
VÝSTAVA
Až do konce října zve měst-
ské muzeum na výstavu 
Josef Marek – Obrazy, jejíž 
vernisáž prostory muzea 
zcela zaplnila návštěvníky.
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KŘIŽOVATKA
Frekventované křížení sil-
nic u čerpací stanice KM 
Prona se v první polovině 
roku 2022 změní na okruž-
ní křižovatku.
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ŠKOLNÍ ROK
Žáci a studenti se vrátili do 
školních lavic, školky přiví-
taly nové děti. Jaký byl za-
čátek nového školního roku 
ve školách a školkách?
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INZERCE

Sedmá sousedská slavnost je za námi... Snad Se nebude 
opakovat lonSký ríjen

Vážení Hradišťáci,
stejně jako v posledních letech udělala za létem tečku sou-

sedská slavnost Zažít město jinak. Byl to poslední zářijový ví-
kend, kdy se teplota přehoupla přes 20 stupňů a na nově zrekon-
struované části náměstí a v Palackého ulici se sešlo několik tisíc 
Hradišťáků, současných i bývalých, aby se pobavili, popovídali 
si, ale hlavně, aby se potkali. Právě tato obyčejná setkání potře-
bovali lidé po skoro dvouleté covidové anabázi asi nejvíc. Proto 
bych chtěl poděkovat všem organizátorům a účinkujícím za skvě-
lou práci. Výsledek stál za to!

Prvního září se všechny děti opět vrátily do škol a ustály  
i tři vlny povinného testování. Současně se rozjela také většina 
sportovních kroužků a organizovaných volnočasových aktivit pro 
děti a mládež. Po roční odmlce se rozběhly i tradiční kurzy tance 
a společenské výchovy. Vypadá to tak, že se život ve městě opět 
vrací do původních kolejí. A to je dobře. Lidé potřebují mít v ži-
votě určité jistoty. Doufejme, že se nebude opakovat minulý říjen, 
kdy jsme o tyto jistoty přišli.

Jak by řekl klasik, každoroční jistotou jsou daně a volby. 
Právě na začátku října máme jedinečnou možnost vyslovit svůj 
názor, a to ve volbách do Poslanecké sněmovny. Každý může 
prostřednictvím svého hlasu vyjádřit spokojenost, nebo naopak 
nespokojenost a třeba dát důvěru svým novým zástupcům s tím, 
že současný stav změní a státní aparát povedou lépe. Určitě jdě-
te volit, vyjádřete svůj názor. Ten, kdo k volbám nedorazí, svým 
rozhodnutím říká, že je mu jedno, kam směřuje a jak je spravo-
vána naše země. 

Aby toho nebylo málo, máme takové další volby v menším 
měřítku i přímo v Hradišti. V rámci projektu participativního roz-
počtu, Melounu pro Hradiště, máte ještě několik dní možnost 
zvolit, jaký projekt z jedenadvaceti přihlášených by měl být re-
alizován. Jelikož je možné udělit i záporný hlas, můžete vyjádřit  
i své negativní preference. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát šťastnou ruku při rozdávání 
hlasů a pevné zdraví tváří v tvář podzimnímu sychravému počasí.

Jan Mareš, místostarosta města
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Hlasování o Melounu 
pro Hradiště končí

Od 11. září měli Hradišťáci možnost 
hlasovat pro projekty, které je zauja-
ly v rámci prvního ročníku participa-
tivního rozpočtu města. Hlasování 
se nyní blíží k závěru a v pondělí  
4. října bude ukončeno. Už brzy se 
dozvíme, které projekty se budou 
skutečně realizovat a rozdělí si onen 
Meloun pro Hradiště. (wes)

ˇ ˇ
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Navýšení kapacit základních škol 
je téma, které je diskutováno a při-
pravováno od roku 2016. Souvisí  
s vyšším počtem dětí školního 
věku nejen v Mnichově Hradišti, ale  
i v sousedních obcích, které vlastní 
školy nezřizují nebo mají pouze prv-
ní stupeň. Také snaha škol a města 
nezvyšovat počet žáků ve třídách 
povede do budoucna k potřebě vět-
šího množství učeben.

S výstavbou tříd je nutné řešit 
související potřebné zázemí (pro-
story pro sportovní aktivity a stra-

vování, zázemí pro pedagogy, šatny 
atd.). V úvahách je potřeba zohlednit  
i stav stávajících budov, kdy pavilon 
Základní školy Sokolovská (tzv. Cha-
nos) je na konci životnosti a hlavní 
budova ZŠ Studentská potřebuje 
zateplit a rekonstruovat. Vzhledem 
k tomu, že je potřeba řešit mnoho 
problémů a požadavků, nenabízí se 
jednoduché řešení. Rozvoj bude po-
stupovat jednotlivými kroky v areá-
lech obou škol zřizovaných městem. 

Jedním z prvních kroků, který 
umožní navýšit počet učeben, je 

Nástavba nad krčkem je jednou z možností 
jak navýšit kapacitu školy v Sokolovské ulici

nástavba patra nad krčkem propo-
jujícím „starou“ a „novou“ budovu 
ZŠ Sokolovská. Studii nástavby 
aktuálně zpracovává architekt Vladi-
mír Balda. V rámci studie navrhuje  
i nástavbu nad „novou“ budovou, 
řeší zastínění oken učeben a uspo-
řádání prostoru šaten. Pokud bude 
studie vedením města schválena, 
bude následovat zpracování projek-
tové dokumentace a poté proběhne 
stavební řízení. I pokud by projekč-
ní práce a povolování proběhlo bez 
komplikací, nezačne se stavět dříve 

než v roce 2023. Předtím bude třeba 
ještě rozhodnout, zda se v prvním 
kroku bude stavět pouze nad krčkem 
(zde by mohly vzniknout tři učebny), 
nebo rovnou i nad „novou“ budovou 
(pět dalších učeben). 

Informace k navýšení kapaci-
ty škol zveřejňujeme na webových 
stránkách města v sekci Investiční 
akce a projekty.

Martina Kulíková,
odbor investic a komunálního 

hospodářství městského úřadu

Zázemí dopravního hřiště 
začne vznikat napřesrok
Víceméně už rok je obnovené do-
pravní hřiště v areálu bývalého let-
ního kina znovu dějištěm dopravní 
výchovy a žáci čtvrtých tříd, pokud 
nemají zrovna nařízenou distanční 
výuku, tu získávají povědomí o zá-
sadách bezpečného silničního pro-
vozu. Zatímco samotné hřiště má 
nový povrch, značení a k výuce jsou 
k dispozici nová jízdní kola a šlapací 
káry, obnova zázemí je předmětem 
další etapy, kterou město teprve při-
pravuje.

Dalším logickým krokem je nyní 
výstavba zázemí, které by nahradilo 
to stávající, notně vysloužilé. Nový 
objekt bude mít fasádu obloženou 
dřevem a vyroste na stejném místě, 
jako domek odsouzený k demolici. 
Pojatý bude velkoryseji. Podle návr-

hu se v interiéru novostavby počítá 
s učebnou pro 30 dětí, kabinetem, 
šatnou, sociálním zařízením, občer-
stvením a v exteriéru pak s terasou 
otevřenou směrem na hřiště.

Vítězem výběrového řízení 
na projekční práce je společnost 
Anitas, která nyní pracuje na doku-
mentaci pro stavební povolení. Ta 
by před Vánoci měla být předána na 
stavební úřad. Pokud se nevyskyt-
nou neplánované komplikace, bude 
mít město na jaře příštího roku sta-
vební povolení, následně proběhne 
soutěžení zhotovitele a na podzim 
bude stavba zahájena. Dokončovací 
práce by vrcholily v létě 2023.

Martin Weiss

Nová pravidla osvobození 
od daně z nemovitosti 
Vlastníci nemovitostí, kteří jste v mi-
nulosti využili možnost osvobození 
od placení daně z nemovitých věcí, 
protože se na vašem pozemku na-
cházejí remízky, hájky, meze či jsou 
tyto vaše pozemky v ochranném 
pásmu vodního zdroje nebo z toho 
důvodu, že pozemek nelze žádným 
způsobem využívat (konkrétně jde 
osvobození dle § 4 zákona odst. 
1 písm. k) 338/1992 Sb., o dani  
z nemovitých věcí, které znělo: Od 
daně z pozemků jsou osvobozeny: 
... k) pozemky remízků, hájů a vět-
rolamů a mezí na orné půdě, trva-
lých travních porostech, pozemky 
ochranného pásma vodního zdroje I. 
stupně a pozemky ostatních ploch, 
které nelze žádným způsobem vy-
užívat...), zpozorněte. Zpozorněte 
ale i vy ostatní, kteří vlastníte výše 
specifikovné pozemky (viz níže od-
kaz na stránky města s podrobnými 
informacemi) a nevěděli jste o mož-

nosti z těchto pozemků neplatit daň.
K 31. prosinci 2021 končí pře-

chodné období jmenované části zá-
kona, kdy bylo ponecháno přiznané 
osvobození dle dřívějšího znění. Od 
1. ledna 2022 se však podmínky pro 
osvobození u jmenovaných druhů 
pozemků mění. Původní, celkem 
fádní vymezení pozemků, na kte-
ré bylo možné osvobození uplat-
nit, bylo jednoznačněji definováno 
– nyní je rozděleno do tří skupin  
a u všech je vymezeno, že osvobo-
zení lze uplatnit jen v tom rozsahu 
výměry, v jakém se na nich osvobo-
zovaný pozemek nachází.

Podrobnější informace ke změ-
ně zákona naleznete na webu města 
(www.mnhradiste.cz/data/soubo-
ry/2021/osvobozeni-od-dane.pdf).

