho kamínek putuje. Může 
se však stát, že se po vašem kamín-

Mnichovohradišťské kamínkování

ku slehne zem. Smutnit však není 
nutné, váš kamínek možná svého 
nálezce natolik zaujal, že si jej po-
nechal. Případně vůbec nemá FB 
a netuší, že by měl svůj nálezový 
kamínek takto zveřejňovat. Nicméně 
nevadí to. Smyslem aktivity je učinit 
druhým radost – a to je tímto naplně-
no. Však si vzpomeňte na svou ra-

dost v okamžiku, kdy jste našli svůj 
první, druhý… kamínek.

Čím nejlépe kamínky poma-
lovat? Zapomeňte na vodovky či 
tempery, ty pobyt v přírodě nevydrží 
a po prvním dešti se smyjí. Ideální 
jsou akrylové barvy či speciální fixy 
na různé povrchy, jimiž kamínek 
pomalujete: následně svůj výtvor dů-

kladně zalakujete bezbarvým lakem, 
který kamínku zajistí stálobarevnost 
a delší životnost na jeho putování po 
světě.

Připomenu ještě pár zásad, kte-
ré je třeba dodržovat, abychom byli 
co nejšetrnější k přírodě kolem nás 
(vyňato z pravidel facebookové sku-
piny Kamínky). 1) Z důvodu ochrany 
životního prostředí by neměla být na 
kamínky lepena očka, třpytky, izole-
pa atd. 2) Kamínky by měly být dob-
ře zalakovány, aby držely barvu a nic 
se z nich nesmývalo. 3) Nesmějí být 
ničeny přírodní a kulturní památky. 4) 
Kamínky se mají dávat na bezpečná 
a viditelná místa. Nevhodné jsou 
kašny, hřbitovy, pomníky, obchody, 
nemocnice, kostely, tráva ve městě, 
u výběhů v zoo, volná příroda, chrá-
něné krajinné oblasti, národní parky, 
lesy, řeky atd. Pro kamínkování je 
ideální městské prostředí. 5) Pokud 
budete chtít kamínky malovat také, 
nesbírejte je ve volné přírodě, skočte 
do obchodu (já byla u mnichovo-
hradišťského nádraží, kde prodávají 
štěrky a písky), koupíte je tam za pár 
kaček.

Co je přidanou hodnotou kamín-
kování? Pro mě jednoznačně pobyt 
venku i výrazně větší zájem o okolí! 
Děti se těší ven, protože vědí, že bu-
dou své kamínky pokládat a možná 
při tom i nějaké najdou. A pokud prší 
či mrzne tak, že by psa nevyhnal, 
usedneme spolu ke stolu a maluje-
me. Je to zábava pro celou rodinu, 
které se věnujeme společně a u níž 
se děti mohou kreativně projevit. 

Těším se i na vaše kamínky!!!

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště


