
ROZHOVOR
Manželé Dana a Petr No-
vákovi vedou už celá léta 
truhlářský kroužek Jednoty 
bratrské. Jak začínali a na 
čem aktuálně pracují?
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NÁMĚSTÍ
Revitalizace Masarykova 
náměstí úspěšně pokraču-
je. Ještě letos se můžeme 
těšit na osázené květníky  
a před poštou na 16 jeřábů.
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NOVÁ SEZÓNA
MSK zahájil novou sezónu. 
V jaké sestavě v ní budou 
jednotlivé týmy nastupo-
vat? A jaký byl první zápas 
po pauze proti Sokolči?
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Lávka přes D10 je zase o krok blíž, 
architekt Josef Pleskot dokončil její studii

LÁVKY A MOSTY

Vážení Hradišťáci,
lávka na Horku je snem Hradišťáků od chvíle, kdy okolní krajinu 

přetnula dálnice. Hned za ní i dnes naleznete lehce zarostlou pěšinu, 
kterou ještě 20 let nazpět někteří používali potom, co překonali teh-
dejší rychlostní silnici – vzhledem k dnešnímu provozu už je ale něco 
takového nemyslitelné. Za dálnicí, tam, kde pokračuje přerušená alej 
vedoucí od města, dokonce ještě naleznete lavičku, jež tu od roku 
1985 zarůstá mechem. Sen, že by spojení mezi městem a Horkou 
mohlo být opět obnoveno, se však nyní může stát skutečností.

Město poptalo pětici architektonických kanceláří a z doručených 
návrhů lávky přes dálnici vybralo ten od AP atelieru architekta Josefa 
Pleskota. Jeho tým předložil dvě varianty, a nutno podotknout, obě 
krásné. Rada města se nakonec těsnou většinou rozhodla pro ob-
loukovou konstrukci, která představuje ekonomičtější řešení. Osobně 
bych preferoval spíše konstrukci trámovou, ale oba návrhy hodnotím 
jako architektonicky velmi zajímavé. Projektovou přípravu podpořil 
Nadační fond ŠKODA AUTO, který nám nabízí i další spolupráci,  
a zatímco architekti připravují dokumentaci pro stavební povolení  
a územní rozhodnutí, zástupci města na Ministerstvu dopravy a Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury zjišťují, zda je šance, že stát vypíše 
v příštím roce příslušné dotační tituly a podpoří nás. Šance na úspěch 
vidíme jako nemalé.

Lávka přes dálnici není jedinou stavbou svého druhu, kterou se 
na radnici nyní zabýváme. Město získalo dotaci na vybudování lávky 
přes Jizeru u Kofoly, a díky úspěšné spolupráci s Klášterem Hradiš-
těm nad Jizerou tak příští rok stavba započne. Příslovečné mosty sta-
víme také u jednacího stolu – v červenci jsme v Hradišti vůbec poprvé 
přivítali hejtmanku a hejtmana Středočeského a Libereckého kraje  
a společně se starostou Turnova s nimi otevřeli téma užší spolupráce, 
jejímiž moderátory by právě Mnichovo Hradiště a Turnov mohly být.  
A především se snažíme dlouhodobě stavět mosty mezi městem  
a jeho obyvateli. V poslední době nám k tomu slouží třeba projekt 
participativního rozpočtu, onen Meloun pro Hradiště, veřejná setkání 
v rámci příprav velkých projektů, jako je či byla revitalizace náměstí, 
sídliště Jaselská, ulic Na Habeši nebo nyní ulic v okolí městského 
kina a dopravního terminálu, či třeba oblíbená sousedská slavnost. 
Doufám, že i letos se na ní potkáme.

Ondřej Lochman, starosta města
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Projekt, který byl ještě před několi-
ka lety spíše snem než skutečným 
investičním záměrem, už má hma-
tatelné obrysy. Cesta k realizaci 
lávky přes dálnici, jež by dramaticky 
usnadnila cestu na Horku a význam-
ně propojila město s krajinou ležící 
za dálnicí, bude sice ještě dlouhá, 
pokud by se však podařilo vyhnout 
všem překážkám a nástrahám, moh-
li by se po ní první turisté vydat už  
v roce 2023 na podzim.

„Je to samozřejmě ten nejopti-
mističtější odhad, muselo by nám 
vyjít vše na první pokus, ale není to 
nereálné,“ hodnotí starosta Ondřej 
Lochman. „Klíčové bude, zda uspěje 
naše žádost o národní či evropskou 
dotaci, o kterou hodláme požádat 
nejpozději na jaře,“ dodává.

Získáním dotace je realizace 
stavby podmíněná. Předběžné ná-
klady byly vyčísleny na 25 milionů 
korun.

Jak již Kamelot informoval, 
město na jaře podepsalo smlouvu 
s renomovanou architektonickou 
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Zasedání městského 
zastupitelstva

Zářijové zasedání zastupitelstva 
města se uskuteční 8. září od 17 ho-
din v sále ZŠ Studentská. Veřejnost 
je k tomuto jednání nejvyššího sa-
mosprávného orgánu města srdeč-
ně zvána, materiály k jednání budou 
jako obvykle předem zveřejněny na 
webových stránkách města v sekci 
Zastupitelstvo. (wes)

kanceláří AP atelier Josefa Plesko-
ta, která následně vytvořila studii 
stavby. Ta je součástí projektové do-
kumentace a na jejím základě nyní 

vzniká dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Prá-
vě ze studie pochází rovněž přilože-
ná vizualizace.

Očekává se, že samotná stavba 
potrvá zhruba jeden rok.

Martin Weiss
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Čtyři ulice u kina projdou
v příštích letech proměnou
Připravovaná rekonstrukce se týká 
ulic Dr. Hořice, Ivana Olbrachta 
(část od Jiráskovy ulice po ulici Jana 
Švermy), Smetanovy a Žižkovy. 
Město získalo během léta prvotní 
návrh studie od Ing. Jiřího Šklí-
by, odborníka na dopravní stavby.  
S tímto návrhem se seznámili míst-
ní občané a mohli k němu odevzdat 
své připomínky. S druhou verzí bu-
dou občané také seznámeni a po 
konzultaci s dotčenými orgány dojde 
k rozhodnutí, jakou variantu město 
vybere. Následovat bude zpracování 
projektové dokumentace pro staveb-
ní povolení a zajištění potřebných 
povolení. Samotná rekonstrukce ulic 
proběhne po etapách pravděpodob-
ně od roku 2023 dále a bude nava-
zovat na výměnu některých inženýr-
ských sítí v lokalitě.

Prostor ulic nebyl dimenzován 
na současnou intenzitu a charakter 
automobilové dopravy a tato skuteč-
nost přináší některé problémy. Uli-
ce nejsou bezbariérové, komfortní  
a bezpečné pro chodce či cyklisty.  
V případě neorganizovaného parko-
vání v ulicích dochází často k poru-
šování pravidel silničního provozu a 

ulice se mohou stávat neprůjezdný-
mi pro vozidla svozu odpadu nebo 
jednotek Integrovaného záchranné-
ho systému. Takový stav nemůže 
město z hlediska bezpečnosti po-
chopitelně přehlížet.

Díky rekonstrukci by mělo dojít 
ke zklidnění provozu na všech do-
tčených komunikacích. Mezi před-
pokládaná opatření patří dopravní 
režim „zóna 30 km/h s předností 
zprava“, zvýšené plochy křižova-
tek nebo zúžení vozovky. Cílem je 
také snížení nebo alespoň zpoma-
lení svodu odtoku dešťových vod 
do kanalizace s využitím částečně 
vodopropustných chodníků a parko-
vacích stání. Chodníky zůstanou ve 
všech ulicích po obou stranách tak, 
aby byl umožněn pěší přístup do 
všech objektů. Některé ulice budou 
jednosměrné, aby se do nich vešel 
dostatečný počet parkovacích míst, 
ale nebyl omezen průjezd hasičů, 
záchranářů či vozidel svážejících 
odpad.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Město omezilo zábavní 
pyrotechniku i lampiony
Zastupitelstvo města schválilo na 
svém červnovém zasedání obecně 
závaznou vyhlášku o regulaci pou-
žívání zábavní pyrotechniky a lam-
pionů štěstí. 

Vyhláškou se zakazuje používá-
ní zábavní pyrotechniky a lampionů 
štěstí, neboť se jedná o činnost, kte-
rá často narušuje veřejný pořádek 
ve městě a přichází do rozporu s 
ochranou bezpečnosti, zdraví a ma-
jetku. Zastupitelé si od této vyhlášky 
slibují vytvoření opatření směřujících 
především k ochraně před hlukem, 
který má negativní vliv jak na star-
ší obyvatele, tak na faunu žijící ve 
městě a v jeho blízkosti. 

„Normální je nerušit, nezne-
čišťovat okolí a neohrožovat životy 
a zdraví spoluobčanů,“ konstatuje 
radní Hana Otáhalová a odkazuje 
na Listinu základních práv a svo-
bod, která deklaruje právo každého 
na zdravé životní prostředí. Rovněž 
vyzdvihuje nepříznivý vliv zábavní 
pyrotechniky na psychický stav star-
ších lidí, dětí a zvířat, dále riziko zra-
nění, které pyrotechnika představu-
je, a v neposlední řadě také zvýšené 
náklady města na úklid.

Zákaz se nevztahuje, s výjim-
kou lampionů štěstí, na silvestrovské 
oslavy (od 18 hodin 31. prosince do 
2 hodin 1. ledna každého roku). Zá-

kaz vypouštění lampionů štěstí platí 
bez výjimky po celý rok.

„Může se zdát, že malý pla-
mínek lampionu štěstí, který nám 
může zpříjemnit romantickou chvilku 
či rodinnou pohodu, nemůže nikomu 
ublížit, ale opak je pravdou. Přece 
jen při jeho vypouštění zacházíme 
s otevřeným ohněm a následně nad 
ním nemáme žádnou kontrolu. Tyto 
malé plamínky mají na svědomí pro-
kazatelně již několik požárů, které za 
sebou nechaly lidi bez střechy nad 
hlavou,“ dodává zastupitel a dobro-
volný hasič Martin Bígl.

Výjimku mají rovněž pyrotech-
nické výrobky kategorie F1 – dětská 
zábavná pyrotechnika. Do této kate-
gorie patří například bouchací kulič-
ky, fontánky nebo včeličky. 

Rada města Mnichovo Hradiště 
může svým rozhodnutím na základě 
žádosti udělit výjimku a povolit pou-
žívání zábavní pyrotechniky, a to po 
vyhodnocení, zda případné udělení 
výjimky nenaruší veřejný pořádek ve 
městě. Takováto žádost o výjimku 
musí obsahovat zdůvodnění, datum, 
čas, místo a rozsah používání pyro-
technických výrobků a návrh opatře-
ní k zajištění dodržování veřejného 
pořádku.

Jan Mareš,
místostarosta města

Čtvrtek 8. července byl v Mnichově 
Hradišti ve znamení hejtmanské ná-
vštěvy. Do města zavítala na pozvá-
ní starosty Ondřeje Lochmana stře-
dočeská hejtmanka Petra Pecková, 
hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta a starosta Turnova Tomáš Hoc-
ke. Od vzniku krajů hostilo město 
hejtmany obou sousedících krajů 
vůbec poprvé.

Tématy společného jednání 
bylo posílení spolupráce obou krajů 
v sousedících regionech Mnichovo-
hradišťska a Turnovska, konkrétně v 
otázce cestovního ruchu, propagace 
a péče o region Českého ráje a pak 
zejména v oblasti dopravy (cyklotra-

sa Greenway Jizera, rychlé železnič-
ní spojení Liberec-Praha, regionální 
doprava, bližší propojení hromadné 
dopravy včetně jízdních tarifů).

KRÁTCE
STAVBA PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE UZAVŘE KLÁŠTERSKOU
V pátek 1. října je třeba počítat s kompletní uzavírkou Klášterské ulice.  
V místě bude od ranních hodin probíhat zkušební stavba protipovodňové hrá-
ze, která chrání od roku 2012 zejména část města pod zámkem. Zkoušku 
hráze provádějí mnichovohradišťští hasiči. (wes)

INFORMACE O ODSTÁVCE ELEKTŘINY UŽ POUZE NA WEBU
Od začátku letošního roku již společnost ČEZ Distribuce nevyužívá k infor-
mování o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny výlep letáků. Informo-
vání nyní probíhá výhradně elektronicky. Na www.cezdistribuce.cz se můžete 
přihlásit k odběru informací prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv, na webu 
města můžete ve spodní části hlavní stránky rovněž nalézt odkaz, prostřed-
nictvím kterého se dostanete na výpis plánovaných odstávek přímo pro Mni-
chovo Hradiště. (wes) 

KNIHOVNU DÍKY NOVÉMU NÁPISU NEPŘEHLÉDNETE
Fasádu městské knihovny zdobí od července nový nápis „Městská knihovna“, 
který byl na doporučení památkářů vyveden ve stejném duchu jako nápis 
„Občanská záložna“, jenž budovu označoval a zdobil dříve. Inspirace v histo-
rii je rovněž důvodem na dnešní poměry výrazně kulatého písmene „O“. Nový 
nápis realizovala společnost Reklama MH. (wes)

SYCHROV, KRUHY A DNEBOH ČEKAJÍ OPRAVY KOMUNIKACÍ
Od září do listopadu bude probíhat obnova tří komunikací v místních čás-
tech. Práce, jejichž náklady činí zhruba tři miliony korun, přičemž dva mili-
ony pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bude realizovat firma 
Stavotrans. Ve Dnebohu se dočká nového asfaltobetonového povrchu a od-
vodnění silnice dlouhá 215 metrů vedoucí k bývalému vodojemu, v Kruhách 
čeká stejná úprava půl kilometru dlouhou průjezdní komunikaci, jejíž krajni-
ce budou dorovnány šterkem či recyklátem, v Sychrově jde o nový povrch  
v úseku dlouhém 310 metrů, kde bude zvláštní důraz kladen na úpravu spádu 
vozovky, aby se dešťová voda zasakovala v zeleni a netekla zbytečně do 
kanalizace. (wes)

REKONSTRUKCE ULICE SVATOPLUKA ČECHA SKONČÍ V ŘÍJNU
Rekonstrukce plynovodu v ulici Svatopluka Čecha navazuje na již realizova-
nou pokládku optického vedení T-Mobile. Po celou dobu stavby bude zajištěn 
přístup k nemovitostem i průjezd IZS, akce má být skončena 20. října. V celé 
ulici dojde k přeložení obrub a mozaikové dlažby, v závěrečné fázi také k ob-
nově živičného povrchu vozovky v plné šíři. Opravu vozovky hradí společnost 
GasNet, přeložení mozaikové dlažby společnost T-Mobile. Za městem půjde 
přeložení obrub a dláždění tam, kde společnost T-Mobile nekopala. (jm)

OČKOVACÍ CENTRUM BĚŽÍ V OMEZENÉM REŽIMU
Zájem o očkování proti covidu-19 postupně klesá. Očkovací centrum v měst-
ském kině zůstává nadále v provozu, ale funguje už jen ve vybraných dnech. 
V tomto režimu bude své služby nabízet přinejmenším do konce října. (wes)

RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH V INTERIÉRU HROBKY JE HOTOV
Do novogotické hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy stojící na městském 
hřbitově roky zatékalo, v důsledku toho došlo k zásadnímu poškození vnitř-
ních omítek i kleneb této kulturní památky. Město za finančního přispění Stře-
dočeského kraje (dotace ve výši 232 tisíc Kč pokryje 47 procent nákladů) zor-
ganizovalo restaurátorský zásah, který byl během léta dokončen. Restaurátor 
odstranil vrstvy starých nátěrů, celý interiér biocidně ošetřil, omítky vyspravil 
vápennou maltou, obnovil poškozené profily a v neposlední řadě interiér vy-
maloval. Okna a dveře byly osazeny mřížemi, aby hrobka mohla přes léto vě-
trat. Investiční odbor městského úřadu rovněž nechal vypracovat restaurátor-
ský průzkum, jehož předmětem bylo vnější opláštění hrobky včetně střechy. 
Ještě do zimy by se nyní mělo stihnout realizovat nové spárování kamenů 
střechy a v plánu je rovněž a osazení nového nápisu na stěnu hrobky. (wes)

VANDALOVÉ VYŘADILI Z PROVOZU KNIHOBUDKU U KINA
Ještě před několika týdny měli Hradišťáci možnost zastavit se v jakou-
koliv denní či noční dobu v knihobudce u městského kina, vybrat si 
zdarma nějaký knižní titul nebo sem naopak odložit přečtenou knihu  
a poslat ji dál. Tomu je nyní konec. Jak informovala Edita Řezáčová ze spolku 
Žijeme pro Hradiště, který za tímto počinem stojí, Knihomol se  stal již po 
několikáté terčem útoku vandalů, což vedlo k rozhodnutí knihobudku dočas-
ně odstranit. Po nutné opravě se do ulic města patrně vrátí, zatím však není 
jasné kam. Čtenáři zatím mohou využívat služby nové knihobudky na pláži  
u Jizery. (wes)

SPORTOVNÍ HALU BUDOU VYTÁPĚT NOVÉ RADIÁTORY
Sportovní hala BIOS se během léta dočkala výměny topení. Původní doslu-
hující registry nahradily nové deskové radiátory. Tato změna znamená zvýše-
ní topného výkonu asi o 50 procent, takže vytopit celou halu bude v případě 
potřeby rychlejší a také levnější. A úpravy jistě potěší i hráče florbalu. Plůtek, 
který chrání topná tělesa, nově začíná jen pár centimetrů nad podlahou, hráči 
tak již nebudou muset lovit míček za zábranou zdaleka tak často jako dříve. 
Dalším krokem nyní bude příprava projektové dokumentace zateplení objektu 
a rekonstrukce vzduchotechniky – cílem je mít projekt na snížení energetické 
náročnosti celé haly hotový do konce roku. Po jeho realizaci hodlá město 
přikročit také k rekonstrukci podlahy. (wes)

U KOFOLY VYROSTE PŘÍŠTÍ ROK NOVÁ LÁVKA PŘES ŘEKU
Městu se podařilo získat dotaci 10,2 milionu korun ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury na stavbu lávky pro cyklisty a pěší za výrobním areálem 
společnosti Kofola. Stavbu, jejíž přípravu podpořil již 500 tisíci korunami Na-
dační fond ŠKODA AUTO, připravuje společně s Mnichovým Hradištěm obec 
Klášter Hradiště nad Jizerou. V letošním roce proběhne výběr zhotovitele,  
v příštím roce bude lávka realizována. (wes)

Mnichovo Hradiště hostilo setkání hejtmanů

Závěrem setkání hejtmanům 
starosta města předal analýzu pří-
padného zařazení Mnichova Hra-
diště pod Liberecký kraj. Ta, jak již 

Kamelot informoval, konstatuje, že 
komplikovaný proces by nepřinesl 
takové výhody, aby jej mělo smysl 
nastartovat, zároveň však poukazuje 
na důležitý rozměr spolupráce ORP 
Mnichovo Hradiště a ORP Turnov. 
Dialog obou obcí a jejich společné 
moderování nadregionální spoluprá-
ce by mohlo občanům přinést posí-
lení služeb a infrastruktury.

Nad radnicí při této mimořádné 
příležitosti zavlály vlajky Středočes-
kého a Libereckého kraje, vlajka 
České republiky a také vlajka Mni-
chova Hradiště.

Martin Weiss

Územní plán čeká další 
veřejné projednání
Opakované veřejné projednání 
upraveného a posouzeného návrhu 
Územního plánu Mnichova Hradiště 
se uskuteční v pondělí dne  20. září 
od  15 hodin v budově městského 
kina v ulici Ivana Olbrachta. Předmě-
tem projednávání budou pouze mě-
něné části návrhu územního plánu 
od posledního veřejného projednání 
konaného 12. prosince 2018.

Návrh územního plánu (textová 
a grafická část) je v tištěné podobě 
k nahlédnutí do 27. září na odboru 

výstavby a územního plánování 
městského úřadu (kancelář č. 201 )
či na odboru investic a komunálního 
hospodářství (kancelář č. 103). Sou-
časně bude v elektronické podobě 
zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových strán-
kách: www.mnhradiste.cz/radnice/
strategicke-dokumenty/prehled-sta-
vu-up/mnichovo-hradiste.

Jan Mareš,
místostarosta města

Město plánuje zavádět 
úseková měření rychlosti
Mělo by smysl pořídit do Mnichova 
Hradiště a jeho okolí úsekové ra-
dary? Právě tuto otázku si položilo 
vedení města a objednalo kontrolní 
monitoring provozu na třech úse-
cích: přímo ve městě v Turnovské 
ulici, ve Veselé a v Kněžmostě.

Týdenní monitoringy prováděla 
krajská správa a údržba silnic a spo-

lečnost AŽD Praha a výsledky byly 
jednoznačné. Například ve Veselé 
činil podíl řidičů překračujících maxi-
mální povolenou rychlost 53 procent. 
Kvůli větší validitě objednalo město 
ještě opakovaný monitoring na pře-
lom září a října. Zároveň vstoupilo  
v jednání s potenciálními dodavateli 
technického řešení. (wes)

Čísla hovoří zcela jasně, 
třídění u domů se vyplácí
V porovnání s prvním pololetím roku 
2020 si v Mnichově Hradišti, co se 
týče odpadového hospodářství, ve-
deme skvěle. Díky změně systému 
třídění odpadu, jeho zefektivnění, 
které spočívá ve svozu tříděného 
odpadu přímo od domů, a dalším 
úpravám svozových dnů, jsme už 
dokázali ušetřit 201 tun směsného 
komunálního odpadu (SKO) ve srov-
nání s loňskými čísly. Měrnou hmot-
nostní produkce se tak přibližujeme 
k magické hranici 150 kilogramů 
odpadu na občana na rok.

Zajímavá jsou i další data. Roz-
díl ve třídění plastů je při porovná-
ní prvních pololetí let 2020 a 2021 
dvojnásobný, letos jsme vytřídili  
o 22 tun plastu více. U papíru zazna-
menáváme rozdíl 25 tun a rekord-
manem se stává bioodpad – oproti 
prvnímu pololetí evidujeme nárůst 
o 150 tun vytříděné komodity. Díky 
úspěšnému třídění snižujeme kaž-
dým měsícem množství SKO, a tím 
i náklady, jež musí město vydat na 
jeho likvidaci. Odstranění tuny SKO 
totiž stojí 945 Kč, biologicky rozloži-
telný komunální odpad 300 Kč, sklo 
je zdarma a za tunu papíru dostává 
město tisícikorunu.

V dubnu jsme po Mnichově Hra-
dišti, Veselé a Dnebohu rozmístili 
také deset nádob na drobné kovy. 

Občané vytřídili v sešlapaných ple-
chovkách nebo  konzervách za první 
tři měsíce 856 kilogramů odpadu. 
Prvenství v kovovém odpadu si však 
připisuje sběrný dvůr, kde bylo od 
ledna do června vytříděno přes 25 
tun. 

Náš sběrný dvůr je velice pro-
duktivní, hmotnost zde odevzda-
ných odpadů roste neustále. A to až 
tak, že se to vymyká statistikám ve 
srovnání s podobně velkými městy. 
Celkově za první pololetí dvůr přijal 
přes 880 tun, tedy 100 kg na obča-
na včetně batolat. Největší podíl má 
objemný odpad (440 tun) a stavební 
suť (200 tun). Tyto dvě komodity nás 
budou v budoucnu finančně trápit 
asi nejvíce, neboť likvidace tuny 
suti činí 2200 Kč a tuny objemného 
odpadu dokonce 3600 Kč. Když to 
pronásobíme s odhadovanou roční 
hmotností, vyjdou nám roční nákla-
dy na likvidaci sutě tři čtvrtě milionu 
a velkoobjemového odpadu dokonce 
2,9 milionu Kč. Z podrobného rozbo-
ru evidence odevzdaných odpadů 
jsme zjistili, že občan města dokáže 
přivézt za půl roku i 15 tun objemné-
ho odpadu nebo 10 tun suti. Za šest 
stovek ročně? No neberte to... 

Jan Mareš,
místostarosta města

SDÍLENÁ KOLA FRČÍ, PŘIBÝVAJÍ NOVÉ STANICE
V polovině července přibyly další dvě stanice sdílených kol Nextbike, na pláži 
Na Kamínkách a před vstupem do LDN. Modrá kola, na která můžete na-
sednout díky pár kliknutím v mobilní aplikaci, se prohánějí od Hradiště až do 
Mladé Boleslavi a nově také v Bakově nad Jizerou. V Hradišti se od dubna do 
června registrovalo přes 400 uživatelů, evidujeme téměř tři tisíce výpůjček. 
Podrobnosti naleznete na www.nextbikeczech.com/mnichovo-hradiste. (mč)
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Lucie Zikmundová: Pumptrack. Pumptrackovou dráhu 
může využít každý, skejťák, bruslař, jezdci na BMX. Pro-
storu pro něj je na dopravním hřišti dostatek, výhodou 
navíc je, že dráze stačí rovný povrch. Bohužel, zatím je 
nejbližší dostupná dráha v Turnově.

Tomáš Majdloch: Elektřina na pláži. O každoročních 
akcích města na pláži víme snad všichni. Hodně chválím 
postupné zvelebování okolí Jizery. Elektřinu beru jako 
další krok k případnému budoucímu rozvoji veřejné plá-
že. Následovat může třeba přivedení pitné vody.

Karel Maděra: Klášná-kašna. Ve stejný den, kdy jsem 
se dozvěděl o Melounu pro Hradiště jsem procházel 
kolem kašny pod zámkem. Přišlo mi jako dobrý nápad 
navrhnout její zvelebení, prostor by se mohl stát hezkým 
místem k setkávání.

Ondřej Umáčený, Retardéry v Lidické ulici. Myslím si, 
že projekt retardéru v Lidické je smysluplný a pomůže 
bezpečnosti v této lokalitě. Motivovalo mě to, že by se 
tu dalo něco změnit za peníze, které bychom tu jinak 
neměli.

Jana Jedličková, Petra Studecká: Pojďme se potká-
vat u růží a pod stromy. V Lidické jsou sice dvě dětská 
hřiště, ale místo, kde by si mohli starší obyvatelé pose-
dět, chybí. Lavičky, dlážděná cestička a oblouk s popí-
navými růžemi aneb jak by se z mála mohlo stát mnoho.

Zuzana Tomášová: Lezecká stěna (boulder). V Hra-
dišti nic takového není, děti přitom rády lezou. Vím, že 
když stěna někde je, tenhle typ dobrodružství je láká. 
Navíc na stěně získávají všeobecnou dovednost, naučí 
se používat svoje tělo, učí se obratnosti.

Martin Bígl: Inline v Hradišti. Aktuálně jsou Hradišťáci 
nuceni jezdit za nejbližším inline bruslením do Volnoča-
sového areálu v Bakově. Proč nevybudovat volnočasový 
areál v blízkosti parkoviště za zámkem také v Mnichově 
Hradišti?

Kateřina Šebeňová: Zábavný herní prvek pro naše 
město. Hradiště má sice několik hřišť, ale já jsem se za-
měřila na to v ulici Víta Nejedlého, kde bych ráda viděla 
zajímavější prvky, než které tu máme. Hřiště by bylo pro-
spěšné pro všechny, všechny rodiče i děti.

Zuzana Tomášová & Kateřina Šebeňová: Bosá stez-
ka. Inspirovaly jsme se v Kolíně a Turnově, takový prvek 
na hradišťských hřištích není a v Lidické je pro něj do-
statek prostoru. Zdravá záda, zdravá chůze jsou základ.
Zuzana: Mě k tomu vedla i vlastní zkušenost, doma mám 
různé destičky, po kterých chodím a chodidla si masíruji.

Jan Pleva: Basketbalový koš ve Veselé. Basket trošku 
umím, rád ho hraju a vlastně se přidala i místní omla-
dina, tak mě napadlo, že by si tento dobrý a dostupný 
sport zasloužil podporu. Nikdy nevíte, jestli díky tomu 
třeba nepodpoříme nějakého budoucího olympionika, 
reprezentanta v basketbalu.

Markéta Tomášová: Estetičtější kontejnerové hnízdo. 
Odstínění kontejnerů ze strany hřiště by místo zatraktiv-
nilo, sjednotilo a vypadalo by kulturněji. Odstínit by po-
třebovalo nejen ze strany hřiště, ale také od zámku, aby 
výrazné barvy kontejnerů na tříděný odpad nebyly tím 
prvním, co turista vycházející ze zámeckého parku uvidí.

Dana Hörbová: Pomník 15. poledníku. Máme neza-
slouženou kliku, že 15. poledník prochází nedaleko, je 
to jisté unikum. Už samotná debata a Meloun pro Hradi-
ště existenci 15. poledníku připomínají. A pokud pomník 
nevznikne, poledník tam bude i tak (a snad i pár lidem 
vstoupí do povědomí).

Kateřina Šebeňová: Alej nebo sad ze stromů jedlých 
kaštanů. Moc by se mi líbilo místo, kde bychom s dětmi 
mohli sbírat jedlé kaštany, dát vzniknout třeba nové kaš-
tance po vzoru třešňovky. Alej jírovců by byla příležitostí 
pro všechny generace vyrazit sbírat kaštany a pak doma 
vyrábět zvířátka. Třeba vznikne i kaštanová slavnost.

Lenka Zikmundová & Aleš Dittrich: Komunitní sauna 
Na Kamínkách. Lenka: Baví mě architektura a komunit-
ní aktivity. V sauně se tyto věci snoubí. V širší lokalitě se 
navíc jedná o projekt unikátní. Aleš: Představte si pohled 
na zimní řeku a její okolní krajinu z tepla sauny a násled-
né ochlazení v ledové vodě...

Zuzana Morkusová & František Koliáš: Zachová-
ní cesty a alej ke kapličce ve Dnebohu. Kaplička je 
magické místo s ohromujícím výhledem. Po její opravě  
v roce 2015 jsme uspořádali znovuvysvěcení a teď při-
chází na řadu snaha o zachování cesty. Přístup je třeba 
obnovit a zafixovat, obnovíme tak poutní charakter místa.

Marie Kučerová: Rozkvetlý a bezpečný park. Park je 
velká deviza Domova Modrý kámen, je jedinečný svou 
velikostí. Vyjdete a jste v přírodě. Jen kdyby se to tu pra-
videlně udržovalo. Ještě větší radost by nám dělalo trávit 
čas v prostředí, které kvete a kde se můžeme těšit z trva-
lek, motýlů a zahrady, kterou máme tak rádi.

Markéta Tomášová: Kudy tudy do lesoparku?! Le-
sopark mě chytil za srdce. Postrádám však revitalizační 
úsilí u vstupní části z Havlíčkovy ulice. Stačilo by opravit 
schody a zábradlí, předláždit cestu, osázet vstupní „troj-
úhelník“ estetičtější zelení, přidat odpadkový koš...

Maxim Maděra: Stolní tenis pro Hradiště. Tento typ 
sportoviště v Hradišti není, není možnost zahrát si ping-
-pong pod širým nebem. Celkem mi to chybí, protože si 
rád stolní tenis zahraju. Tento sport je pro všechny věko-
vé kategorie, a věřím, že se u hry mohou potkávat.

Veronika Zacharníková: Zpomalovací retardéry v uli-
ci V Lípách. Návrh by zvýšil bezpečnost chodců, a to 
zejména dětí, které chodí z dopravního hřiště. V součas-
nosti není místo přehledné a bezpečné pro přecházení 
silnice. Navíc málokdo v místě dodržuje rychlost.

Marcela Havlíková Vagaská: Lavička s kovovým 
deštníkem a lucernou. Foto lavičky s lucernou a dešt-
níkem jsem náhodou našla na internetu a líbilo by se mi 
mít něco takového i v Hradišti. Líbí se mi procházet se 
ulicemi a nacházet v nich zákoutí s podobnými artefakty.

Do prvního ročníku participativního rozpočtu města přihlásili Hradišťáci 34 návrhů. Z nich bylo jako realizovatelných 
vyhodnoceno 22, dva návrhy byly sloučeny do jednoho. Zbylých 12 návrhů se bude realizovat buď v rámci investiční-
ho plánu města, anebo se vymykaly pravidlům (nesouhlas majitele pozemku, projekt byl dražší než 650 tisíc korun...) 
a jsou tak aktuálně nerealizovatelné. Každý z podaných návrhů však otevírá nová témata. Příležitost podpořit projek-
ty, které vás zaujaly nejvíce, dostanete od 11. září prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu na webu meloun-
prohradiste.cz, na mnhradiste.mobilnirozhlas.cz nebo v aplikaci  Mobilní rozhlas. S hlasováním vám zástupci města 
rádi pomohou na sousedské slavnosti, kterou hlasování symbolicky startuje, v městské knihovně nebo infocentru. 
Hlasovat můžete do 4. října. Zveme vás také ke čtení rozhovorů na portále Mnichovohradišťsko.cz, kde naleznete 
rozhovory takřka se všemi navrhovateli. Stejně tak najdete další informace na webu melounprohradiste.cz. (wes)

Pro který návrh budete hlasovat vy?

Tomáš Majdloch: Pěšky na Vostrov. Přes den i v noci 
se trousí lidé pěšky na Vostrov za zábavou po ulici, kde 
jezdí motorkáři, traktory, autobusy, autoškola z Hubálova 
a jiní. Umím si představit stezku, cyklostezku či spojení 
pro inline brusle z Hradiště do Mohelnice podél Jizery.
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Nové vydání sborníku 
Od Ještěda k Troskám
Třetí letošní číslo sborníku Od Ještě-
da k Troskám přináší několik článků, 
které se váží k Mnichovohradišťsku. 
Studie Ladislava Futtery pojednává 
o rozsáhlé akci na podporu připojení 
Horní a Dolní Lužice k Českosloven-
sku, kterou v roce 1945 organizoval 
v našem městě a okolí Jaroslav 
Plch, vedoucí naší městské knihov-
ny a poté také předseda mnicho-
vohradišťského ONV. Iva Pekrtová 
Procházková se zabývá vývojem zá-
mecké zahrady v Mnichově Hradišti 
a Karel Hubač připomíná činnost ar-
chitekta a stavitele Ladislava Čapka, 

Zopakujeme si pátou virtuální procházku městem
Prostřednictvím unikátních histo-
rických fotografií a videí zavítáme  
v úterý 21. září do městského parku 
nad Jizerou a židovského hřbitova, 
rozhlédneme se z místní rozhledny 
okrašlovacího spolku i ze střechy 
rozestavěné budovy školy Jana 
Švermy. Zavzpomínáme i na známé 
vyučující jednotlivých předmětů. Na 
louce pod školou si usušíme seno  
a následně se pustíme do výstav-
by rodinných domů na Vrchlického 
návrší – zdejším Bubnu – a bytové 
výstavby podniku LIAZ po okrajích 
sáňkařské dráhy v ulici Pionýrů. 
Zazpíváme a zahrajeme si v Lidové 
škole umění v Máchově ulici. Časem 
proměněnou Poříčskou ulicí, s pa-
nelovou výstavbou z konce 80. let 
20. století, si následně vyjdeme na 
procházku na Poříčí k Jizeře.

Váš zájem o předchozí promí-
tání nás velmi těší. Po delší pauze 
se opět těšíme na společné setkání  
a věříme, že i tentokrát se v měst-
ském kině potkáme v hojném počtu! 
Akce začíná v 17 hodin. Vstupenky 
k dostání přímo na místě, bez rezer-
vace.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Spolek genealogů opět 
zahajuje schůzky
Mnichovohradišťský spolek genealo-
gů sdružuje přes tři desítky nadšen-
ců zkoumajících své předky, vzájem-
né příbuzenské vazby a původy rodů 
a příjmení v našem regionu. Už více 
než čtyři roky se schází s výjimkou 
letních prázdnin pravidelně každý 
měsíc. Pravidelnost bohužel narušilo  
i období pandemie.

V posledních měsících probíha-
ly schůzky on-line, které se ukázaly 
jako zajímavá možnost interakce  
i bez ohledu na pandemii. Virtuální 
setkání přilákala i členy, kteří by na 
fyzické schůzky z důvodu času či 
vzdálenosti dorazit nemohli. Na dru-
hou stranu jiní členové mají raději 
schůzky tváří v tvář a po dobu, kdy 
bylo možné komunikovat jen on-line, 
se aktivit spolku neúčastnili. 

Toto zdánlivé dilema bude vy-
řešeno na zářijové schůzce, která 
proběhne zkušebně poprvé ve dvojí 
formě zároveň. Fyzicky se sejdeme 
v úterý 14. září v 17:30 hodin ve ví-
ceúčelové místnosti v Domě Ludmila 
ve Veselé (Na Návsi 229) a kromě 
toho se budou moct mezi nás při-
pojit zájemci on-line. My je uvidíme 
na plátně, oni nás přes webkameru 
v místě schůzky. Kód pro on-line 
připojení poskytneme na vyžádání 
na e-mailu petr-novak@post.cz. 
Doporučujeme předem na telefon-

ním čísle 724 700 656 nahlásit, zda  
a jakou formou se schůzky zúčastní-
te. Zavítat mezi nás může kdokoliv, 
členství ve spolku není k účasti na 
schůzkách nutné.

Na každé schůzce je na pro-
gramu mimo jiné probírání tří kon-
krétních příjmení, která mají kořeny 
na Mnichovohradišťsku. Na zářijové 
schůzce se budeme zabývat příjme-
ními Tondr, Tůma a Vlk, ale těšit se 
můžete i na další témata a příspěvky 
od jednotlivých členů.

Změna je vyhrazena s ohle-
dem na vývoj epidemie koronaviru.
Stejně tak další podzimní schůzky 
budou naplánovány s ohledem na 
epidemiologickou situaci a také  
s ohledem na organizační a technic-
ké zkušenosti ze schůzky zářijové, 
ale věříme, že dvojí forma konání 
schůzek zároveň se stane již napev-
no nastavenou tradicí.

Se spolkem a jeho aktivitami se 
můžete seznámit také v prezentač-
ním stánku na sousedské slavnosti 
v sobotu 11. září na Masarykově 
náměstí. Činnost spolku je podpo-
rována městem Mnichovo Hradiště.

Petr Novák,
Mnichovohradišťský 

spolek genealogů

Září v kině – další dávka českých premiér, 
nová bondovka Není čas zemřít a virtuální procházka
Na zatím poslední film s Jamesem 
Bondem v podání Daniela Craiga 
Není čas zemřít jsme čekali od roku 
2019 a premiéra byla pětkrát odlože-
na. Konečně je tady – 30. září 2021!  
A diváky steně jako v srpnu čeká 
také řada nových českých filmů, vět-
šinou komedií.

Nejvíc se těšíme na snímek Je-
dině Tereza s Veronikou Kubařovou 
a Igorem Orozovičem v hlavních ro-
lích a film Zbožňovaný, kde exceluje 
nestárnoucí Jiří Bartoška, Zuzana 
Krónerová, Ivana Chýlková a další. 
Drama Atlas ptáků s Miroslavem Do-
nutilem v hlavní roli je nejnovějším 

dílem režiséra Olma Omerzu (Ro-
dinný film, Všechno bude) a měl pre-
miéru na MFF v Karlových Varech. 
Uvedeme také závěrečný díl trilogie 
Tomáše Vorla st. Cesta domů, který 
navazuje na filmy Cesta z města a 
Cesta do lesa.

Ze zahraničních snímků vám 
doporučujeme dánskou hořkou 
komedii Rytíři spravedlnosti a ame-
rický dobrodružný film Expedice: 
Džungle. Pro děti promítneme ani-
mované filmy Tlapková patrola ve 
filmu a Mimi šéf: Rodinný podnik. 
Můžete také přijít na dvě středeční 
dopolední promítání, v rámci kterých 

uvedeme filmy Bábovky a Šarlatán.
Muzeum Mnichovo Hradiště  

v září pokračuje v oblíbených virtuál-
ních procházkách městem a zve vás 
na opakování páté procházky (park, 
rozhledna, židovský hřbitov, Vrchlic-
kého návrší, ulice Studentská, Poříč-
ská a další). Procházka se uskuteční 
v úterý 21. září od 17 hodin.

Ještě upozorňujeme, že od za-
čátku školního roku měníme začát-
ky projekcí – ve středu a ve čtvrtek 
projekce začíná v 19 hodin, v neděli 
v 15 hodin.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Přijďte do knihovny 
(nejen o sousedské)!
Troufám si tvrdit, že celé Mnichovo 
Hradiště a blízké i vzdálené okolí se 
těší na 11. září, na sousedskou slav-
nost. Nejinak i my v městské knihov-
ně. Další rok s covidem nám mimo 
jiné vzal možnost pořádat akce pro 
dospělé a děti, a protože nápadů 
máme spoustu (a ne všechny lze 
realizovat on-line), čeká na vás  
v sobotu na dvorku knihovny spous-
ta překvapení. 

Těšit se můžete třeba na origi-
nální knihovnický fotokoutek, vyrá-
bění pro děti, tradiční prodej vyřaze-
ných knih z fondu městské knihovny 
(5 Kč za kus), vyhlášení vítězů letní 
facebookové soutěže, předání hod-
notných cen a spoustu dalšího… tak 
se přijďte podívat, těšíme se na vás!

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Zapojíte se do podzimní 
akce Ukliďme svět?
Celosvětový úklidový den 18. září se 
kvapem blíží! Český svaz ochránců 
přírody vybízí dobrovolníky, aby si 
své úklidy zaregistrovali už nyní. 
Registraci lze provést na stránce 
www.uklidmesvet.cz. Do 1. září bylo 
rovněž možné požádat o pytle a ru-
kavice.

V srpnu organizátoři vyhlásili 
podzimní pokračování české ver-
ze celosvětové kampaně „Ukliďme 
svět“. Letos půjde již o 28. ročník!  
A je vidět, že tato mezinárodní 
akce se pevně uchytila v povědomí 
českých ochránců přírody i dalších 
dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc  
s nemalým podílem žáků základ-
ních, ale i mateřských škol. 

„Jen tento rok bylo začátkem 
srpna po Česku zorganizováno přes 
396 úklidových akcí. Na úklidu se 
podílelo na 11 400 dobrovolníků  
a doufáme, že s podzimním termí-
nem toto číslo výrazně vzroste,“ říká 
Veronika Andrlová, která v Českém 
svazu ochránců přírody pracuje jako 
koordinátorka kampaně.

Do kampaně se po celé Čes-
ké republice může zapojit kdokoliv,  
a to buď zorganizováním vlastní 
akce, anebo účastí na akci vyhláše-

né v okolí. Pokud si chtějí lidé orga-
nizovat akci sami, je zapotřebí, aby 
se přihlásili prostřednictvím webové-
ho formuláře na www.uklidmesvet.
cz. Ochránci přírody úklidové akce 
zveřejní na internetových stránkách 
a aktualizované „úklidové“ mapě.  Tu 
mohou využít další dobrovolníci, kte-
ří budou hledat organizované úklidy 
ve svém okolí.

A stejně jako vždy, i na podzim 
budou úklidy provázet tematické 
soutěže, které budou zpestřením 
celé kampaně. Lidé budou mít za 
úkol posílat fotografie či videa. Po-
drobnosti o soutěžích budou ochrán-
ci přírody pravidelně zveřejňovat na 
stránkách www.uklidmesvet.cz.

„Máme radost, že se akce 
každým rokem rozrůstá a děkuje-
me všem dobrovolníkům za účast  
i propagaci kampaně. Bez nich by to 
opravdu nešlo,“ říká na závěr Vero-
nika Andrlová.

Ukliďme svět v roce 2021 pod-
porují: Ministerstvo životního pro-
středí, Hlavní město Praha, ALPINE 
PRO, DPD CZ, DB Schenker. 

Redakce

Archiv Kamelotu
Chcete se začíst do starších vydání 
Kamelotu? V elektronické podobě 
je naleznete na www.mnhradiste.cz 
(Radnice – Komunikace s občany – 
Zpravodaj města – Archiv).

rodáka z Veselé. 
Kromě článků z Mnichovo-

hradišťska si můžete přečíst také  
o památkové rezervaci Trávníky  
v Železném Brodě, o stromech  
a s nimi spojených sakrálních pa-
mátkách v našem okolí či o nevyjas-
něných okolnostech utonutí šlech-
tice Kamila Rohana. Rubrika ze 
starých čísel přináší popis bojů prus-
ko-rakouské války u Kosti a u Svijan. 
Kromě uvedených otiskuje časopis  
i další zajímavé články a informace.

Jana Dumková

Klub láká na Pokáče, levnější předplatné i taneční
Předprodej na koncert Pokáče

Od 1. září jsou v předprodeji 
vstupenky na koncert písničkáře Po-
káče, který u nás vystoupí 7. prosin-
ce. Můžete se těšit na všechny jeho 
známé songy, stejně jako na před-
kapelu, prodej CD, triček a dalších 
suvenýrů. Rezervovat vstupenky je 
možné online na stránkách města 
nebo v městském informačním cen-
tru.

Poslední šance na přihlášení do 
tanečních!

V sobotu 18. září se uskuteční 
první lekce Kurzů společenského 

tance a společenské výchovy v Mni-
chově Hradišti. Ti, kdo zaspali, mají 
poslední možnost se přihlásit! Při-
hláška s veškerými informacemi je 
dostupná na stránkách města nebo 
v kanceláři divadla.

V divadle během září vrcholí pří-
pravy na sezónu

Divadlo bude letos v září ještě 
výjimečně zavřené. Protože jsme  
v loňském roce v září odehráli po 
jedné divadelní hře, koncertu i po-
hádce a zbytek sezóny následně 
přesunuli na další rok, budeme letos 
začínat až v říjnu. To ale dává zá-

Pokáč zahraje v divadle 7. prosince.

jemcům více času na to rozmyslet si, 
zda si nepořídit abonmá za zvýhod-
něnou cenu. Využijte této nabídky  
a přijďte podpořit kulturu! Více infor-

mací se dozvíte v kanceláři divadla.
Novou sezónu odstartuje  

v pondělí 11. října divadelní komedie 
o manželské krizi Rošáda s Bárou 
Munzarovou, Martinem Trnavským, 
Radimem Novákem a Marikou Pro-
cházkovou. Ve čtvrtek 14. října se 
uskuteční Marimbový recitál Ladi-
slava Bilana ml., mladého perku-
sionisty, který zahraje na marimbu  
a bubínek. Nakonec, 23. října od 15 
hodin, se děti mohou těšit na pohád-
ku Zvířátka a loupežníci.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Náměstí ozdobí jeřáby i osázené květníky
Jak zaznělo v minulém vydání Ka-
melotu, stavební úpravy v rámci 
první etapy revitalizace Masarykova 
náměstí jsou dokončeny a stavba je 
ve zkušebním provozu. Po uvolnění 
uzavírek v ulicích Víta Nejedlého 
a Poříčské tak došlo k výraznému 
zlepšení dopravní stiuace na celém 
náměstí i v přilehlých ulicích. Dokon-
čovací práce v jižní části náměstí 
pokračovaly i v posledních týdnech.

Na základě dosud nabytých 
zkušeností s provozem první etapy 
bude vjezd na parkoviště mezi radni-
cí a Karlovými Vary doplněn dalšími 

pěti sloupky, které jasně vymezí, 
kudy vede komunikace určená pro 
automobily. To by mělo ještě zvýšit 
bezpečnost chodců. Pro další zvý-
šení bezpečnosti, tentokrát na hlavní 
silnici před radnicí, bude realizováno 
nové a odolné vodorovné doprav-
ní značení. To nebude provedené 
barvou, ale bílým retroreflexním 
plastem.

Protože platany vysazené  
u zastávek autobusů před radnicí 
na podzim pravděpodobně namrzly 
a na jaře nevyrašily, vysadil subdo-
davatel zeleně stromy nové, které již 

byly ve vegetaci a olistěné. Zde bo-
hužel došlo k tzv. „povýsadbovému 
šoku“, neboť přesazení probíhalo až 
začátkem května a trvalo další dva 
měsíce, než platany znovu obrazily. 
Nyní je většina stromů v dobré kon-
dici, na podzim možná dojde k vý-
měně jednoho či dvou stromů. Rost-
liny jsou pravidelně kontrolovány a je 
prováděna jejich zálivka. 

V severní části náměstí se od 
června pokračuje v dláždění chod-
níků takzvanou „divokou“ (nepravi-
delnou) dlažbou a dlážděním komu-
nikace z žulových kostek kladených 

do vln. Mezi poštou a plánovaným 
vodním prvkem byly provedeny 
zemní práce, drenáže a realizová-
ny podkladní vrstvy včetně přípravy 
substrátu pod budoucí skupinovou 
výsadbou 16 jeřábů. Dalších osm 
jich bude vysazeno v příštím roce 
po realizaci vodního prvku, jehož 
konečná podoba se nyní dolaďu-
je. Jasné již je, že bude přes zimu 
vyroben z prefabrikovaných dílů  
a v příštím roce osazen. V srpnu 
byla ze sklepa radnice již vyvedena 
vodovodní přípojka jak pro vodní pr-
vek, tak pro veřejné pítko.          ...12
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Hradiště o oblíbené LIAZky nepřijde
V rámci sousedské slavnosti, která  
v našem městě letos proběhne v so-
botu 11. září, nemůžeme vzhledem 
k druhé etapě revitalizace Masa-
rykova náměstí uskutečnit tradiční 
výstavu vozů LIAZ v centru města. 
Máme však pro fanoušky a obdivo-
vatele této značky dobrou zprávu. 

Společně s organizátory  
5. ročníku srazu majitelů vozů LIAZ 
a městem Mnichovo Hradiště se 
nám povedlo domluvit alespoň 

krátkou ukázku vozů této značky  
i u nás. Týden po sousedské, v so-
botu 18. září, se v rámci tohoto srazu 
majitelů vozů LIAZ , který bude od 
pátku 17. září probíhat v autokempu 
Jinolice, uskuteční ukázka těchto 
vozů i v Mnichově Hradišti. Od 10 
hodin budou v rámci spanilé jízdy 
zaparkovány a vystaveny všechny 
LIAZky, které se v Jinolicích sejdou, 
v Klášterské ulici po obou stranách 
směrem k Jizeře a na parkovišti u Ji-

zery. Okolo 13. hodiny se uskuteční 
spanilá jízda městem a odjezd vozů 
zpět do Jinolic. 

Těšíme se na vaši návštěvu  
a již nyní pro vás společně připra-
vujeme celoevropský sraz majitelů 
vozů LIAZ k výročí 70 let značky na 
rok 2023.

Ondřej Knobloch,
Patrik Milický,

Josef Černý

10 000 kroků – cesta ke zdraví
V dubnu 2021 proběhlo historicky 
první kolo výzvy 10 000 kroků. Akce 
se zúčastnily bezmála čtyři tisíce lidí 
z celé ČR (za Mnichovo Hradiště to 
bylo 77 přihlášených), kteří znovu 
objevili kouzlo a přínosy „obyčejné“ 
chůze. V září se otevře registrace 
pro druhou, tentokrát říjnovou výzvu.

Cílem akce je navrátit chůzi zpět 
do všedních dnů, motivovat k pravi-
delnému pohybu a pomoci městům 
vytvářet příjemná místa pro život. 
Speciálně se výzva zaměřuje na ty, 
kdo potřebují motivaci nejvíce – tedy 
na seniory a lidi s vyšším BMI. Ne-

jde o to denně ujít 10 tisíc kroků (což 
odpovídá zhruba 7,5 km), ale chodit 
více než dosud a hlavně pravidelně. 
Každý si určuje, jaké jsou jeho mož-
nosti a kde má své hranice.

Novinkou pro říjen 2021 bude 
individuální virtuální pouť po naší re-
publice a osobní fotopříběh s účast-
nickým listem. Tato část není soutěž-
ní, každý v ní pracuje jen s osobními 
cíli a snaží se jich dosáhnout. Na 
virtuální trase přitom prochází Čes-
kou republikou a dozvídá se více  
o památkách, zajímavých místech  
i přírodních krásách. 

Za Mnichovo Hradiště výzvu 
podporuje město Mnichovo Hradi-
ště ve spolupráci s mnichovohra-
dišťským odborem Klubu českých 
turistů. Pokud se chcete dozvědět 
více informací o výzvě, jejích am-
basadorech i zajímavostech o chůzi, 
vše podstatné najdete na www.de-
settisickroku.cz. A nezapomeňte se 
do výzvy zapojit, registrace do této 
říjnové akce začíná 1. září!

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

INZERCE

Dětský den NATO 2021
Po roční pauze pořádá sdružení WA-
YPOINT MH, za podpory města Mni-
chovo Hradiště, organizace NATO  
a dalších společností, další ročník 
Dětského dne NATO. Cílem našeho 
neziskového sdružení je zatraktiv-
nění oblasti letiště Mnichovo Hradi-
ště a zejména podpora regionálních 
sportovních a rekreačních aktivit.  
V budoucnu bychom pro veřejnost 
rádi vybudovali relaxačně-sportovní 
zázemí, dětské hřiště a cyklostezku 

s inline dráhou. 
Cílem Dětského dne NATO je 

seznámit místní s naším sdružením. 
Dětský den proběhne přímo na letiš-
ti Mnichovo Hradiště a uskuteční se  
v pátek 17. září. Dopoledne je urče-
né školám a školkám, od 12. hodiny 
rádi přivítáme i širokou veřejnost. 
Pro dětské návštěvníky je připra-
ven pestrý program plný zábavy. 
K vidění budou průlety či statické 
ukázky letadel s možností prohlídky 

interiéru letounů, kterou ocení všich-
ni nadšenci do létání. V nabídce je  
i let nad Českým rájem. Akci rovněž 
oživí hasičská technika, policie, zá-
chranná služba a Tým silniční bez-
pečnosti. Legraci si děti mohou užít 
ve skákacím hradu a chybět nebude 
ani občerstvení a mnoho dalšího.
Přijďte si s námi užít prima den. 

WAYPOINT MH, z.s. 
Mnichovo Hradiště.
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Výukové krabice pro učitele

Na jednom ze setkání pracovní 
skupiny pro čtenářskou gramotnost, 
která se v rámci projektu schází 4x 
ročně a jejímiž členkami jsou prvo-
stupňové pedagožky, jedna paní 
učitelka z mateřské školy či vedoucí 
mnichovohradišťské knihovny, vzni-
kl nápad na vytvoření výukových 
krabic pro učitele, jež by byly za-
měřené na konkrétní výukové téma 
a obsahovaly materiály vztahující 
se k tomuto tématu v podobě knih, 
her, CD či pracovních listů. Členky 
pracovní skupiny přispěly svými tipy 
na jednotlivé materiály a na reali-
začním týmu již bylo jen dané věci 
pořídit. Nyní je vše zkompletováno a 
připraveno pro zájemce z řad učitelů 
mateřských škol či prvního stupně 
základních škol. 

Cílem výukových krabic (pů-
vodně se mělo jednat pouze o kuf-
říky, ale počet materiálů se nebývale 
rozrostl, že bylo třeba přehodnotit 
původní rozhodnutí a pořídit větší 
„obalový předmět“) je přispět k roz-
voji čtenářské gramotnosti, zatrak-
tivnit výuku daného tématu, poskyt-
nout učitelům ucelenou pomůcku na 
konkrétní učební blok a vlastně jim 
tím ulehčit přípravu do hodin. Vznikl 
tak materiál, který bude pro učitele k 
dispozici i po ukončení projektu MAP 

II Mnichovohradišťsko.
Jaká jsou tedy témata jednotli-

vých výukových krabic? Čtyři z nich 
jsou primárně určené pro pedagogy 
mateřských škol, kteří v nich nalez-
nou zajímavé materiály pro logope-
dii a pro témata Povolání, Červená 
karkulka a Perníková chaloupka. 
Prvostupňoví učitelé budou mít za-
tím k dispozici krabici s materiály 
pro výuku vyjmenovaných slov, nic-
méně plánujeme ještě připravit kra-
bici matematickou (bude obsahovat 
zajímavé materiály k násobilce) či 
krabici pro výuku prvouky, konkrétně 
lidského těla. 

Více podrobností zejména o ob-

sahu jednotlivých výukových krabic i 
s fotografiemi naleznete na našem 
webu: http://www.map-mh.cz/vyuko-
ve-krabice-pro-ucitele/. Vypůjčit si je 
budete moci v kanceláři projektu ve 
Volnočasovém centru MH, Zámecká 
744, Mnichovo Hradiště, na základě 
předchozí domluvy s Markétou To-
mášovou (marketa.tomasova@mn-
hradiste.cz, 732 680 514). Věříme, 
že si naše výukové krabice naleznou 
svou cestu do jednotlivých škol v 
rámci Mnichovohradišťska a zpestří 
tak výuku o nové zajímavé materiály. 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko
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Projektový den na Základní škole Studentská se věnoval vodě. A to ze všech stran
Ještě před prázdninami, 17. června, 
se 9. ročníky rozloučily s přírodo-
vědnými předměty formou projektu 
Nezkrotná (a nezkrocená) voda – ži-
vel, hybná síla pro přírodu i člověka. 
V duchu tohoto tématu bylo jejich 
cílem na konkrétních příkladech 
zjistit, ověřit, zhodnotit a prezento-
vat, jakým způsobem člověk vodu 
využívá, ale i jak o vodu pečuje. Ke 
všem projektovým aktivitám se vázal 
konkrétní praktický výstup, shrnu-
jící prezentace pro ostatní skupiny  
a také novinové články, které nabí-
zíme níže.

Dana Trpkošová,
Základní škola Studentská

Vodácké dobrodružství
Dne 17. června se devátý ročník 
druhé základní školy v Mnichově 
Hradišti vydal na pouť, kterou dopro-
vázela škola v praxi. Žáci se potýkali 
s problémem dnešní doby – znečiš-
ťováním vody. V tomto článku se za-
měříme konkrétně na třídu 9. A.

Po seskupení třídy jsme se vy-
dali do místní čistírny odpadních vod 
v doprovodu paní učitelky Matulové. 
Po strastiplné cestě jsme došli na 
místo. Jak jsme to poznali? Zápach. 
Když jsme si zvykli na zdejší „auru“, 
poznali jsme pana Šákra, který je 
správcem čističky. Po stručné pre-
zentaci, jak čistička funguje, jsme 
měli prostor na dotazy. Dozvěděli 
jsme se například, že než znečis-
těná voda proteče celou soustavou, 
uběhne zhruba osm hodin, ale že 
samotné usazení kalu trvá klidně i 
42 dní. Kapacita celého objektu je 
koncipována pro 7040 obyvatel. Do 
tohoto čísla spadá jak Mnichovo 
Hradiště, tak Veselá a nově i Ptýrov.

Po odchodu a náročné cestě 

zpět do města jsme si po cestě udě-
lali přestávku u Jizery. S ostatními 
členy naší malé skupiny jsme se 
osvěžili v řece (voda byla velmi stu-
dená). V tuto chvíli nám došlo, jak je 
i chladná voda příjemnou součástí 
dnešních parných dnů.

Pak jsme pokračovali k jezu, 
kde jsme se měli nalodit na kánoe. 
Všichni jsme tedy seběhli k vodě, 
ve které jsme se opět zchladili. Pak 
přijel pan Hluchý, který přivezl kánoe 
a kajaky. Ten nás také poučil o bez-
pečnosti na místních vodách. 

Potom, co jsme se nalodili, šlo 
všechno jako po másle. Plavbu na 
lodích jistili dva zkušení vodáci – pan 
ředitel a pan Vopat. Vylodili jsme se 
u chvalně známého mostu na ulici 
Klášterská. Z vlastní zkušenosti mu-
sím potvrdit, že kameny jsou oprav-
du nepříjemnou součástí života vo-
dáků. Přestože boty jsou povinnou 
výbavou každého vodáka, je velmi 
lehké se o kameny a jiné předměty 
na dně vody drobně pořezat.

Následovala pauza na oběd. 
Pak se skupiny shromáždily ve 
svých třídách, kde pracovaly na pro-
jektech – prezentace, novinařina a 
praktická zkouška ručně vyrobených 
filtrů na lehce znečistěnou vodu. 

Zatímco první dvě skupiny pilně 
pracovaly na svém programu, třetí 
skupina vyráběla již zmíněné filtry. 
Měl jsem tu šanci přefiltrovanou 
čistou vodu ochutnat. Musím říci, že 
na zdejší bojové podmínky chutnala 
překvapivě dobře. Filtry se dělily na 
dva typy – kořenový, který se sklá-
dal z PET láhve, trsu trávy, písku  
a látky, a následně filtr pískový, který 
na druhou stranu zapojoval neživé 
elementy přírody – kameny, písek  
a utržený kus sportovního trika jed-
noho z žáků.

Dnešek nám byl velmi dobrým 
příkladem, že s vodou je třeba za-
cházet s respektem. Je třeba jí šetřit 
a neznečisťovat ji.

Alexandr Ferrer, žák 9. A

Nezkrotná voda
Připravili jsme pro vás reportáž  
z projektového dne o vodě, jehož 
předmětem byla využitelná síla vody, 
ale také péče o ni a její čistota. 

Vydali jsme se do hněvousické 
vodní elektrárny a popovídali si s je-
jím majitelem, který nás po zařízení 
provedl a ukázal nám, jak to v tako-
vých elektrárnách chodí. Například 
jsme se dozvěděli, jak se čistí voda, 
která pohání turbíny, nebo jak fungu-
je samotná turbína.

Představil nám, jak probíhal 
vývoj této elektrárny, a dozvěděli 
jsme se i spoustu užitečných věcí  
z historie. Například to, že roku 1719 
přišli na místo, kde elektrárna stojí, 
mlynáři, kteří zde postavili velké 

mlýnské kolo a položili tím základy 
této elektrárny.

Vydali jsme se dál, ale tentokrát 
po vodě. Půjčili jsme si kánoe a pluli 
po Jizeře z Vostrova až na kamínko-
vou pláž. Viděli jsme krásnou lagu-
nu, kde lovili rybáři, zažili jsme pe-
řeje, klidnou i mělkou vodu. A někdo 
se i „cvaknul“.

Ve škole jsme s tématem vody 
pokračovali dál. Rozdělili jsme se na 
skupinky a každá pracovala na svém 
úkolu. Dvě skupiny vyráběly vodní 
mlýnky a sestavovaly drobná zaří-
zení poháněná vodou. Mlýnky byly 
moc povedené a fungovaly. Jeden 
byl z plastové lahve a další ze dřeva. 
Třetí skupina celý den fotograficky 

dokumentovala a následně tvořila  
prezentaci. A my, čtvrtá skupina, 
jsme pro vás napsali tuto reportáž!

A jak všechno dopadlo? Dobře, 
a to díky našim zkušenostem nasbí-
raným během celého dne. Dozvěděli 
jsme se o tom, jak je nezkrotná voda 
nebezpečná i užitečná a jak a proč  
o ni musíme pečovat.

 A moudro nakonec… Každý by 
měl vědět, že se voda nemá znečiš-
ťovat, ale naopak bychom měli dělat 
vše pro to, aby byla čistší pro nás 
všechny.

                                                                                                                                                      
Bára Baliczová, Eva Janovcová, 

Nikola Bíglová, David Bouma  
a Alžběta Rulcová,  žáci 9. B

Projektový den
Zajímá vás, jak náš projektový den 
věnovaný vodě probíhal? Celé to za-
čalo ve čtvrtek 17. června v 8 hodin 
ráno srazem na kamínkové pláži. 
Zde jsme nejprve porovnávali mapy 
z různých let a snažili jsme se je 
srovnat od nejstarších po nejmladší. 
Zaměřili jsme se na Jizeru a sledo-
vali jsme, jak se v průběhu let měnil 
její tok. Naše cesta pokračovala dále 
přes protipovodňový val směrem  
k vodní elektrárně. Při této cestě 
jsme pozorovali tok Jizery a její okolí 
přímo v terénu.

Den pokračoval tím, že jsme 
došli do vodní elektrárny v Hněvou-
sicích. Ta vznikla roku 1912 a její 
výstavba trvala přibližně dva roky. 
Nebyla to ale první stavba na tom-
to místě, která využívala vodu. Od 
roku 1719 zde totiž stál mlýn, který 
byl v průběhu 19. století předělán 
na manufakturu pro výrobu písko-

vého papíru. Při pozorování čištění 
česlí nás vyrušil zásah zaměstnan-
ce elektrárny, který vytáhl obřího 
kapra, což pro nás bylo opravdu 
neobvyklé a zajímavé. Exkurze dále 
pokračovala do útrob elektrárny, kde 
nám pan majitel popisoval samotný 
chod celého objektu. Zajímavým 
přínosem byla informace týkající se 
dřevěných zubů v turbíně, které byly 
teprve roku 2007 nahrazeny kovový-
mi díly. Součástí vnitřního zařízení 
elektrárny byla i výstava historických 
měřičů z roku 1912.

Po exkurzi jsme pokračovali  
k jezu, kde jsme se po chvíli nalo-
dili a vypluli na svěží cestu plnou 
zábavy. Pluli jsme po toku Jizery 
zpět na pláž, kde jsme se ráno se-
šli. Zjistili jsme ale, že cesta nebu-
de zase tak jednoduchá, jak jsme 
si mysleli. Důvodem byla suchem 
zapříčiněná mělká místa ve vodě, 

ale nás to neodradilo a pokračovali 
jsme plnou parou vpřed. Po určitém 
úseku se mělká místa stala osudnou 
nástrahou pro některé spolužáky, 
kteří tak měli možnost vyzkoušet 
teplotu vody. Přesto všechno jsme 
tok Jizery zkrotili a všichni jsme se 
v pořádku vrátili.

Ve 13 hodin jsme se sešli  
v učebně 111, kde prezentační  
a novinářská skupina začala praco-
vat na svém projektu. Tvůrčí skupina 
se přesunula do učebny 002 a zača-
la tvarovat model toku Jizery.

Projektový den byl velice záživ-
ný a zábavný, ale zároveň poučný, 
takže tuto zkušenost hodnotíme 
kladně.

Kristýna Havlíková, 
Daniel Kargl, David Myška 
a Vojtěch Novák, žáci 9. C

Jaké byly prázdniny v Klubu dětí  
a co chystáme na nový školní rok?
Po velmi zvláštním školním roce, 
který byl ovlivněn covidovou pan-
demií, kdy jsme téměř nemohli vy-
konávat svou činnost a setkávat se  
s dětmi na kroužcích, se přiblížil čas 
prázdnin a s tím i období letních 
táborů. Situace kolem covidu se tro-
chu rozvolnila a bylo jasné, že letní 
tábory proběhnou.

V naší nabídce rodiče pro své 
děti nalezli především příměstské 
tábory, ale i jeden týdenní pobytový, 
který se konal kousek od chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko v ma-
lebném vesnici Bezdědice. Letošní 
nabídku letních táborů jsme rozšířili 
o čtyři nové příměstské tábory. Jed-
nou z novinek byl příměstský tábor 
s robůtky zaměřený na seznámení 
s interaktivními hračkami a robůtky, 
základy programování a hraní logic-
kých stolních her. Další novinkou byl 
příměstský tábor s Nerfkou, kdy děti 
s pomocí airsoftových blasterů Nerf 
hrály bojové a taktické hry. Některé 
příměstské tábory se konaly přímo  
v novém komunitním centru v Mírové 
ulici, kde se od září 2020 nachází i 
náš Klub dětí a mládeže. Další část 
táborů se konala ve venkovních 
prostorách Open air clubu Vostrov, 
kde máme perfektní zázemí a pří-
rodu kolem sebe. Naše letní tábory 
navštívilo bezmála 280 dětí, což je 
o 120 dětí více než v loňském roce. 
Zájem dětí a rodičů nás velmi těší  
a motivuje k vymýšlení dalších a no-
vých témat pro tábory.

Příměstské tábory se staly ze 
strany rodičů velmi vyhledávanou 

možností, jak mohou jejich děti trá-
vit smysluplně a zajímavě prázdniny 
a vyplnit tím čas, kdy se jim rodiče 
nemohou plně věnovat. Příměst-
ské tábory svou formou vyhovují  
i dětem. Každý příměstský tábor je 
nějak tematicky zaměřený, napří-
klad na různé sportovní aktivity, vý-
tvarné činnosti, koníčky či činnosti, 
které děti zajímají. Naší snahou je 
připravovat kvalitní program, který 
rozvíjí a prohlubuje jejich vědomosti 
a dovednosti.

Nyní již připravujeme nabídku 
na léto 2022 a těšíme se na setkání 

na akcích pro veřejnost a kroužcích 
pro děti v nastalém školním roce. Tě-
šit se můžete na akce a nové kurzy 
pro děti i dospělé. Novinkou v naší 
nabídce bude kurz šití bot, který 
proběhne na začátku října. Pro děti 
máme připravenou pestrou paletu 
kroužků, kde si své najde každé dít-
ko, odpolední Klub Poškolák a mno-
ho dalšího. Sledujte naší nabídku na 
www.ddm-mb.cz

Hana Skramuská,
Klub dětí a mládeže MH
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Poděkování za novou 
lavičku pod lípou
Sousedky z Turnovské a Husovy 
ulice děkují panu Václavu Tomanovi 
za zhotovení nové lavičky pod pa-
mátnou Švehlovou lípou a za to, že 

si v době květu lípy tak mohly užívat 
její vůně.

E. Tvrdá a J. Šimonová

Přivítání prázdnin v Hamru na Jezeře s SK Kruhy
Po celoročním omezování a nejis-
totách jsme se dočkali rozvolnění  
a s ním i každoročního víkendového 
výletu. Jednohlasně bylo zamítnuto 
stanování u nás na hřišti. Prostě 
jsme chtěli odjet někam pryč. Nako-
nec vyhrál Hamr na Jezeře.

V pátek, vybaveni potvrzením 
o testu, případně o očkování, jsme 
se všichni, kdo chtěl zažít něco ne-
všedního, sjeli do kempu. Postavilo 
se stanové městečko, uprostřed 
kterého vévodil velký stan, v kterém 
jsme měli sezení. Večer se grilovalo, 
popíjelo, povídalo, a tak jsme vydr-
želi až do pozdních hodin. Druhý 
den ráno po snídani jsme se vydali 
na zhruba 12 kilometrů dlouhou túru 
přes zříceninu hradu Děvín, skalní 

útvar Divadlo, skalní hrad Stohánek 
a rašeliniště Černého rybníka. Na-
štěstí se počasí vydařilo, a tak nám 
cesta příjemně ubíhala. Krátce po 
poledni jsme opět dorazili do Hamru, 
kde jsme se naobědvali. Po krátkém 
odpočinku jsme se šli ještě vykoupat 
do jezera. Večer se opět grilovalo. 
V neděli jsme se v klidu nasnídali  
a poté se vrhli do úklidu. Všechno 
sbalit zabralo nemálo času, takže 
jsme opustili kemp krátce před po-
lednem. Někteří zůstali v Hamru 
a užili si koupání v jezeře, někteří 
to vzali napřímo domů. Ale všichni 
jsme se shodli, že to byl prima ví-
kend a moc jsme se na toto stano-
vání těšili.

Martina Dvořáková

Pocta Václavu Budovci z Budova: 
ohlédnutí za červnovou vzpomínkovou akcí
V letošním roce si připomínáme již 
400. výročí Staroměstské exekuce. 
21. června 1621 byl spolu s dalšími 
26 českými pány na Staroměstském 
náměstí v Praze popraven Václav 
Budovec z Budova (1551–1621), 
toho času od roku 1602 majitel mni-
chovohradišťského panství, pán na 
Zásadce a Klášteře. Na jeho počest 
jsme na sobotu 26. června ve spolu-
práci s městem Mnichovo Hradiště, 
místním Sborem Jednoty bratrské 
a Klubem českých turistů přichystali 
celodenní událost ‚Pocta Václavu 
Budovci z Budova‘. O technickou 
záštitu se postaral Klub Mnichovo 
Hradiště s.r.o.

Během dopoledne byly v Muzeu 
města Mnichovo Hradiště pro ná-
vštěvníky připraveny samotným Bu-
dovcem (Petr Matoušek z Divadýlka 
na dlani) oživené prohlídky muzej-
ních expozic, zejména pak nové 
části věnované osobnosti Václava 
Budovce z Budova a jeho pomníku 
z roku 1938. Doplněny byly o stylo-
vý šermířský souboj v podání členů 
jičínské skupiny Nostra Ex, ve foto-
koutku byly k dispozici dobové kos-
týmy, v dílničce se zase nacvičovalo 
písmo z doby 17. století. Při odcho-
du dostal každý návštěvník k ochut-
nání chlebovou placku, připravenou 
Věrou a Václavem Tomanovými dle 
receptu z doby Budovcovy. Někteří 
měli zájem i o recept.

Zámeckým parkem se bylo 
možné svést kočárem taženém pá-
rem starokladrubských vraníků a vy-
chutnat si tak pohledy na rozkvetlé 
růže francouzské části před zám-
kem, či na balíky sena v té anglické. 
O řízení se postaral kočí pan Jiří 
Hladík ze Stáje H+H Kateřina.

V sale terreně tančil renesanční 
soubor Salome.

Na 14. hodinu byl naplánován 
začátek pietního aktu, který se ode-
hrával u sochy Václava Budovce  
v zámeckém parku. Pietní akt byl 
v organizaci Aleše Rychlého, který 
zároveň zastupoval TJ Sokol Mni-
chovo Hradiště. K pomníku byly 
položeny květiny, hrála státní hym-

na. Promluvil zde starosta města 
Mnichova Hradiště Ondřej Lochman, 
historik Pavel Sosnovec, Ivo Šrajbr  
a Šimon Dvořák za Jednotu bra-
trskou, kastelán Státního zámku 
Mnichovo Hradiště Radovan Chmel. 
Pietního aktu se zúčastnilo mnoho 
zástupců nejen místních spolků  
a organizací – baráčníci, sokolové, 
skauti, hasiči, za správu Státního 
zámku Mnichovo Hradiště květinu 
položila Soňa Švábová. O hudební 
doprovod této části programu se po-
starali žáci ZUŠ Mnichovo Hradiště.

Po části konané v muzeu a po 
pietním aktu se program pomalu 
začal přesouvat směrem k další-
mu Budovcovu sídlu, ke zřícenině 
Zásadka. Většina účastníků se na 
ni vydala pěšky, a to podle speci-
ální mapy, kterou nakreslil Lukáš 
Umáčený. Cestu jim zpříjemnily 
zábavnou formou vzdělávací úko-
ly a hry připravené členy místního 
Sboru Jednoty bratrské, v Mnicho-
vě Hradiště nově ustanoveného 
po 400 letech. První úkol, dřevěné 
skládačky, byl hned u parkoviště za 
zámkem. Druhý, obří kniha a zjišťo-
vání, jak se psalo a mluvilo za doby 
Budovce, byl u nové lavičky v aleji 
vedoucí ke Káčovu. Třetí zastavení 
od Jednoty bratrské bylo u Klubu 
Sychrovák, kde se vyráběly dřevěné 

medaile. Pod káčovským vrcholem 
bylo ještě navíc Dominikem Rubá-
šem připraveno povídání o geologii, 
děti si zahrály hru hledačka a na 
praktické ukázce viděly, jak funguje 
sopka. Mnoho výletníků si vyšplha-
lo až na samotnou čedičovou vy-
vřelinu a užívalo si výhled do okolí.  
V kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mohelnici nad Jizerou zase Jakub 
Altman povídal o historii kostelíka  
a Zásadky.

Na zřícenině Zásadce bylo ně-
kolikrát k vidění loutkové divadlo 
Štěpána Tučka, dramatizaci pověsti 
O turecké princezně a hradu Zásad-
ka opakovaně zahráli Štěpán Tuček, 
Petra Horváthová a Jindřich Žampa. 
Celé odpoledne a navečer hrála  
i živá hudba v podání skupiny Mac-
kie Messer Klezmer Band. Děti si 
tvořily štíty z kartonu a přírodnin. 
Stánky s občerstvením byly v režii 
Kiosku u rybníka Žehrov a Pekár-
ny Sychrov. Svůj stánek zde mělo 
i muzeum. Zde se za odměnu na 
pamětní list dávalo speciální výroční 
razítko s podobiznou Budovce, bylo 
možné si zakoupit i jemu věnovanou 
samolepku, pohledy, turistické vizit-
ky a mnoho dalšího.

Podle ohlasů zúčastněných 
musíme i my ještě jednou poděko-
vat panu Jiřímu Plačkovi, který se  

o Zásadku stará. Děkujeme nejen 
za posekání trávy v areálu, slavnost-
ní výstřel z děla a úvodní proslov, 
ale celkově za přístup, jakým se ve 
svém volném čase tomuto místu vě-
nuje. Od mnoha lidí jsme dokonce 
slyšeli, že je to poprvé, co v sobotu 
na Zásadku zavítali a byli překva-
peni, jak je areál krásně upravený  
a opečovávaný.

Speciální poděkování patří  
z naší strany jak Klubu českých turis-
tů za pomoc během celého dne, tak 
Klubu Mnichovo Hradiště za technic-
kou podporu. A v neposlední řadě 
děkujeme i vám všem, kteří jste se 
tohoto dne jako návštěvníci zúčast-
nili. Na internetových stránkách mu-
zea můžete nalézt fotografie z akce 
(poskytli je následující autoři, kterým 
tímto děkujeme: Václav Bacovský, 
Tomáš Hejdrych, Dana Stránská, 
Markéta Tomášová, Romana Sta-
ffenová, Karel Hubač, Petr Novák  
a Petr Dvořák). Pokud jste v průbě-
hu dne pořizovali nějaké fotky nebo 
videa, budeme moc rádi, pokud se  
s námi o ně podělíte a zašlete nám 
je prostřednictvím Úschovny, pří-
padně přímo na e-mail: muzeum@
mnhradiste.cz. Děkujeme!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Letošní pouť a procesí 
doprovodila hudba na míru
Pouť s procesím od barokního kos-
tela sv. Jakuba Většího k sousoší 
sv. Anny z roku 1714 se uskutečnila 
v neděli 25. července v organizaci 
mnichovohradišťské římsko-katolic-
ké farnosti a R.D. Mgr. Pavla Macha, 
díky kterému tato tradice v Mnichově 
Hradišti nadále pokračuje! V ulici  
V Lípách došlo k tradičnímu setkání 
dvou světů, tedy světského a církev-
ního pojetí Anenské pouti, která se 
již více než 300 let koná stále na 
stejném místě.

Za účasti Folklórního tanečního 
souboru Furiant z Malé Bělé u Ba-
kova, Sdružené obce baráčníků Mni-
chovo Hradiště založené roku 1896 
a muzikantů z Liberce, kteří svými 
dechovými nástroji, včetně kostel-
ních varhan, vytvořili dechberoucí 

atmosféru a doslova povznášející 
okamžik!

Hudbu v kostele komponoval 
originálně pro tuto příležitost pan 
Petr Tomeš z Tanvaldu a zároveň 
připravil i doprovod pro písně do pro-
cesí. Pod jeho vedením zahrály dvě 
trumpety, dva pozouny a tuba.

Pouťové odpoledne se uzavřelo 
na farní zahradě a ve farní stodole, 
kde na návštěvníky čekalo bohaté 
občerstvení, dvojí vystoupení čle-
nů FS Furiant a Pozdní sběr a vše 
příjemně zakončil koncert malé slo-
vácké dechové hudby Sadovanka  
z Uherského Hradiště.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

CHODÍM PO MĚSTĚ
Září: slunce ještě často hřeje, září, 
když přeje počasí. Tak se nemračme 
– to za nás zařídí podzimní čas. Uží-
vejme si sluníčka v parku či ve volné 

přírodě, v lese na houbách. A pak 
tu máme začínající tradici: 11. září 
zažíváme Hradiště jinak! Prima, že?

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

INZERCE
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Káčovský pohár pořádá SDH Sychrov, 
jeho ženy si letos doběhly pro stříbro
V neděli 4. července pořádal SDH 
Sychrov u Mnichova Hradiště sou-
těž v požárním útoku pod tradičním 
názvem Káčovský pohár. Káčovský 
pohár je druhou ze čtrnácti vypsa-
ných soutěží pro letošní rok v seri-
álu hasičských soutěží Jizerská liga 
2021. Závod nese jméno vrchu Ká-
čov, který je skalním útvarem vulka-
nického původu a nachází se vedle 
obce Sychrov, zhruba 2,5 kilometru 
od Mnichova Hradiště. V roce 1953 
byl vyhlášen přírodní památkou. 
Když budete mít chuť a čas vyjít do 
přírody, doporučuji procházku právě 
sem, na vrch Káčov.

V den konání závodu bylo od 
rána skvělé počasí, slunce hřálo  
a na našem hasičském hřišti se sjelo 
23 týmů mužů a 11 týmů žen.

V 9:50 se konal tradiční nástup 
družstev, který zahajuje naše klání 
o co nejlepší čas a umístění, a v 10 
hodin stálo na startovní čáře první 
družstvo mužů. Trať na Sychrově je 
poměrně rychlá, a tomu odpovídaly 
i časy, které zůstávaly na časomí-
ře. Nejlepším výsledkem se mezi 
muži pyšnilo družstvo z Frýdštejna 
s krásným časem 16:85 sekundy 
na pravém proudu (a časem 16:28 
sekundy na proudu levém) se prá-
vem postavilo na stupínek nevyšší. 
Druhý stupínek odsadilo družstvo  
z Tatobit s časem 17:01 sekundy na 
levém terči (pravý 16:16 sekundy)  
a na třetím místě se umístilo s ča-
sem 17:07 sekundy na levém prou-
du (pravý 16:96 sekundy) družstvo  
z Dubence. Ne vždy to ale vyjde,což 
ukázalo mezi muži pět týmů, které 
svůj útok nedokončily. Naši muži ze 
Sychrova obsadili krásné 6. místo 
s časem 17:38 sekundy na pravém 

proudu (levý 17:08 sekundy).
Po přestavení trati ze 3B na 

2B mohlo začít klání v požárním 
útoku pro ženy. U žen dokončilo 
útok všech 11 družstev. Nejlepší-
ho výkonu dosáhly ženy z Katusic,  
a to s časem 17:51 sekundy na pra-
vém proudu (levý 17:01 sekundy) 
a právem si odvezly zlaté medaile 
a největší pohár. Stříbrné medaile 
zůstaly u nás doma na Sychrově za 
výkon s časem 17:54 sekundy na 
pravém proudu (levý 17:53 sekundy) 
a naše holky měly nejlepší soustřik 
obou terčů. Na třetím místě se umís-
tilo družstvo žen z Bechova s časem 
17:66 sekundy na levém proudu 
(pravý 17:36 sekundy).

Před samotným vyhlášením vý-
sledků soutěže v požárním útoku se 
u nás na Sychrově koná již tradičně 
volba miss sympatie. Pro tento rok 
byla druhou vicemiss zvolena Mar-
kéta Marková z SDH Sychrov, první 
vicemiss byla zvolena Bára Lukešo-
vá z SDH Břehy a letošní miss byla 

zvolena Lenka Poloprutská z SDH 
Košťálov. Každá z dívek si vylosova-
la k sobě parťáka z řad soutěžících 
mužů. Dívky a muži si v této volbě 
odnesli ceny v celkové hodnotě 15 
tisíc korun.

Celý den se vydařil. Slunce 
pálilo, nikdo se nezranil, jídla bylo 
dost, pivo a limo teklo proudem  
a byla dobrá nálada. O to, abychom 

doplňovali pitný režim a nezůstali  
o hladu, se starali dobrovolníci z řad 
našich kamarádů, tímto jim děkuji za 
skvělý servis. Děkuji i všem, co se 
přišli jen tak podívat a zafandit. Příští 
rok se na vás budeme opět těšit.

Za SDH Sychrov
Zdeňka Stará

Červená turistická trasa je od července přeložená
Již dlouhá desetiletí naším městem 
prochází Zlatá stezka spojující nej-
krásnější a nejvýznamnější místa 
Českého ráje. Měří 119 kilometrů  
a vine se od Mladé Boleslavi do Ji-
čína. Na své trase překonává údolí, 
lesy, skalní města a bludiště, kopce 
a rozhledny, potoky, ale i středověké 
hrady. 

Podobně jako u jiných turistic-
kých cest dochází i v případě Zlaté 
stezky Českého ráje čas od času  
k jejich částečnému přeložení,  
a to zejména při změně vlastníka 
pozemku (vlastník dotčeného po-
zemku totiž není povinen sdílet ho  
s turisty či cyklisty). Přeložka se také 
realizuje při „trvalém zrušení“ cesty 
(například když výstavbou přehrady 
dojde k zaplavení údolí s významný-
mi turistickými cestami). Trasa bývá 
přeložena i v situaci, že je nalezena 
turisticky atraktivnější cesta. A to je 
právě případ Mnichova Hradiště. 
Protože v minulých letech došlo ke 

zkrášlení lesoparku, mnichovohra-
dišťský Klub českých turistů společ-
ně s vedením města požádaly ústře-
dí Klubu českých turistů o souhlas  
s převedením červené turistické tra-
sy právě do této lokality.

Od července tohoto roku tak 
nevede červená turistická cesta 

od náměstí k židovskému hřbitovu 
ulicemi Studentskou, Na Kamenci  
a Lesní, nýbrž ulicemi Havlíčkovou, 
Na Hradčanech a následně zmí-
něným lesoparkem. Po domluvě  
s ústředím KČT došlo i k přeznačení 
cesty od náměstí k nádraží. Turisty 
nyní značky nevedou z náměstí do 

ulice Víta Nejedlého a poté za Ko-
merční bankou doleva do ulice Jana 
Švermy (u Komerční banky totiž není 
vybudován chodník a turisté tak čas-
to vstupovali přímo do komunikace), 
ale na vlakové či autobusové nádra-
ží se dostanou ulicemi Nádražní, Šli-
kovou a následně ulicí Jana Švermy.

Přeložka je vyznačena nejen 
v terénu, ale i v elektronických ma-
pách. Na portál www.mapy.cz byla 
nová trasa zakreslena v průběhu 
srpna. Pokud máte mapy.cz stažené 
v mobilu a užíváte je jako offline apli-
kaci, doporučujeme tedy pravidelné 
stahování její aktualizace.

Přejeme vám příjemné putová-
ní, ať už po Zlaté stezce Českého 
ráje nebo dalších cca 43 tisících 
kilometrech vyznačených českých 
pěších turistických tras.

 
Jiří Janda,

Klub českých turistů, 
odbor Mnichovo Hradiště

Nejdelší štafetový běh světa vedl letos přes Hradiště
V sobotu 7. srpna přivítalo Mnicho-
vo Hradiště účastníky Sri Chinmoy 
Oneness-Home Peace Run, nej-
většího štafetového běhu na světě, 
jehož posláním je vytvářet a šířit 
atmosféru přátelství, míru a poro-
zumění. Běžci s mírovou pochodní 
se zastavili na Masarykově náměstí,  
u lípy v Mírové ulici a následně  
9. srpna pokračovali směrem na Li-
toměřice a dál přes Žatec a Boží Dar 
do Německa.

Sri Chinmoy Oneness-Home 

Peace Run založil v roce 1987 atlet, 
filozof a umělec Sri Chinmoy, který 
zasvětil celý svůj život službě ide-
álům světového míru a harmonie. 
Za více než tři desetiletí existence 
tohoto nesoutěžního běhu, který 
nepropaguje ani nepodporuje žádné 
konkrétní náboženství nebo politický 
názor, navštívila štafeta 140 zemí  
a mírová pochodeň prošla rukama 
milionů lidí.

Martin Weiss

Nová fotbalové sezóna 
MSK konečně začala
V neděli 15. srpna konečně po dlouhé 
době omezení sportu začala fotbalová 
sezóna i hráčům MSK. V prvním mis-
trovském utkání přivítali na domácím 
hřišti muži MSK soupeře ze Sokolče. 
Tým, který má ambice na postup mezi 
krajskou elitu, hrál pohledný kombi-
nační fotbal. Trenéři Kohout a Hofman 
měli z čeho vybírat. Kádr pro letošní 
sezónu čítá 21 hráčů a tři brankáře.

 Domácí šli do zápasu s velikým 
odhodláním, bojovností a obětavostí. 
Na první branku soupeře ve 13. minu-
tě z kopačky futsalového reprezentan-
ta Lukáše Křivánka odpověděl hned z 
protiútoku hlavičkou po centru ze stra-
ny Kuba Rakouský (1:1). Za tři minuty 
po krásné akci z pravé strany, průniku 
Sedláčka a přízemním centru otočil 
zápas gólem Kuba Radačovský (2:1). 
Nástup do druhé půle se domácím ne-
vyvedl dle představ. V 50. minutě po 
špatné rozehrávce před pokutovým 
územím fauloval Mihalík soupeře. Z 
následného trestného kopu z 20 met-
rů se krásně přes zeď do šibenice trefil 
hostující Snop a nedal našemu bran-
káři Vránovi šanci (2:2). Soupeř byl v 
tento okamžik lepší a hráči MSK se 
nemohli vrátit do zápasu. V 53. minutě 
se do míče před vápnem však opřel 
Adam Charvát a trefil krásně za tyč 
(3:2). Soupeř se vrhnul do útoku, se 
snahou zvrátit výsledek utkání. Tím se 
otevíral prostor pro naše nebezpečné 
brejky. Po jednom z nich v 71. minutě 
se trefil opět Adam Charvát (4:2). Tím-
to gólem jsme již soupeře psychicky 
zlomili. V 78. minutě se na levé straně 
uvolnil Jakub Rakouský, přenesl do 
volného prostoru na Martina Sabo-
la a ten dovršil svůj kvalitní výkon v 
druhém poločasu brankou (5:1). Ke 
konci utkání jsme neproměnili snad tři 
brejkové situace. Novákem, Sabolem 
i Mackem. Zápas skončil vítězstvím 
našich fotbalistů 5:2, po poločase 2:1.

Trenér Aleš Kohout utkání oko-
mentoval: „Velice kvalitní zápas od 
obou týmů, ve velkém horku. Dobrý 
vstup do sezóny nás velice těší. Kluci 
zápas opravdu odmakali, jak fyzicky, 
tak týmově a morálně. Těší nás počet 
vstřelených branek i výkony jednotliv-
ců. Tým se nám podařil dobře doplnit 
zkušenými hráči, kteří se vrátili zpět 
do klubu, kde vyrůstali. Stejně tak i 
dravým mládím z vlastního dorostu. 
Kluci, kteří skončili v dorostenecké ka-
tegorii, poctivě trénují a budou určitě 
dostávat postupnou minutáž i v mis-
trovských zápasech. Krom tří hráčů 
máme v týmu samé odchovance, kteří 
prošli některou mládežnickou katego-
rií v MSK nebo tu jsou po celou svou 
fotbalovou kariéru. Premiéru si dnes 
na domácí půdě odbyl brankář Martin 
Vrána, který hlavně v počátku utkání 
podržel náš tým. Z nových hráčů na-
stoupil v základu David Sedláček a 
loňský dorostenec Vláďa Majdl. 

MSK hrál v sestavě: Vrána – Svo-
boda, Zajíček, Pokorný, Majdl – Ve-
gricht, Charvát, Mihalík, Rakouský 
– Sedláček, Radačovský. Střídání: 
45‘ Majdl/Sabol, 70‘ Svoboda/Altman, 
75‘ Radačovský/Novák, 81‘ Rakouský/
Macek, 84‘ Charvát/Pešta. Absence : 
Kroupa, Geissler, Nohýnek – zranění, 
Tvrzník, Tomka, Najman – dovolená.

Trenéři a kádr „A“ týmu mužů
Hlavní trenér: Aleš Kohout; Asis-

tent  trenéra: Tomáš Hofman; Trenér 
brankářů: Miroslav Jindra ml.; Vedoucí 
týmu: Kryštof Razák

Hráči: Jakub Kroupa, Martin Vrá-
na, David Kima, Jan Svoboda, Jakub 
Rakouský, Daniel Pokorný, Martin 
Sabol, Jakub Radačovský, Ondřej 
Najman, Jakub Rakouský, Adam 
Charvát, Patrik Vegricht, Jan Mihalík, 
Jiří Zajíček, Břetislav Tvrzník, Tomáš 
Tomka, Michal Geissler, Vladimír 
Majdl, Alexandr Pešta, Robin Macek, 
David Altman, David Sedláček, Pavel 
Nohynek, Lukáš Novák

Příchody do MSK: Martin Vrána 
(FK MB), Tomáš Tomka (hráč MSK 
– návrat po studiu), Břetislav Tvrz-
ník (SK Benátky nad Jizerou), David 

Altman (Dolnobousovský SK), David 
Sedláček (Dolnobousovský SK), Mi-
chal Geissler (FC Mukařov), Lukáš 
Novák (SK Klášter), z dorostu přišli: 
Alexandr Pešta, Vladimír Majdl, Robin 
Macek, Filip Šosvald, David Kima, To-
máš Havel

Odchody z MSK: Tomáš Hofmann 
(přesun na pozici asistenta „A“ týmu), 
Pavel Prokorát (hostování FC Horky – 
divize), Kryštof Provazník (hostování 
Arsenal Česká Lípa – divize), Tomáš 
Havel (hostování FK Turnov – KP), 
Tomáš Honc (Dolnobousovský SK – A 
třída), Pavel Maryška (SK Bakov nad 
Jizerou – B třída), Filip Šosvald (hos-
tování Sokol Kněžmost – OP), Petr Ja-
nata (hostování SK Bakov – B třída), 
Karel Kalčík (ukončení činnosti)

I druhé utkání naše „Áčko“ zvládlo 
a vyhrálo na hřišti soupeře. SK Slavia 
Jesenice 1:6 (0:4). Branky: Novotný – 
Jakub Radačovský 2x, Martin Sabol 
2x, Daniel Pokorný, Jakub Rakouský. 

V neděli 29. srpna jsme přivítali-
na domácím hřišti FC Mělník. Výsle-
dek byl však znám až po uzávěrce 
Kamelotu.

Trenéři a kádr týmu dorostu
Dorostenci MSK budou v letošní 

sezóně hrát 1. A třídu Středočeského 
kraje a svá mistrovská utkání zahájili v 
neděli 29. srpna na hřišti Sokola Břez-
no. V kádru pro letošní rok jsou kluci 
ročníků 2003–2006.

Trenéři: Martin Smetana, Milan 
Kvintus

Trenéři brankářů: Martin Tůma, 
Miroslav Jindra ml.

Hráči: Daniel Kargl, Vojtěch Zá-
potocký, Jakub Kučera, Rostislav 
Novák, Martin Křesťan, Jakub Kvintus, 
Ondřej Pešán, Gabriel Novák, Denis 
Macek, Vojtěch Novák, Marek Tůma, 
Lukáš Hajlich, Leoš Dvořák, David 
Bouma, David Haken, Josef Matou-
šek, Jan Horák, Matouš Moc,   Adam 
Štand, Martin Mišiak

V žákovské kategorii máme letos 
dva týmy k Krajském přeboru SKFS. 

Starší žáci (ročník 2007–2008) 
Trenéři: Karel Váňa Karel, Aleš 

Jindra 
Hráči: Jakub Pavlíček, Šimon 

Čavajda, Adam Reiter, Matěj Moc, 
Vladimír Novák, Tobiáš Beran,  Václav 
Tůma, Jan Smutný, Radim Jeníček, 
Petr Mikšovský, Sebastian Štětina

Mladší žáci (ročník 2009–2010)
Trenér: Jaroslav Novotný
Hráči: Adam Bígl, Jakub Novotný, 

Lukáš Rambousek, Matěj Šumera, 
Adam Pešán, Petr Kortiš, Adam Ta-
rasjuk, Matěj Maryška, Michal Tvrdý, 
Adam Král, Julián Beran, Vojtěch 
Landyš, Josef Štand, Viktor Čavajda, 
Luboš Mendel

Přípravková kategorie (ročník 
2011–2015) bude v letošní sezóně 
opět měřit síly v Libereckém kraji, kde 
nastoupí do krajského přeboru přípra-
vek. V našem klubu trénují, poznávají 
sport a fotbal i malí mravenci v kate-
gorii předpřípravek. Jejich trenérem je 
Martin Smetana a nábor kluků i holek 
je od ročníku 2016.

Všechny fanoušky zveme na 
utkání našich týmů do areálu MSK. 
Rozpis utkání všech kategorií na-
jdete na našich webových stránkách 
mnichovohradistsky-sportovni-klub.
webnode.cz

Děkujeme všem partnerům naše-
ho klubu – město Mnichovo Hradiště, 
Pivovar Klášter, IT Business, Lipra-
co, Autodoprava Koťátko, AUTOMH, 
Tiskárna Jelínek, Solodoor Mnichovo 
Hradiště, Sport Staněk Turnov, Kláš-
terský hostinec U Karlových Varů,  
HAVEX – AUTO, Eurogreen, Reklama 
MH, ADIDAS.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK
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Manželé Novákovi o truhlářském kroužku: V době největšího 
rozmachu si u nás vyrábělo dřevěnou kuši šestatřicet dětí naráz

M
N

IC

HOVOHRADIŠŤSK
Á

ŠTAFETA
Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman 
- Eva Hajzlerová - Vladimír Čermák - Alena 
Hejlová - Jana Dumková - Jiří Skřivan - Ond-
řej Knobloch

Manželé Dana a Petr Novákovi patří 
k činorodým Hradišťákům, kteří  bý-
vají k vidění na větších akcích měs-
ta. Jako zástupci místní Jednoty bra-
trské opakovaně okouzlují výrobky  
z truhlářského kroužku, který vedou, 
ale jejich záběr je podstatně širší. 
O truhlařině, mnichovohradišťském 
betlému, Lavičkách v krajině, ale 
také o spolupráci s německým Er-
zhausenem, jsme si společně poví-
dali v závěru letošního léta.

Truhlářský kroužek Jednoty bra-
trské patří v Hradišti k nejviditel-
nějším spolkům. Mám dojem, že 
většina Hradišťáků Danu a Petra 
Novákovy zná také ve spojitosti 
s místním sborem Jednoty bratr-
ské. Vnímáte to také tak?

Na tuto otázku se zdržíme od-
povědi, příliš se červenáme.

Váš truhlářský kroužek funguje 
v suterénu Volnočasového cent-
ra v Zámecké ulici. Vzpomenete 
si, kdy jste s kroužkem začínali? 
A co vás k jeho založení vlast-
ně vedlo? Přece jen se zdá, že  
v dnešní době truhláři spíše nevě-
dí, kam dřív skočit...

Od roku 1999 jsme v Jednotě 
bratrské pořádali v Hradišti nedělní 
dětské bohoslužby. Každý, kdo se na 
jejich chodu podílel, dostal za úkol 
setkávat se s těmito dětmi ještě jed-
no odpoledne v týdnu. Kdo měl na-
příklad hudební nadání, vzal kytaru 
a šel s ní v týdnu za dětmi. Nechtělo 
se mi jít a zvonit u dveří cizího bytu, 
zvlášť, když jsem ani nevěděl, co  
s dětmi odpoledne dělat. A tak jsem 
se dlouho vymlouval, každou chvíli 
na něco jiného. Říkal jsem si: Je to 
sice dobrý plán, ale pro ostatní, ne 
pro mě. Já prostě nemůžu dát dětem 
z nedělního klubu další odpoledne  
v týdnu. Byl to sice dobrý plán, Bůh se 
na to ale díval jinak. Skrze jeden živý  
a plastický sen poopravil i můj po-
hled na věc. Protože pracuji jako 
truhlář, hodil jsem nakonec do auta 
pilku, vrtačku, pár kousků překližky 
a vyrazil za dětmi. V garáži u domku, 
kde tři z nich bydlely, jsme tak spolu 
vyrobili první věc – jednoduchý pe-
riskop. Další děti jsem pak přivezl  
k nám domů a spolu s manželkou  
a našimi vlastními čtyřmi dětmi se 
staly součástí našeho rodinného 
fungování. Během dalších let jsme 
museli děcka rozdělit na dvě party 
v týdnu, protože jich bylo víc a víc. 
Například dřevěnou kuši v dobách 
našeho největšího rozmachu si  
u nás doma vyrábělo najednou 36 
dětí. Po šestnácti letech jsme se  
s dřevovýrobou přestěhovali do vol-
nočasového centra, kde jsme letos 
již třetím rokem.

Jak vlastně v kroužku funguje-
te? Pracujete na výrobcích, které 

následně prezentujete na akcích, 
společně s dětmi, nebo v dílně 
pracujete společně, ale každý na 
svém projektu? 

Naše fungování v současnosti 
výrazně ovlivňuje doznívající co-
vidová doba. Protože scházení se 
bylo na čas zakázáno, museli jsme 
hledat způsob, jak dál. Poptávka po 
výrobcích z naší dílny totiž neustala. 
V této době vznikl například projekt 
laviček v krajině. Museli jsme se roz-
loučit s lidmi z venku a o to víc zapo-
jit do práce lidi ze sboru Jednoty. Do 
vyrábění v dílně se tak zapojili úplně 
všichni členové po malých rodinných 
skupinkách a dodnes zůstalo sou-
částí našich setkání, vždy jednu ne-
děli v měsíci. Předem neohlášené-
mu návštěvníkovi bohoslužeb se tak 
může stát, že místo zpěvníku dosta-
ne v neděli do ruky štětec s barvou  
a půjde s ostatními natírat lavičky.

Mnozí poznamenávají, že dnešní 
generace dětí, která vyrostla s po-
čítači, tablety a chytrými telefony, 
neumí pracovat rukama a k ře-
meslu má daleko. Jaké jsou vaše 
zkušenosti, a to nejen z kroužku, 
ale třeba i z dílniček, které v po-
sledních letech pořádáte v rámci 
výstav v městském muzeu?

Dana: Řekla bych, že děti jsou 
pořád stejné. Jen potřebují, aby 
dostaly příležitost rukama pracovat. 
Většina malých objevitelů moc ráda 
pomáhá mamince a tatínkovi. Když 
dostanou do ruky kladívko nebo tře-
ba vařečku, učí se je používat. Po-
kud dostanou tablet a mobil, učí se 
ovládat tyto přístroje. Samozřejmě 
jsou někteří manuálně zručnější, ale 
to bývalo vždycky.

Petr: Někteří se zručností sku-
tečně zápasí, ale v paměti nám spí-
še zůstává, jak nás mnohokrát děti 
mile překvapily. Už na předškolních 
dětech je vidět, že někteří z nich se 
s talentem narodily. Nezapomeneme 

na to, jak jsme například přijeli s díl-
ničkou na posvícení do Dolní Krupé. 
Děti s rodiči si u nás mohly vyrobit 
jednoduchou truhličku. Jedni rodiče 
přišli s tak malou holčičkou, která by 
nedosáhla na náš pracovní stůl ani 
kdyby byl nastaven na tu nejnižší 
úroveň. Na hoblici ji tedy posadili  
a zezadu jistili, aby nespadla. Hol-
čička se chopila kladiva a přesně mí-
řenými ranami pak zatloukala jeden 
hřebík za druhým, aniž by se jediný 
ohnul. Neuvěřitelná podívaná. Zruč-
nost je také otázka příležitostí a prá-
vě ty se snažíme dětem nabídnout.

Je kroužek otevřený i dospělým 
lidem, kteří by měli zájem naučit 
se základy truhlářského řemesla?

Ano, individuálně po dohodě. 
Někteří rodiče přijdou s dětmi a za-
pojí se do práce. Našlo si nás už 
několik dospěláků i seniorů, kteří si 
chtěli vyrobit například krmítko pro 
ptáky. Dokonce si nás našli tři uči-
telé dílen z Liberecka a objednali si  
u nás kurz o několika lekcích. Bě-
hem nich si vyrobili vlastní židli. 
Místo vysvědčení si od nás vyžádali 
certifikát o úspěšném absolvování 
kurzu a s doplněným vzděláním  
o praktickou část se spokojeně vrátili 
ke svým třídám.

Pracujete v rámci kroužku spíše 
se staršími ručními nástroji, nebo 
využíváte i elektrické nářadí?

Klasické ruční nářadí je zákla-
dem, se kterým učíme děti pracovat. 
Jsme vděční například za sbírku 
hoblíků z pozůstalosti po truhláři, 
kterou jsme dostali darem a které 
používáme. Uspořádali jsme s nimi 
soutěž o nejdelší hoblinu. Letos 
jsme poprvé na dílničku v muzeu 
vzali i elektrickou stojanovou vrtač-
ku. Pro některé menší děti to byla 
opravdová výzva a ne každý to zvlá-
dl. Jenže bez těch čtyř děr by malé 
plážové lehátko vyrobit nešlo. A tak 

museli nastoupit na pomoc rodiče. 
Člověk ale občas trne i při práci s na 
první pohled bezpečným štětcem. 
To když se malý malíř zapovídá  
a barevná šmouha zůstane na zdi, 
zácloně i tričku souseda. 

Jedním z vašich posledních po-
činů jsou již zmíněné masivní la-
vičky instalované v rámci projektu 
Lavičky v krajině. Kolik už jste jich 
vyrobili? A budou letos ještě něja-
ké v okolí města přibývat?

Na projektu laviček spolupra-
cujeme s Klubem českých turistů. 
Ti vybírají vhodná místa a dodávají 
plastové štítky se jménem patrona. 
My v dílně se snažíme vyrobit jednu 
lavičku za měsíc a předáváme ji dal-
ší partě, která ji zabetonuje. Laviček 
je v okolí Hradiště už pět a ještě letos 
přibydou další. Zájemci o patronát 
nad lavičkou jsou ze strany spolků  
i jednotlivých občanů.  

Z vaší dílny rovněž pochází nová 
knihobudka, která letos v létě do-
plnila mobiliář na pláži u Jizery. 
Zajímavostí je, že některé její části 
jsou vyrobené ze dřeva vánočního 
stromu, který stával na náměstí 
na rohu radnice. Jak komplikova-
né bylo takto živé dřevo zakompo-
novat do výrobku?

Z vánočního smrku jsou vyro-
beny sloupky, na nichž knihobudka 
stojí. Zakomponovat je do výrobku 
komplikované nebylo. Zapotili jsme 
se však, když jsme tyto sloupky za-
vrtávali do země. Ještěže jsme na 
montáž nešli sami, ale připojili jsme 
se k brigádě nadšenců žijících pro 
Hradiště, kteří tam právě opravova-
li molo a lavičky. Naše kovová tyč 
na utahování patek se velmi rychle 
zkroutila, jako by byla z másla. Za-
chránila nás lepší ocel z kufru auta 
pana Sosnovce a fyzická síla mís-
tostarosty. 

Patrně nejznámějším výtvorem 
truhlářského kroužku je mnicho-
vohradišťský betlém. Můžete ho 
představit? Kolik figur čítá? A po-
važujete jej za dokončený, nebo 
se dále rozšiřuje?

Na betlému je zatím necelá 
stovka postav. Většina z nich zob-
razuje skutečné Hradišťáky, kteří 
přišli jako hosté na náš dětský klub. 
Práce začaly v roce 2014 a tenkrát 
jsme počítali, že bude za rok hotov. 
Seznam zajímavých Hradišťáků je 
ovšem tak dlouhý, že je konec v ne-
dohlednu. Covid nás načas v tvorbě 
betlému zastavil, ale rádi bychom 
každý rok přidali nový díl s hradišť-
skými budovami a novými postava-
mi. Jedním ze zajímavých hostů, 
kterého už dlouhou dobu máme  
v hledáčku, je například pan Bobek, 
ředitel pražské zoo.

Bude betlém letos v době adventu 
opět někde k vidění?

Rádi bychom jako tradičně vy-
stavili betlém na vánočním jarmarku.

S jakým dřevem pracujete nejra-
ději? A proč právě s tím?

Dana: Ráda vypaluji do dřeva 
obrázky a nápisy, proto mi vyhovuje 
dřevo čisté a rovné, bez suků. 

Petr: Mám rád práci s každým 
dřevem kromě cedru. Při jeho brou-
šení totiž vzniká dráždivý prach. 

Léto se pomalu chýlí ke konci. Jak 
jste si užili tradiční tábor na Ouči, 
který tu Jednota bratrská Mnicho-
vo Hradiště každoročně pořádá?

Dana: Já na táboře patřím do 
kuchařského týmu, takže vařím  
a mám už za ty roky vypracovaný 
osvědčený jídelníček. Tu a tam ho 
obměním podle toho, jestli můžeme 
vařit přímo na louce nebo jestli je 
zákaz rozdělávání ohňů a musíme 
jídla připravovat v domě. Tábor si 
užívám už několik měsíců dopředu. 
Snad každý rok se mi totiž o táboře 
zdávají divoké sny. Většinou o tom, 
že přijely děti, stany stojí, hrají se hry 
a v tom přijde čas na oběd a já zjiš-
ťuji, že mám pro táborníky třeba jen 
tatranky a horkou vodu. 

Petr: Já jsem zase součástí 
týmu, který připravuje tábor po or-
ganizační stránce, jako je například 
přísun pitné vody. S partičkou dal-
ších deseti lidí vyrážíme na tábo-
řiště o tři dny dříve co nejvíc věcí 
připravit. Většinu tohoto týmu tvoří 
čerství dospěláci, kteří sem ještě 
před deseti lety jezdili jako děti. Při 
přípravných pracích, ke kterým pa-
tří například vykopat díry do země  
a na nich postavit kadibudky, se líh-
ne spousta nápadů jak ještě příští 
roky tábor vylepšit. I letos jsme si je-

den z nich odvezli s sebou do dílny. 
Na příště připravíme kadibudku se 
střešním oknem. Jedna z našich do-
savadních už je vybavena okýnkem 
do boku s výhledem na les. Z tohoto 
nového modelu pak bude možno po-
zorovat hvězdnou oblohu.

V přípravě je také společný tábor 
s přáteli z německého partner-
ského města Erzhausenu, jehož 
uskutečnění zatím bránil covid. 
V jak živém kontaktu s německou 
stranou nyní jste?

Vztahy s evangelickou církví  
v Erzhausenu máme vřelé. Jede-
me na jedné vlně. Erzhausenští 
provozují ve městě jednu ze školek  
a mají své volnočasové programy 
pro mládež. Každý společný pobyt 
je pro nás všechny zajímavý. Třeba 
srovnání německé a české kuchyně. 
Tak jako my byli vykulení z jejich 
špárglu (chřestu), tak oni nevěříc-
ně koukali na naše tradiční české 
houbaření, které je pro ně velkou 
neznámou. Ještě tento podzim by 
nás měla skupinka z Německa na-
vštívit. Chtěli by se připojit k myš-
lence patronátu nad jednou lavičkou  
v okolí Hradiště. Rádi by tu svoji ne-
jen zaplatili, ale i společnými silami 
zabetonovali.

Druhá polovina roku obvykle 
rychle uteče. Na co se letos ještě 
těšíte a co vám v poslední době 
udělalo radost?

V létě jsme si užili dovolenou  
v Praze a už se těšíme na podzimní 
houbaření. Doufáme, že se po covi-
dové pauze rozjede fotbalová soutěž 
mládeže, a tak si snad pořádně za-
fandíme našim talentům.

Martin Weiss

18. ZÁŘÍ, 20:00 ZÁTOPEK

19. ZÁŘÍ, 15:00 GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

25. ZÁŘÍ, 20:00 ZBOŽŇOVANÝ

21. ZÁŘÍ VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM 5 (OPAKOVÁNÍ)

22. ZÁŘÍ, 19:00 JEDINĚ TEREZA

23. ZÁŘÍ, 19:00 CESTA DOMŮ

24. ZÁŘÍ, 20:00 EXPEDICE: DŽUNGLE 3D

26. ZÁŘÍ, 15:00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

29. ZÁŘÍ, 10:00 ŠARLATÁN

29. ZÁŘÍ, 19:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

PROGRAM KINA MH
11. ZÁŘÍ, 20:00 JEDINĚ TEREZA

4. ZÁŘÍ, 17:30 SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH

4. ZÁŘÍ, 20:00 VEČÍREK

5. ZÁŘÍ, 15:00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

8. ZÁŘÍ, 19:00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

9. ZÁŘÍ, 19:00 ČAS

10. ZÁŘÍ, 20:00 ZÁTOPEK

12. ZÁŘÍ, 15:00 MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

15. ZÁŘÍ, 10:00 BÁBOVKY

15. ZÁŘÍ, 19:00 ATLAS PTÁKŮ

3. ZÁŘÍ, 20:00 RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI

16. ZÁŘÍ, 19:00 MATKY

17. ZÁŘÍ, 20:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

2. ZÁŘÍ, 19:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

30. ZÁŘÍ, 19:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT

1. ZÁŘÍ, 19:00 ZÁTOPEK
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ČSSD
Nový školní rok právě začal. Jaký by podle Vás měl být? 
Co byste popřáli žákům, studentům, učitelům a ostat-
ním pracovníkům ve školách?

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 odpově-
di (za Žijeme pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO).

Příští měsíc se bude ptát ODS.

Začátek školního roku 
je pro nás všechny, 
co chodíme do ško-

ly, zásadním předělem. Znám to  
z osobní zkušenosti – Silvestr a Nový 
rok jsem vždy slavila s ostatními, 
ale to zásadní účtování za koncem 
jedné etapy ve skutečnosti přišlo až  
s přelomem června a července,  
a naopak nové období se otevřelo 
se začátkem září. Zkušenost po-
sledních dvou školních roků je tak 
specifická, že samozřejmě zásadně 
ovlivňuje i výhled do toho nadcháze-
jícího. 

Co popřát žákům a studentům? 
Především tolerantní rodiče a učite-
le, kteří budou brát v úvahu, že si-
tuace ve školách bude po rozjezdu 
nového školního roku všechno jen 
ne normální. Přeji jim, aby měli mož-
nost postupně překonat a odbourat 

obavy a nejistoty spojené se školou 
v mnoha minulých měsících a vrá-
tit se k plnohodnotnému školnímu 
životu, především pak k aktivitám 
bezprostřední výuku doplňujícím, 
tedy výletům, besedám, exkurzím, 
kultuře a sportu. Protože právě v této 
oblasti jim uzavření škol nejvíc vza-
lo: neprobrané učivo děti zvládnou 
lehce doplnit, ale společné zážitky 
a formování vztahů a vzájemných 
vazeb půjde dohnat jen stěží, pokud 
vůbec.

Učitelům a zaměstnancům 
škol pak přeji, aby po zasloužených 
prázdninách přišli v závěru srpna do 
škol odpočatí a pozitivně naladění. 
I je samozřejmě poznamenala co-
vidová zkušenost – v této souvis-
losti bych jim přála, aby to dokázali 
profesně využít v maximální možné 
míře. To znamená mít odvahu ne-

  Lenka Sosnovcová (ŽpH)
snažit se navázat nit tam, kde ji co-
vid přetrhl, ale i nadále využívat me-
tody a postupy, které se ukázaly být 
efektivní v době distanční výuky,  pro 
obohacení a zpestření té prezenční. 

Nám všem povinně či nepovin-
ně se školou každodenně spjatým 
pak přeji pevné zdraví a klid na 
práci.  Máme už dost sebedůvěry  
a víme, že zvládneme prakticky 
cokoli, co může v souvislosti s co-
videm nastat. Jen prosím o to, aby 
už školství nebylo oblastí, která se 
„zavírá“ jako první a „otevírá“ jako 
poslední jen proto, že je to nejjedno-
dušší… Vždyť chaos ve vzdělávání 
neznamená ekonomické ztráty jen 
zdánlivě.

Vykročme tedy 1. září (či  
v případě učitelů o pár dní dřív) do 
nového školního roku tou správnou 
nohou!

Asi začnu od konce. 
Všem dětem totiž kro-
mě pevného zdraví 

přeji hlavně, aby se setkávaly v rám-
ci výuky s pochopením. Určitě to to-
tiž neměly lehké. Ne každý má doma 
zázemí pro distanční výuku a rodiče, 
kteří rozumí probírané látce natolik, 
aby ji dokázali svým ratolestem vy-
světlit. Ruku na srdce, dokážete tře-
ba dělit mnohočlen mnohočlenem? 
A to je samozřejmě jenom začátek. 
Opravdu si tedy přeji, aby děti opět 
nebyly hozeny přes palubu a chodily 

do školy bez jakýchkoliv omezení. 
Vždyť jde o povinnou školní docház-
ku, která by neměla být podmíněna 
očkováním, rouškami a podobně.

Pevně doufám, že nový školní 
rok bude ve znamení vracení se 
do normálu. Dětem bychom neměli 
zakazovat tělocvik, hudební výchovu  
a už vůbec ne kroužky a další záliby. 
Tím totiž jen podporujeme sociální 
odloučení, zvyšování času, které 
děti tráví na mobilech a tabletech, 
a jakousi nechuť se do čehokoliv 
pouštět. Pokud vím, valná většina 

  Jana Šťastná (ANO)
zájmových uskupení se potýká s od-
livem dětí. Zejména děti, které jdou 
do puberty, bude velmi těžké opět 
přivést ke sportu a dalším bohulibým 
zájmům.

Ředitelům škol, učitelům, vý-
chovným poradcům, vychovatelům 
a dalším zaměstnancům škol přeji 
zejména pevné nervy a hlavně čas 
a prostor, aby mohli svou práci pro-
vádět bez omezení, zodpovědně  
a s láskou.

Věřím, že začínající 
školní rok bude více 
klasičtější, tak nějak 

normálnější než ty dva předchozí, 
které byly v lecčems výjimečné. 
Napadají mě často dále slova jako 
podivné a mimořádné.

Doufám tedy, že bude převažo-
vat prezenční forma výuky, distanční 
formu zažijeme pouze ojediněle, 
nebo ji nebude potřeba závádět vů-
bec. Věřím v to především proto, že 
se snad již nebude opakovat složitá 
společenská situace z letošní zimy  
a začátku jara, kdy počty nakaže-
ných a zemřelých byly velmi vysoké 
a celé to bylo a doposud je frustru-
jící.

Samotná distanční výuka, mys-
lím, přinesla i věci pozitivní, někteří 
studenti u nás na gymnáziu si napří-
klad pochvalovali více času nejenom 
na řešení důležitých aktivit spoje-
ných se školou z domácího prostře-

dí, protože jim odpadlo docházení  
a dojíždění, zároveň byla online 
výuka kratší. My učitelé jsme od 
uzavření škol od října 2020 použí-
vali při této formě výuky v hodinách 
se studenty jednotné komunikační 
prostředí, které myslím vyhovovalo,  
a dá se vhodně využívat i v prezenč-
ní formě výuky. Je mi ale také jasné, 
že tato forma výuky pro vyšší stupně 
základních škol a středoškoláky je 
jistě o dost jednodušší, než pro začí-
nající školou povinné, kde to bylo pro 
všechny zainteresované jistě hodně 
náročné.

Od tohoto školního roku bych 
tedy chtěl, aby přinesl to, co distanč-
ní výuka zajistit zdaleka nemohla. 
Například namátkou, co mě napadá 
jako příklady z místního gymnázia: 
že se uskuteční mnohé exkurze, že 
se studenti budou moci zúčastnit 
různých soutěží a olympiád, poza-
stavené projekty se úspešně roze-

  Petr Mazánek (ČSSD a SZ)
běhnou, příští rok maturující studenti 
budou mít svůj ples, proběhne pro-
jektový týden, stejně tak lyžařské 
kurzy a tak dále. Že se studenti 
budou moci spolu normálně bez 
omezení potkávat ve škole i mimo 
ni, že se fyzicky uvidí, stejně jako 
my učitelé a ostatní zaměstnanci. Že 
těch skutečných sociálních kontaktů 
bude trochu více. Určitě se, alespoň 
zpočátku, nevyhneme pravidelnému 
testování žáků a studentů, ale pokud 
nás nepotká nic horšího, tak myslím, 
že to bude ok.

Žákům, studentům, kolegům 
učitelům i ostatním pracovníkům ve 
školách přeji povedený a příjem-
ný start, ať se to správně rozjede, 
ať je na té cestě během školního 
roku hodně vzájemného pochopení  
a málo stresu. Nějaké překážky 
se na cestě určitě objeví, ale snad 
nebudou příliš podobné těm nedáv-
ným.

Uplynulé období bylo 
zatěžkávací zkouš-
kou nejen pro žáky, 

studenty, pedagogický sbor, ale  
i pro rodiče. Všichni jsme se setka-
li s něčím, co bylo pro nás nové,  
a nikdo nedokázal předvídat vývoj 
situace, ani se na ni připravit. Proto 
vládla nejistota a různá omezení se 
dosti často měnila. To, co výše jme-
novaní v uplynulém období dokázali, 
je obdivuhodné. Distanční způsob 
výuky, omezený kontakt se spolu-
žáky, omezené volnočasové aktivity 
a mnoho dalšího zásadně změnilo 
životy žáků a studentů. Přesto se s 
tím dokázali téměř všichni vyrovnat. 

Nový školní rok začne testo-
váním. To není zrovna příjemný 

začátek, ale musíme věřit, že se si-
tuace bude pomalu uvolňovat. Děti, 
rodiče i učitelé trávili léto v různých 
regionech jak v naší republice, tak  
i v zahraničí, a proto je asi dobře na 
začátku školního roku zjistit, jaká je 
na školách, kde je velká kumulace 
osob, situace. A týká se to všech, 
kteří jsou aktéry zahájení nového 
školního roku. Co popřát? Aby se 
pandemická situace, třeba i poma-
lu, postupně lepšila. Pokud by bylo 
nutné vyhlašovat nová omezení ve 
školství, aby je příslušné orgány 
státní správy vyhlašovaly až po dů-
kladném zvážení všech pro a proti, 
koordinovaně a dokázaly je také 
náležitě zdůvodnit. Taková opatření 
se lépe přijímají. Aby se zkušenosti 

  Petr Havel (ODS)
z nestandardního průběhu minulého 
školního roku podařilo využít v tom 
nastávajícím, aby školní osnovy  
a požadavky na výuku odpovídaly 
současným potřebám a možnostem 
a netrvalo se na někdy zastaralém 
způsobu výuky. Aby se už nemu-
selo přistoupit k distanční výuce  
a hlavně, aby se podařilo zvládnout 
dobře školní rok všem žákům, stu-
dentům, rodičům, učitelům a pracov-
níkům ve školství v našem městě.  
A v neposlední řadě, aby město jako 
zřizovatel škol a školek dokázalo  
i nadále zvládat svoji ztíženou pozici 
zřizovatele. 

Na závěr je potřeba popřát 
všem hodně zdraví, pevných nervů 
a úspěšný školní rok.  

Dřevo se nekazí
Ráda vzpomínám na rok 2017. Byl to 
rok oslav spolupráce s partnerskými 
městy, především s tím německým. 
Kroužky, spolky i Jednota bratrská 
dostaly možnost si najít v Erzhau-
senu nové přátele. Seznámili jsme 
se s německými evangelíky, pořád 
si vyměňujeme dopisy, modlíme se 
za sebe, plánujeme společné akce. 
Tak se zrodila i myšlenka na společ-
ný tábor u nás v Čechách. Celkem 
snadno jsme našli společné téma, 
ale bylo nám také jasné, že pokud 
se nám počet táborníků zdvojnáso-
bí, čeká nás spousta práce. Budeme 
potřebovat větší nádoby na vaření, 
další suchá WC, nové stoly a lavice. 
Nechtěli jsme pouze, aby se naši 
hosté měli kde najíst, ale cítili se  
u nás dobře, poznali, že jsou víta-
ní. Rozhodli jsme se proto, že stoly 
budou vyzdobeny česko-německými 
motivy. Možná znáte hru Kamionem 
po Evropě.Ve stejném duchu jsme 
nakreslili na stůl mapu z Hradiště do 
Erzhausenu. Tábor se ale nakonec 
kvůli covidu nekonal. Zatím! Domlu-
vili jsme nový termín na rok 2023 
– ještěže se dřevo nekazí. Příprava 
tábora v ČR byla spolufinancována 
městem Mnichovo Hradiště. (dn)

Fleknova kniha kresleného
humoru vyjde in memoriam
Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou byl 
po těžkém úrazu páteře více než tři-
cet let upoutaný na invalidní vozík. 
Přesto svůj život nevzdával. V roce 
1984 začal kreslit vtipy. Publikoval je 
v časopisech a za sebou měl i řadu 
výstav na různých místech ČR. Vyvr-
cholením jeho tvorby měla být kniha 
kresleného humoru, na které již za-
čal spolu s přáteli pracovat.

Bohužel osud rozhodl jinak a 26. 
března 2021 nás Jirka ve věku 61 let 
navždy opustil. Přichystané složky s 
vtipy nadepsané „Kniha 2021“, které 
po něm zůstaly, byly však pro jeho 
rodinu a přátele silným znamením, 
že kniha musí vyjít in memoriam.

Vydavatelem knihy bude obec-
ně prospěšná společnost Spokojený 
domov, která se již 17 let stará o to, 
aby senioři a handicapovaní mohli 
zůstat navzdory ztrátě soběstačnosti 
doma. Jirka byl jedním z jejích prv-
ních klientů.

Pokud byste se rozhodli vydání 
knihy finančně podpořit, je možné 
tak učinit prostřednictvím darovací 
smlouvy. Pro podrobnosti kontak-

tujte Miluši Pavlíkovou, tel. 774 423 
414 (PO–PÁ 7–16 hodin), sekreta-
riat@spokojeny-domov.cz. Zástupci 
Spokojeného domova předem děku-
jí za jakoukoliv podporu.

Po redakční a technické stránce 
jde práce poměrně hladce, takže 
před Vánoci by mohla být kniha na 
světě. A věříme, že situace již umož-
ní i plnohodnotný křest, byť bohužel 
bez Jirky, ale samozřejmě za účasti 
jeho rodiny.

Petr Novák

Ptáčky dobré bydlo pálit nebude
…nás ovšem může hřát pocit z dob-
ře odvedené práce. Začátkem roku 
nás mnozí z vás čtenářů podpořili při 
hlasování na Facebooku, a tak jsme 
díky vám obdrželi dotaci od Nadač-
ního fondu ŠKODA AUTO na výrobu 
ptačích budek. Našli se i tací, kteří 
nemohli hlasovat na sociální síti, 
a tak nám věnovali finanční částku 
osobně. To všechno nás začátkem 
prázdnin motivovalo k práci. 

Sešli jsme se na táboře upro-
střed lesa, dospěláci i čerství ško-
láčci. V tábořišti to někdo už znal 
jako svoje boty, někdo se chystal 
spát pod stanem poprvé v životě. 
Počasí se rozpomnělo, jak vrtošivé 
kdysi bývalo, a kromě sněhu nám 
ukázalo snad všechno. Prožili jsme 
dobrodružnou bouřku, netrpěli jsme 
suchem a mohli si dopřát i buřty 
opečené na ohni. Běhali jsme a do-
váděli, ale také pracovali. 

Možná, že se někomu práce na 
budkách už zdála dlouhá a někdo by 
tak rád přestal třeba i v půlce. Potě-
šila nás proto jedna holčička, která 
měla úplně jasno v tom, co ji čeká. 
Svou kamarádku povzbuzovala: 
„Cos čekala na táboře? Že budeš 

sedět, hrát hry na mobilu nebo kou-
kat na televizi?“ Dál se tedy lesem 
neslo rytmické ťukání kladívek, až si 
všichni zlobiví brouci museli pomys-
let, že se blíží armáda datlů, a raději 
prchli. Tyto nové táborové budky na-
šly svá stanoviště podél Jizery. Řidič 
autobusu asi běžně nevozí 40 dětí 
s ptačími budkami, ale nezalekl se 
a naši partu bezpečně dopravil do 
Mohelnice. Ve vesnici ještě všichni 
svírali v rukou jedno ptačí obydlí, ale 

postupně se naše ruce uvolňovaly.
To byla ta pravá chvíle na pár tradič-
ních, možná i z části zapomenutých 
her a pak zase zpátky na Ouč do 
stanů...

Děkujeme touto cestou Nadač-
nímu fondu ŠKODA AUTO a také 
jednotlivým dárcům za podporu.

Dana Nováková,
Jednota bratrská

Podpořte strom, 
který si zaslouží péči
Do finále 20. ročníku ankety Strom 
roku postoupila dvanáctka kandidátů 
ze sedmi krajů. Ti usilují o prvenství 
v podobě odborného ošetření zdar-
ma a postupu do celoevropského 
kola soutěže. Lidé mohou své favo-
rity podpořit na www.stromroku.cz 
anebo pomocí DMSky do 12. září. 
Od vzniku ankety se podařilo vybrat 
již 2,8 milionu korun, které putovaly 
na výsadbu a péči o stromy. (ap)
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Dočká se obnovy studánka 
v kapucínském klášteře?
K barokním poutním místům ne-
odmyslitelně patřily studánky. Díky 
knize Příběh Mnichova Hradiště 
a historické kresbě kláštera od  
K. Brouska v ní uvedené můžeme 
znát podobu té zdejší, o jejíž exis-
tenci mnozí z nás ani netušili.

Říkám si, co když se její pra-
men neztratil a může být obnovena, 
zachována pro další generace. Vě-
nuje-li se někdo z čtenářů Kamelotu 
proutkařství, kéž mu to nedá a zkusí 
pramen studánky po letech znovu 
objevit ...

Přidávám zajímavost, která ur-
čitě překvapí ty, kdo jsou technicky 
zaměřeni a příběhy o zázračných 
studánkách jim spíše vykouzlí 
úsměv na tváři. Dnes již vědci ob-
jevili, proč je léčivá voda například  
v Lurdech a na dalších poutních 
místech, když je její chemické slo-
žení úplně obyčejné. 
Není to o „chemii“, 
ale o vlastnostech je-
jích atomů a sytonů 
v nich. Vědci si půj-
čili pro obsah sytonů 
označení „živá voda“, 
které dobře známe 
z našich pohádek,  
a měřili její podíl v ně-
kterých pramenech. 
Lurdská voda jí má 

plných 100 procent, pramen poutní-
ho místa Turzovka na Slovensku 85 
procent. U nás naměřili pod Orlický-
mi horami v Rokoli u Nového Hrádku 
vodu o 50 procentech „živé vody“ a 
v Malých Svatoňovicích, známých 
z Babičky od Boženy Němcové, 37 
procent.

Kolik procent živé vody má naše 
blízká Klokočka, si řekneme při pod-
zimních toulkách přírodou. A třeba  
i zde někdo, kdo rozumí fyzice, hod-
noty změří a napíše do Kamelotu.  
Když voda z těchto pramenů zmrzne 
na led, její krystaly jsou velmi krás-
né. Jako by zrcadlily její léčivou sílu 
projevující se tím, že vrací energii 
vyčerpanému tělu, podobně jako pa-
prsky slunce, které tolik postrádáme 
během zimních období s inverzemi.

Daniela Břoušková

O pomníku Václava Budovce z Budova (4. díl)
HISTORIE

Módní přehlídku v muzeu
zhlédlo na 100 návštěvníků
Módní přehlídku osmi modelek  
z Příběhu módy Hany Vignerové si 
v sobotu 7. srpna přišlo do prostor 
Muzea města Mnichovo Hradiště ve 
2. patře státního zámku prohlédnout 
na 100 návštěvníků! Vážíme si hojné 
návštěvnosti i příjemné atmosféry, 
kterou se společně podařilo navodit. 
O občerstvení v podobě mini dezer-
tů, chlébíčků a nápojů se postarala 
místní Pekárna Sychrov.

40minutová módní přehlídka 
představila dámské a dívčí letní 
oblečení od roku 1900 do 1970. 
Většinu prezentovaných modelů 
tvořily dochované dobové originály 
z Mnichova Hradiště a okolí. Jako 
například: jednoduché oranžové 
šaty z 30. let 20. století z místní krej-
čovské dílny pana Pryla, černé šaty 

doplněné krajkou, které oblékala  
v 30. letech teta paní Marie Kuče-
rové, profesorky zdejšího gymná-
zia, brokátové mini ze 60. let ušité 
soukromou švadlenou v Bakově.  
A mnoho dalších zajímavých mode-
lů ze sbírky paní Hany Vignerové, 
která celou přehlídku komentovala 
a seznámila nás nejen s použitými 
materiály, technikou výroby, ale do-
slova i s příběhem jednotlivých pre-
zentovaných modelů.

Módní přehlídka se konala  
v rámci aktuální letní výstavy Kouz-
lo starých plováren s videoprojekcí, 
která skončila v neděli 29. srpna.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Na letní výstavě zájemci 
vyráběli dřevěná lehátka
V rámci letošní letní výstavy Kouzlo starých plováren se v městském muzeu 
uskutečnily dvě speciální truhlářské dílničky jako již tradičně se členy Sbo-
ru Jednoty bratrské v Mnichově Hradišti, pod vedením mistra truhláře pana 
Petra Nováka, který vždy přijde s originálním nápadem. Děti si vlastnoručně 
vyrobily dřevěné lehátko! (kh)

Výstava obrazů Josefa 
Marka nabídne i katalog
V letošním roce uplynulo 100 let od 
narození pana Josefa Marka, míst-
ního učitele a malíře. Městské mu-
zeum připomene toto kulaté výročí 
velkou soubornou výstavou jeho ob-
razů, která se bude konat od 4. září 
do 31. října.

Na výstavě bude k zakoupení i 
obsáhlý tištěný katalog, který zachy-
cuje autorovu rozsáhlou celoživotní 
tvorbu. Děkujeme tímto několika 
desítkám z vás, majitelům olejů, kre-

seb, tisků či akvarelů pana Marka, 
že jste nám obrazy zapůjčili ke zdo-
kumentování. V katalogu bude díky 
tomu představeno téměř pět set děl.
Slavnostní zahájení této výstavy je 
naplánováno na pátek 3. září, kdy od 
17 hodin proběhne v Muzeu města 
Mnichovo Hradiště vernisáž. Všichni 
jste srdečně zváni! 

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dnes přinášíme poslední část textu 
o historii pomníku Václava Budovce 
z Budova v našem městě. V minu-
lém čísle Kamelotu jsme se zabývali 
slavností spojenou s odhalením so-
chy na náměstí 17. července 1938. 
Dnes se podíváme, jaké byly další 
osudy tohoto pomníku.

Již krátce po slavnostním odha-
lení se objevily problémy. V srpnu 
byly na žulovém podstavci zjištěny 
tmavé skvrny. Vzniklo podezření, že 
žula byla vyspravována cementem. 
Byli tedy přizváni autoři Josef Bílek 
a Karel Lidický (jedná se o jedinou 
zachovanou zmínku o účasti Karla 
Lidického na tvorbě pomníku), kteří 
29. srpna 1938 při prohlídce pod-
stavce tento názor zásadně odmítli 
a zavázali se k odstranění skvrn  
a také k úpravě spár mezi jednotli-
vými bloky.

Dalším problémem se ukázal 
být původní nápis na podstavci. 
Vzhledem k velikosti sochy se zdál 
být malý. I v tomto případě autoři 
přislíbili nápravu. O tom, kdy byly 
oba tyto problémy vyřešeny, však 
prameny mlčí.

Do hry vstoupily události závaž-
nější. V březnu 1939 začala okupa-
ce naší země německou armádou. 
Již krátce po obsazení města se 
velitel německé posádky obrátil na 
starostu Jana Herolda s požadav-
kem, aby byl pomník odstraněn.
Podle záznamu kronikáře se velitele  
nakonec podařilo přesvědčit, aby od 
svého záměru upustil, argumentem, 
že Budovec trpěl pro víru Martina 
Luthera. (Martin Luther, 1483–1546, 
byl německý teolog, církevní refor-
mátor, zakladatel protestantské círk-
ve). K jeho rozhodnutí zřejmě přispěl 
i fakt, že měl možnost se seznámit 
s osobností Václava Budovce v ně-
mecky psané publikaci, kterou mu 
zástupci města poskytli.

V roce 1943 však vyšlo vládní 
nařízení o odstranění všech kovo-
vých pomníků. Jejich materiál  byl 

a „dosavadní umístění sochy bylo 
naprosto nevyhovující“. Přestože to 
nebylo nikde prezentováno, lze se 
domnívat, že se jednalo spíše o roz-
hodnutí vycházející z ideologických 
důvodů. Proti tomuto návrhu vystou-
pili představitelé muzejního spolku, 
kteří požadovali, aby byl Budovcův 
pomník buď ponechán na svém 
místě, nebo bylo jeho nové umístění 
konzultováno s výtvarnými umělci či 
historiky. Zda k podobnému jednání 
došlo nebo ne, se nám zjistit nepo-
dařilo. 

Skutečností je, že 9. srpna 1950 
se městská rada na svém zasedání 
usnesla z náměstí odstranit jednak 
sloup s meteorologickými přístroji, 
jednak přemístit Budovcův pomník 
do zámecké zahrady. O povolení 
byla požádána Národní kulturní ko-
mise a na základě jejího svolení bylo 
rozhodnuto postavit pomník po levé 
straně při vstupu do zámecké zahra-
dy. O odstranění sochy z náměstí  
a následnou instalaci v areálu zám-
ku, ale také například o zřízení kašny 
na náměstí (!), byl požádán stavební 
kombinát ONV. Tento podnik však 
o zakázku neměl zájem, byla proto 
25. října vybrána jiná firma. Ta so-
chu z náměstí do zámeckého parku 
přemístila večer 7. listopadu 1950 za 
celkovou částku 43 tisíc Kč. Kronikář 
Václav Pařík událost zaznamenal 
jen velmi stroze, bez jakékoliv po-
známky či komentáře, čímž dal na-
jevo svůj postoj k této záležitosti. Jak 
celou věc vnímali obyvatelé města, 
nikde zaznamenáno není. 

Do 23. srpna stla socha v zá-
meckém parku. Následně byla odve-
zena k restaurování a v listopadu le-
tošního roku umístěna před radnicí. 
Po 71 letech se tak vrátí na náměstí, 
stát bude jen pár metrů od místa, 
kde byla v červenci 1938 odhalena.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

využíván pro vojenské účely. Bron-
zová Budovcova socha byla tedy 
znovu v ohrožení. Vedení města 
poslalo na ministerstvo hospodářství 
a práce memorandum, vypracované 
JUDr. Heroldem, žádající, aby nebyl 
pomník zničen. Současně byl požá-
dán dr. Josef Bergl, „státní archivář  
a archivář rodinného archivu vald-
štejnského a německý historik rodem 
z českých prarodičů ze Dneboha“, 
aby ve věci intervenoval u tehdejší-
ho přednosty pražského pozemko-
vého úřadu dr. Kühna. Spolupráce 
s dr. Berglem přinesla úspěch, on 
osobně přivezl do Mnichova Hradiš-
tě rozhodnutí, že Budovcův pomník 

je vyňat ze seznamu soch určených 
k povinnému odevzdání. Sochu se 
tedy v době okupace podařilo za-
chránit. Přišly však události další.

V březnu 1949 v souvislosti  
s novou úpravou náměstí navrhli 
architekti města Fišer a Růžička pře-
vezení Budovcovy sochy k zámku. 
Uvažovalo se o jejím umístění na 
stráni pod zámkem, tato možnost 
se měla vyzkoušet pomocí dřevě-
ného modelu. Jen připomeňme, že 
stejný prostor byl jedním z možných 
už při hledání místa pro sochu ve 
30. letech. Na náměstí se v roce 
1949 připravovala výsadba parkové-
ho zeleného pásu se stromy a keři 

U Budovcovy sochy v zámeckém parku býval i okrasný záhon.

Městské muzeum v pořadu ČT Tamtam
Sbírka městského muzea a jeho letní výstava Kouzlo starých plováren zauja-
la dramaturgy České televize. V srpnu se tak na ni vypravili reportéři ČT a při-
pravili reportáž, která byla v sobotu 21. srpna představena v pořadu Tamtam 
na kanále ČT:D. Tamtam prezentuje nejzajímavější víkendové akce a události 
a dává tipy, kam vyrazit s dětmi na výlet. (wes)
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HBPO Czech s.r.o.
Nákladní 275 
295 01 Mnichovo Hradiště

HRADIŠŤÁCI, 
NEZTRÁCEJTE SVŮJ VOLNÝ ČAS A PENÍZE DOJÍŽDĚNÍM,

PRACUJTE U NÁS V MNICHOVĚ HRADIŠTI !
Aktuálně nabízíme pozici: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK a SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
- po zapracování až 36.200,-CZK + další benefity

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

INZERCE

Účinky tablet OXY OXC
¥ čisté střevo = čistá pleť
¥ ničí střevní patogeny
¥ odstraňuje zácpy a zatvrdlou stolici 
¥ posiluje imunitu 
¥ pravidelné vyprazdňování bez křečí a tlaku
¥ odstraňuje deprese a stresy
¥ zkvalitní spánek
¥ přirozeně omlazuje 

Více informací najdete na WWW.OXYOXC.CZ 
Osobní doručení v Mnichově Hradišti při nákupu nad 950 Kč ZDARMA!  tel: 777 226 501 
Osobní vyzvednutí v Autopatické ordinaci na adrese: Obránců míru 1124, tel: 739 185 513 

Vyčistí střevo a okysličí tělo 
Kyslíko-ozónové detoxikační tablety 

INZERCE

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 30. 9. 2021

Registrace jednoduše
v pár krocích on-line na

www.pojistovnamehosrdce.cz

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  

zapsán do evidence periodického tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 8/2021, náklad 4070 ks
vychází 1. září 2021

jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, Masa-
rykovo náměstí 1, 

295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

Šéfredaktor: Mgr. Martin Weiss
telefon: 606 635 289, email: kamelot@mnhradiste.cz

Inzerce v Kamelotu
Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
mnichovohradišťských domác-
ností? Vaši inzerci uvítáme. 
Stačí si připravit inzertní podklad 
a oslovit Ing. Danu Stránskou 
(dana.stranska@mnhradiste.cz) 
z městského úřadu. Konkrétní 
cenové podmínky i podmínky 
inzerování naleznete v sekci Ka-
melot na webu města, v případě 
dlouhodobé spolupráce je mož-
ná sleva. (red)

INZERCE

Kemp vítězů se v Hradišti dočkal 
pro velký zájem dvou turnusů
V týdnu od 9. do 13. srpna probíhal 
v Mnichově Hradišti na Atletickém 
stadionu Josefa Hrona první letošní 
turnus Kempu vítězů, sportovních 
her pro děti pod vedením a patro-
nátem profesionálních atletů Denisy  
a Adama Sebastiana Helceletových. 
Ve středu 11. srpna zpestřila dětem 
program vzácná návštěva, bývalá 
rychlobruslařka a olympionička Ka-
rolína Erbanová.

„Letošní rok byl ve znamení 
letních olympijských her, a proto  
i pro kempy jsme připravili olympij-
ské téma. Hosty na kemp jsme tedy 
vybírali z řad olympijských medailis-
tů, i když třeba z olympiád zimních,“ 
objasňuje Adam Sebastian Helcelet.

V případě Mnichova Hradiště 
padla volba na Karolínu Erbanovou, 
rodačku z Vrchlabí, která má za se-
bou úspěšnou kariéru rychlobrus-
lařky. Je například bronzovou me-
dailistkou ze Zimních olympijských 
her 2018, dvojnásobnou bronzovou 
medailistkou z mistrovství světa  
a mistryní Evropy 2018. Na besedě 
s dětskými sportovci zavzpomínala 
na své sportovní úspěchy a po-
psala svou cestu od rychlobruslení  
k florbalu a následný návrat k ho-
keji, jemuž se věnovala v dětství.  
V současné době působí v HC Jičín. 
Sportovkyně přivezla ukázat i svou 

medaili, a dokonce ji nechala i kolo-
vat, tak aby si na ni každý z malých 
vítězů mohl sáhnout.

Kempy vítězů se konají během 
léta v několika městech v celé re-
publice a mají formu příměstského 
tábora. Celý týden vede děti šéftre-
nérka Denisa Helceletová společně 
s dalšími profesionálními atlety.

„Momentálně je tady 35 dětí, 
což je maximální kapacita, aby se 
jim mohli trenéři individuálně vě-
novat,“ upřesňuje Adam Sebastian 
Helcelet. Většina dětí je z Hradiště, 
ale účastní se i děti například z Kos-
monos či Mladé Boleslavi. Zúčastnit 
se mohou všechny děti ve věku od  
6 do 15 let, nemusí být nutně spor-
tovci či atleti. Trenéři dokáží kontinu-
álně pracovat s kýmkoli a přizpůsobí 
se jeho individuálním potřebám.

Kempy dávají absolventům 

sportovní základ, díky němuž se 
pak mohou rozvíjet v jiných sportech 
a specializovat se. Mezi dětmi jsou 
například malí fotbalisté, tenisté či 
hokejisté, ale atletika je průprava 
pro všechny sporty. „Dále máme  
i speciálně zaměřené trenéry, napří-
klad gymnastku či tanečnici. I ti mají 
přínos pro kemp a jsme za ně rádi. 
Chceme být zkrátka všestranní,“ 
shrnuje Adam Sebastian Helcelet.

Zatímco dopoledne se věnují 
děti atletice, odpoledne mají vol-
nější. Věnují se procvičování ang-
ličtiny a různým hrám. „Nemůžeme 
vyžadovat jen dřinu a dril. Připra-
vujeme program tak, že si děti hrají  
a ani nevědí, že sportují. A to je náš 
hlavní cíl,“ dodává Adam Sebastian 
Helcelet.

Mnichovo Hradiště bylo letos 
mezi ostatními městy, kde se Kempy 
vítězů konají, specifické jednak tím, 
že zde Adam Sebastian Helcelet má 
částečně rodinné kořeny, ale také 
rekordním zájmem ze strany dětí.  
Z celkem devatenácti letošních 
kempů bylo Hradiště obsazeno jako 
první. I proto se na konci srpna ko-
nal druhý turnus, a to od 23. do 27. 
srpna.

Petr Novák,
www.Mnichovohradistsko.cz

...dokončení ze strany 5
V minulém týdnu byly na náměstí umístěny první květní-

ky, kterých bude ve výsledku 27. V nejbližší době budou na-
plněny zeminou a osázeny. Postupně také budou na stavbu 
dodávány sedáky, kterých bude na náměstí celkem 51 kusů.

Na žádost města zhotovitel 8. července uvolnil před 
starým vchodem do radnice prostor pro parkování přibliž-
ně desítky automobilů. Jedná se ale jen o omezený provoz 
určený pro svatby. Parkovat tu tak lze pouze se souhlasem 
městského úřadu. 

V souvislosti s revitalizací náměstí proběhl také výběr 
restaurátora pomníku Václava Budovce z Budova, který bude 
po provedené opravě koncem října přemístěn od zámku na 
náměstí. Vybraným restaurátorem je akademický sochař An-
drej Šumbera, který má již sochu v péči. 

Průběh a další příprava revitalizace náměstí jsou každý 
týden v rámci kontrolních dní sledovány a konzultovány za 
účasti zástupců všech stran zainteresovaných na výstavbě. 
Co se týká finančního plnění, podle smlouvy o dílo bylo od za-
hájení stavby zhotovitelem k 31. červenci prostavěno celkem 
34,3 milionu korun. Z integrovaného regionálního operačního 
programu byla na první etapu stavby vydána dvě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ve výši bezmála pět milionů korun.

Stále platí, že strojní čištění Jiráskovy ulice proběhne 
vždy, kdy dojde k jejímu znečištění. Rovněž je také průběžně 
upravována meziskládka na konci této ulice. Zhotovitel i sta-
vebník jsou si i nadále vědomi problémů, ke kterým na stavbě 
bohužel nutně dochází, a proto znovu děkují veřejnosti za 
pochopení a za shovívavost. 

Miloš Krůfa,
odbor investic a komunálního hospodářství MÚ

Náměstí ozdobí jeřáby 
i osázené květníky...