Jaroslava Kolomazníková,
finanční a školský odbor MÚ

Druhá etapa revitalizace 
náměstí se chýlí ke konci

Druhá etapa revitalizace Masaryko-
va náměstí se chýlí ke svému konci 
a společnost H-Intes, která je jejím 
realizátorem, provádí dokončovací 
práce. Severní a východní části ná-
městí, které byly předmětem druhé 
etapy, jsou již zprůjezdněny a řidiči  
a chodci si nyní zvykají na nový re-
žim.

Jak upozorňuje vedoucí odboru 
investic městského úřadu Pavel Král, 
je třeba vzít v úvahu, že nově prove-
dené plochy mají charakter obytné 
zóny. V místě tak platí zákaz par-
kování mimo vyznačená parkovací 
místa a maximální povolená rychlost 
20 km/h. Vzhledem k tomu, že chod-
ci na průjezdné komunikaci sdílejí 
prostor s automobily, je průjezdný 
koridor dočasně vymezen přenos-

ným dopravním značením, aby no-
vému režimu mohli všichni účastníci 
provozu přivyknout postupně. Prů-
jezdná komunikace vedoucí přes 
východní a severní část náměstí je 
jednosměrná, přičemž výjezd ústí 
do Palackého ulice. Řidiči jsou při 
výjezdu vždy povinni dát přednost 
v jízdě.

V lokalitě nyní probíhá postupné 
doplňování mobiliáře a během pod-
zimu se předpokládá zahájení prací 
na vodním prvku v prostoru před 
poštou. 

Třetí a závěrečná etapa revita-
lizace náměstí je naplánovaná na 
období po dokončení rekonstrukce 
budovy Klubu.

Martin Weiss

Mnichovohradišťské nádraží je po kompletní 
rekonstrukci důstojnou vstupní branou do města
Mnichovohradišťské nádraží je ko-
nečně důstojnou vstupní bránou 
do našeho města. Správa železnic 
ještě dokončuje některé práce, re-
konstrukce je nicméně ve finále. 
Pracovníkům ze Správy železnic pa-
tří poděkování za to, že se povedlo 
opravu budovy nádraží dotáhnout.

„Nádraží bylo, jak víte sami, 
v katastrofálním stavu, do budovy 
zatékalo, akutní zásah potřeboval 
celý objekt včetně bytů v druhém 
nadzemním podlaží, čekárny, toa-
lety byly nakonec strženy. Nádraží 
ale není pod žádnou památkovou 
ochranou a funkčnost a oprava u 
Správy železnic převládala nad de-
taily architektury třicátých let minu-
lého století. Společně s městským 
architektem Janem Světlíkem jsme 
projektanty i vedení Správy želez-
nic v Hradci Králové přemlouvali, 
aby kladli více důrazu na zachování 

některých významných prvků budo-
vy. Alespoň zvenčí se tak podařilo 
základní charakter architektury z 30. 
let udržet. Obklady věže, zachování 
obkladů kolem oken nebo třeba ci-
ferník jsem se Správou ladili do po-

sledního detailu tak, aby byl v duchu 
hodin původních,“ říká k celé inves-
tiční akci starosta Ondřej Lochman.

Mnichovohradišťský dopravní 
uzel se tak dočkal kompletně nové-
ho kabátu a cestující hladkého pře-

stupu na autobus nebo vlak. Dalším 
krokem je dokončení pěšiny mezi 
terminálem a Kaštankou. Budeme 
usilovat i o rekonstrukci nástupišť, 
úpravu prostoru kolem panelové plo-
chy vedle nádraží a společně se po-
kusíme o úpravu stání z podélných 
na kolmá, aby vzniklo více parkova-
cích míst.

Tím bude tato část města do-
končena, dalším krokem je rekon-
strukce ulic Smetanovy, Žižkovy, 
Dr. Hořice, Ivana Olbrachta a také 
přilehlého parku u kina. To už jsme 
se ale dostali do roku 2023 a další 
blízké budoucnosti…

PS: Hodiny, stolek před poklad-
nou, cedule, lavička, ciferník z hodin 
věže byly věnovány do sbírek Muzea 
města Mnichovo Hradiště.

Markéta Červinková

Nadační fond ŠKODA AUTO investuje v Hradišti miliony
Obnova dopravního hřiště, projekto-
vá příprava lávky přes dálnici nebo 
projekt sdílených kol, to je jen pár 
příkladů z celé řady projektů, které 
Mnichovo Hradiště realizovalo či 
realizuje společně s Nadačním fon-
dem ŠKODA AUTO. Ten se stal pro 
město důležitým partnerem a me-
cenášem, a jak se zdá, spolupráce 
bude vzkvétat i v budoucnu.

Nadační fond ŠKODA AUTO 
vznikl v roce 2018 s jedním hlavním 
cílem – zvyšovat kvalitu života na 
Mladoboleslavsku a také atraktivitu 
celého regionu. Od svého vzniku tak 
podporuje projekty, které rozvíjejí 
komunitu a občanskou společnost, 
zvyšují bezpečnost, zkvalitňují ve-
řejný prostor, zlepšují podmínky pro 

sport nebo cílí na ty nejzranitelnější 
z nás.

S Mnichovým Hradištěm fond 
navázal spolupráci poprvé v roce 
2019, kdy podpořil 600 tisíci koru-
nami jednak obnovu dětského do-
pravního hřiště v areálu bývalého 
letního kina a zároveň stejnou část-
kou přispěl na vnitřní vybavení Klubu 
dětí a mládeže v Komunitním centru 
Mírová. O rok později investoval 500 
tisíc do příprav lávky přes Jizeru  
u Kofoly, kterou město vybuduje  
v roce 2022 společně s Klášterem, 
a 100 tisíc do fondu audioknih, jenž 
začal vznikat na podporu lidí se zra-
kovým postižením. 

V letošním roce nadační fond již 
uvolnil dalších 200 tisíc na přípravu 

revitalizace mnichovohradišťského 
židovského hřbitova a 210 tisíc také 
na pilotní ročník projektu sdílených 
kol Nextbike a po podpisu jsou dal-
ší tři darovací smlouvy – na tomto 
základě město získává 500 tisíc na 
rekonstrukci Husovy ulice, 600 tisíc 
na výstavbu klubovny v Olšině a 345 
tisíc na realizaci vítězných projektů  
v rámci Melounu pro Hradiště.

„Nadační fond ŠKODA AUTO 
našemu městu poskytl již více než tři 
miliony korun. Napomohl financová-
ní již rozběhnutých projektů a pomo-
hl také iniciovat zcela nové nápady, 
jako jsou třeba sdílená kola. Vzal si 
za své také vybudování lávky přes 
dálnici směrem na Horku a zajistil  
a přímo financuje zpracování pro-

jektové dokumentace pro stavební 
povolení,“ vyjmenovává Martina Ku-
líková z investičního odboru měst-
ského úřadu.

Účastnit se grantových výzev 
Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
však zdaleka nemusí jen samosprá-
vy. Otevřené jsou například školám 
a školkám, spolkům, příspěvkovým 
organizacím, obecně prospěšným 
společnostem nebo církvím. Máte 
nápad, který by zpříjemnil život ve 
vašem okolí? Na www.nfsa.grantys.
cz. naleznete podrobnosti o všech 
aktuálních výzvách i těch připravo-
vaných.  

Martin Weiss

Nový zastupitel složil slib, 
nahradil Václava Haase
Přes léto došlo k personální změ-
ně v řadách městského zastupitel-
stva. Konzultanta Václava Haase 
(ČSSD a SZ), který se mandátu 
vzdal, vystřídal v nejvyšším samo-
správném orgánu města učitel Petr 
Mazánek (na snímku) poté, co 
náhradníci Miroslav Kolomazník  
a Jana Podzimková mandát odmítli. 
Mazánek složil v září slib zastupite-
le a jako nový zastupitel se poprvé 
účastnil zářijového zasedání.

Václav Haas společně s man-
dátem zastupitele rezignoval také na 
svá členství v komisích rady města, 
konkrétně v komisi dotační a v komi-
si pro občanské záležitosti, a ve fi-
nančním výboru zastupitelstva. Své 

působení v zastupitelstvu ukončil po 
deseti letech.

Martin Weiss

Nový zastupitel Petr Mazánek.

Volby do Poslanecké sněmovny
V pátek 8. (14-22 hodin) a v sobotu 
9. října (8-14 hodin) se uskuteční 
volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. Aktivně se jich může 
zúčastnit každý občan ČR, který 
dovršil 18 let, a to po prokázání to-
tožnosti předložením platného ob-
čanského průkazu, nebo cestovního 
pasu.

Co se týče zaběhlých pořádků, 
přinášejí letošní volby jednu novin-
ku. Tou je přesun volební místnosti 
ve volebním okrsku č. 2 z důvodu re-
konstrukce z budovy Klubu do objek-
tu komunitního centra v Mírové ulici 
čp. 1616. Tato změna se týká rovněž 
všech voličů s trvalým pobytem na 
tzv. úřední adrese (Masarykovo ná-
městí čp. 1, Mnichovo Hradiště) za-
psaných ve stálém seznamu voličů, 
kteří do tohoto obvodu spadají.

Voliči, kteří nemají možnost vo-
lit ve svém okrsku a včas si vyřídili 
volební průkaz, mohou volit kdeko-
liv, musí však vzít v úvahu, že budou 
vybírat z kandidátů uvedených na 
hlasovacím lístků příslušného kraje, 
na jehož území se voleb zúčastní.

K dispozici je též přenosná vo-
lební schránka. Zájemci, kteří hodla-
jí využít tuto možnost, musí ale včas 
svůj požadavek nahlásit Marcele 
Dražilové, vedoucí odboru správních 
činností městského úřadu (326 776 
730, 725 944 680, marcela.drazilo-
va@mnhradiste.cz) – je třeba nahlá-
sit jméno, adresu a telefonní kontakt 
na daného voliče. K dispozici bude 
pro celý okres rovněž jedno volební 
stanoviště drive-in určené pro lidi  
v karanténě či izolaci kvůli onemoc-
nění covidu-19. (wes)
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Komise pro občanské záležitosti 
Rady města Mnichovo Hradiště dě-
kuje panu Ondřeji Holasovi za bez-
platné poskytnutí autorských práv  
k fotografii použité na gratulacích  
k významným výročím občanů Mni-
chova Hradiště. (av)

Olšinská klubovna už má stavební povolení a hledá 
dodavatele, klíčové však budou cenové nabídky
Vkusného zázemí pro spolkovou 
činnost a sousedské setkávání by 
se v příštím roce měla dočkat místní 
část Olšina. Pokud se podaří vysou-
těžit realizaci stavby za rozumnou 
cenu, nestojí už výstavbě klubovny 
a revitalizaci jejího okolí nic v cestě.

Olšina patří mezi ty místní části, 
které na důstojný objekt pro komunit-
ní setkávání ještě čekají. Na projek-
tu  se však pracuje již od roku 2018  
a na stole je nyní kompletní projek-
tová dokumentace pro provedení 
stavby i stavební povolení. 

Jak informoval Miloslav Just 
z odboru investic a komunálního 
hospodářství městského úřadu,  
v současnosti probíhá výběr zhotovi-
tele. Klíčová však bude vysoutěžená 
cena. Předběžný rozpočet počítal  
s náklady kolem čtyř milionů korun, 
přičemž 600 tisíc korun do projektu 
vloží Nadační fond ŠKODA AUTO. 
Zbytek hradí město z vlastního roz-
počtu. Zda budou tyto náklady za 
současného dramatického růstu cen 
stavebních materiálů reálné, ukáží 
až podané cenové nabídky.

Návrh klubovny, jehož autorem 
je architekt Tomáš Pecina, působí 
vzdušně, elegantně a je vlastně 

kombinací terasy, tribuny a spole-
čenské místnosti vybavené mimo 
jiné kuchyní i sociálním zařízením. 
Zároveň staví klubovnu do pomysl-
ného centra celého okolního areálu, 
jehož revitalizací je součástí projek-
tu.

Investice by měla být realizová-
na do konce roku 2022.

Martin Weiss

Do Lidické ulice se vrátí růže – jak ztracená bronzová 
dominanta, tak růžové keře přímo z památníku
V příštím roce si budeme připomínat 
80. výročí vypálení středočeských 
Lidic nacisty, k němuž došlo za dru-
hé světové války. Mnichovo Hradiště 
si toto jubileum připomene v kulisách 
zrenovovaného nároží ulic Lidické  
a Obránců míru, kde v polovině října 
začínají přípravné práce. Na jejich 
konci bude lokalita nově vydláždě-
ná, osázená a bude jí dominovat 
bronzová replika lidické růže, která 
tu veřejný prostor zdobila do 90. let.

Úpravy nároží začínají už nyní 
v říjnu. V polovině měsíce proběhne 
vykácení a odstranění dožité či doží-
vající zeleně a ponechána bude na 
místě pouze původní lípa, která je  

v zachovalém stavu, a některé břízy. 
Nová výsadba dřevin i osázení zá-
honu růžemi proběhne na jaře.

Stejně tomu bude i s většinou 
dalších prací. Zhotovitel na místo 
po zimě přivede elektřinu, odkryje 

a opraví šachtu pod vodotryskem 
včetně nádrže na vodu, postupně 
vydláždí trojice na sebe navazujících 
čtvercových podest, obnoví cestičky, 
osadí lavičky a odpadkové koše  
a na závěr na místo instaluje repliku 
lidické růže. Přestože originál byl už 
před desetiletími odcizen, v Turnově 
se podařilo přímo u Jaroslava Mar-
ka, autora bronzového díla nalézt 
formu, a tak byla růže odlita znovu. 
Vodotrysk, kterému kovový květ do-
minuje, bude slavnostně spuštěn 6. 
června 2022. V noci bude dílo nasví-
cené a hlídat jej bude moderní za-
bezpečovací systém, jehož prostřed-
nictvím bude vodní prvek ovládán.

V souvislosti s přípravami pro-
jektu vstoupilo město rovněž v jed-
nání s Památníkem Lidice a spolu-
práci se podařilo navázat. Ředitel 
památníku Eduard Stehlík souhla-
sil, že Lidice poskytnou při obnově 
místa součinnost. A dokonce vyšel 
Hradišti vstříc ještě v jedné věci. 
Tou byla prosba o štěp odrůdy růže  
z Lidic, jejíž květy kdysi v Lidické ulici 
kvetly: „Pro záhon před vodotryskem 
zajistíme keř z Růžového sadu míru 
a přátelství v Lidicích, aby se posel-
ství původního záměru jeho vzniku 
znovu naplnilo,“ odpověděl Stehlík.

Martin Weiss

V Husově ulici je hotovo, 
zbývá vysadit zeleň
Rekonstrukce Husovy ulice, kterou 
prováděla společnost Metrostav In-
frastructure a.s. a z velké části též 
společnost Stavotrans s.r.o jako její 
subdodavatel, byla na sklonku léta 
dokončena, a místní si tak po takřka 
třech letech, kdy museli čelit nepří-
jemnostem spojeným s výměnou 
vodovodu, kanalizace, plynovodu 
a následně samotnou stavbou ko-
munikace, mohou oddychnout. Vo-
zovka se dočkala nového povrchu, 
v ulici vznikly nové chodníky a pruh 

s parkovacími místy. Nyní zbývá 
pouze realizovat výsadbu zeleně. 
Ta proběhne dle návrhu Tomáše 
Velicha, jenž stojí mimo jiné za osá-
zením kruhového objezdu na vjezdu 
do města ve směru od Veselé.

Ve fázi projektu jsou nyní ně-
které další ulice lokality Na Habeši, 
které by měly být postupně rekon-
struovány v návaznosti na výměny 
podzemních inženýrských sítí.

Martin Weiss

Městská policie si pohlídá 
parkování v Mírové ulici
Mírová ulice, v níž sídlí mateřská 
škola a kudy často míří školáci do 
Sokolovské, dlouhodobě patří mezi 
frekventované ulice v centru města 
a dvojnásob to platí nyní, po dokon-
čení komunitního centra, v němž 
sídlí školní jídelna nebo Klub dětí a 
mládeže. V ulici je proto dlouhodo-
bý problém s parkováním, na které 
se nyní aktivněji zaměřují strážníci 
městské policie.

Ulice nabízí jen několik parko-
vacích míst, konkrétně devět před 
školkou, a pak parkování podél dru-
hé strany ulice. Do zhruba poloviny 
Mírové platí zákaz vjezdu. Omezený 
počet parkovacích míst byl proto 
důvodem pro zřízení parkoviště 
s parkovacím kotoučem, na které 
upozorňuje speciální dopravní znač-

ka. Řidiči, kteří na volných místech 
zastaví mezi 6. a 16. hodinou, jsou 
povinni umístit za čelní sklo viditelně 
parkovací kotouč a na něm vyznačit 
čas začátku stání. Vozidlo smí na 
místě setrvat maximálně 30 minut. 
Opatření umožňuje řidičům zastavit, 
vyřídit své záležitosti a opět odjet. 
Pro dlouhodobější stání je určené 
parkoviště v Sokolovské ulici naproti 
hale Bios, ze kterého je to k mateř-
ské škole asi 150 metrů.

Městská policie nyní avizuje 
častější kontroly parkování v lokalitě 
a upozorňuje, že parkovací kotouče 
si je možné zdarma vyzvednout na 
její služebně a také na podatelně 
městského úřadu.

Martin Weiss

Lidická růže v 70. letech.

Dlouhodobá statistika nehodovosti 
hovoří jasně. Křižovatka u čerpací 
stanice KM Prona na příjezdu do 
města je nejnebezpečnější křižo-
vatkou v Mnichově Hradišti a tuto 
informaci potvrzuje i dopravní in-
spektorát. Dlouho tomu tak však už 
nebude. Na jaře začíná přestavba 
křižovatky na okružní a stavba by 
měla být dokončena na prahu léta.

Nebezpečnou křižovatku čeká proměna

Policie varuje: pozor 
na investice do kryptoměn
Policie ČR a městská policie upo-
zorňují na nové praktiky podvodní-
ků, kteří se z důvěřivých lidí snaží 
vylákat peníze na internetu. Stoupá 
totiž počet případů, kdy se zejména 
senioři nechávají zlákat vidinou vý-
nosné investice do kryptoměn, ale 
místo toho přicházejí o úspory.

To je případ šestasedmdesá-
tiletého muže z Benešovska, který 
jednomu takovému podvodníkovi, 
jenž mu možnost investovat do kryp-
toměn nabídl, dal k dispozici své 
osobní údaje včetně kopie občan-
ského průkazu. Ve výsledku přišel 
o 248 tisíc korun. Výjimkou však 
nejsou ani případy, kdy podvodníci 
získají od důvěřivých lidí přístup do 
jejich internetového bankovnictví 
přes mobilní aplikaci, do které je při-
mějí se přihlásit.

Na dramatický nárůst počtu 
podvodů cílících na investory do 
kryptoměn nyní poukazuje také an-
tivirová společnost Kaspersky. Mezi 
nejčastější podvody podle jejích ex-
pertů patří vytváření falešných webo-
vých stránek kryptoměnových burz, 
zasílání zpráv o falešném prodeji 
grafických karet a dalšího vybavení 

pro těžbu kryptoměn či například vy-
tváření phishingových stránek, které 
slouží ke krádeži soukromých klíčů 
ke kryptopeněženkám.

