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ODPADY
Proč svoz a likvidace od-
padu zdražuje? Jak mohou 
Hradišťáci zdražování zpo-
malit? Na to odpovídá téma 
v tomto vydání.

str. 2

 ÚNOR 2021

INVESTICE
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INZERCE

Koronakrize uspíšila zavádění digitálních 
nástrojů. Město už jich nabízí celou paletu

O DIGITALIZACI
A ODPADECH

Vážení Hradišťáci,
před třemi lety jsem absolvoval s českou delegací několika-

denní návštěvu Estonska, jejímž ústředním tématem byla digitali-
zace ve státní správě a samosprávě. Setkávali jsme se se zástupci 
měst, úřadů i vlády a zjišťovali, jak se malému pobaltskému státu 
podařilo stát se lídrem na poli digitální správy – jeho obyvatelé 
musí osobně na úřady skutečně jen v hrstce případů. Návštěva 
byla inspirativní, v ČR však na rozdíl od Estonska zatím nedošlo k 
digitalizaci státní správy, která by otevřela cestu k širšímu využití 
digitálních nástrojů. A konkrétně třeba k tomu, aby nám nově vy-
daný řidičák přišel domů poštou.

Přesto je mnoho věcí, které můžeme digitalizovat i bez podpo-
ry státu. Na radnici jsme si proto s kolegy už před několika lety sta-
novili konkrétní cíle a postupně digitalizujeme jednotlivé agendy: 
kamerový systém, úřední desku, platbu za parkování, zřídili jsme 
Portál občana, který umožňuje zaplatit na dálku poplatky nebo tře-
ba vyplnit a podat formuláře na odboru dopravy nebo na staveb-
ním úřadě. Co se týče informací o městě, ty můžete získávat do 
svého mobilního telefonu prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas 
nebo přes sociální sítě, kde je město aktivní. Přehled všech aktu-
álně využívaných digitálních nástrojů naleznete v tomto Kamelotu.

Velkým tématem aktuálního vydání zpravodaje jsou vedle di-
gitalizace také odpady. O těch se v poslední době ve městě hodně 
diskutuje zejména vzhledem ke zvýšení poplatku za ně nebo v 
souvislosti s úpravami svozového kalendáře. Je však třeba si uvě-
domit, že svět se mění a my na jeho proměny musíme reagovat.

Dnes produkujeme dvakrát více odpadu než před 15 lety. To 
mimořádně zatěžuje životní prostředí a místa na skládkách na-
víc rychle ubývá, což skokově zdražuje skládkovné. Blíží se totiž 
doba, kdy se skládky uzavřou definitivně. Jen letos stát zdražil 
skládkovné obcím z 500 na 800 Kč za tunu. A každý další rok jej 
bude zdražovat o další stovku. Město se snaží působit osvětově a 
podporovat třídění odpadu zvyšováním počtu kontejnerů nebo za-
vedením popelnic na tříděný odpad k domům, přesto u nás nákla-
dy na likvidaci odpadu činí už závratných 10,1 milionu korun ročně 
a je jisté, že dál porostou. Proto zastupitelé v prosinci přistoupili ke 
zvýšení poplatku za odpady o stokorunu na 600 Kč. Poplatek se 
mění po 11 letech. Přesto bude město svoz odpadu každého z nás 
nadále velkou měrou dotovat, naší snahou však je udržet nasta-
vení, aby město platilo 50 procent z celkových nákladů a občané 
druhou polovinu. Aby zdražování, které je nevyhnutelné, postupo-
valo co nejpomaleji, potřebujeme Vaši pomoc – tou je především 
snižování produkce odpadu a jeho správné třídění. Potom budeme 
moci přistoupit i k úlevám pro občany. Více se o tomto tématu do-
zvíte na následujících stranách. Díky že třídíte!

Ondřej Lochman, starosta města
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Na přelomu roku spustilo Mnichovo 
Hradiště portál www.mojehradiste.
cz, který má pro občany sloužit 
jako jednoduchá a přehledná paleta 
dostupných digitálních služeb a ná-
strojů. Máte v plánu uhradit poplatek 
za psa či odpady z pohodlí domo-
va? Chcete se objednat na některý  
z odborů městského úřadu? Požá-
dat o dotaci? Anebo se dozvědět, co 
vše už lze v Hradišti vyřídit s pomocí 
počítače či chytrého telefonu? Nový 
rozcestník vám napoví.

Digitalizace je v posledních le-

tech v ČR velkým pojmem a jejími 
průkopníky jsou zejména některé 
obce a města. Důvody jsou prosté. 
Digitální nástroje šetří čas, finance  
i materiální zdroje a umožňují úřa-
dům pracovat efektivněji. V porov-
nání s robustní státní správou jsou 
obce navíc podstatně flexibilnější  
a ochotnější ke změnám.

„Naší představou je město, kte-
ré s občanem komunikuje podobně 
jako banka – po telefonu, e-mailu, 
prostřednictvím aplikací, osobně i na 
dálku, od rána do večera,“ přibližuje 

starosta Ondřej Lochman myšlenku, 
která je typická pro takzvaná smart 
cities, tedy chytrá města.

Právě k těm se Mnichovo Hra-
diště postupnými kroky začíná řadit. 
V zavádění digitálních technologií 
ostatně zdaleka není nováčkem. Už 
v roce 2015 zastupitelé odhlasovali 
například zavedení rozklikávacího 
rozpočtu města nebo transparent-
ního účtu, tedy takové prvky, jež 
umožnily občanům lepší kontrolu 
správy věcí veřejných. Šlo o první 
vlaštovky, ale zavádění dalších di-
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připoj se k nám
budujeme lepší svět

Kamery Český ráj
sledujeme přírodu online 
24/7 přes webovky
capi.itbusiness.cz

10Gbit NETWORK
rychlé datové připojení
do každé domácnosti, 
firmy, úřadu, obce, vč. 
MÚ Mnichovo Hradiště

Několik mrazivých dní v polovině 
ledna a sněhová nadílka umožnily, 
aby se pole a turistické cesty za 
městem proměnily v dočasné bě-
žecké tratě. Pánové Jan Hofreiter, 
Miloslav Hojer, Václav Vopat a To-
máš Rakouský protáhli pro ostatní 
Hradišťáky sněžným skútrem se 
stopovačem několik kilometrů bě-
žeckých stop v prostoru za zám-
kem, jejichž nástupní místo vzniklo 
na parkovišti u zámku. Vedle tras 
severně od města vznikly také 
dva kratší okruhy po obvodu polí v 
sousedství Černé silnice. Přízniv-
ci běžkového lyžování si tak letos 
opět přišli na své, chladné dny 
navíc několikrát prozářilo i slunce, 
které vytvořilo ideální kulisu pro 
sportovní zážitek na okraji České-
ho ráje. 

Foto: I. Macháčková

POZDRAVY Z BÍLÉ STOPY

gitálních nástrojů od té doby pokra-
čuje. 

Z těch nejzásadnějších novinek 
lze zmínit zřízení mnichovohradišť-
ského Portálu občana, prostřed-
nictvím kterého je možné podávat 
úřední žádosti, přechod na systém 
dálkově řízeného vytápění měst-
ských budov, který šetří rozpočet, 
zavedení platby parkovného aplikací 
nebo zavedení rezervačního sys-
tému, jehož prostřednictvím se lze 
objednat na vybrané odbory měst-
ského úřadu na konkrétní čas.  ...3
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Konec skládkování zdraží odpady, na recyklaci tak všichni vyděláme
Po dlouhých jedenácti letech roz-
hodli zastupitelé o navýšení poplat-
ku za odpady o stokorunu. Nově činí 
600 Kč. Protože zdražování nikdy 
není příjemné, je na místě vysvětlit, 
jaký servis občan za tento popla-
tek získává, a také to, jak se bude 
situace kolem odpadů vyvíjet do 
budoucna. Není totiž pochyb o tom, 
že vzhledem k plánovanému defini-
tivnímu ukončení skládkování v roce 
2030 budou náklady na likvidaci od-
padu růst v příštích letech značným 
tempem. Každý z nás může proti 
tomuto trendu působit produkcí co 
nejmenšího objemu odpadu a také 
správným tříděním, které významně 
snižuje množství odpadu uloženého 
na skládky. 

Město v tomto ohledu nabízí 
pomocnou ruku – s pomocí dotace 
z Operačního programu životního 
prostředí zajistilo pro všechny zá-
jemce zdarma nádoby na tříděný 
odpad a zavedlo jejich pravidelný 
svoz přímo od domů. O popelnice 
lze stále zažádat, instrukce nalezne-
te na webu města v sekci věnované 
odpadovému hospodářství. Zájemci 
mohou odebrat jak celý set nádob 
– po jedné popelnici na papír, plast  
a bioodpad – tak jen některou z nich. 
Nádoby jsou k vyzvednutí v areálu 
firmy Saturn služby s.r.o. 

V souvislosti se zavedením svo-
zu tříděného odpadu přímo od domů 
došlo k zásadní změně svozového 
systému a rozdělení města na zá-
padní a východní svozovou zónu. 
Svozy nyní probíhají podle kalendá-
ře, který naleznete na webu města. 
Možné je také stáhnout si svozový 
kalendář do chytrého telefonu či po-
čítače. 

Co se týče poplatku za 
odpady, ten je splatný do 
konce dubna a je možné jej 
uhradit elektronicky plateb-
ní kartou prostřednictvím 
Portálu občana, fyzicky na 
pokladně městského úřadu, 
nebo převodem z účtu. Na 
úřadě je pak třeba navštívit 
kancelář č. 8 v přízemí rad-
nice a vyzvednout si u Jiřiny 
Vodákové (jirina.vodakova@
mnhradiste.cz, 326 776 621) 
známku na popelnici na le-
tošní rok.

V případě jakýchkoliv 
dotazů se můžete obracet 
na Danu Stránskou, refe-
rentku odpadového hospo-
dářství (dana.stranska@
mnhradiste.cz, 326 776 
721), místostarostu Jana 
Mareše (jan.mares@mn-
hradiste.cz, 326 776 602, 
702 222 902) nebo na sta-
rostu Ondřeje Lochmana 
(starosta@mnhradiste.cz, 
326 776 601, 777 887 320).

Martin Weiss

Grafika: Markéta Červinková

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Svozový kalendář můžete mít také v mobilním telefonu.

Obávám se, že se mi směsný odpad do po-
pelnice na směsný komunální odpad (SKO) 
nevejde. Frekvence jednou za 14 dní je málo.

Tyto obavy měl i starosta, protože bydlí ve dvougene-
račním domě, kde žijí čtyři dospělí a dvě děti, které nosí 
plenky. Ukázalo se, že se odpad šesti osob do 120litrové 
popelnice při 14 denním svozu přesto vešel, i když to bylo 
na hraně. Lze doporučit využívat kromě popelnice na SKO 
také popelnice na  bioopad, plast a papír, které město 
zdarma nabízí. A ještě pár čísel. Ve městech, kde bylo 
zavedeno třídění odpadu u domu vytvoří v průměru jedna 
osoba cca dva litry směsného odpadu za den. Za 14 dní 
tedy 28 litrů. Čtyřčlenná rodina by tak neměla mít problém 
svůj směsný odpad do jedné 120litrové popelnice umístit. 

Zvyšujete poplatek, přitom snižujete službu.
Je tomu právě naopak, služby navyšujeme: svoz od-padu probíhá 7x měsíčně: 2x SKO, 2x plast, 1x papír, 2x bio (pokud nejde o zimní měsíce). Cílem je snížení po-měru SKO, abychom museli skládkovat co nejméně od-padu. Tak budeme šetřit životní prostředí i naše finanční prostředky. Díky tomu, že město svoz odpadu dotuje, platí od letošního roku občan jen 600 Kč, město doplácí dalších 750 Kč. Kdyby se obec na poplatku za odpady nepodílela, každý z nás zaplatí 1350 Kč. Chceme zhruba 50procentní dotaci ze strany města držet i nadále, ale potřebujeme vaši pomoc a důslednost. Rovnice má jed-noduché řešení: čím více odpadu vytřídíme, tím méně ho budeme muset skládkovat a za skládkování platit.

Máme nárok na druhou popelnici, když jsme pětičlenná 
rodina?

Ano. Pravidla jsou taková, že jednu známku na popelnici dostanete, 
pokud v domě platíte poplatek za jednu až tři osoby. Když platíte za čtyři 
až šest osob, máte už nárok na známku druhou, a tedy na svoz 240 litrů 
odpadu za dva týdny (můžete si pořídit popelnici o objemu 240 litrů). 
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Koronakrize uspíšila zavádění digitálních nástrojů. 
Město už jich nabízí celou paletu...
...dokončení z titulní strany

Právě zavedení rezervační-
ho systému Reservatic je jedním  
z příkladů, jenž ilustruje, jak mimo-
řádným impulzem pro zavádění 
nových digitálních nástrojů byla  
a je pandemie koronaviru. V souvis-
losti s ní muselo město reagovat na 
požadavek omezených sociálních 
kontaktů, což rozvoj digitálních ná-
strojů ještě uspíšilo. Vedle rezervač-
ního systému přibyla možnost po-
dávat online žádosti o dotace, radní  
a zastupitelé začali využívat online 
systém Eraz, kde najdou veškeré 
dokumenty pro svá rozhodování  
v digitální podobě. Fyzicky v prosto-
ru před radnicí už stojí elektronická 
úřední deska, na autobusových 
zastávkách na náměstí nebo na do-
pravním terminálu už o příjezdech  
a odjezdech spojů informují elektro-
nické jízdní řády. Městský úřad inter-
ně zavedl rovněž elektronické knihy 
jízd, výplatní pásky či stravenky, do 
online rozhraní převedl rovněž agen-
dy řešené dříve offline dokumenty. 
Velkým tématem se stala i možnost 
rychle komunikovat důležitá témata 
směrem k veřejnosti. 

V tomto ohledu se stala ide-
álním nástrojem aplikace Mobilní 
rozhlas pro chytré telefony, kterou 

město vloni úspěšně využívalo pro 
krizovou komunikaci a nyní ji využívá 
jako další komunikační kanál. V led-
nu byla jejím prostřednictvím šířena 
například rychlá výstraha proti ná-
ledí nebo první městský newsletter, 
jenž bude nyní na vlnách Mobilního 
rozhlasu každé dva týdny přinášet 
shrnutí aktuálních informací. 

Digitální nástroje se dostávají 
do popředí zájmu i na krajské úrovni 
– zastupitelstvo Středočeského kra-
je na svém prosincovém zasedání 
ustanovilo nový výbor pro digitaliza-
ci – a není pochyb, že digitalizace  
a způsoby jak učinit komunikaci 
mezi občanem a úřady jednodušší 
a pružnější budou jedním z velkých 
témat parlamentních voleb. Pokud 
město nalezne partnera v krajském 
úřadu či na straně státu, je reálné, že 
žádosti o řidičské průkazy nebo růz-
ná povolení bude možné vyřizovat 
od A do Z online. Ambicí Mnichova 
Hradiště je udávat v tomto smyslu 
trend a být vzorem pro podobně vel-
ká města.

V sousedním infoboxu nalezne-
te podrobnější informace o jednotli-
vých nástrojích, na které už nyní por-
tál www.mojehradiste.cz odkazuje.

Martin Weiss

Změna v zastupitelstvu: 
zasedne v něm Šťastná
Ještě před Vánoci, konkrétně 18. 
prosince, rezignoval na post člena 
zastupitelstva města Aleš Jirásek, 
který byl jeho členem od roku 2014. 
Uvolněný mandát, na který má nárok 
hnutí ANO 2011, bude obsazen na 
příštím zasedání městského zastu-
pitelstva. To je naplánované na 17. 
února.

V situaci, kdy úřadující zastu-
pitel mandát složí, vzniká nárok na 
obsazení uprázdněné funkce další-
mu náhradníkovi za daný politický 
subjekt, v tomto případě hnutí ANO 

2011. To má v aktuálním volebním 
období dva mandáty. Věru Vlasáko-
vou tak měla ve vrcholném orgánu 
města původně doplnit Věra Dando-
vá, ta však veřejnou funkci 12. ledna 
odmítla. Jako další náhradník byla 
dle výsledků voleb z roku 2018 ře-
ditelka Mateřského centra Kohoutek-
-MH Jana Šťastná, která se rozhodla 
funkci přijmout a 17. února by tedy 
měla složit slib zastupitele a násled-
ně se mandátu ujmout.

Martin Weiss 

Vandalové řádili 
u Přestavlků

Městská policie upozornila na další 
odsouzeníhodný případ vandalství, 
jehož terčem bylo krátce po Novém 
roce odpočinkové místo u Přesta-
vlckého rybníka. Vandal tam vhodil 
do vody dřevěnou lavičku, vytrhal 
nedávno vysázené stromky i jejich 
opěrné kůly, které rovněž skončily 
na hladině rybníka. 

„Pachatel trestné činnosti po-
škození cizí věci se může přihlásit 
sám a způsobenou škodu nahra-
dit. V opačném případě bude věc  
i s dokumentací předána Policii Čes-
ké republiky. Český rybářský svaz 
má totiž v místě rybníku fotopasti 
a město bude tyto záznamy vyhod-
nocovat,“ vyzývala městská policie 
krátce po incidentu. Zároveň požá-
dala veřejnost o případné svědectví. 
Před uzávěrkou tohoto vydání Ka-
melotu se však neozval ani pachatel, 
ani žádný svědek.

Rybník v Přestavlkách necha-
lo město Mnichovo Hradiště v roce 
2017 odbahnit, opravit a zpevnit jeho 
hráze. Také tu byla vybudována nová 
výpusť a upraveno okolí rybníka. Na 
tom se podílel rovněž mnichovohra-
dišťský odbor Klubu českých turistů, 
jehož členové u rybníka sázeli ve 
vlastní režii stromy. (wes)  

Změna ceny 
vodného a stočného

Společnost Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav stanovila pro rok 
2021 pro domácnosti a ostatní od-
běratele v okrese Mladá Boleslav 
následovné ceny vodného a stočné-
ho: 55,74 Kč vč. DPH (vodné), 45,76 
Kč vč. DPH (stočné).

Pro místní část Veselá, kde byla 
kanalizace vybudována z dotace  
a do roku 2022 bude majetkem měs-
ta Mnichovo Hradiště, schválila rada 
města cenu stočného v minimální 
možné výši tak, aby odpovídala pod-
mínkám dotace, a to ve výši 59,39 
vč. DPH. (wes)

Na lavičku je vybrána 
pětina cílové částky

Veřejnou sbírku na pořízení Lavičky 
Václava Havla vyhlásilo Mnichovo 
Hradiště na portále www.darujme.cz 
16. listopadu. Sbírka má za cíl shro-
máždit z finančních darů 250 tisíc 
korun, které představují náklady na 
pořízení originální umělecké insta-
lace, jejímž autorem je architekt Bo-
řek Šípek a která připomíná osobu 
prvního polistopadového prezidenta 
naší země. 

Město zvažuje umístění lavičky 
v areálu někdejších Tyršových sadů, 
tedy v dnešním parku u nádraží. 
Rozhodnutí o případné realizace 
nechává město zcela v rukách sou-
kromých dárců. V době uzávěrky to-
hoto vydání Kamelotu bylo vybráno 
51 400 korun, tedy zhruba pětina 
nákladů. (wes)

Informace 
pro abonenty 

Představení Vzhůru dolů plánované 
na 2. února bohužel odehráno ne-
bude a Klub Mnichovo Hradiště ani 
nebude plánovat náhradní termín. 
Jakmile bude Klub znovu otevřený, 
abonenti si budou moci chodit pro 
poukazy jak za představení Velká 
zebra aneb Jak že se to jmenujete?, 
tak za Vzhůru dolů. Tímto bude se-
zóna 2019/2020 uzavřena. (bab)

Repasované vánoční 
ozdoby už čekají na Vánoce

PORTÁL OBČANA – online podání úředních žádostí, platba poplatků, 
navigace dle kategorií, životních situací i odborů městského úřadu
REZERVACE NÁVŠTĚVY NA MěÚ – odkaz na rezervační systém, který 
umožní zajistit si na dvou odborech MěÚ schůzku v konkrétní den i čas
INFORMACE COVID-19 – odkaz na www.mnhradiste.cz/corona, kde na-
leznete informační servis týkající se covidu z mnoha různých úhlů pohledu
KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA – odkaz na účetní systém Helios, kde mů-
žete po jednotlivých letech procházet příjmy a výdaje Mnichova Hradiště
TRANSPARENTNÍ ÚČTY MĚSTA – odkaz na trojici transparentních účtů 
města vedených u Komerční banky
UZAVŘENÉ SMLOUVY – Mnichovo Hradiště zveřejňuje uzavřené smlou-
vy v Registru smluv spravovaném ministerstvem vnitra
REPORTÁŽE A VIDEOZÁZNAMY – odkaz na server Youtube, kde na-
leznete reportáže, záznamy zasedání zastupitelstva nebo portréty laure-
átů ceny města
MOBILNÍ ROZHLAS – odkaz na web, kde se lze registrovat do aplikace 
Mobilní rozhlas a poté přijímat zprávy, které město touto cestou distribuuje
KDE SE INVESTUJE – odkaz na web města do sekce věnované připra-
vovaným, probíhajícím i ukončeným městským investicím
MĚSTO V MAPÁCH – majetek města, územní plán, volební okrsky a dal-
ší zajímavé mapové podklady shromážděné na geoportálu Gepro
KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA – odkaz na web města do sekce věno-
vané Kamelotu (na stránce lze nalézt i online archiv všech vydání)
APLIKACE PRO PLATBU PARKOVNÉHO – odkaz na web, odkud lze 
stáhnout aplikaci MPLA, se kterou lze platit ve městě parkovné z mobilu
ÚŘEDNÍ DESKA – odkaz na elektronickou úřední desku města na měst-
ském webu, naleznete zde nejen povinně zveřejňované informace 
AKTUÁLNÍ HLADINA JIZERY – odkaz na web varovného systému VOX 
a čidlo umístěné v Klášterské ulici
KALENDÁŘ AKCÍ – odkaz na web města, kde naleznete přehled toho, 
co se v Mnichově Hradišti chystá, a kam můžete své akce rovněž přidávat
FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN – odkazy na profily města na hoj-
ně využívaných sociálních sítích

www.mojehradiste.cz

Únorové zasedání 
zastupitelstva

Ve středu 17. února 2021 se uskuteč-
ní první veřejné zasedání zastupitel-
stva města v roce 2021. Jeho začátek 
je naplánovaný na 17. hodinu, místo 
bude včas upřesněno vzhledem  
k aktuálním protiepidemickým opat-
řením. Materiály k únorovému jed-
nání budou v týdenním předstihu 
zveřejněny na internetových strán-
kách města v sekci Zastupitelstvo, 
možnost klást zastupitelům dotazy 
dostanou v rámci programu případní 
zájemci z řad veřejnosti. Z jednání 
je pořizován videozáznam, který je 
se zpožděním zveřejněn na webu 
města. (wes)  

Do letošních Vánoc zbývá jedenáct 
měsíců a staronové pouliční dekora-
ce už jsou připravené zamířit znovu 
do akce. Svítící hvězdy a sněhové 
vločky, které měly o posledních 
Vánocích pauzu, už jsou zpátky v 
městském skladu a mají po repaso-
vání. Firma ELTRO Šťastný na nich 
prováděla od loňska výměnu starých 
žárovek za nové. Klasický analog 
nahradila LED technologie, která 
je úspornější a navíc není takovým 
zdrojem světelného znečištění. Le-
tos ozdoby opět rozzáří ulice. (wes)
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DRUHÁ ETAPA REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STARTUJE NA JAŘE

Není pochyb o tom, že největší  
a nejsledovanější městskou investi-
cí letošního roku bude druhá etapa 
revitalizace náměstí. Ta bude stát 
25 milionů korun a promění část ná-
městí mezi radničním blokem, poš-
tou a školou.

Představu o tom, jakým směrem 
se budou práce ubírat, už dává ho-
tová první etapa, která probíhala od 
května do prosince loňského roku. 
Také v severní a severovýchodní 
části náměstí letos dojde ke sjed-
nocení povrchů, srovnání nivelity, 
výměně veřejného osvětlení, vybu-
dování parkovacích míst nebo k in-
stalaci nového mobiliáře – zejména 
laviček podsvětlených LED pásky 

nebo nových odpadkových košů. 
Dominantou severní části náměs-
tí potom bude hájek jednadvaceti 
okrasných jabloní. Ty budou vysá-
zeny na místě, kde byly ještě před 
několika měsíci v provozu autobu-
sové zastávky. Stromy však budou 
vysázeny i na straně náměstí před 
školou. Zde půjde o hrušně. A ná-
městí se po desetiletích opět dočká 
návratu Václava Budovce z Budo-
va. Jeho socha bude ze zámecké 
zahrady k severovýchodnímu rohu 
radnice, tedy nedaleko historického 
hlavního vstupu, přesunuta právě 
během letošní etapy.

V sousedství jabloňového háje 
před poštou bude v letošním roce 

připravena také instalace vodní-
ho prvku, přes dva metry širokého  
a bezmála jedenáct metrů dlouhého 
koryta řeky Jizery.

Zastupitelé alokovali z rozpočtu 
města na druhou etapu 25 milionů 
korun, přičemž projektový tým měst-
ského úřadu usiluje o to, aby 80 pro-
cent nákladů pokryly dotační peníze. 
Realizátorem projektu je stejně jako 
v případě první etapy mladobole-
slavská stavební společnost H-Intes, 
která je dodavatelem kompletní re-
vitalizace. Ta by měla ve výsledku 
trvat tři až čtyři roky.

Součástí letošního stavebního 
ruchu na náměstí budou rovněž 
další stavební práce v prostoru mezi 

hotelem U Hroznu a Družstevní ulicí. 
Kvůli propadu sklepů, které v tomto 
místě zůstaly po demolici zástavby 
ustupující v 70. letech stavbě prů-
tahu a vzhledem k nutnosti jejich 
statického zajištění, bude sanace 
sklepů realizována městem od břez-
na do června za spoluúčasti Středo-
českého kraje. Současně se zabez-
pečením sklepů budou pokračovat 
úpravy části ulice Víta Nejedlého 
ještě v rámci první etapy revitaliza-
ce náměstí. Souběžně společnost 
Vodovody a kanalizace Mladá Bole-
slav provede v tomto úseku přeložku 
vodovodu. Během realizace dojde  
k úplné uzavírce ulice.

Investice v roce 2021: náměstí, budova Klubu nebo lávka přes řeku

Vizualizace naznačuje, jak by měla vypadat centrální plocha náměstí po skončení druhé etapy revitalizace. Autor: Rehwaldt Landschaftsarchitekten

O KLUBU JE ROZHODNUTO
Náměstí je dějištěm i další velké 
investice, která v letošním roce za-
číná. Vedle revitalizace náměstí 
však bude pro nezasvěceného po-
zorovatele o poznání méně viditel-
ná. Zastupitelé na svém posledním 
zasedání v roce 2020 definitivně 
schválili variantu stavebních úprav 
budovy Klubu, a po aktualizaci pro-
jektové dokumentace se tak práce, 
jakmile to počasí dovolí, mohou roz-
běhnout.

V letošním roce proběhne od-
vlhčení spodní části budovy – stavba 
bude podříznuta, pás hydroizolace 
zamezí dalšímu pronikání vlhkosti 
do zdiva a celá stavba bude vysu-
šena. V roce 2022 začne celková 
rekonstrukce budovy, která potrvá 
do roku 2023.

A jak bude Klub po rekonstrukci 
vypadat? Už v roce 2022 se dočká 
nové střechy, bezbariérového vstupu 
a obnovy historizující fasády. Rad-
niční blok se tak stane kompaktním 
celkem – v sousedství opravenáho 
pláště radnice působí dosavadní 
nevzhledná fasáda Klubu velmi neu-
těšeně. Po obnově opláštění přijdou 
na řadu interiéry. Po přestěhování 
infocentra do budovy hotelu Hrozen 
zůstanou v přízemí dvě uprázdněné 
místnosti. Ty v budoucnu využije 
městský úřad – městské muzeum 
bude stejně jako informační centrum 

přesunuto do Hroznu. V patře Klubu 
vznikne důstojné zázemí pro kulturní 
organizaci a pro místní ochotníky.

Letošní investice přijde městský 
rozpočet na zhruba dva miliony ko-
run, celkově bude zvelebení Klubu 
stát 20 milionů. Jedná se přitom 
o nejméně nákladnou variantu re-
konstrukce. Zastupitelé se nakonec 
rozhodli ušetřit a ponechat Klub 
vesměs v podobě, v jaké jej známe 
dnes. Nebude se tedy realizovat va-
rianta s plochou pochozí střechou, 
která by objektu vtiskla zcela nový 
výraz.

Historická fotografie zachycuje dnešní budovu Klubu v době, kdy v ní sídlilo 
muzeum a okresní soud. Nová fasáda by měla z té historické vycházet.

Varianta, jež počítala se vznikem 
relaxační zóny na střeše radničního 
špalíčku, zůstala pouze na papíře.

OLŠINA UŽ MŮŽE VYHLÍŽET ELEGANTNÍ DŘEVĚNOU KLUBOVNU

Zatímco Veselá, Hoškovice, Lhoti-
ce, Kruhy, Dneboh a Sychrov svá 
zázemí pro komunitní a spolkovou 
činnost již mají, stále zbývá několik 
místních částí, kde je podobné za-
řízení třeba ještě vybudovat. To, aby 
místo určené k setkávání měla ka-

ždá místní část, je ostatně i jednou  
z priorit města a součástí jeho dlou-
hodobé strategie. V příštím roce by 
se měla své klubovny dočkat Olšina.

V současné době se připravuje 
prováděcí dokumentace, ve druhém 
kvartálu letošního roku bude vy-

soutěžen dodavatel, který by měl s 
výstavbou začít na podzim. Dřevěná 
stavba bude dokončena napřesrok. 
Součástí dodávky však bude rovněž 
revitalizace sousedního hřiště.

Nová klubovna bude stát  
v těsné blízkosti hřiště a z jejích dře-

věných stupňů bude příjemné sledo-
vat sportovní utkání. Jen pár kroků 
to odtud bude do sousední hospody, 
klubovna by se tak měla stát srdcem 
celého území na dohled od skal 
Drábských světniček. Nezbývá než 
se těšit na výsledek.

Pergola? Tribuna? Nebo společenská místnost? Nová olšinská klubovna bude tím vším dohromady. Autor: Tomáš Pecina

HUSOVA ULICE
Rekonstukce Husovy ulice na Ha-
beši nepatřila v posledních letech  
k těm nejsnazším. Vzhledem k pro-
blematickému podloží se nepodařilo 
stavbu dokončit v závěru roku 2019 
a vloni další práce znemožnila pan-
demie covidu-19. Finální úpravy 
povrchů chodníků, vozovky a vybu-
dování zvýšené křižovatky tak pro-
běhne až letos. Město stavební prá-
ce koordinovalo se správci sítí, kteří 
už jsou v lokalitě hotovi. Rozkopané 
povrchy budou městu kompenzovat 
částkou 1,6 milionu korun z celko-
vých pětimilionových nákladů.

K VODOJEMU
Přestože projekt rekonstrukce místní 
komunikace ve Dnebohu vedoucí 
ke starému vodojemu byl původně 
avizován jako jeden z odložených 
vzhledem k úsporným opatřením, 
zastupitelé jeho realizaci v prosinci 
nakonec posvětili. Město nyní čeká 
na vydání stavebního povolení,  
a pokud se jej podaří získat, bude 
komunikace odvodněna a dočká 
se nového živičného povrchu, která 
nahradí současnou šotolinu, v délce 
asi 220 metrů. To jistě potěší všech-
ny místní. Náklady této investice do-
sahují 1,5 milionu korun.

HROZEN ZÍSKÁ NOVOU KOTELNU
Město koupilo hotel U Hroznu od 
soukromého vlastníka už v roce 
2019. Od té doby se toho v budově 
mnoho nezměnilo a hotel byl dál 
využíván nájemcem, než jeho akti-
vity přerušila pandemie koronaviru. 
Příprava stavebních úprav byla totiž 
odblokována teprve prosincovým 
rozhodnutím zastupitelů o podobě 
rekonstrukce budovy Klubu. Nyní je 
jasné, že v Hroznu najde výhledově 
své nové působiště městské mu-
zeum a také infocentrum, a s touto 
myšlenkou může začít projekce ge-
nerálních úprav.

V letošním roce se Hrozen do-
čká výměny střešních oken a pozdě-
ji i všech ostatních oken, aby došlo 
ke snížení energetické náročnosti 
objektu. Hlavní letošní investicí do 
budovy však bude vybavení objektu 
novou kotelnou za tři miliony korun. 
Město následně počítá s napojením 
budovy na systém dálkově řízeného 
vytápění.

Velká přestavba původního 
hostince vystavěného v roce 1820 
v empírovém slohu požívajícího pa-
mátkové ochrany bude následovat  
v příštích letech. 

MĚSTO OSVĚTLÍ LED SVÍTIDLA
V polovině letošního roku by měla 
skončit pasportizace mnichovohra-
dišťského veřejného osvětlení, zele-
ně i majetku města. Město následně 
tyto detailní přehledy využije při 
plánování nových investic i při běžné 
údržbě.

Pasport veřejného osvětlení 
rovnou poslouží jako základní do-

kument pro přechod města na LED 
technologie. Postupný přechod bude 
zahájen v průběhu letošního roku. 

Město si od změny slibuje vý-
raznou úsporu elektrické energie, 
snížení světelného smogu, ale také 
nové technologické možnosti, napří-
klad ovládání veřejného osvětlení  
s pomocí aplikace.

KLIMATIZACE
Pravidelní účastníci kulturních 
programů v městském divadle se 
mohou těšit na investici, která jim 
umožní užít si umělecký zážitek z 
divadelních či hudebních vystoupení 
ještě víc než dosud. V letošním roce 
začíná příprava projektu nové vzdu-
chotechniky a klimatizace, která by 
se měla v následujícím roce či v roce 
2023 realizovat. Do budoucna by tak 
na sále měla být zajištěna vždy pří-
jemná teplota a dostatek čerstvého 
vzduchu, což výrazně zvýší kom-
fort diváků i účinkujících. Vzhledem  
k tomu, že výměna vzduchotechniky 
se bude týkat celé budovy radnice, 
dojde ke zlepšení pracovních pod-
mínek i pro úředníky, a to zejména 
pro ty v horním patře radnice, kde 
při vysokých letních teplotách bývá 
nedýchatelno.

SKATEPARK
Požadavek na vybudování nového 
celobetonového skateparku v Mni-
chově Hradišti byl jedním z hlavních 
výstupů plánu rozvoje sportu, který 
vznikl v minulém roce. Zastupitelé 
proto tento projekt rovnou zohlednili 
v rozpočtu na letošní rok a vyčlenili 
100 tisíc korun na zahájení projek-
tové přípravy obnovy tohoto spor-
tovního areálu. V prvním čtvrtletí le-
tošního roku by měl být specifikován 
záměr, tedy umístění, prvky a jejich 
rozměry a další požadavky místní 
skateboardingové komunity. Násled-
ně vznikne konkrétní návrh. Reali-
zace je naplánovaná na rok 2022. 
Příznivci skateboardingu na potřebu 
dožilý skatepark obnovit upozorňují 
již několik let. Nyní budou přizváni 
k tomu, aby se na přípravě nového 
areálu podíleli. 
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NA SÍDLIŠTI JASELSKÁ PROBĚHNE TAKÉ REVITALIZACE ZELENĚ
Sedm milionů korun je pro letošní 
rok vyčleněno na pokračování revi-
talizace sídliště Jaselská zahájené  
v roce 2020. Letos se zvelebení 
dočká vnitroblok mezi činžovními 
domy mezi ulicemi Víta Nejedlého  

a V Cestkách, a to včetně opravy 
zdejší průjezdné komunikace. Po-
kračovat bude nahrazování starých 
kontejnerových stání novými dřevě-
nými ohrádkami a dokončena bude 
také revitalizace zeleně, kterou před-

DVĚ NOVÉ SOCHY V LESOPARKU
Ani práce v lesoparku v roce 2021 
tak docela neutichnou. V průběhu 
první poloviny roku se bude v tomto 
pásu zeleně pracovat na doděláv-
kách – chybí nátěr zábradlí u schodi-
ště a finalizace povrchu betonových 
stupňů na témže místě, v některých 
částech lesoparku budou protaže-
ny dřevěné hrany cest, pokračovat 
bude také obnova odpadkových 
košů a nedávno zrekonstruované 
cesty se dočkají pravidelné péče. 

Beze změn však zatím zůstane 
spodní obslužná cesta.

Rozšířena bude rovněž turistic-
ká stezka vedoucí lesoparkem – na 
dalších dvou místech budou v prů-
běhu roku umístěny dřevěné sochy  
z dílny sochaře Tomáše Bosam-
ba zachycující postavy z místního 
folkloru.  Můžeme se těšit, že budou 
stejně působivé jako již umístěná so-
cha mnicha shlížející na areál MSK 
v Klášterské ulici.

POZOR!
ZDE SEINVESTUJE

stavuje ilustrační výkres pod tímto 
článkem.

Stavební práce v lokalitě však 
letos ještě nekončí. V roce 2022, 
nebo 2023 se dějištěm revitalizace 
stane ulice ČSLA (rok je odvislý od 

získání dotace), péče bude 
věnována vnitroblokům na 
straně ulice ČSLA a v roce 
2023 by měla proběhnout 
výstavba parkoviště u Ma-
teřské školy Jaselská.

CO DALŠÍHO JE V PŘÍPRAVĚ?
Každému projektu, jenž se nakonec dočká realizace, předchází měsíce či 
roky příprav. Tato často mravenčí práce není sice vidět, důkladná příprava je 
však pro zdárný postup realizace klíčová. Na jakých projektech se na měst-
ském úřadě aktuálně pracuje?

Tematickou dvoustranu zpracoval Martin Weiss

LÁVKA PŘES JIZERU
Investici do lávky, která by překle-
nula řeku Jizeru u výrobního areálu 
společnosti Kofola v místě, kde ješ-
tě začátkem 90. let stávala ocelová  
mostní konstrukce, radnice podmi-
ňuje získáním dotace. O tu město 
požádá hned zkraje února poté, co 
stavební povolení nabyde účinnost. 
Náklady na stavbu totiž budou činit 
14 milionů korun, což je i navzdory 
uzavřené smlouvě o spolupráci s 
Klášterem Hradiště nad Jizerou a fi-
nančnímu daru ze strany Nadačního 
fondu ŠKODA AUTO, příliš. Mnicho-
vo Hradiště má na tento projekt roz-

počtovaný jeden milion korun.
Pokud by se situace vyvíjela 

příznivě, započnou na podzim pří-
pravné práce, jejich hlavní objem 
bude realizován příští rok a v roce 
2022 by proběhla také kolaudace. 
Předmětem investice je vybudová-
ní zmíněné lávky a také navazující 
komunikace na pravém břehu řeky 
směrem na Klášter.

Přes lávku by v budoucnu měla 
vést páteřní cyklostezka Greenway 
Jizera, jejíž studie proveditelnosti 
v úseku od Bakova nad Jizerou do 
Svijan je aktuálně pořizována.

RESTAUROVÁNÍ HROBKY
Vloni se městu podařilo získat 
krajskou dotaci na opravu interiéru 
hrobky rodin Hendrichovy a Šver-
movy (260 tisíc z celkových 491 tisíc 
korun), v níž vedle komunistického 
hrdiny Jana Švermy odpočívá něko-
lik mnichovohradišťských starostů. 
Do konce července tak proběhne 

restaurování a doplnění omítek, 
obnovení štukové výzdoby, úprava 
interiéru dle původního návrhu a dů-
kladné odvětrání hrobky, do níž roky 
zatékalo.

Památka by měla být od 1. září 
při zvláštních příležitostech zpřístup-
něna veřejnosti. 

• další etapa revitalizace náměstí
• kompletní rekonstrukce budovy Klubu
• revitalizace sídliště Jaselská a vybudování parkoviště u školky
• stavební úpravy hotelu Hrozen a jeho adaptace pro potřeby 
městského muzea a infocentra
• bezpečnostní opatření na komunikacích (přechody pro chodce 
na místech, kde historicky chybějí: ulice V Lípách, Dobrá Voda, 
Dneboh, Hoškovice, Veselá)
• kompletní revitalizace průtahu městem v úseku od roubenky 
na rohu Družstevní ulice po křižovatku u Lidlu (do konce roku by 
mohlo být k dispozici stavební povolení, samotné práce by měly 
začít v roce 2022, nebo 2023)
• koordinace prací se síťaři zejména vzhledem k mohutné poklád-
ce optických datových kabelů do městských komunikací
• projektové dokumentace pro stavbu vodovodní přípojky a nové 
budovy zázemí na dopravním hřišti
• zvýšení kapacity Mateřské školy Mírová, rozšíření zázemí pro 
pedagogické pracovníky a snížení energetické náročnosti budovy 
(realizace od jara 2022)
• revitalizace sídliště Poříčská
• osvětlení cesty kolem zámku
• lávka přes dálnici D10
• návrat lidické růže do Lidické ulice
• Lavička Václava Havla
• most k pískovně ve Veselé
• zakrytí potoku Nedbalky u bývalého Svazarmu 
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Vratislav Šverma, odborník na LIAZ 
a veselský patriot, oslavil životní jubileum
V pátek 29. ledna oslavil pan Ing. 
Vratislav Šverma z Veselé své 85. 
narozeniny. 

Pan Šverma patří k dlouholetým 
spolupracovníkům našeho muzea. 
Zabývá se historií LIAZu, kde řadu 
let pracoval jako vedoucí oddělení 
investiční výstavby. Bez jeho pomo-
ci, znalostí, materiálů a kontaktů by-
chom nebyli mohli v roce 2014 uspo-
řádat velmi úspěšnou výstavu LIAZ, 
která byla podnětem k řadě dalších 
akcí připomínajících existenci toho-
to podniku v našem městě. Dalším 
naším společným projektem bylo 
pátrání po osudech občanů Mnicho-
va Hradiště bojujících na frontách 
druhé světové války. Opět díky panu 
Švermovi jsme sehnali řadu doku-
mentů, fotografií a svědectví pamět-
níků. Jedním z výsledků této práce 
jsou dnes panely visící na chodbách 
městského úřadu, které připomínají 
čtyři bojovníky z východní i západní 
fronty. Těch společných témat bylo 
samozřejmě více, pan Šverma se 
zabýval také historií Veselé, kde 
žije, zajímá se o historii cukrovaru, 

železničních vleček v okolí města, 
dlouhodobě se věnuje genealogii, 
zpracoval životní příběhy svých 

předků a mohli bychom pokračovat 
dále. Čtenáři Kamelotu i Echa znají 
řadu jeho příspěvků, stejně tak čte-

náři vlastivědného sborníku Od Ješ-
těda k Troskám. Nemálo z nás jistě 
vlastní jeho knihu Proměny Veselé. 
Připomeňme ještě, že pan Šverma 
se aktivně zapojuje do dění ve měs-
tě, byl a je členem několika komisí 
rady města, pomáhá s organizací 
různých akcí. I proto mu byla v roce 
2018 udělena Cena města Mnichova 
Hradiště.

Muzeum má s panem Švermou 
aktuálně ještě několik dalších ote-
vřených témat, na kterých spolupra-
cujeme. Bohužel současná situace 
naše aktivity velmi omezila. Doufej-
me, že za pár měsíců se už budeme 
moci věnovat například dalšímu pá-
trání po osudech členů jedné zdejší 
rodiny, jejíž příslušníky osud zavál 
až do Austrálie.

Přejeme tedy panu Švermovi 
hlavně pevné zdraví a hodně sil  
a energie do další práce. 

Současní i bývalí pracovníci 
muzea, Jana Dumková,  

Karel Hubač, Václav Holas  
a Milena Kunová

KNIHOVNA SE CHYSTÁ 
NA SVÉ ČTENÁŘE

I když musela být knihovna v lednu uzavřená, stále pro své věrné čtenáře 
nakupujeme a zpracováváme nové  knihy. Až znovu otevřeme, budou tak 
pro vás připraveny novinky všech žánrů: romány pro ženy, válečné romá-
ny, thrillery, sci-fi, cestopisy, naučná literatura a také historické romány. 
Protože právě historických románů se nám sešlo poměrně hodně, rádi 
bychom vám některé z nich blíže představili.

Jana Jedličková, Městská knihovna Mnichovo Hradiště

EUSTACHY RYLSKI: PODMÍNKA

Příběh začíná v roce 1812, těsně před bitvou u Bo-
rodina, kdy z francouzského vojska zběhne Andrzej 
Rangułt, Napoleonův oblíbenec, spolu s poručíkem 
Hoszowským, hloubavým synem venkovského popa. 
Nevinná hra v kostky, která se zvrhne v boj o život, 
a uloupená vojenská pokladna přimějí oba rivaly 
dezertovat. Přes vzájemnou antipatii musejí spo-
jit síly a pokusit se projít nekonečnými mrazivými 
pláněmi, vyhýbat se prchajícím troskám francouz-
ské armády i ruským oddílům, které ji pronásle-
dují, a vrátit se zpět do Rangułtova domovského 
dvora v Litvě. Ale ani tam ještě nemají vyhráno...

MICHELLE MARLY: MADEMOISELLE COCO A VŮNĚ LÁSKY

Biografický román o módní návrhářce Coco Cha-
nel. Coco se podařilo vybudovat úspěšný módní 
salon, ale když její milenec Boy Capel nečekaně 
zahyne při autonehodě, je úplně ochromená žalem. 
Teprve plán vytvořit na památku své lásky parfém jí 
dodá novou energii. Při hledání vhodné vůně se se-
známí s charismatickým Dimitrim Romanovem, se 
kterým cestuje na jih Francie, do kolébky všech vý-
znamných vůní, a brzy přichází na stopu vůni lásky.

OLIVER PÖTZSCH: KEJKLÍŘ

Děj románu začíná v roce 1486. Knittlingen platí za 
klidné místo v hornaté oblasti Kraichgau do té doby, 
než do města vkročí komedianti. Najednou se v okolí 
začnou ztrácet děti. Johann Georg, zvaný „Faustus“ 
Šťastlivec, to nevnímá. Jeho zajímá jen kejklíř a mág 
Toniodel Moravia, který mu předpovídá velkou budouc-
nost. Johann se připojí k záhadnému společníkovi  
a společně táhnou zemí. Mladík lačně vstřebává vše, 
co ho Tonio učí. Avšak v Toniových ponaučeních se tají 
netušené nebezpečí a Johanna se brzy zmocní pocit, 
že jeho mistr je ve spojení s temnými mocnostmi. Sila-
mi, které začnou určovat jeho další život… 

PETER TREMAYNE: SMRT Z MILOSTI

V dalším z příběhů oblíbené detektivní série se čte-
nář ocitá v Irsku 7. století a vydává se spolu se se-
strou Fidelmou na pouť do Santiaga de Compos-
tela. Hned první noci na lodi ale zmizí v bouři jeden  
z poutníků a vypadá to, že ho smetla vlna. Ovšem jen 
do chvíle, než se najde zakrvácený hábit. Stísněné 
prostory lodi se stávají místem plným nebezpečí, jež 
nezmizí, dokud Fidelma nezjistí, co se stalo a proč.

SARA COLLINSOVÁ: VYZNÁNÍ FRANNIE LANGTONOVÉ

Píše se rok 1826 a celý Londýn šílí. Davy se mačkají 
u bran soudního dvora Old Bailey a vyhlížejí Frannie 
Langtonovou, služebnou pana a paní Benhamových, 
která má být souzena za jejich vraždu. Zdrcující svě-
dectví ji označují za otrokyni, děvku a svůdnici. Ale 
Frannie chce vyprávět jiný příběh. Na jeho začátku se 
malá dívenka učí kdesi na jamajské plantáži číst. Na 
jeho konci stojí vzdělaná žena, která v přepychovém 
londýnském domě Benhamových čeká na vytouženou 
svobodu. Z Franniiných horečných přiznání však vy-
stupuje na povrch jedna trýznivá otázka: Mohla zabít 
jediného člověka, kterého doopravdy milovala?

ULF SCHIEWE: ATENTÁTNÍK

Děj románu začíná v červnu 1914, kdy se má rozhod-
nout o všem. Tři mladí Srbové se vydávají na cestu 
do Sarajeva. Následník rakousko-uherského trůnu 
František Ferdinand d‘Este se účastní vojenských 
manévrů. Gavrilo Princip a jeho společníci se na tento 
den připravovali celé měsíce, tajná služba a major Ru-
dolf Markovic jsou však v pohotovosti a ze všech sil se 
snaží dědice trůnu ochránit a zabránit tak diplomatické 
katastrofě…

Toto je jen malá ukázka knih, které na vás budou čekat v knihovně hned 
po jejím otevření.

Příměstské tábory v roce 2021
Na letošní letní prázdniny připravilo 
Mateřské centrum Kohoutek spolu 
s dalšími partnery šest turnusů do-
tovaných příměstských táborů pro 
děti v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. Tyto tábory jsou pri-
márně určeny rodičům dětí školního 
věku, kteří mají bydliště v Mnichově 
Hradišti a okolí (působnost Míst-
ní akční skupiny Český ráj), jsou 
zaměstnaní nebo si zaměstnání 
aktivně hledají, popřípadě jsou na 
mateřské a rodičovské dovolené po 
předchozím zaměstnání. 

Od ledna přijímáme závazné 
přihlášky. Ty naleznete na webu 
www.kohoutek-mh.cz

Cena tábora byla letos stano-
vena na 1000 Kč za turnus (pět 
pracovních dnů, vždy od 8 do 16 
hodin). V ceně je veškerý materiál 
na tvoření, pomůcky, táborové tričko  
a výlet. Více informací poskytne 
Mgr. Bc. Jana Šťastná na telefonu 
724 192 819.

Lesní tábor Všeň (tři turnusy)
• 1. – 2. 7. a 7. – 9. 7. 2021
• 12. – 16. 7. 2021
• 19. – 23. 7. 2021

Kapacita lesního tábora je 12 

dětí. Vedoucí táboru je PaedDr. Len-
ka Hřibová, která má s lesními kluby 
dlouholeté zkušenosti. Děti budou 
trávit hodně času společnými akti-
vitami v lese. Odpolední program je 
zaměřen na tvoření z ekologicky pří-
větivých materiálů. Jeden den bude 
věnován celodennímu výletu. O děti 
se vždy budou starat dvě pečující 
osoby. Jako zázemí slouží zděná 
chalupa s hernou. V ceně je veškerý 
potřebný materiál a pomůcky. Stravu 
zajišťují rodiče.

Sportovní tábor Vostrov (dva tur-
nusy)

•  26. – 30. 7. 2021
• 2. – 6. 8. 2021

Kapacita tábora je 20 dětí, 
vhodný je pro děti ve věku od šesti 
do dvanácti let. Pro děti je připra-
vený celodenní sportovní program, 
který je vhodně prokládán klidovými 
tvořivými aktivitami. Program zajiš-
ťuje Taneční a pohybová škola ILMA 
Turnov.

Tábor bude probíhat ve sportov-
ním areálu na Vostrově u Mnichova 
Hradiště, kde máme zázemí pro veš-
keré aktivity. O děti se vždy budou 
starat tři pečující osoby.

Poplatek za stravu: 500 Kč (pře-
snídávka, oběd, odpolední svačina 
acelodenní pitný režim)

Kouzelnický tábor Vostrov 
pod záštitou Českého kouzelnic-
kého svazu (jeden turnus)

• 23. – 27. 8. 2021
Kouzelnický tábor je naprostým 

unikátem v celé ČR. Děti se budou 
učit základním i pokročilým kou-
zelnickým trikům a užijí si spoustu 
zábavy. Kouzelnický program bude 
vhodně doplněn tvořivými a sportov-
ními aktivitami ve sportovním areálu 
Vostrov u Mnichova Hradiště. Své 
dítě sem můžete umístit v čase mezi 
8. a 16. hodinou. O děti se vždy bu-
dou starat tři pečující osoby. Kapaci-
ta tábora je 20 dětí.

Poplatek za stravu: 500 Kč (pře-
snídávka, oběd, odpolední svačina 
acelodenní pitný režim).

Jana Šťastná,
MC Kohoutek

Spolupráce s Erzhausenem
Před více než třemi lety jsme osla-
vili dvacetiletou spolupráci s naším 
partnerským městem v Německu. 
S našimi přáteli z evangelické círk-
ve v Erzhausenu jsme tehdy stihli 
vyrobit sadu ptačích budek pro 
některé stromy ve městě. Protože 
životnost řady z nich se už blíží ke 
konci, využili jsme slunečné zimní 
počasí a budky sundali. Všechny  
z nich byly během času zabydleny,  
a tak naše práce smysl měla. V tom-
to roce opět plánujeme společnou 
akci a to česko-německý tábor na 
Mnihovohradišťsku. Rádi bychom 
opět po našem společném pobytu 
zanechali ve městě stopu v podobě 
dobře odvedené práce. 

I v Erzhausenu ovšem momen-
tálně prožívají sevření koronavirem, 
a tak nám nezbývá než doufat, že 
se akce uskuteční. Erzhauzenští 

doslova píší: „Ježíš nás vede drsný-
mi vodami.“ U nás máme ve zvyku 
si losovat na začátku roku takzvaná 
hesla. Je to jedna věta ze Starého  
a jedna věta z Nového zákona na ka-
ždý den. Momentálně vycházejí v 55 
jazycích, kam se Jednota bratrská 
rozšířila po pobělohorském vyhnání 
z Čech. Pro letošní česko-německý 
tábor jsme si vylosovali hesla doslo-
va šitá na míru: 1. Toho, kdo bude 
s vámi přebývat jako host, budeš 
milovat jako sám sebe. 2. Ochotně 
poskytujte pohostinství. 

Na závěr děkuji Nadačnímu 
fondu ŠKODA AUTO, že náš projekt 
Zdravé děti – zdravý les zařadil do 
soutěže o grant, i vám všem, kdo 
jste nás podpořili svým hlasem.

Petr Novák, 
Jednota bratrská



7ÚNOR 2021 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Prioritou číslo jedna je pro nás pavilon. O školní budovu na náměstí 
zájem nemáme, říká Eva Hajzlerová, ředitelka ZŠ Sokolovská

M
N

IC

HOVOHRADIŠŤSK
Á

ŠTAFETA
V lednu 2021 otevřel Kamelot novou rubriku, 
v níž nabízí rozhovory se zajímavými Hradiš-
ťáky a dalšími osobnostmi, které mají k Mni-
chovu Hradišti blízko. A proč právě štafeta? 
Protože zpovídaná osobnost v závěru rozho-
voru vždy navrhne další osobu, se kterou ná-
sledně redakce Kamelotu připraví rozhovor 
do dalšího vydání. A zpovídaný samozřejmě 
dostane možnost zeptat se dalšího „závodní-
ka“ na to, co ho bude zajímat.

Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman

S Evou Hajzlerovou, ředitelkou Zá-
kladní školy Sokolovská, jsme v ná-
padně tiché školní budově (v době, 
kdy byl rozhovor veden, do školy  
v Sokolovské ulici docházeli pouze 
druháci) probírali dlouhodobou kon-
cepci školství v Mnichově Hradišti, 
prostorové kapacity 1. ZŠ, které jsou 
na samé hraně, přípravnou třídu 
nebo zkušenosti s výukou v časech 
pandemie.

Otázka od Ondřeje Lochmana: 
Představte si Základní školu So-
kolovská v roce 2030. Jak vypadá, 
jaké akce se tu konají, jak je vyba-
vená a jaká je tu nálada?

V ideálním případě bych vám na 
tuhle otázku odpověděla po debatě 
s kolegy. Obvykle otázky určující 
směřování školy konzultujeme ale-
spoň mailem, ideálně pak na pe-
dagogických radách, protože škola 
není o jednom člověku, ale o kolek-
tivu, který ji tvoří. Pokud bych ale 
měla přiblížit svou představu, škola 
by měla nabízet podmínky, které 
kantorům umožní využívat metody  
a postupy, které využívat chtějí. Měla 
by mít dostatek prostor, a to nejen 
klasických tříd, ale třeba i takových, 
kam se může přemístit žák, který má 
specifické potřeby, s asistentem, po-
kud nestačí tempu výuky. Vzhledem 
k tomu, že máme poměrně mladý 
pedagogický sbor, určitě by měla 
být dostatečně technicky vybavená 
– dnes nám chybí především data-
projektory, interaktivní tabule nebo 
signál WiFi pokrývající celý pavilon 
Chanos. Co se týče pavilonu, ten by 
měl být postavený na stejném místě 
úplně nový. A neměla bych zapome-
nout na venkovní kapacity. V našem 
současném areálu sice jen těžko 
vybudujeme zázemí pro venkovní 
vzdělávání, ale potřebovali bychom 
rozšířit i kapacity pro sport. Devět 
let do roku 2030 uběhne sice hrozně 
rychle, představit si ale, kam se za 
tu dobu reálně posuneme, je složité. 
My, jako škola, popravdě už několik 
let čekáme na rozhodnutí zastupite-
lů města, jakým směrem se budou 
školská zařízení ve městě ubírat.

V prosinci se zastupitelé města 
mohli poprvé seznámit s koncepcí 
možného rozvoje kapacit mnicho-
vohradišťských základních škol. 
Když sečteme všechny možné 
stavební úpravy prostor ZŠ Soko-
lovská, jimž se dokument věnuje, 
dojdeme k částce 240 milionů 
korun, v nichž je zahrnutý mimo 
jiné právě nový pavilon, nástavba 
nové budovy a krčku a další úpra-
vy. Jaká z těchto dílčích investic 
by podle vás měla mít nejvyšší 
prioritu a proč právě ta?

Protože si chceme zachovat 
charakter rodinné školy, je naší hlav-
ní prioritou pavilon Chanos. Děti se 
v tomto prostoru lépe aklimatizují, 
když přestupují ze školky do školy, 
a zároveň jde o jediný takto velký  
a otevřený prostor, který naše ško-
la má. Na hlavní budově nemáme 
bohužel žádnou aulu, kde bychom 
se mohli všichni společně setkávat,  
a v pavilonu jsou zároveň prostory 
vhodné pro praktikovaní různo-
rodých vzdělávacích aktivit. Je to 
prostředí klidnější, rodinnější a také 
skvěle dostupné. Mnohem pohodl-
nější je zaběhnout z hlavní budovy 
do Chanosu, než na náměstí. Ten 
otevřený centrální prostor uprostřed 
pavilonu navíc umožňuje i jiné for-
my výuky než frontální. Vedle toho 
například nástavba na krčku nám 
nic nevyřeší. Touto investicí bychom 
sice získali prostory pro sborovnu  
a jednu třídu navíc, ale situaci by 

nám to paradoxně spíše zkompli-
kovalo, protože pro další žáky už 
bychom neměli šatny. Už teď se  
u nás děti o pohybové přestávce ne-
mohou potkávat, protože nemůžeme 
v jednu chvíli nahnat na hřiště 400 
dětí. Bohužel to znamená, že se ka-
marádi z prvního a druhého stupně  
o přestávce už nepotkají. Nástavba 
na krčku by nám za těchto okolností 
spíše přitížila.

Uvítala byste, kdyby bylo možné 
realizovat vše z výše uvedené 
koncepce? Ponechme stranou, že 
oněch 240 milionů je zhruba o 70 
milionů více, než kolik činí roční 
rozpočet celého města.

To by uvítal asi úplně každý. Jen 
budovu školy na náměstí bychom 
nechtěli. Neradi bychom dědili staré 
prostory, protože víme, že v případě, 
kdy si neseženeme na jejich úpravu 
dotační prostředky, nic nám to ne-
přinese. Navíc mám dojem, že tyto 
prostory jsou vhodnější pro starší 
děti. Řešení budovy na náměstí 
podle mého názoru neumožňuje vy-
tvořit prostředí, které by bylo podnět-
né třeba pro děti z prvního stupně. 
Náměstí je pro nás také už celkem 
daleko. Když jdeme s dětmi třeba 
cvičit do BIOSu, přesun a převlékání 
nám nějaký čas zabere. A přestože 
se to nezdá, docházkový čas mezi 
školou a pavilonem je oproti cestě 
mezi školou a náměstím poloviční. 
I vzhledem k motivaci kolegů uči-
telů hodlám usilovat o nějaké nové 
prostory, které by vznikly pro nás 
na míru. Naši učitelé by si rozhodně 
zasloužili mít hezké nové prostředí, 
kde by se jim dobře pracovalo.

 Jak akutní je potřeba nových 
tříd ve vaší škole, když vezmeme 
v úvahu, že žáků bude v příštích 
letech přibývat zhruba polovičním 
tempem oproti minulému deseti-
letí?

Jsme na hraně. Když probíhá 
výuka v klasickém režimu, nemáme 
žádnou volnou třídu a při dělení tříd 
na cizí jazyky už musíme hodně 
kombinovat. A pak nastávají situace, 
kdy nám přijde například inspekce 
nebo realizátor nějakého projektu  
a my nemáme, kam je posadit. 
Jediným využitelným prostorem 
pak je školní poradenské praco-
viště. Zatímco 2. základní škola  
a gymnázium mají aulu, my ne-
můžeme na začátku školního roku 
uspořádat ani setkání s rodiči, pro-
tože by museli stát na chodbě před 
třídou.

Když jsme spolu hovořili napo-
sledy, jedním z témat byla také 
přípravná třída. Stále jste jedinou 
školou na Mladoboleslavsku, kte-
rá tento projekt realizuje?

Dlouho tomu tak bylo. Byli jsme 
první školou na Boleslavsku, která 
přípravnou třídu zavedla. Pak se  
u nás byla inspirovat boleslavská 
speciální škola, která sídlí Na Celně, 
a otevřela také dvě třídy. O jiné ško-

le ale nevím. Přípravka je u rodičů 
dětí vnímána pozitivně a maximální 
kapacitu 15 dětí každý rok pohodlně 
naplníme. Už dvakrát se nám také 
stalo, že jsme dítě stahovali během 
pololetí z prvního ročníku a díky pří-
pravné třídě jsme ho nemuseli vracet 
do školky, ale mohli jsme ho umístit 
do přípravky. Návrat do školky by 
pro takové dítě mohl být ponižující, 
v tomto případě ale zůstalo ve škole, 
pouze v jiné třídě. Vzhledem k ome-
zené kapacitě přípravky dosahují 
děti, které do ní chodí,rychlejších 
pokroků a přechod do školy je pro ně 
daleko jednodušší. Protože se jedná 
často o děti, které mají nějakou vý-
vojovou poruchu, nejčastěji ADHD, 
pro nás pedagogy je přínosem i to, 
že víme, na co se máme připravit, 
a můžeme tak děti se specifickými 
problémy rozdělit do tříd tak, aby 
třídní kolektiv dobře fungoval.

Už jste měli jako škola příležitost 
využít na podzim otevřené komu-
nitní centrum i k jinému účelu než 
jen ke stravování dětí?

Zatím ne. Situace nám v tomto 
ohledu ještě nebyla moc nakloněná. 
Ale využívali ho rodiče. Díky tomu, 
že v komunitním centru sídlí Klub 
dětí a mládeže, můžou tam děti trá-
vit čas, když třeba čekají na autobus 
nebo na vyzvednutí. To rodiče hod-
notí velmi kladně.

Máme za sebou rok, který bude 
už patrně vždy spojovaný s pan-
demií covidu-19. Jak jste situaci 
zvládali na ZŠ Sokolovská? Byla 
koronakrize v určitém smyslu  
i přínosem?

Na jaře to bylo něco mimo-
řádného, netušili jsme, stejně jako 
ostatní školy, co nás čeká. V srpnu 
už jsme s dalším pokračováním dis-
tanční výuky pro jistotu počítali. Za-
vedli jsme dětem účty pro vzdálené 
připojování, zavedli jsme jednotnou 
platformu MS Teams, a protože jsme 
neměli zajištěné žádné školení, vše 
v této fázi vlastně obstaral náš pan 
učitel Koťátko, který si vše nastudo-

val a následně nás proškolil. Když 
byla opět zahájena distanční výuka, 
už jsme využili profesionální školení, 
které zorganizoval MAP. V první fázi 
jsme si ale pomohli sami.

Protože jste chtěli, nebo proto, 
že chyběla ze strany ministerstva 
metodická podpora?

Protože jsme museli. Byli jsme 
do toho takříkajíc hozeni. U všech 
mimořádných opatření ale záleží na 
tom, jak je konkrétní škola pojme. 
To je třeba i otázka distanční výuky. 
Některé školy dělají jednu hodinu 
denně, jiné jedou vyloženě podle 
rozvrhu – to mně osobně ale připadá 
nesmyslné, aby děti celý den seděly 
za počítačem. Také je třeba nějak 
přistupovat k prvnímu a jiným způ-
sobem k druhému stupni. Na prvním 
stupni učitelky učí dvě tři hodiny, po 
kterých děti čeká samostatná prá-
ce. Třídy jsou ale rozdělené na dvě 
skupiny, aby se s dětmi vůbec dalo 
smysluplně pracovat. Děti z druhé-
ho stupně mají hodiny zhruba čtyři 
až šest denně. Po dobu distanční 
výuky jsme vypustili výchovy, ale 
u ostatních předmětů se snažíme 
dodržovat hodinovou dotaci. Jedna 
věc je ale na distanční výuce zcela 
neadekvátní, a to je hodnocení dětí. 
Setkáváme se v některých přípa-
dech s obrovskými rozdíly, když dítě 
píše test doma a když si jej přijde na-
psat do školy. Někteří rodiče si musí 
uvědomit, že přehnanou pomocí  
a plněním úkolů místo dětí jim po-
skytují spíše vlčí službu.

Dokážete říct, zda byla a je dis-
tanční výuka náročnější pro žáky 
či učitele?

Je to náročnější pro všechny. 
Na druhém stupni se častěji setká-
váme s tím, že děti nekomunikují 
(zapnuté kamery vzhledem k sou-
kromí nevyžadujeme) a učitel musí 
stále zjišťovat, zda je slyšet a zda 
jsou žáci na druhé straně. Pro uči-
tele je také náročné přebíhání mezi 
online výukou a prezenční výukou. 
Mezi hodinami je standardně pouze 
desetiminutová přestávka, a to na 
žádné velké přesuny není. Učitel 
pak navíc pozbývá jakéhokoliv času 
na přípravu. Některé děti distanční 
výuku vítají. Jsou to hlavně ty, kte-

ré potřebují na učení svůj klid. Jde 
často o děti s poruchami, které se ve 
škole špatně soustředí, a těm velmi 
vyhovuje možnost volit si vlastní 
tempo a čas, kdy se budou učit.

Jak jste osobně vnímala týdny  
a týdny, kdy ve škole chyběl ob-
vyklý ruch?

I když byla škola prázdná, stále 
tu toho bylo spoustu k řešení. Ale 
děti tu zkrátka chybí. Aktuálně do 
školy docházejí prvňáci a druháci. 
Zatímco první třídy jsou v Chanosu, 
druháci jsou na hlavní budově. Ne-
musíme proto hlídat, kdy děti odchá-
zejí na obědy, aby se nepotkávaly. 
Je ale jasné, že bude velmi těžké 
děti dostat zpátky do určitého reži-
mu – aby se naučily opět ráno vstát, 
převléknout se z pyžama a vyrazit 
do školy. V prosinci byly děti na pár 
dní ve škole a pro mě bylo šokující 
zjištění, že spolužáci z jedné šesté 

třídy, kteří spolu hráli nějakou hru, se 
nedokázali oslovovat jmény, protože 
se ještě pořádně neznali. To bylo 
hrozně smutné – po takřka čtyřech 
měsících se oslovovali „ty“ a „hej“… 
Školy v okolních vesnicích jsou 
často prvostupňové, a tak k nám 
přichází do šesté třídy docela dost 
nových dětí. Aktuálně jich je třeba až 
dvanáct v jedné třídě. Jsem si jistá, 
že tenhle sociální deficit doženou, 
ale bylo to smutné zjištění, jak moc 
těm dětem chyběl sociální kontakt, 
když ani nevěděly, kdo s nimi chodí 
do třídy.

Měla byste i vyloženě pozitivní 
zkušenost ze zvládání koronakri-
ze?

Zajímavá a velmi milá zpráva 
přišla od učitelů prvňáků, kteří se ve 
škole zatím moc neohřáli. Když jsem 

s nimi hovořila na téma, jak zvládají 
probrat učivo a zda například budou 
jejich žáci umět číst, protože kdyby 
neuměli, táhlo by se to s nimi, dozvě-
děla jsem se, že všichni zvládají, co 
by zvládat měli. Dokonce se podařilo 
docílit toho, že byli prvňáci napřed.

A víte, jak se to podařilo?
Učitelky toho stihly dost probrat 

v době, kdy žáci do školy ještě cho-
dili, následně přistoupily k natáčení 
videí, které rodiče dětem pouštěli ve 
chvíli, kdy se děti mohly soustředit 
a kdy se jim to hodilo. Díky tomu 
mohlo každé dítě zvolit své vlastní 
tempo. To mělo velmi pozitivní ohlas 
a já bych za to ráda našim učitelkám 
prvních tříd poděkovala.
Situace kolem koronaviru je stále 
napjatá. Je možné v takové atmo-
sféře ve škole vůbec něco pláno-
vat?

Není. A problematické je i to, 

že jsme zapojeni do řady dotačních 
projektů, jejichž naplnění distanč-
ní forma vzdělávání neumožňuje.  
A bohužel nejsme ani schopní part-
nerům říct, kdy se podobné akce, 
jako jsou třeba různé preventivní 
programy, budou moci uskutečnit. 
Počítáme totiž s tím, že v momentě, 
kdy se všechny děti do školy vrátí, 
budeme usilovat především o to, 
abychom dohnali látku. Třeba už 
víme, že exkurze organizovat nebu-
deme. Moc by nám pomohlo, kdyby-
chom znali nějaký rámec toho, kdy 
se budou děti vracet do školy. Je mi 
ale jasné, že to nám nikdo předem 
neřekne.

Už téměř před rokem jste se jako 
škola ocitli v nestandardní situaci 
Vidíte v koronakrizi nějaký pozi-
tivní přínos?

Celá společnost vstoupila do 
nestandardního režimu. První týd-
ny znamenaly pro všechny zásadní 
změnu života, a to veřejného i osob-
ního. Každý z nás se s tím musel 
nějak vypořádat. Pro rodiče, uči-
tele a děti to moc přínosné nebylo, 
ale přesto se většina dětí výrazně 
během této doby posunula, vyspě-
la, získala nové sociální, pracovní  
i komunikační kompetence. Nejen 
to, že si osvojily některé dovednosti,  
s nimiž se doposud nesetkaly, ale též 
uplatnily principy vůle, pracovitosti a 
spolehlivosti. Často k tomu potře-
bovaly někoho, kdo je povzbudil, 
pochválil a náležitě motivoval. Učitel 
tuto roli mohl sehrát jen omezeně. 
Zde výrazně pomohl rodič. Vřelý ob-
div a dík právem náleží žákům, jejich 
rodičům i pedagogům.

Martin Weiss

„V prosinci byly děti na pár dní ve škole a pro mě bylo šokující 
zjištění, že spolužáci z jedné šesté třídy, kteří spolu hráli nějakou 

hru, se nedokázali oslovovat jmény, protože se ještě pořádně nezna-
li. To bylo hrozně smutné – po takřka čtyřech měsících se oslovovali 

„ty“ a „hej“…“
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To pozitivní z roku 2020 v Domově Modrý kámen
Domov Modrý kámen pečuje o 101 
seniorů a patří tak mezi instituce, 
ve kterých se od března 2020 od 
základů změnil život. V první řadě 
děkujeme všem našim zaměstnan-
cům, kteří se ze všech sil vyrovnáva-
jí se stavem, který již trvá téměř rok  
a ještě minimálně několik měsíců tr-
vat bude. Děkujeme i všem dárcům, 
kteří nás v průběhu celé epidemie 
zásobují finančními dary, ochranný-
mi pomůckami, ale třeba i občerstve-
ním či drobnými dárky pro klienty  
a zaměstnance.

Místo výčtu omezení a naka-
žených zaměstnanců se pojďme na 
rok 2020 v Modrém kameni podívat 
z těch lepších stránek. I přes nepří-
znivou situaci jsme zažili několik po-
vedených kulturních akcí a vzácných 

návštěv. Ještě před vypuknutím 
epidemie nás stihl navštívit bavič a 
moderátor Ivo Šmoldas a ministryně 
práce a sociálních věcí Jana Malá-
čová. Stihli jsme i novoroční dílny 
seniorů s dětmi z Mateřské školy Ja-
selská a masopustní slavnost v Do-
mově Kněžny Emmy v Neratovicích. 
V létě a začátkem podzimu pak – již 
za určitých omezení – klienty potě-
šilo vystoupení Radka Jareše s pa-
poušky, loutkové divadlo „Pod okny“ 
Štěpána Tučka, tanec folklórního 
souboru Furiant z Malé Bělé, Jarda 
Špička z kapely Diskant a koncert 
Jany Rychterové a Evy Šašinkové. 
Prezentovali jsme se i na sousedské 
slavnosti.

Jaro, většina podzimu i předvá-
noční období se pak musely v našem 

domově obejít zcela bez kultury, byť 
připraveno jsme měli mnohé. Zrušit 
jsme museli již naplánované koncer-
ty Magdy Malé a Tomáše Ryngela, 
čarodějnický bál, vystoupení baráč-
níků z Březovic a Řepova, podzimní 
bál, který se měl stát novou každo-
roční tradicí (dosud se konal jednou 
za pět let) a samozřejmě mikulášské 
a vánoční akce. Oproti běžným le-
tům se také neuskutečnila řada výle-
tů na akce pořádané jinými domovy 
a dalšími organizacemi. Výrazně 
omezena byla také naše spolupráce 
s mateřskými, základními i středními 
školami a dětskými domovy. I zde 
ale fungovala spolupráce na dálku. 
Několik herců nás potěšilo „virtuál-
ními pozdravy“ natočenými na video 
a děti z dětského domova v Mladé 

Boleslavi a několika škol nám posla-
ly pro klienty obrázky a milá vánoční 
přáníčka.

Co pozitivního nám ještě rok 
2020 přinesl? Přišli jsme na nápa-
dy a různé technické inovace, kte-
ré nám zjednoduší či zpestří život  
v domově i v době po epidemii. Naši 
klienti využívají s oblibou tablety 
pro komunikaci s rodinami na dálku  
i pro trénink paměti a další aktivi-
zační činnosti. A v kancelářích jsme 
si zvykli na intenzivnější využívání  
e-mailů, datových schránek a růz-
ných spojení na dálku pro adminis-
trativní záležitosti.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

INZERCE

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče 

mezinárodní dopravy

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

a spolehlivost.

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

na dopravu na pracoviště, stabilní přepravy  
a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

Studenti gymnázia zažili prevenci online
Když se ve školním prostředí řekne 
„prevence“, je tím zpravidla míněna 
„prevence sociálně patologických 
jevů“. Dříve se říkalo „protidrogová 
prevence“ a tato oblast byla i takto 
zúženě chápána. Dnes už je ale jas-
né, že vznik všech druhů závislostí, 
tedy nejen na nelegálních drogách, 
ale i na v českém prostředí často i 
v rodinách tolerovaném alkoholu či 
například počítačových hrách, ne-
pochybně souvisí s problémy v za-
členění do vrstevnického kolektivu, 
které mohou vést až k šikaně, s těž-
kým hledáním vztahu k sobě samým 
v době dospívání, jež se může pře-
klopit třeba do různých druhů poruch 
příjmů potravy, či s komplikovaným 
objevováním vlastní sexuální identi-
ty. Má-li se tedy současná „preven-
ce“ zabývat celým tímto komplexem 
jevů, musí být vysoce profesionální 
– špičkou mezi poskytovateli této 
služby je organizace Semiramis. 
Díky dotačnímu programu Středo-
českého kraje může Semiramis již 
třetím rokem pracovat i se studenty 
primy až kvarty mnichovohradišťské-
ho gymnázia. 

Dílny Semiramis ve třídách 
probíhají vždy v osobní atmosféře 
– sedí se v kruhu, účastníci naslou-
chají jeden druhému, cílem je posi-

lovat  vzájemný  respekt. I vzhledem 
k tomu jsem se já osobně dlouho 
bránila představě, že by mohly být 
realizovány online ve virtuálním 
prostředí. Jenže podzimní měsíce 
ukázaly, že posouvat tato setkání 
dále do budoucna by znamenalo vy-
nechat vlastně celý rok – z volby nic, 
nebo online jsme tedy zvolili řešení 
„méně špatné“. V prosinci a lednu se 
tedy uskutečnila setkání lektorek Se-
miramis se studenty v online formě – 
a tato zkušenost v pozitivním smyslu 
předčila naše očekávání.

Program proběhl ve čtyřech 
třídách – v každé z nich na jiné 
téma – ale s podobnou strukturou: 
Studenti dostali předem do mailu 
krátké video, jež se stalo základem 
pro společné povídání, v jehož závě-
ru pak mohli klást anonymní dotazy 
(této možnosti s využitím formuláře 
rádi využili – možná byli dokonce 
otevřenější než v běžném prostředí 
třídy). „Bylo znát, že byli pozorní, 
protože při vyvolání jejich jména 
vždy pohotově reagovali. A i když se 
u dvou žáků vyskytly technické pro-
blémy, využili chatu, aby se alespoň 
písemně zapojili do dané aktivity. U 
hlavní techniky třída vyslechla pří-
běh o vztazích mezi lidmi a násled-
ně doplnila pracovní list. Kontrola 

vyplnění probíhala formou hlaso-
vání, kdy každý žák hlasoval podle 
toho, co zvolil za odpověď,“ hodnotí 
třídní učitelka tercie. „Program pro 
žáky měly paní lektorky velmi dobře 
připravený. Obě byly velice vstřícné 
a pohotové. Kladně hodnotím přede-
vším to, že po celou dobu programu 
měly zapnuté kamery, na jejich vý-
zvu tak učinila i většina žáků,“ dodá-
vá třídní primy. Třídní učitelka kvarty 
připojila zajímavý postřeh, že „online 
prostředí zabezpečilo, že si studen-
ti nemohli skákat do řeči. Nikdo se 
nikomu neposmíval.“ A třídní učitel 
sekundy shrnuje: „Žáci hodnotili ho-
diny pozitivně, ale i dle jejich názoru 
online podoba nemůže zcela ekvi-
valentně nahradit klasickou formu 
setkání. Ale v dnešní době by lepší 
možnost nebyla.“

Jsme rádi, že jsme učinili spolu 
se studenty tento krok do neznáma 
a rozšířili tak portfolio online zku-
šeností. Nepochybně se ale všichni 
těšíme na to, až zase budeme moci 
pracovat společně ve škole i mimo 
ni, při výuce i při dalších důležitých 
aktivitách.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště        

Bezplatné poradenství pomáhá lidem v nesnázích

Adresa: Sirotkova 1242, Ml. Boleslav
Konzultační hodiny: čtvrtek 10 – 12 a 
13 – 16 hodin 
tel.: 725 306 332
email: poradna@respondeo.cz
Doporučujeme se předem objednat.
Více informací o činnosti Respondea 
najdete na www.respondeo.cz

KontaktOcitli jste se v nepříjemné životní situaci? Nevíte, jak nastalý problém řešit? 
Obraťte se na občanské poradenství Respondeo, kde vám profesionálně, dis-
krétně a především bezplatně pomůžou problém vyřešit. 

Pomoc v poradně hledejte, když řešíte: rodinné právo (rozvod, svěření dětí 
do péče, výživné), majetkoprávní vztahy (dědictví, spoluvlastnictví, darování), 
bydlení (nájemní vztahy, společenství vlastníků jednotek), pracovněprávní 
vztahy (výpověď ze zaměstnání, práva zaměstnanců), spotřebitelské právo (re-
klamace), dluhy (vymáhání, exekuce, práva dlužníků i věřitelů) a další…

Aktivity projektu Občanské poradenství na Mladoboleslavsku jsou podpo-
řeny z prostředků Evropského sociálního fondu. (nhv)
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ANO
Jak se jako zastupitelé vyrovnáváte s kritikou nového 
systému sběru odpadu (zvýšení poplatku za odvoz ko-
munálního odpadu, snížení frekvence svozů na 1x za 
dva týdny)? Uvažujete pod náporem kritiky ze strany 
občanů, že revokujete rozhodnutí ohledně Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2020 o odpadech, kterou v pros-
inci zastupitelstvo přijalo všemi hlasy?

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 zpravidla jedna otázka a čtyři odpo-
vědi (za Žijeme pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO). V tomto vydání se 
hnutí ANO rozhodlo prostor pro odpověď nevyužít. 

Příští měsíc se bude ptát Žijeme pro Hradiště.

Nejsem sice zastupi-
tel, pouze občan na-
šeho města, ale snad 

můj pohled na dané téma otevře oči 
všem oponentům změny a zažitých 
praktik spojených s odpady. 

Nikdo se dnes nepozastaví nad 
tím, že veškeré zboží, potraviny  
a další věci denní potřeby jsou opat-
řeny nějakým obalem, který slouží 
jako přepravní ochrana, hygienické 
opatření či estetická záležitost. Po 
použití nebo dosloužení se ze vše-
ho stává odpad. Co s ním? Trendem 
dnešní moderní doby jsou výrazy 
bio, eko, recyklace atd. Vše je spoje-
né s ekologií. 

Ekologie je postoj, jakým se 
chováme k něčemu, co bereme 
jako samozřejmost. A to je příro-
da – zatím zdravý vzduch a vše co 
nás obklopuje a je součástí naše-
ho každodenního bytí. Abychom to 
všechno udrželi ve stavu alespoň 

takovém, jaký je dnes, a ba naopak 
ho ještě vylepšovali. Máme ostatně 
přírodě co vracet. Musíme se posta-
rat o to, abychom jí ukázali, že to s ní 
myslíme dobře, a dalším generacím 
nezanechali znehodnocené životní 
prostředí. Jako je dnes samozřej-
mostí pustit si v autě klimatizaci 
nebo tlačítkem otevřít okno, mělo 
by být v podvědomí každého třídění 
odpadu. 

Každý den něco vyhodíme. 
Obal od svačiny, PET láhev od ná-
poje, krabici ve které nám poslali 
zboží atd. Každý odpad má své mís-
to a tam by měl skončit. Papír do pa-
píru, plast do plastu, sklo ke sklu… 
Říká se tomu třídění. Není to bu-
zerace ze strany vedení obcí, měst  
a státu, ale samozřejmost sloužící  
k dalšímu zpracování odpadů a je-
jich následnému využití. V našem 
městě se tento systém vždy dodržo-
val a od loňského roku byl výrazně 

  Petr Havel (ODS)
posílen rozmístěním nádob na třídě-
ný odpad k jednotlivým domům. Vše 
bylo dobrovolné a zájemců, kteří 
chtějí udělat něco pro ekologii, bylo 
hodně a stále přibývají! To mohu 
potvrdit, protože mi každá vydaná 
nádoba prošla rukama. To, že se 
logistika svozu odpadních nádob 
trochu mění a upravuje, není snaha 
autorů vyvolat zmatek, nýbrž výcho-
va „dítěte“, které začíná v této oblasti 
dělat první krůčky. Čas ukáže. 

Rozhořčení určité skupiny obča-
nů vyvolalo navýšení poplatku. Zvý-
šení jen o 100 Kč za poplatníka při 
obrovských nákladech, které město 
za likvidaci odpadu platí, vidím jako 
velmi vstřícný krok ze strany města. 
Uvědomme si, že se jedná o 100 Kč 
za rok, což je cca 8,50 Kč měsíčně. 
Zdá se vám to opravdu tak moc? 
Celá tato otázka a téma tak má spí-
še politický podtext než snahu ekolo-
gicky likvidovat odpad.  

Autor či autorka otáz-
ky bohužel vychází 
z nepřesných infor-

mací. Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2020, kterou na prosincovém 
jednání skutečně podpořili všichni 
zastupitelé, se zabývá tříděním ko-
munálního odpadu, sběrnými ná-
dobami, nebezpečným, objemným 
a stavebním odpadem či způsoby 
shromažďování směsného komu-
nálního odpadu. Frekvenci svozu 
komunálního odpadu či související 
místní poplatek tato vyhláška vůbec 
neřeší. 

Výši místního poplatku naopak 
stanovuje obecně závazná vyhláš-
ka č. 3/2020, která sice byla taktéž  
v prosinci přijata, ovšem nikoliv vše-
mi hlasy. Společně s kolegou Janem 
Hluchým jsme totiž odmítli podpořit 
navýšení ročního poplatku na 600 

Kč za osobu. Důvod byl jednoduchý. 
Tímto plošným zvýšením totiž byly 
zcela popřeny sliby vedení města 
dané v červnu 2019. Tehdy bylo 
projednáváno navýšení daně z ne-
movitosti. Finanční prostředky z něj 
plynoucí měly být dle slov pana sta-
rosty využity mimo jiné k tomu, aby 
občanům, kteří budou třídit, mohl být 
místní poplatek za odpady snížen 
či alespoň zachován ve stejný výši,  
a dále k tomu, aby senioři mohli mít 
tento poplatek nižší. 

Po osmnácti měsících z těchto 
a dalších slibů nezbylo vůbec nic. 
Vedení města zcela rezignovalo na 
regulační funkci poplatku, kdy jeho 
správným nastavením můžete ob-
čany efektivně motivovat k určitému 
jednání, a jako obvykle se zaměřilo 
pouze na funkci fiskální, tedy získat 
dodatečné prostředky do městského 

  Václav Haas (ČSSD a SZ)

Svou odpověď pojmu 
netradičně od konce 
otázky. Případná re-

vokace OZV č. 2/2020 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem 
na území města Mnichovo Hradiště 
by neměla žádný vliv na výši míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Nicméně je 
si důležité uvědomit, jak vyplývá z 
názvu místního poplatku, co vše je 
z jeho výnosu hrazeno. 

Ano, jedná se o komplexní za-
jištění odstraňování odpadů od fyzic-
kých osob žijících ve městě – tedy 

jak o směsný, tak tříděný, nebezpeč-
ný či velkoobjemový odpad odložený 
ve sběrném dvoře. Náklad na toto 
vše v přepočtu na občana činil v roce 
2020 zhruba 1150 Kč. Poplatek tak 
nestačí ani na polovinu této sumy. 
Vzhledem k vstupu dalších negativ-
ních faktorů do rovnice, především 
kvůli schválení nového odpadového 
zákona, ale i kvůli situaci na trhu dru-
hotných surovin nebo předpokladu 
nižších příjmů z daňových výnosů, 
bylo doslova nutností pokračovat 
s opatřeními na snížení produkce 
směsného komunálního odpadu, 
jehož likvidace nejvíce podraží. Tu-
díž právě to, již při zavedení svozu 
tříděného odpadu door-to-door, pro-
klamované snížení frekvence svozu 
směsného odpadu. 

  Jan Mareš (ŽpH)
Zároveň však nejde nevidět 

dlouhodobou nevyváženost míry 
produkce odpadu, nákladů na svoz 
a výběru poplatku. Pokud se město 
chce chovat jako řádný hospodář a 
„nevyhazovat peníze na skládku“, 
musí lidem jasně sdělit, že pokud se 
nepodaří kontinuálně snižovat pro-
dukci odpadu ukládaného na sklád-
ku, bude to znamenat buď neustálé 
zvyšování poplatku nebo omezení 
investičních aktivit města například v 
oblasti školství nebo v běžné údržbě 
komunikací. Je třeba také říct, že 
těmito kroky neobjevujeme Ameriku. 
Čtrnáctidenní svoz směsného komu-
nálního odpadu od rodinných domů 
je v obcích podobné velikostí častý, 
v menších dokonce běžný.

dotací, vzdělávacími cíli, popisem 
aktivit, zkušenostmi z praxe i dalšími 
zdroji k tématu. U terénních cvičení 
následují informace, které se mohou 
hodit při vyplňování navazujících 
pracovních listů, a samotné pracovní 
listy. Ke každému tématu jich je ně-
kolik a mohou dobře posloužit jako 
podklad pro vzdělávání při práci v te-
rénu. Geologické vycházky obsahují 
popis trasy i její zachycení v přilože-
né mapě. Celá publikace je doplně-
ná fotografiemi Dominika Rubáše a 
kresbami Lukáše Umáčeného. MAP 
II Mnichovohradišťsko, který publika-
ci připravil, tímto počinem navazuje 
na aktivity pracovní skupiny, jež se 
zabývá regionálním vzděláváním. 

 Jak říká v úvodním slově Lukáš 
Umáčený: „Pokud i vy prahnete po 
poznání naší živé i neživé přírody, 
stačí udělat pár kroků a oddat se její 
kráse.“ Pevně tedy doufám, že se po 

Mužský, Káčov, Baba či Velký Ra-
dechov. To jsou některá z míst, na 
něž zavede učitele, žáky, (pra)rodiče 
či děti publikace, která v době, kdy 
čtete tyto řádky, voní novotou. Něko-
likaměsíční práce na Geologickém 
mapováčku je u konce a první výtis-
ky putují mezi učitele.