Výrazně snížit riziko, že se člo-
věk stane obětí podvodu na interne-
tu však lze dodržováním jednodu-
chých doporučení níže.

• nereagujte na telefonické, 
emailové či jakékoliv jiné nabídky 
brokerů k nákupům kryptoměn

• neumožňujte nikomu vzdálený 
přístup k PC, notebooku apod.

• nefoťte, ani jiným způsobem 
neposkytujte osobní doklady nebo 
jejich kopie cizím osobám

• před vlastním nákupem kryp-
toměn si pečlivě prostudujte, jak 
kryptoměny fungují, jaké druhy kryp-
topeněženek existují, jaké jsou jejich 
zabezpečení, výhody a nevýhody 
apod.

• v případě rozhodnutí inves-
tovat do kryptoměn si na internetu  
o burzách zjistěte veškeré možné in-
formace a reference (zda se nejedná 
o podvodné burzy)

Martin Weiss

Velkoobjemové kontejnery 
na BRKO v místních částech
Díky dotaci ze Státního fondu ži-
votního prostředí získalo město 
osm zelených velkoobjemových 
kontejnerů na zkvalitnění systému 
odděleného sběru materiálně využi-
telných odpadů. Stejně jako vloni na 
podzim dojde začátkem října k jejich 
rozmístění do místních částí (Olši-
na, Dneboh, Veselá, Lhotice, Dobrá 
Voda, Sychrov a Hněvousice). 

Do kontejnerů patří jenom 
biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad, který je možné zpracovat  
v kompostárnách na pevné orga-
nické hnojivo, tedy kompost. Lidé 
mohou do těchto nádob odkládat 

posekanou trávu, shrabané listí, 
větve do průměru deseti centimetrů, 
spadané ovoce, kůru nebo piliny. 
Rozhodně by se však v kontejne-
rech neměly objevit plastové pytle, 
ve kterých někdo přivezl posekanou 
trávu, nábytek, palety, parkety nebo 
impregnované a mořené dřevo. Bo-
hužel i takové případy jsme vloni 
zaznamenali například ve Veselé. 
Pokud se budou podobné excesy 
opakovat, budou kontejnery okamži-
tě odvezeny.

Jan Mareš,
místostarosta města

Poděkování

Vzhledem k tomu, že Památka ze-
snulých připadá letos na 2. listopadu  
a předchází jí státní svátek a víkend, 
bude městský hřbitov otevřen od  
7 do 20 hodin ještě ve dnech 28. až 
31. října a 1. a 2. listopadu. Jinak za-
číná se změnou času i zde zimní ob-
dobí a běžná otevírací doba hřbitova 
bude od 8 do 18 hodin. (mb)

Dušičky

Pokud potřebujete vyhodit něco, co 
se rozhodně nevejde do běžné po-
pelnice – například starý koberec, 
obaly od velkých spotřebičů, vyslou-
žilý nábytek, pytel otlučené omítky 
po opravě koupelny nebo horu větví 
ze zahrady, které nemáte kde kom-
postovat – vyřešíte to na sběrném 
dvoře. Ukládání většiny komunál-
ních odpadů ve sběrném dvoře je 
pro místní občany zdarma, resp. 
občan si jej platí v rámci poplatku za 
komunální odpadu. Od července le-
tošního roku náš sběrný dvůr provo-
zuje společnost Compag na základě 
nově vysoutěžené smlouvy na sběr 
a likvidaci odpadů.                  ...12 

Nový ceník sběrného 
dvora schválila rada

Ulici Svatopluka Čecha 
dělníci v říjnu opustí
Rekonstrukce ulice Svatopluka 
Čecha vrcholí a do 20. října má 
být hotová stavba předána. V celé 
ulici dochází k přeložení obrubníků  
a přeskládání mozaikové dlažby,  
v celé šíři bude obnoven rovněž ži-
vičný povrch vozovky. 

Opravu vozovky hradí společ-

nost GasNet, která před zahájením 
rekonstrukce v místě pracovala na 
svém plynovodním potrubí, přelo-
žení mozaikové dlažby společnost 
T-Mobile, která tu pokládala optické 
kabely. Město hradí pouze přeložení 
obrub a dláždění tam, kde společ-
nost T-Mobile nekopala. (wes)

Město nechalo už před několika 
lety zpracovat studii, která naznačila, 
že změna křižovatky, která byla ději-
štěm desítek dopravních nehod, má 
smysl. Krajská správa a údržba sil-
nic následně studii využila a nechala 
projektovat nový tvar křižovatky. Le-
tos v létě proběhl výběr dodavatele 
a během podzimu si vítězná firma 
Colas převezme staveniště. Reálný 

start prací se očekává na přelomu 
března a dubna příštího roku.

„Přestože se jedná o krajskou 
komunikaci, město zafinancovalo 
pořízení studie, aby se současná ne-
vyhovující situace rozhýbala. Máme 
radost, že se to podařilo a že jsme 
přispěli k vyšší bezpečnosti na silni-
cích v bezprostředním okolí města. 
Není totiž pochyb o tom, že změna 

tvaru křižovatky vyšší bezpečnost 
přinese,“ komentuje krajskou inves-
tiční akci starosta Ondřej Lochman.

V době uzávěrky zpravodaje 
ještě nebylo jasné, s jakými doprav-
ními omezeními budou muset řidiči 
po dobu stavby počítat, není však 
pochyb o tom, že přestavba frekven-
tované komunikace si alespoň dílčí 
omezení vyžádá. (wes)
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Sousedská slavnost v městské knihovně
Městská knihovna i letos o sou-
sedské slavnosti připravila bohatý 
program. Ve vstupní chodbě byla  
k vidění projekce fotografií letní 
facebookové soutěže. Vítězkami 
této prázdninové hledačky jsou Ane-
ta Velichová a Markéta Tomášová, 
kterým ještě jednou gratulujeme. Na 
dvorku knihovny jste si mohli vyrobit 
vlastní látkovou tašku na knížky, vy-
fotografovat se v originálním okénku 
z knih nebo se zúčastnit soutěže 
siláků. V kategorii „děti“ zvítězila 
Tereza Šrytrová, která na jedné ruce 
udržela 9 kg knih, v kategorii „ženy“ 
Michaela Jurová s obdivuhodný-
mi 12 kg a nejsilnějším mužem 
byl Michal Šosvald, který na jedné 
ruce unesl 18 kg knížek! Začal také 
tradiční výprodej knih vyřazených  

z fondu městské knihovny. Pokud 
jste nestihli v sobotu 11. září přijít, 
nevadí, knihy budou k výběru ve 
vstupní chodbě knihovny po celý 

Letošní divadelní 
sezónu otevře Rošáda
Laura žije ve šťastném vztahu se 
svým manželem Viktorem, který má 
dobrou práci a vždy se o všechno 
postará. Poslední dny se ale začíná 
chovat divně. V noci chodí po bytě, 
čím dál víc mluví sám se sebou, na 
několik dní se ztratí, nikdo neví kam. 
Podivné události vyvrcholí v den, 
kdy je na jejich adresu doručeno 
exotické zvíře, které Viktor koupil  
v městské ZOO. Laura zjistí, že její 
muž přišel o práci a prochází těžkou 
krizí, a tak vymyslí šílený záchranný 

plán. To už se jim ale do života za-
čne vměšovat Viktorův puntičkářský 
bratr Artur a jeho tři sestry ve snaze 
pomoct. Laura musí vzít situaci pev-
ně do svých rukou.

Pod hlavičkou Divadelní-
ho spolku Frída zahraje 11. října  
v městském divadle Martin Trnavský, 
Barbora Munzarová, Radim Novák  
a Marika Procházková.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

INZERCE

Přednáška o Gruzii a Íránu

Gruzie není příliš turisticky známá,  
a jsme tedy rádi, že k nám do kina 
přijede někdo, kdo ji dobře poznal. 
Je to cestovatel Jiří Kalát, který na-
vštívil desítky zemí celého světa, 
přičemž nejvíce se zaměřil na Izrael 
a Palestinu a jejich vzájemné vztahy.

Gruzie je malá kavkazská země 
s necelými čtyřmi miliony obyvatel  
a převažující pravoslavnou vírou. Od 
roku 1991 je samostatným státem. 
Má mnoho tisíc let starou historii,  
o které svědčí například města vy-
tesaná do skal a starobylé klášte-
ry. Sporadické turisty lákají nejen 
slunečné pláže Černého moře, ale 
i zasněžené vrcholy Kavkazu. Pan 
Kalát bude vyprávět i o Gruzíncích, 
jejich kultuře, tradicích a zvycích  
i o běžném každodenním životě pl-
ném práce, ale také dobrého vína a 
jídla. Přenáška s názvem Gruzie vy-
tesaná ze skály proběhne v našem 
kině 12. října.

S další přednáškou, a to o Írá-
nu, vystoupí v našem kině cestova-
tel a fotograf Jakub Venglář 19. října. 
Ten cestuje rád hlavně po východní 
Evropě, Asii a obecně po málo 

turisticky známých místech. Sám  
o sobě říká, že rád bloudí a objevu-
je nečekané krásy těchto destinací. 
Je velmi svérázným a populárním 
vypravěčem, který na svých webo-
vých stránkách zahorami.cz o svých 
bohatých zážitcích poutavě píše.  
V roce 2020 mu vyšla úspěšná kniha 
Místa, kam se nechodí.

Írán považuje za krásnou, ale 
složitou zemi, která návštěvníka ne-
představitelně zahltí dojmy. Pokud 
bude v civilizaci, ohromí ho meši-
ty, domy, bazary, zříceniny, pokud 
prchne do pouště či do hor, bude mít 
pocit naprosté nicotnosti v přírodě, 
která je zde pánem. Dále vypráví 
o Íráncích, jejichž chování a zvyky 
jsou tak odlišné od evropských, že 
mohou našince až zaskočit. Zmiňu-
je zejména jejich všudypřítomnou 
zdvořilost, ale zároveň i dojem bez-
moci z organizace státu, ve kterém 
musí žít.

Přejeme vám hodně nových po-
znatků a zážitků z obou akcí!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Přijměte pozvání na den 
informačních center
Asociace turistických informačních 
center (ATIC) i na letošní konec října 
vyhlásila dny turistických informač-
ních center v návaznosti na Světový 
den pro rozvoj informací, který při-
padá na 24. říjen. Proti předchozím 
rokům bude nové to, že si každé TIC 
v týdnu od 25. do 31. října zvolí svůj 
den, na který pozve návštěvníky.

Naším dnem bude úterý 26. 
října, kdy návštěvníkům íčka uvaří-
me kávu, čaj a nabídneme i drobné 
pohoštění. Budeme také rozdávat 
čokoládky a balónky, které nám po-

skytne ATIC. Rádi si popovídáme  
o naší práci i o tom, jaká byla turi-
stická sezóna, a uvítáme také vaše 
turistické zážitky nebo tipy na výlety.

V loňském roce se akce z důvo-
du protiepidemických opatření neu-
skutečnila, proto doufáme, že letos 
již taková situace nenastane. Aktu-
ální info případně najdete na našem 
facebooku či na webu města.

Těšíme se na Vás!

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Ladislav Bilan ml. 
představí marimbu

podzim, vždy v běžné otevírací 
době. A ačkoli nás drobný deštík 
přes poledne ze dvorku zahnal pod 
střechu, na dobré náladě a počtu 

návštěvníků to neubralo.

Lucie Krausová,
Knihovna města Mn. Hradiště

Dlouho očekávaný dokument Karel, animované 
Myši patří do nebe a další novinky v říjnu v kině
Říjnovému programu kina bude do-
minovat Karel. Od odchodu Karla 
Gotta uplynuly již dva roky a jako 
pocta jeho celoživotní tvorbě vstu-
puje do kin po ročním odkladu film 
Olgy Špátové, který byl dokončen 
jen krátce před Mistrovou smrtí. 
Vzhledem k očekávanému vysoké-
mu zájmu uvádíme tento snímek  
v říjnu čtyřikrát.

Ale ani další tituly nepřijdou 
zkrátka. Zveme vás na český animá-
torský kumšt a neuvěřitelně silný pří-
běh pro všechny generace v podobě 
loutkového filmu Myši patří do nebe. 
Vyprávět bude o lišákovi a myšce, 
kteří se po jedné nehodě dostanou 
do zvířecího nebe. Je to film o úctě 
ke všemu živému, o nezměnitelném 
řádu přírody, o opravdové stateč-
nosti a překonávání strachu a také o 
lásce a přátelství bez předsudků. Ve 
srovnání s americkými animovanými 
filmy přináší úplně jiný druh zážitku. 
Velice vám tento film doporučujeme!

Kdo jste si oblíbili film Radka 
Bajgara Teorie tygra, přijďte i na jeho 
nový snímek, opět s Jiřím Bartoškou 
v hlavní roli, s názvem Kurz manžel-
ské touhy. Tento kurz má pomocí 
metody pevného objetí obnovit fun-
gování upadajícího manželství.

Ze zahraničních premiér připo-
mínáme další film z produkce studia 
Marvel – Venom 2: Carnage přichá-

zí. Diváci prvního dílu jistě vědí, že 
Venom je mimozemšťan, který na 
Zemi získal hostitele, dal mu nové 
schopnosti a žil s ním v souladu. Ve 
druhém díle ale hostitele změní… 
Další dlouho očekávanou premiéru 
bude mít sci-fi Duna podle kultovní-
ho románu Franka Herberta. Filmo-
vého zpracování tohoto rozsáhlého 
legendárního díla se ujal kanadský 
režisér Denis Villeneuve. Jeho sní-
mek měl premiéru letos v září na 
filmovém festivalu v Benátkách, 
kde zaznamenal obrovský divácký 
úspěch. Děj se odehrává na poušt-
ní planetě Arrakis, která je zdrojem 
vzácného koření. O její ovládnutí 
bojují dva mocné rody, Atreidové  
a Harkonnenové, kteří vítězí, a Paul 
Atreid se spolu s matkou musí ukrýt 

v nehostinné poušti.
Dále uvedeme dva divácky nej-

úspěšnější filmy z letošního filmo-
vého festivalu v Karlových Varech. 
Dvě první místa společně obsadily 
české snímky Zátopek, kterého 
jsme již uvedli, a dokument Jednot-
ka intenzivního života, který v říjnu 
zařazujeme do programu. Je to film 
z prostředí jednotky paliativní péče 
pražské nemocnice na Karlově ná-
městí a natáčel se tři roky. Téma 
nevyléčitelné nemoci, kvality života 
v nemoci, stáří a důstojného umírání 
bez bolesti nebylo dosud nikdy u nás 
takto otevřeně zpracováno. V době 
takřka nekonečného umělého pro-
dlužování života média nerada mluví 
o jeho přirozené konečnosti, pokoře 
a smíření s tímto faktem. 

Třetím divácky oceněným 
snímkem je válečné drama z Bosny  
a Hercegoviny Quo vadis, Aida? Str-
hující film z bývalé Jugoslávie ode-
hrávající se roku 1995 v době ma-
sakru ve Srebrenici bezprostředně 
nezobrazuje násilí, ale svou emoční 
silou předčí většinu válečných filmů. 
Aida je tlumočnice OSN a nahlíží na 
tyto hrůzy nekompromisně, ale zá-
roveň hluboce lidsky. Film „zaostal“ 
ve festivalovém hodnocení za první-
mi dvěma snímky o pouhou setinu 
bodu (filmy hodnotili diváci jako ve 
škole, známkami od 1 do 5).

O státním svátku, ve čtvrtek 28. 
října, můžete přijít s dětmi na dopo-
lední promítání oblíbené Tlapkové 
patroly ve filmu a večer hrajeme 
dokument Jana Šikla Rekonstrukce 
okupace sestavený z nově naleze-
ných a dosud nezveřejněných mate-
riálů o invazi do ČSSR v srpnu 1968.

Dvě říjnové středy dopoledne 
uvádíme české filmy Matky a Gump 
– pes, který naučil lidi žít.

Začínáme také cyklus cestopis-
ných přednášek, o kterých se dočte-
te více v samostatném článku.

Děkujeme za vaši přízeň v srp-
nu a v září a těšíme se na vás i na-
dále v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Do kin míří nový český loutkový film Myši patří do nebe.

Perkusionista Ladislav Bilan ml. už 
ve věku třinácti let úspěšně prošel 
konkurzem do Moravské filharmonie 
Olomouc, a stal se tak v roce 2009 
jejím historicky nejmladším členem. 
V roce 2014 jej vybral dirigent Jiří 
Bělohlávek, aby na open air koncer-
tu na Hradčanském náměstí v rámci 
projektu „Zahraj si s Českou filhar-
monií“ přednesl Koncert pro marim-
bu a orchestr č. 1 od Neye Rosaura. 
V náročném konkurzu tehdy uspěl 
v konkurenci dalších 120 mladých 
talentů, z nichž bylo vybráno šest 
uchazečů.

Mladý hudebník se pravidelně 
věnuje natáčení sólových skladeb 
pro americkou nahrávací společnost 
Parma Recordings, s Moravskou 
filharmonií podnikl v prosinci 2015 
dvoutýdenní zájezd do Číny, v úno-
ru 2016 pak s Českým národním 
symfonickým orchestrem absolvoval 
turné po Spojených státech ame-
rických. Ve čtvrtek 14. října nám  
v divadle zahraje na marimbu a malý 
bubínek.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Zvířátka a loupežníci
Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů, o tom jak si kozlík, čuník  
a kočička hledali nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Při svém pu-
tování narazí v černém lese na kohouta, který hledá pomoc pro Kordulku. Té 
se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit.Když se ovšem ke 
zvířátkům přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač těšit. Veselá a svižná 
pohádka plná písniček pobaví 23. října malé i velké diváky. (bb)
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Sobota 11. září patřila 7. ročníku sousedské slavnosti Zažít Hradiště jinak. Sousedská nabídla nejen pestrý hudební program, který večer zakončila rocková Adaptace, ale i vystoupení mnichovohradišťských muzikan-
tů, sportovců, nepřeberné množství stánků a zábavy. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na programu a organizaci, i všem návštěvníkům. Letošní ročník tak opět dostál pověsti přehlídky toho nejlepšího z Hradiště.

Foto: Tomáš Hejdrych
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Projekt MAP II má před sebou posledních 
devět měsíců inspirativních setkávání

V rámci projektu MAP se společně 
potkáváme již dlouhých pět školních 
roků – a před sebou máme ještě je-
den. Realizačnímu týmu se totiž po-
dařilo uspět s žádostí o prodloužení 
projektu až do konce června násle-
dujícího roku (původně měl projekt 
končit 16. března 2022). Řada aktivit 
se kvůli covidovým nesnázím odsu-
nula na neurčito, jsme tedy rádi, že 
budeme moci využít získaný čas pro 
jejich realizaci snad i v prezenční po-
době. Hned na počátku září se sešli 
vedoucí pracovních skupin a místní 
lídři, aby společně vytvořili plán pro 
poslední rok projektu, který bude bo-
hatý na zajímavé a přínosné aktivity 
pro pedagogy, neformální vzdělava-
tele či rodičovskou veřejnost. 