Již úvodní ilustrace a samot-
ný název knížky prozrazují, že nás 
čeká mapování geologicky zajíma-
vých míst v našem okolí. Dominik 
Rubáš, autor čtyř terénních cvičení 
a tří geologických vycházek, si pro 
nás připravil putování proti proudu 
Zábrdky, údolím Mohelky a Jizery 
či Drábskými světničkami.  Kniha je 
pojatá jako praktická příručka pro ty, 
kteří se chtějí v praxi něco více do-
zvědět z regionální geologie. V prvé 
řadě myslí na žáky druhého stupně 
a jejich učitele. 

Po úvodním slovu je připraveno 
metodické okénko, které ukazuje, 
jak lze při práci s knížkou použít me-
tody kritického myšlení. Pro přehled 
jsou zde umístěny i klíčové kompe-
tence, které je možné na základě 
realizovaných terénních cvičení  
a geologických vycházek rozvíjet. 

Každá ze sedmi kapitol obsa-
huje úvodní list s anotací, časovou 

S Mapováčkem do terénu

návratu do školních lavic najde čas 
na to, vydat se s žáky ven a naživo 
si všímat toho, co je kolem nás a učí 
nás bez tabule či počítače. Jen tím, 
že se pozorně díváme a vnímáme 
krajinu.

V přípravě je i druhá příručka, 
tentokrát určená rodičům dětí před-
školního věku. Impulzem pro její 
vznik byl jeden z kulatých stolů, který 
byl pořádán pracovní skupinou pro 
rovné příležitosti. Autorky publikace 
při její tvorbě vycházely z myšlenky, 
že předškoláci tráví den hrou a hra 
je tím, co je naplňuje. I proto kniha 
obsahuje především aktivity či hry, 
které mohou rodiny či mateřské ško-
ly využít v běžné každodenní realitě. 
Obě publikace budou též ke staže-
ní na webových stránkách projektu 
(www.map-mh.cz).

Iva Štrojsová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Vrch Káčov. Kresba Lukáše Umáčeného.

Zimní radovánky
Hurá, sněží! Tato věta se ze školko-
vých tříd ozývala v lednu nejčastěji. 
Děti se na sníh těšily už od listopa-
du, kdy ho svatý Martin podle tradi-
ce přiveze s sebou na bílém koni.  
A konečně ho bylo všude plno. Vyra-
zili jsme si ho řádně užít.

Pořádně se obléct a jde se na ko-
pec bobovat. Za boby se jen prášilo, 
to byla legrace. V rámci tématu zima 

Volná místa
Mateřská škola města Mnichovo 
Hradiště hledá pracovnice na 
krátkodobé i dlouhodobé zástupy 
za kuchařky a provozní pracovni-
ce do kuchyní mateřských škol. 
Podmínkou je, aby uchazečky či 
uchazeči měli zdravotní průkaz. 
Podrobné informace poskytne 
vedoucí školní jídelny Dagmar 
Sieberové na telefonním čísle 
777 022 870.

Aktuálně běží rovněž vý-
běrové řízení na pozici referen-
ta místního stavebního úřadu  
a na strážníka městské policie. 
Přihlášky na obě dvě pozice je 
možné podat do 15. února do 10 
hodin. Více na webových strán-
kách města. (wes)

rozpočtu. Vedení města se bohužel 
ani neobtěžovalo, jak je vidět z důvo-
dové zprávy, tento svůj postup nějak 
šířeji odůvodnit. 

O snížení frekvence svozu 
směsného komunálního odpadu 
zastupitelstvo nerozhodovalo vů-
bec. Mohu proto jen doufat, že mu 
předcházela důkladná analýza  
a byly promyšleny možné důsled-
ky. Z mého pohledu je vhodné nyní 
sbírat veškeré relevantní podněty 
a následně nové nastavení systé-
mu vyhodnotit, případně jej upravit. 
Jako řadový zastupitel, který dosud 
výraznou kritiku občanů v této věci 
nezaznamenal, budu žádat, aby toto 
vyhodnocení bylo předloženo na 
jednání zastupitelstva.

INZERCE

jsme si vyprávěli o nejchladnějších 
místech na zeměkouli, vyráběli jsme 
sněhové vločky, krmítka pro ptáč-
ky, zkoušeli jsme pokusy s vodou  
a další. Na závěr ještě ze sněhové na-
dílky postavit s kamarády sněhuláky  
a možná i nějaké to iglú...

Karolína Marešová,
Mateřská škola Mírová
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

Zabíjačka
Říkáme si kolektiv s ručením ome-
zeným (ztraceného mládí). Jde  
o pravdivý příběh, pouze jména jsou 
vymyšlena, ale v kalendáři jsou.

Na konci jednoho našeho setká-
ní kdosi poznamenal: „Co to jsme 
za kolektiv, když jsme si nezabili ani 
prase.“ Tato jedna poznámka stačila, 
aby se rozjela informační akce. Kde 
se nechá takové prase sehnat, co to 
stojí, jak se taková zabíjačka v praxi 
provádí a jiné důležité informace.

Při dalším setkání jsme se již 
oháněli fakty. Jirka sehnal prase. 
Mirek zajistí chatu. Zděnda s Láďou 
odvoz. Pepa má známého řezníka, 
který přislíbil účast. Říká se o něm, 
že je výborný. Podle ceny prasete 
uděláme rozpočet, kolik kdo doplatí. 
Doplatek na každého vyšel 100 Kčs, 
a v tom byl kámen úrazu.

Přihlásil se Olda, co prý když 
bude nemocný? Nebo jeho manžel-
ka nebude moci? Vždyť ve společné 
pokladně jsou i jeho peníze! Našel 
stoupence i v Alešovi a přidali se dal-
ší. Nakonec nás zbylo pět, pět gast-
ronomů, jejichž sebevědomí klesalo 

každou chvíli. Že dáváme přednost 
nezdravé krmi před mnoha vzneše-
nějšími cíli.

Z tohoto mindráku nás zachrá-
nil Zděnda, když prohlásil: „Tedy 
pánové (v našem kolektivu máme 
dvě ženy, bohužel v té době držely 
dietu), to bychom si neměli nechat 
ujít! Nebo snad jste okouzleni těmi 
domácími jitrničkami s hliníkovými 
dráty nebo domácí tlačenkou, ve 
které je víc uší (myslel ty z prasete) 
než masa? Je to poslední možnost, 
jak si ověřit, co jedli naši předkové,  
i když ne tedy všichni.

Sebevědomí trochu stouplo, ale 
copak to v pěti zvládneme? Nás pět 
začalo horečně počítat. Ale ochutnat 
pravou staročeskou zabíjačku? Pus-
tit z hlavy kila, tedy hmotnost, běhy 
pro zdraví, libové maso, zeleninu, 
diety, prostě zdravou (racionální) 
výživu a na chvíli si od toho všeho 
odpočinout? To už stojí za to.

Nakonec se Zděnda přiznal, 
že živé prase z blízka ještě nevi-
děl. A tak jsme tu zabíjačku v pěti 
absolvovali. Hlavně kvůli sobě, ale 

i kvůli tomu Zděndovi. Pozvali jsme 
i své ženy, a to bylo dobře. Protože 
se do jedné shodli, že jsme blázni, 
fantastové a malí kluci (nejmladšímu 
dvacet sedm, nejstaršímu padesát 
osm), ale po zabíječce se shodly na 
tom, že ty jejich polovičky mají také 
někdy tu svoji hlavu i na praktické 
myšlení.

Zděnda viděl živé prase, i když 
ne moc dlouho, a my ostatní, kte-
ří znali zabíjačku jen z Ladových 
obrázků, také. Zapomněli jsme na 
trampoty, které jsme měli s válem, 
se špejlemi (už jsme si mysleli, že 
si je budeme muset vyrobit sami),  
s pračkou na praní střev a jenom 
jsme vdechovali vůni pepře, nového 
koření, majoránky, zázvoru a všeho, 
co k tomu patří. Obdivovali jsme také 
mistra řezníka a dělali mu pomyšle-
ní. On nás zase musel hlídat, aby-
chom mu nesezobali to pravé, co si 
připravil do určitých druhů výrobků. 
Z trouby se linula vůně šmikurandy  
a my se učili a naučili špejlovat jitrni-
ce i jelítka. Na nabíjení střev, jak to 
dělal mistr, jsme neměli ani jeden. 

Poznali jsme, až nám bylo příjemně 
těžko, co je ovar, ale hlavně šmiku-
randa. Měli jsme jí dva druhy. O pra-
vých jitrnicích, jelítkách a tlačence 
ani nemluvě.

No a za vším udělal tečku 
Zděnda, když pravil: „Ve vší úctě  
k čínským kuchařům, oproti tomuh-
le mohou jíti se svým kuchařským 
uměním do háje.“ Naše ženy nemu-
sely tři neděle shánět po masnách 
maso. Dráždit vás panenskými kot-
letami, myslím, ani nemá cenu. Po 
měsíci jsme ochutnali i uzené, ne 
to (staročeské) z masny, ale úplně 
obyčejné doma naložené a vyuzené. 
Nevím, jestli se bohové na Olympu 
cpali uzeným, ale když jsem ho jedl, 
připadal jsem si jako jeden z nich.

Nás pět se opět tímto ne moc 
vznešeným konáním dalo dohroma-
dy a s námi i ostatní. Přinesli jsme 
jim na ochutnání jitrničku i jelítko  
a dali každému talíř černé polévky. 
Ale o zážitky a pravou atmosféru za-
bíjačky, o to ke své škodě přišli.

Hard

CHODÍM PO MĚSTĚ
Se začátkem roku trochu filozofie. 
Člověk jako jedinec je jen součást 
celého lidstva, potažmo celého 
vesmíru. Jestliže v tomto soukolí 
způsobí nerovnováhu, pak nasta-
nou situace, které začnou tuto rov-
nováhu obnovovat. A toho jsme teď 
svědkem. Máme si uvědomit, že jako 
lidská bytost jsme tělo, duše a duch, 

přičemž duch je ta složka nejsilněj-
ší. Současná situace nás přivádí 
k tomu, abychom si to uvědomili  
a přijali zodpovědnost za vše, co 
nyní žijeme. Chceme-li kolem sebe 
vidět lepší svět, musíme nejdřív za-
čít u sebe.

Nezměníme nic kolem sebe, do-
kud nezměníme sebe!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁSSymbolická „Brána do Českého ráje“, nebo lávka od nikud nikam?
Titulní článek v lednovém Kamelotu 
oznamující záměr vybudovat láv-
ku přes dálnici D10 v místech, kde  
v roce 1978 její výstavba přeťala 
krásnou lipovou Husovu alej, vede 
k řadě zamyšlení. Položme si napří-
klad otázku, odkud a kam má nová 
lávka chodce a cyklisty převádět.

V dnešní době jsou okolní pod-
mínky aleje zcela jiné, než tomu bylo 
před stavbou dálnice. Dnes je alej 
rozdělena na tři části a cesta k ní 
vede průmyslovou zónou, kterou je 
ovšem nutné projít a počítat s opa-
trností i vzhledem k projíždějícím 
kamionům. Reflexní vesta by tak 
možná nebyla úplně od věci. Spod-
ní část aleje je slepou cestou, neboť 
končí frekventovanou krajskou silnicí 
č. 268, kterou nelze úplně bezpečně 
přejít. Musíme proto tuto spodní část 
aleje vynechat a jít delší oklikou pod 
most a zpět podél silnice, abychom 
se konečně dostali do druhé části 
aleje, která vede k dálnici. Pravdě-
podobnost, že se mnozí lidé budou 
pokoušet přeběhnout silnici namísto 
zdlouhavého obcházení, činí přístu-

povou trasu k budoucí lávce nepoho-
dlnou i nebezpečnou.

Na druhé straně dálnice by 
pokračovala trasa třetí, dnes již 
zanedbanou částí aleje, k vrcholu 
Horka. Kdysi tudy vedla tichá turi-
stická cesta na vyhlídkové terasy 
pod vodojemem, zatímco dnes vás 
bude doprovázet hluk dálnice a jako 
v Českém ráji si tady rozhodně při-
padat nebudete.

Dnes se z Mnichova Hradiště do 
Českého Ráje chodí po původních 
stezkách využívaných našimi před-
ky vedoucích přes Přestavlky, nebo 
Hoškovice, je to koneckonců blíže  
a nemusíte překonávat tolik překá-
žek v podobě frekventovaných silnic 
a stavět lávku přes dálnici, co pove-
de odnikud nikam.

Nejpoužívanější turistickou tra-
sou je červeně značená Zlatá stezka 
Českého ráje, která vede z Mladé 
Boleslavi přes Mnichovo Hradiště do 
Jičína. Popis této trasy byl poprvé 
zachycen v průvodci Klubu českých 
turistů z roku 1937. Stezka vede od 
nádraží k Přestavlckým rybníkům  

a pokračuje přes Zásadku k Valečo-
vu a dále.

Aby romantika této virtuální 
procházky nebyla tak růžová, po-
zastavme se na této trase hned za 
městem, na mostě přes dálnici D10. 
Tento most je po čtyřiceti letech uží-
vání ve špatném stavebním stavu. 
Jeho význam je malý, vede přes něj 
místní komunikace do části Přestavl-
ky, kde končí u vrat farmy. Vzhledem 
k vysokým předpokládaným nákla-
dům na rekonstrukci představuje 
tento most velkou starost, o kterou 
se nikdo nehlásí.

Betonová zašlá konstrukce 
mostu s rezavým zábradlím, rozhod-
ně neobstojí srovnání s představou 
fotogenické štíhlé lávky o které se 
už dnes píše, že bude „symbolickou 
bránou do Českého ráje“.

Při prezentaci krásné představy 
o nové lávce je ale potřeba mluvit 
také o tom, že každý takový nový 
majetek se současně stává eko-
nomickou provozní zátěží, kterou 
město bude muset dokázat v bu-
doucnosti financovat. V dnešní době 

příjmových nejistot je téma udrži-
telného vývoje mimořádně aktuální  
a počítat náklady na údržbu stávají-
cího majetku je prvořadou povinnos-
tí. Náklady na údržbu a revize nové 
investice, kterou představuje dálniční 
lávka, nebudou vůbec malé. Dálnič-
ní provoz vytváří náročné podmínky. 
Materiály konstrukce musí být odol-
né proti korozi z mořské vody, neboť 
v zimě se za kamiony tvoří slaná 
oblaka. Tlakové vlny rozkmitávají 
konstrukci, a ta musí odolávat znač-
nému zatížení, pravidelné revize  
a údržba jsou nezbytné pro bezpeč-
ný provoz. Garantovaná životnost 
bývá podle odborníků přibližně 30 
let, rekonstrukce může dosahovat 
až nákladů na znovupořízení. Je 
nutné si proto dobře položit všechny 
tyto otázky, ať víme, kolik nás bude 
stát taková procházka přes lávku. 
Někdy se vyplatí vše více promyslet  
a propočítat dopředu, než se inves-
tice rozhodne a my se u nové lávky 
začneme fotit.