Už samotné září nešetřilo na-
bídkami. Hned druhé zářijové od-
poledne přispělo představení mni-
chovohradišťských kroužků, které 
proběhlo jednak uvnitř Komunitního 
centra Mnichovo Hradiště, jednak 
v Mírové ulici před ním, k lepšímu 
povědomí rodičů o volnočasových 
aktivitách, jež jsou jejich ratolestem 
nabízeny. Více než stovka rodičů  
a dětí se mohla seznámit s různoro-
dou nabídkou Klubu dětí a mládeže, 
ale i s nabídkou TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště, Náruče Mnichovo Hra-
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Podzim v centru Náruč 
bude plný besed
Centrum pro rodinu Náruč se za-
čátkem školního roku opět zahájilo  
v Mnichově Hradišti pravidelné do-
polední programy pro rodiče s ma-
lými dětmi. Těší nás velký zájem o 
dopolední kurzy, které se brzy po 
spuštění zcela zaplnily. Doufáme, že 
nám společné setkávání nepřekazí 
další lockdown a nebudeme nuceni 
se opět přesunout od online prostře-
dí, jako tomu bylo na jaře.

Jelikož jsme museli mít skoro 
celou první polovinu tohoto roku za-
vřeno, chceme zbývající měsíce vy-
užít naplno a pro naše klienty chys-
táme celou řadu velmi zajímavých 
besed a přednášek s nejrůznějšími 
odborníky. Velkým lákadlem je bese-
da „Jak vychovávat kluky a nezbláz-
nit se“, kterou povede psycholožka, 
lektorka a terapeutka Vlaďka Bartá-
ková. Beseda proběhne 14. října od 
17 hodin a počet míst je omezen, je 
tedy potřeba se hlásit přes rezervač-
ní systém naruc.webooker.eu nebo 
na e-mailu naruc.hradiste@seznam.
cz.

Chystáme také besedu pro 
rodiče nejmenších dětí o dětském 
spánku, workshop pro „Císařovny“ – 
tedy ženy po císařském řezu, které 
zajímá, jak pečovat o jizvu a nejen 
to, dále dopolední seminář přípra-
vy na porod, kojení a šestinedělí. 
Rodiče batolat jistě zaujme beseda  
s dětskou psycholožkou o tom, jak 
co nejlépe zvládnout období vzdoru, 
anebo setkání s fyzioterapeutkou 
na téma zdravé obouvání. Termíny 
všech chystaných akcí najdete v re-
zervačním systému, kde se můžete 
také přihlásit.

Těšíme se naviděnou!

Veronika Samková,
Centrum pro rodinu Náruč

Kontakty
e-mail: naruc.hradiste@seznam.cz
web: www.naruc.cz
Facebook: www.facebook.com/
naruc.hradiste

Kohoutek pořádal druhý ročník příměstských táborů
Druhý ročník příměstských táborů 
Kohoutek probíhal v regionu v po-
době šesti turnusů příměstských 
táborů. Jako již tradičně tábory za-
čaly na Všeni. Tři turnusy lesních 
příměstských táborů, kde děti pod 
taktovkou PaedDr. Lenky Hřibové 
trávily hodně času venku, bavily se 
environmentálně přívětivým vyrábě-
ním a samozřejmě nesměly chybět 
ani výlety vláčkem.

Následovaly sportovní tábory 
na Vostrově pod vedením taneční 
a pohybové školy Ilma Turnov. Děti 
sportovaly snad ve všech odvětvích. 
Zkusili jsme snad úplně všechno. 
Znáte třeba brännbal? My už ano! 
Jde o původně švédskou pálkovou 
kolektivní hru a v poněkud zjedno-
dušené formě je to velká zábava. 
Sport, posilování a protahování jsme 
citlivě prokládali odpočinkovými ak-
tivitami. Děti si vyrobily originální 
keramický závěs díky zapojení míst-
ních výrobců keramiky – Keramysh. 

Kromě toho jsme vyráběli svíčky  
z pravého vosku, malovali bavlněné 
tašky, navlékali korálky a podobně. 

Děti přišla pobavit cvičená fenka 
australského ovčáka Pixie. Protože 
jsme letos neměli ukázku pro rodiče, 

vše jsme jim natáčeli z improvizova-
né televizní stanice Vostrov. 

Sportovně-kouzelnický tábor na 

kurtech v Mnichově Hradišti pod ve-
dením Pavla Hrona završil náš letoš-
ní kolotoč příměstských táborů. Děti, 
které hrají, nebo které chtěly tenis 
zkusit si užívaly péči profesionálních 
trenérů, ale tím jsme se sportem ur-
čitě nekončili. Cvičili jsme a vhodně 
posilovali vše, co děti mají oslabené 
(bříško, záda, nožní klenby). Spor-
tovní aktivity byly vhodně doplněny 
kouzelnickým programem. Hned 
první den nás navštívila kouzelni-
ce Renata, jedna z mála kouzelnic  
u nás. Její dechberoucí představe-
ní s živými hrdličkami bylo parádní.
Celodenní workshop s vyráběním  
i ukázkou kouzel si pro nás připravil 
Aleš Březina, alias Magic Alex, kte-
rého můžete znát například z finále 
soutěže Česko Slovensko má talent.
Program tábora byl další dny dopl-
něn o výlet, poutavé představení 
techniky městské policie a zajímavé 
tvoření.

Všechny turnusy v Mnichově 

Hradišti zásoboval výbornými obědy 
Hotel U Hroznu.

Projekt Příměstské tábory Ko-
houtek je spolufinancován EU a je 
zaměřen na cílovou skupinu pracu-
jících rodičů a dětí mladšího a star-
šího školního věku. Cílem projektu 
je prostřednictvím zajištění péče  
o děti v příměstských táborech  
v době školních prázdnin přispět 
ke zdárnému sladění pracovního  
a rodinného života obou pracujících 
rodičů, a tím předcházet sociálnímu 
vyloučení osob a podpořit jejich 
uplatnitelnost na trhu práce. 

Ze srdce a s pokorou děkuji 
všem zúčastněným. Děti byly báječ-
né a rodičům patří dík, že nám svěřili 
své dětičky a sem tam nám přilep-
šili domácími dobrůtkami. Těším se, 
že nám zachováte přízeň i pro letní 
prázdniny 2022.

Jana Šťastná, 
managerka projektu

diště, TK Impuls Sokol Mnichovo 
Hradiště, Fit Studia MH (aerobic), 
krav magy (sebeobrana) či hasičů  
a hlavně s těmi, kteří je reprezentují. 
Děti měly možnost si mnohé aktivity 
přímo na místě vyzkoušet (například 
některé z aktivit KDM či hasiči) či se 
na ně podrobněji doptat. Věříme, že 
akce přispěla k lepšímu povědomí  
o kroužcích v Mnichově Hradišti i ke 
vzájemnému poznání jednotlivých 
neformálních vzdělavatelů. Již nyní 
můžeme prozradit, že pro neformál-
ní vzdělavatele připravujeme kurz 
první pomoci, po kterém je velká 
poptávka.

Na následující týden byl na-
chystán seminář na téma revizí 
rámcových vzdělávacích programů 
(RVP) a nutných změn školních 
vzdělávacích programů (ŠVP), je-
hož cílem bylo poskytnout ředitelům 
základních škol i dalším pedagogům 
praktické návody, jak co nejlépe 
zvládnout velkou revizi ŠVP, která 
postihuje až dvě třetiny vyučovaných 
předmětů: jejich obsah, očekávané 

výstupy a hodinovou dotaci. Účast-
níci semináře se jednoznačně shodli 
na jeho přínosnosti: „Pochopila 
jsem, že změny, ke kterým v RVP 
a následně ve ŠVP má dojít, mají 
smysl a význam,“ komentovala jed-
na z nich. Nyní nezbývá než doufat, 
že školy využijí této příležitosti ke 
změně a vytvoří si ŠVP šité na míru 
samy sobě a svým žákům. Další pří-
ležitostí pro vzájemné setkání ředi-
telů škol bylo již tradiční setkání nad 
legislativními novinkami ve školství, 
které se uskutečnilo na konci měsíce 
září.

V rámci Týdne knihoven jsme 
podpořili kněžmostskou knihovnu ve 
zrealizování jejích dvou akcí – nejpr-
ve pro nejmenší „čtenáře“ v podobě 
kouzelné Čapkovy Pohádky ptačí od 
loutkového divadélka PUK, jež ji do-
plnilo i o hru na kytaru se zpěvem, 
následně pro dospělé zájemce o Lis-

tování, scénické čtení z Haškova ro-
mánu o Švejkovi. V obou případech 
se jednalo o hojně navštívené akce 
s velmi pozitivními ohlasy. 

Říjnová nabídka bude neméně 
zajímavá, počínaje nabídkou mni-
chovohradišťské knihovny na pravi-
delné setkání s učiteli 1. a 2. stupně 
základních škol, během kterého se 
seznámí jednak s aktuálními kvalit-
ními a oceňovanými knihami pro děti 
a mládež, jednak s nabídkou výuko-
vých programů pro školy. O dva dny 
později, ve čtvrtek 7. října, se mohou 
zájemci seznámit s Ranou péčí Dia-
konie, sociální službou, jež provází 
rodiny dětí s postižením nebo po 
zjištění rizika v jejich vývoji.