Jiří Kurzveil

Spolek genealogů slaví zároveň 
první a čtvrté výročí

V únoru 2017 se v Domě Ludmila ve 
Veselé poprvé sešla skupina nad-
šenců, jejichž koníčkem je pátrání 
po předcích, aby si navzájem vymě-
nili zkušenosti a informace. A ihned 
se ze schůzek stala tradice – kromě 
letních prázdnin se nadšení ama-
térští genealogové začali scházet 
každý měsíc. Mimo samotné pátrá-
ní po předcích se do popředí jejich 
zájmu dostalo zkoumání vzdálené 
příbuznosti a mapování typických 
příjmení na Mnichovohradišťsku. 
Zájem začínal být čím dál větší, re-
kord byl třicet lidí na jedné schůzce. 
V únoru 2020 založili genealogové 
oficiální spolek.

Bohužel plnému rozjezdu spol-
ku zabránila pandemie, většina 
schůzek v roce 2020 musela být 
zrušena. Genealogie coby koníček 
však má výhodu, že se jí lze věno-
vat i v době, kdy se zastavil spole-
čenský život a omezily se možnosti 
cestování po archivech či návštěv 
pamětníků. Pokud zrovna genealog 
nemůže bádat „v terénu“ či chodit na 
schůzky, může se věnovat například 
studiu archiválií, které jsou dostupné 
na dálku přes internet, či zpracová-
vání svých poznatků z domova. Ani 
členové spolku nezaháleli a začali 
například připravovat podklady pro 

sborník o příjmeních na Mnichovo-
hradišťsku. Kromě toho od prosince 
pořádají schůzky on-line. Je o ně 
sice menší zájem než o schůzky 
klasické (připojí se vždy okolo deseti 
lidí), přesto jsou vítaným přínosem. 
Čilá je rovněž individuální e-mailová 
komunikace mezi členy. 

Pokud i vás zajímá, jak žili vaši 
předkové, jaká jsou typická příjmení 
na Mnichovohradišťsku a jak skrze 
rodinné diagramy všechno souvisí 
se vším, můžete navštívit web www.
rodokmenymh.cz, případně někte-
rou z našich on-line schůzek. A vě-
říme, že brzy se opět budeme moci 
vídat i osobně!

Odkaz na on-line schůzky je 
zasílán členům spolku automatic-
ky. Pokud se chcete zúčastnit jako 
host, odkaz bude poskytnut na vy-
žádání na e-mailu petr-novak@post.
cz. Veškeré informace o spolku lze 
získat také na telefonním čísle 724 
700 656.

Petr Novák,
Mnichovohradišťský spolek 

genealogů

Termíny schůzek
• úterý 16. února od 17:30 
(schůzka proběhne on-line) 

(před dalšími schůzkami bude 
upřesněna forma konání dle 

vývoje epidemie)

• úterý 16. března od 17:30
• úterý 13. dubna od 17:30 
• úterý 11. května od 17:30
• úterý 15. června od 17:30

Nový turistický rok
Jaký bude rok 2021? Věřím, že tu-
risticky přívětivý, minimálně tak jako 
ten loňský. Pravda, situace sice ne-
nahrávala hromadné turistice, řada 
akcí našeho odboru byla zrušena či 
přeložena, nicméně i přes nepřízni-
vé vnější okolnosti se nám podařilo 
nabídnout vám spoustu výletů či je-
jich alternativ. Stejně tak tomu bude 
i v roce letošním. Opět „horečně“ při-
pravujeme zajímavý program, který 
by nabídl aktivity pro děti, kilometrů 
chtivé dospěláky, seniory, nadšené 
vodáky či zájemce o pohodový ro-
dinný víkend nebo naopak víkend  
s partou podobně smýšlejících výlet-
níků apod. Program v celé jeho krá-
se naleznete na našem webu (www.
kctmh.cz), nicméně zde na vás čeká 
drobná ochutnávka toho, co jsme 
pro vás v rámci výboru připravili.

Jedna z prvních akcí, pro 
všechny malé i velké dobrodruhy, 
vás zavede na pět skrytých vrcholků 
v okolí Mnichova Hradiště. Ačkoli se 
může zdát, že se Mnichovo Hradiště 
nachází na rovině, můžeme se i zde 
těšit z několika kopců. Vydáte se na 

místa, na něž vás nedovedou běžně 
značená turistická značení, ale jako 
každý správný dobrodruh a objevitel 
si tu svou cestičku budete muset 
najít sami. K ruce budete mít polo-
slepou mapu, kterou si budete moci 
stáhnout na našich webových strán-
kách. Na každém z vrcholků pak na-
jdete schránku s kouskem skládač-
ky, která vám po zdolání všech bodů 
bude připomínat zažité dobrodruž-
ství. Pro první úspěšné „horolezce“ 
pak máme připravené ceny od Klubu 
českých turistů. Více detailů včetně 
termínu začátku akce se včas dozví-
te na našem facebookovém profilu či 
na naší webové adrese.

Už byly vaše děti v Boreckých 
skalách? Pokud ne, mohou se těšit 
na kouzelné výhledy na Trosky, po-
hladit si kamennou Želvu nebo se 
začíst do příběhů v pískovcové Kni-
ze. Cestou se navíc dočkají zajíma-
vých úkolů a her. Na seniorské výlety 
se specializuje Helena Pöllová, nově 
se loni nabídla přispět svou troškou 
do mlýna i Vladimíra Hančlová. Obě 
dámy jsou na vás již nachystány, 

plánují například výlet za bledulemi, 
do Příchovic, na Klokočské skály, 
Valdštejnsko, Císařský kámen nebo 
ke Komárovskému rybníku. Opět 
nebude chybět již tradiční červnový 
tajný výlet!

Zvládneme letos dojít z Mni-
chova Hradiště až na Ještěd? Loni 
to kvůli pandemii možné nebylo, re-
spektive ne hromadně, držme si pal-
ce, aby se tento o něco náročnější 
výlet povedl a my se mohli společně 
kochat výhledem z této známé do-
minanty. Obdobně nám nebylo přá-
no vyrazit v květnu do Oldřichova v 
Hájích potěšit se čerstvě se zelenají-
cími bučinami. Budeme letos úspěš-
nější? A co náš výlet za kostely Mni-
chovohradišťska? V prvním termínu 
na rozhraní jara a léta pršelo, jen se 
lilo, ve druhým termínu na podzim 
znovu zaútočil covid-19. Doufejme, 
že vyjde ono okřídlené „do třetice 
všeho dobrého“ a my vyjedeme s 
panem farářem Pavlem Machem na 
kolech za dalšími zajímavými sakrál-
ními památkami Mnichovohradišťska

Z již zaběhnutých akcí se mů-

žete těšit na 100 jarních kilometrů 
(o tom se dozvíte více v březnovém 
čísle Kamelotu), chystáme se opět 
zapojit do celorepublikové akce 
Ukliďme Česko (v sobotu 27. břez-
na), připravujeme již čtvrtý ročník vý-
letu Zásadně na Zásadku (v neděli 
11. dubna), víkend v Česko-saském 
Švýcarsku s Lukášem Umáčeným, 
tradiční vodácký výlet po Jizeře 
(tentokrát splavíme její horní tok), 
rodinný víkend, předprázdninovou 
stopovanou a další akce.

Nejste-li snad příznivci hromad-
né turistiky (i když vězte, že v našem 
případě opravdu nejde mluvit o „sto-
hlavé“ účasti, naše akce jsou vždy 
milé, malé, přívětivé…), i přesto 
můžete využít nabídky našich výle-
tů minulých i budoucích k přípravě 
svých vlastních individuálních cest. 
Vše podstatné naleznete na našem 
webu či se můžete obrátit na koho-
koliv z výboru.

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

V únoru lze podat žádost 
o dotaci na nepamátky
Do 26. února je možné podat žádost 
o příspěvek z Programu pro posky-
tování dotací na obnovu nepamát-
kových objektů nacházejících se 
na území městské památkové zóny 
Mnichovo Hradiště. V programu lze 
žádat o příspěvek ve výši do 100 
tisíc korun, přičemž minimální podíl 
žadatele je 50 procent z celkových 

nákladů na obnovu objektu v daném 
roce.

Bližší informace poskytne od-
bor výstavby a územního plánování 
(Mgr. Lenka Zikmundová: lenka.
zikmundova@mnhradiste.cz), for-
mulář žádosti a pravidla dotačního 
programu naleznete na webových 
stránkách města. (wes)

Hledají se Zapomenuté 
příběhy Mladoboleslavska
Znáte nějaký zajímavý příběh spo-
jený s mladoboleslavským regio-
nem? Máte doma historický artefakt 
nebo zajímavé archivní fotografie? 
Přihlaste je do výzvy Zapomenuté 
příběhy Mladoboleslavska, kterou  
v rámci projektu Kultura má zelenou 
společně vyhlašují Nadační fond 
ŠKODA AUTO a nadační fond Bo-
hemian Heritage Fund, a pomozte 
vytvořit kolektivní paměť regionu. 

Příběhy nebo artefakty je mož-
né přihlašovat do 31. března 2021. 
Výzva bude zakončena multimediál-
ním projektem s výstavou. Ty nejza-
jímavější příběhy a předměty budou 
finančně odměněny částkou až 30 
000 korun. Organizátoři se projek-
tem snaží poukázat na skutečnost, 
že kulturní a kolektivní identita je ně-
čím, co nám nemůže vzít ani pande-
mie ani opakované lockdowny. (red) 
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Sesuv půdy, který srovnal se zemí osadu Kavčina, připomene panel

INZERCE

INZERCE

Panel o sesuvu půdy v Kavčině v 
roce 1926 připravili v loňském roce 
pracovníci mnichovohradišťského 
muzea. Podnět k jeho vytvoření 
vzešel od pana Františka Koliáše ze 
Dneboha, graficky podklady zpra-
coval Václav Holas, bývalý pracov-

ník muzea. Panel bude umístěn na 
nynějším parkovišti pod Drábskými 
světničkami, v místě, kde osada 
Kavčina stávala. Dnes je z ní do-
chovaný pouze pískovcový sklípek, 
který patřil k domu čp. 22 Stanislava 
Krejbicha a ze kterého se v poslední 

době bohužel stala spíše prolézač-
ka pro děti. Aby se zamezilo jeho 
úplnému zničení, bude ohraničen 
dřevěným plůtkem. Město Mnichovo 
Hradiště připravuje umístění panelu 
i oplocení sklípku na začátek nové 
turistické sezóny. (jd)

Vážení čtenáři, obracíme se na vás 
s prosbou o pomoc s doplněním fo-
toarchivu o konkrétní chybějící loka-
lity v okolí našeho města. 

Při přípravě aktuálního infor-
mačního panelu, se nám nepoda-
řilo dohledat archivní záběr dvoru 
Arnoštice. Stejně tak uvítáme fo-
tografie ze statku v Přestavlkách  
a Hněvousicích. Samozřejmě uvítá-
me i jakoukoli jinou nabídku zajíma-
vých historických snímků z Mnicho-
va Hradiště a jeho okolí. 

Těšíme se na vaše reakce na 
e-mailové adrese muzeum@mnhra-
diste.cz a na telefonním čísle 326 
771 001. (kh)

Pomozte doplnit 
fotoarchiv muzea!

INZERCE

Dementia nabízí pomoc
na dálku i osobní schůzky
Organizace Dementia, která po-
máhá rodinným pečujícím i dalším 
zájemcům potýkajícím se s Alzhei-
merovou nemocí či různými dalšími 
druhy demence, by ráda informova-
la o nových způsobech, kterými se 
snaží podpořit domácí pečující sta-
rající se o své blízké trpící porucha-
mi paměti. Vzhledem k pokračující 
nepříznivé epidemiologické situaci 
klademe nyní důraz na elektronické 
poradenství. Kontaktovat nás mů-
žete telefonicky na čísle 731 041 
383, e-mailem na adrese mladabo-
leslav@dementia.cz nebo prostřed-
nictvím chatu (na https://dementia.
cz/chat). K dispozici jsou vám odbor-
níci na oblast sociální práce, práva, 
neurologie, psychiatrie, výživy i du-
chovní péče.

V Mnichově Hradišti je možné 
využít také individuální poradenství. 
S poradcem se můžete navzdory 
vládním omezením setkat i osob-

ně, jde totiž o konzultaci pouze ve 
dvou účastnících, za dodržení všech 
ochranných opatření.

Děkujeme za pomoc Kamelotu, 
díky kterému se k vám informace 
o naší činnosti dostávají. Díky této 
spolupráci si k nám našla cestu 
řada zájemců, kterým naše podpora 
usnadňuje život. Pokud potřebujete 
pomoci i vy nebo vás tato problema-
tika zajímá, nebojte se ozvat. Veške-
ré naše služby jsou zdarma.

Zuzana Kulhavá,
Dementia

Milí čtenáři, velmi děkuji všem, 
kdo jste reagovali na naši prosbu  
o umožnění fotografování vašich ob-
razů pana Josefa Marka. V současné 
době vás bylo již více než 60! Bohu-
žel v epidemiologické situaci, která 
byla na podzim a trvá i nyní, jsme 
si netroufli vás navštěvovat. Věříme, 
že situace se v brzké době zlepší  
a budeme moci náš záměr usku-
tečnit. Během následujících týdnů 
se vám všem ozveme a domluvíme 
sena dalším postupu. 

Ještě jednou děkuji všem za 
nabídky i za pochopení této vzniklé 
situace. Věřím, že všichni už se těší-
me na katalog i výstavu obrazů pana 
Marka. (jd)

Díky za vaše reakce 
na výzvu muzea
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Přidejte se
k pojišťovně
Škoda!
Jsme zdravotní pojišťovna,
která se postará o zdraví celé
vaší rodiny.

široké preventivní programy pro děti,
dospělé i seniory
příspěvky na nadstandardní zdravotní péči
a ozdravné pobyty
přes 5 000 Kč pro zdraví maminky
a novorozence
benefity a slevy u partnerských společností
(plavání a bruslení zdarma)
vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci
Karta mého srdce
nejlepší zaměstnanecká pojišťovna roku 2020
nejen pro zaměstnance ŠKODA AUTO a. s.

Máte dotaz?
Volejte 800 209 000

Přidejte se k nám
do 31. 3. 2021

Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz

INZERCE

Hlídání dětí 
od září 2021 

chůva Iva
• hledám novou 
rodinku s možností 
hlídání kdekoliv – 
individuální přístup

• nabízím společné 
hlídání více dětí – 
výhodnější
(s možností přespání)

tel. 723 976 946      
www.chuva-iva.cz

INZERCE

Archiv starších vydání Kamelotu
Zaujal vás článek ve starším vydání městského zpravodaje a chtěli byste se k němu 
vrátit? Chcete si připomenout, co se ve městě dělo o pár let nazpět? Nebo jste zjistili, 
že se vaše fotografie ze společenské akce objevila na stránkách zpravodaje, a chcete 
si ho proto založit? Všechny starší vydání tohoto periodika naleznete na webu města 
v sekci Kamelot ve formátu PDF. Ve webovém archivu jsou všechna čísla od května 
2015 dodnes a nové číslo je do archivu přidáno vždy první den nového měsíce, tedy 
zpravidla ještě dříve, než se vám zpravodaj dostane do schránky. (red)

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

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 měsíci. V přípa-
dě březnového čísla je tedy uzávěrka 15. února. (red)