Již dvakrát jsme odložili setká-
ní s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Mladé Boleslavi, snad 
nám třetí návrh termínu setkání 
(12. října) vyjde. Stejná situace byla  
i v případě prezentace pomůcek pro 
výuku matematiky Kvirin – i v tomto 
případě nabízíme nový, třetí termín 
pro toto setkání, a sice ve čtvrtek 21. 
října. Kromě představení praktických 
výukových sad lektorka představí 
další možnosti zatraktivnění výuky 
matematiky, jež ve své praxi sama 
využívá.

Zaujala vás některá z našich 
akcí? Přihlaste se na ni včas na na-
šem webu www.map-mh.cz.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Představení mnichovohradišťských kroužků v Mírové ulici.

Novopečení studenti
gymnázia skládají básně
Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci…, tak vypadal začátek tohoto 
školního roku pro třídy primu a 1. A na Gymnáziu Mnichovo Hradiště. Start 
jim již tradičně usnadnil seznamovací a adaptační kurz v Českém Dubu. 
Hned po něm ale už museli čelit všem výzvám školní výuky. Primáni se poku-
sili velké emoce prvních dnů zpracovat při hodině češtiny pomocí poezie. Ve 
skupinách studenti vytvořili jednotlivé sloky básně pomocí metody nazvané 
básňová koláž. Při ní si malí básníci vybírají slova či začátky vět a na ně 
navazují vlastními verši. 

Dílo se povedlo tak moc, že stojí za zveřejnění. Takže primáni, jen tak 
dál, ať se vám daří!

PRIMA V ROZLETU
Jsme na začátku dlouhé cesty,

nebaví nás psát testy.
Baví nás přestávky,

jsme prima a jsme prima.

Chceme být prima,
říkáme si primáti.

Chceme být pozitivní, ale negativní.
Jsme prima, prima z gymplu.

Společně tvoříme vtipnou partu,
slyšíme skřípat podlahu,

Paní učitelka volá k tabuli žáka,
 aby nakreslil modrou bobuli.

Uf, ještě, že jsme prima prima.

Vyrazili jsme do lesoparku,
hráli jsme hry a byli u obra,

poznáváme celou třídu,
a je to zábava.

Máme se dobře, protože 
jsme prima, co je prima.

Máme před sebou krásných osm let,
tak si je užijem.

Nechceme propadnout, 
budeme se učit.

Jsme šikovná prima 
a jsme velmi prima.

Studenti primy a Zuzana Morkusová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Září ve školce: Ať se u nás všem novým kamarádům líbí
Přišlo září a s ním i další školní rok. 
Co nového nám v naší mateřské 
škole přinese? Doufáme, že jen vše 
dobré! Rádi bychom po dvou letech 
poznamenaných koronavirem usku-
tečnili všechny akce, které máme 
pro děti připravené. Jedna věc je 
však neměnná bez ohledu na okol-
nosti. 

Jako každé září jsme u nás ve 
školce přivítali nové děti. Nyní je 
ve třídách seznamujeme s novými 
kamarády, s učitelkami, s ostatními 
pracovnicemi, s prostředím mateř-
ské školy i její zahrady, s hračkami, 
pomůckami a hlavně s pravidly sou-

žití a bezpečnosti. Počasí nám v září 
zatím přálo, takže jsme mohly hodně 
času trávit na školní zahradě, což je 
pro nové děti velmi příjemné. Snad-
něji tak zapomenou, že se jim stýská 
po mamince či tatínkovi. 

Všem novým kamarádům pře-
jeme, nechť se jim v naší mateřské 
škole líbí! Kéž ten letošní školní rok 
probíhá poklidně a bez omezení! 
Ať se děti mohou rozvíjet a nabývat 
nové poznatky nejen v radostných 
hrách, ale i při zajímavých akcích!

                                                                                                                                                      
Pavlína Bešíková,

Mateřská škola Jaselská
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Soutěž mladých hasičů Hradišťáček 2021

V Kruzích se závodilo pod olympijskými kruhy

INZERCE

Ve Fokusu pomáhají i lidé se zkušeností 
s duševní nemocí. Mají důvěru pacientů
Mladoboleslavský Fokus nejsou jen 
chráněné dílny. Služby, které tato 
dobročinná organizace poskytuje 
dlouhodobě duševně nemocným, 
jsou mnohem širší – od psycholo-
gické ambulance přes podporované 
zaměstnání až po chráněné bydlení. 
Cíl všech aktivit je společný – mini-
malizovat potřebu opakované hospi-
talizace. 

S tím ve Fokusu pomáhají  
i takzvaní peer konzultanti, což jsou 
lidé, kteří mají zkušenosti s dušev-
ním onemocněním i se zotavením 
a teď jsou přínosem nejen pro další 
pacienty, ale i pro profesionály. Mají 
důvěru nemocných i odborníků, klí-
čová je v jejich působení empatie. 
Peer konzultanti mají stejná práva 
a povinnosti jako všichni zaměst-
nanci. Za svou práci jsou placení,  
a když se jim přitíží, zajistí si ne-
schopenku. Tento funkční koncept 
se k nám dostal zhruba před dese-
ti lety z Holandska a důležitou roli 
hraje i v medializaci problematiky 
duševních nemocí.

„Ve službách vždy působili lidé 
se zkušeností, ale často ji tajili. Se 
segmentem peerů přibylo 70 až 80 
procent lidí, kteří jsou ochotni vystu-
povat v médiích a mluvit o duševních 
nemocech. To mění situaci mnohem 

více než různé festivaly, na kterých 
se problematika duševně nemoc-
ných spíše ztrácí,“ říká odborný 
ředitel mladoboleslavského Fokusu 
MUDr. Jan Stuchlík. 

Mezi klienty mladoboleslavské-
ho Fokusu patří zejména lidé bojující 
s chronickou schizofrenií, maniode-
presí, hraničními poruchami osob-
nosti nebo obsedantně kompulzivní 
poruchou. Všechny spojuje skuteč-
nost, že jejich potíže jsou dlouho-
dobého charakteru a že významně 
zasahují do jejich sociálního fun-
gování. Krátkodobá hospitalizace 
většinou není řešením. Pacienti se 
do nemocnice po pár měsících od 
propuštění vracejí, protože nejsou 
schopni najít sami svůj denní ryt-
mus. S tím pomáhají chráněné dílny, 
které klientům strukturují jejich volný 
čas. 

Pro Báru V., která ve Fokusu pů-
sobí jako peer konzultant už šest let, 
byla nabídka této profese obrovskou 
motivací pro návrat do normálního 
života. Sama si prošla hospitalizací 
s diagnostikovanou paranoidní schi-
zofrenií, která jí přinesla do života 
rozpad vztahů, ale i nemožnost za-
členit se do běžného i pracovního ži-
vota. Nejdříve jen čtyři hodiny denně 
po tři dny v týdnu, ale úvazek začala 

postupně navyšovat. Dnes jezdí i na 
kurzy, kde se školí profesionálové  
v oboru, a ty jí dodávají pocit jistoty.

„Jsem vděčná, že jsem nemu-
sela jít rovnou na volný trh práce, 
to pro mě byla stresující představa,“ 
říká Bára V. „Co se týče samotné 
práce s klienty, pochopila jsem, že 
je to i jejich zodpovědnost. Oni sami 
se musí rozhodnout, jak budou dále 
žít. A mě těší to, že jim můžu nabízet 
možnosti.“

Medikace už bude zřejmě trva-
lou součástí Bářina života. Ale teď 
už ví, že i s nemocí může prožívat 
spokojený a naplněný život. Velkou 
pomocí je Báře také sport. Aktuál-
ně dává dohromady fotbalový tým.  
Výzvou je nalezení trenéra, který 
by tým pomohl připravit na speciální 
turnaj určený pro duševně nemocné.

Vytvoření regionu bez bariér 
patří mezi hlavní priority Nadační-
ho fondu ŠKODA AUTO, který letos 
mj. v rámci stejnojmenné grantové 
výzvy zaměřené na omezení soci-
álního vyloučení nebo zkvalitnění 
péče v domácím prostředí rozdělí až 
čtyři miliony korun. Bližší informace 
naleznete na www.nfsa.cz.

Michaela Celárková

Za slunečného počasí proběhla  
v sobotu 4. září soutěž mladých ha-
sičů Hradišťáček. Pořadatelem byl 
Sbor dobrovolných hasičů Mnichovo 
Hradiště za spolupráce se Sborem 
dobrovolných hasičů ve Dneboze. 

Soutěž Hradišťáček sestává 
ze dvou disciplín, požárního útoku  
a štafety Železný hasič junior, a pro-
bíhá ve třech kategoriích, kterými 
jsou přípravka, mladší žáci a starší 
žáci. Celá soutěž se letos opět nesla 
v přátelské atmosféře a sportovním 
duchu. 

V kategorii přípravek se ten-
tokrát zúčastnilo pouze družstvo 
SDH Olešnice, o vítězi tedy nebylo 
pochyb. V hojně obsazené kategorii 
mladších žáků zabojovalo domácí 
družstvo SDH Mnichovo Hradiš-
tě a s nejlepším časem ze štafety  
a s druhým nejlepším časem na po-
žárním útoku po zásluze zvítězilo. 
Na druhém místě se umístilo druž-
stvo SDH Žehrov a na třetím místě 
pak mladí hasiči ze Svijan. 

V kategorii starších žáků zvítě-
zilo družstvo SDH Bechov A, a to  
s nejlepším časem na útoku i štafe-
tě. Stříbrní byli mladí hasiči ze Seze-

mic a bronz putoval do Žehrova. 
Železnými hasiči junior 2021 se 

stali v kategorii mladší žáci mladí 
hasiči z Mnichova Hradiště, kteří tak 
obhájili své loňské vítězství, v kate-
gorii starších žáků uspělo družstvo 
SDH Bechov A.

Velké poděkování patří SDH 
Dneboh za zapůjčení areálu a za 
přípravu chutného občerstvení pro 
veřejnost. Dále velmi děkujeme 
sponzorům soutěže, kterými byli: 
město Mnichovo Hradiště, Petr Ši-
mek – Pohřební služba, JUDr. Josef 

Forst Pojizerská realitní a dražební 
kancelář a Farma Janouškovi.

Již teď se těšíme na další ročník 
soutěže Hradišťáček v roce 2022.

Za SDH Mnichovo Hradiště
kolektiv autorů JaZ

Nový školní rok v mateřské 
škole v Mírové ulici
Přišli všichni – kluci, holčičky i do-
spěláci. Ve středu prvního září se 
opět otevřela pastelková vrátka pro 
všechny dětičky. Někteří však přišli 
do naší školky poprvé, a tak se te-
prve s novým prostředím seznamují. 
To se ví, že první dny se některým 
kamarádům stýská, není se čemu 
divit, tolik nových zážitků a změn  
v několika dnech pro malého člo-
víčka. Ale jsou ohromně stateční! 
Šli bez mámy a táty do nového pro-
středí, kde navazují nová přátelství  
a vytvářejí další kapitolu svého ži-
vota.

Přejeme všem dětem, mladším 

i těm starším, aby se jim ve školce 
líbilo, měli spoustu nových kamará-
dů, zážitků a na jejich tváři vždy zářil 
úsměv. 

Karolína Marešová,
Mateřská škola Mírová

Čtyři roky utekly jako voda a na 
hřišti v Kruhách opět zavlála vlajka  
s olympijskými kruhy. V tomto duchu 
se v sobotu 5. září uskutečnil Rodin-
ný sportovní den. Než se ale rozho-
řel boj o první místa, šli se sportovci 
rozhýbat putováním Po mysliveckém 
chodníčku, který pro ně nachystali 
myslivci z Mysliveckého sdružení  
U obůrky Podolí.

Po návratu z chodníčku si děti 
mohly vyrobit sportovní dresy. Do-
staly bílá trička, která si vyzdobily 
olmpijskými znaky. Úderem patnác-
té hodiny začal druhý ročník spor-
tovního klání. Všichni se do toho 
pustili s vervou, ať už šlo o dvouleté 
caparty nebo dospěláky. Soutěžilo 
se v disciplínách: skok do výšky, 
skok do dálky z místa, skok do dálky 
s rozběhem, hod oštěpem, hod koulí 
a běh. Byly zde nachystané i do-
plňkové aktivity: běh na gumolaně, 
stolní tenis, házení do tlamy, hrad 
ze slámy. Nechyběl ani koník Samík 
s vozkou Václavem, který zájemce 
vozil okolo Kruhů. Městská policie 
Mnichovo Hradiště pro děti připravila 
střelnici.

Odpoledne uteklo jako voda, 

sportovci dosoutěžili a už jenom 
zbývalo rozdat poháry vítězům. Ale 
i ti, kteří se nedostali na stupně vítě-
zů, byli za svou snahu odměněni. Po 
slavnostním ceremoniálu se konala 
dětská diskotéka, na které si malí ta-
nečníci mohli vysoutěžit ještě něja-
kou tu další cenu. A opět se dostalo 

na každého. Po skončení diskotéky 
už byla nachystaná rocková skupina 
Adaptace, která nám dospělým zpří-
jemnila zbytek dne.

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

Bazárek pro dospělé i děti
V říjnu se v tomto roce poprvé opět 
sejdeme na bazárku pro děti a do-
spělé. V rámci něj nakoupíte vše od 
oblečení, hraček, domácích potřeb, 
až po knihy, boty atd. To vše za pří-
znivé ceny. 

Bazárek se bude konat v sobotu 
23. října od 9 do 12 hod v posilovně 
v areálu mnichovohradišťského fot-

balového hřiště. Pro prodejce je nut-
ná rezervace, provést ji lze e-mailem 
na adrese bazarmh@seznam.cz, 
prostřednictvím facebookových strá-
nek nebo na telefonním čísle 737 
944 015. 

Těšíme se na Vás.

Jiřina Bartoňová

Ve Dneboze to žije
Přes prázdniny je většinou pauza, 
co se týče volnočasových krouž-
ků, a ustávají i další aktivity. Ve 
Dneboze se ale stále něco děje. 
Tenisový kroužek dětí probíhal po 
celé prázdniny, a to také díky Na-
dačnímu fondu Tesco, který podpořil 
fungování kroužku částkou 10 tisíc 
Kč. Krom toho se ve Dnoboze 24. 
července konal Iron Dráb, druhý 
ročník pravděpodobně nejtěžšího 
místního závodu, který sestává  
z běhu a jízdy na horském kole. Děti 
si užily také improvizované letní kino 
s popcornem a malinovkou. Posled-
ní srpnovou neděli pak zdejší hřiště 
ožilo hasičskou soutěží Jizerské ligy. 
Pohár Drábských světniček vyhrá-
lo mužstvo Dubence. Mezi ženami 

padla jediná sedmnáctka dne a zlato 
putovalo do Košťálova.

Přehoupli jsme se do září, kdy 
se ve Dneboze konal Hradišťáček, 
soutěž mladých hasičů pořádaná 
Sborem dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště. Mladé nadějné ha-
siče dne vystřídali 22. září profesio-
nálové. Dneboh totiž tradičně hostí 
rovněž Velkou cenu profesionálních 
hasičů ČR v požárním útoku druž-
stev HZS krajů a podniků.

Děkujeme všem, kteří podporu-
jí naši činnost a těšíme se na další 
společné akce.

Za SDH Dneboh
Jana Šťastná
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Podzim s Klubem českých turistů
Využili jste teplotně příznivého září 
k výletům do blízkého i vzdálenější-
ho okolí? Věříme, že ano. A pokud 
jste přitom využili některou z našich 
podzimních nabídek, máme z toho 
nefalšovanou radost. 

Hned naše první nabídka, 
vlastně ještě prázdninová, neboť se 
uskutečnila poslední srpnový den, 
zvala dětské výletníky Za Jasněnkou 
na Frýdštejn. Čtrnáct malých turistů 
včetně dospělého doprovodu se za 
lehce mrzutého (mrholivého) počasí 
vydalo z Malé Skály na Frýdštejn 
a zpět, přičemž cestou se zvládlo 
mnohé – od různých horolezeckých 
výstupů či sestupů přes pohádkový 
kvíz, aktivity s mapovými značkami 
a sladkou zmrzlinovou odměnu až 
po řadu her. 

Naše druhá nabídka směřovala 
první zářijovou sobotu do Kryšto-
fova údolí – velmi atraktivní výlet  
s příslibem slunečného počasí však 
nejspíš kvůli spoustě dalších růz-
norodých akcí nepřilákal dostatek 
zájemců, proto jsme se rozhodli dát 
výletu ještě jednu šanci a přesunout 
jej o měsíc později. Doufáme, že si 
první říjnovou neděli najde výlet své 
zájemce.

Ani senioři nepřišli o své společ-
né cesty pod hlavičkou KČT. O první 
z výletů se postarala naše členka 
Vladimíra Hančlová, která svou na-
bídkou pochodu z Dolánek k Barto-
šově Peci, neznačenou cestou do 
Jenišovic a přes Malý Rohozec zpět 
do Dolánek přilákala hned 17 výlet-
níků. Slunečné počasí babího léta 
jen podtrhlo pohodovou atmosféru 
tohoto výletu, během nějž se senioři 
mohli dozvědět zajímavosti o životě 
historika Josefa Pekaře – pikantní na 
této akci je, že původně byla tajným, 
leč kvůli deštivému počasí nerealizo-
vaným výletem Heleny Pöllové. Nic-

méně Helena se nenechala zaskočit 
a připravila si pro zájemce jiný tajný 
výlet na čtvrtek 30. září. A nejen ten, 
senioři se pod jejím vedením vydali 
ve čtvrtek 23. září k sedmihorským 
pramenům, vystoupali si na hrad 
Valdštejn, dopřáli si výhledů z roz-
hledny Hlavatice a došli až do Tur-
nova.

Jaké jsou naše říjnové plány?  
O výletu do Kryštofova údolí v neděli 
3. října jsem se již zmiňovala. Hned 
následující neděli (10. října) nás To-
máš Trkola zavede „někam na sever“ 
(výlet je zatím zastřen tajemstvím). 
Do kraje Labských pískovců a sto-
lových hor nás zavede Lukáš Umá-
čený ve svém dvoudenním 40kilo-
metrovém přechodu „na těžko“, tedy  
s vlastní karimatkou, spacákem  

a večeří i snídaní opět z vlastních 
zdrojů. Trasa povede přes dvě nejvý-
raznější stolové hory v oblasti. První 
den vystoupáme na Děčínský Sněž-
ník a na pozdní oběd bychom měli 
být v kempu pod Císařem v Ostrově. 
Dostaneme se k česko-saské hrani-
ci a tu budeme sledovat směrem na 
východ až k místu noclehu, kterým je 
Grenzbaude. Spí se na zemi v půd-
ních prostorách, v přízemí je míst-
nost se stoly a židlemi, kamínka lze 
naložit připraveným dřevem, užitko-
vá voda je přímo u chaty, pitná pak 
necelý kilometr ve studánce. Elekt-
řina v místě zavedena není, světlo 
tedy nejlépe poskytnou naše svíce 
a čelovky. Po snídani vystoupáme 
na Kleiner a Grosser Zschirnstein  
a následně sejdeme k Labi do nej-

níže položených míst naší země. 
Romantika tedy jen pro odvážné  
a zdatné!

Říjnové akce zakončíme noč-
ním pochodem z Jičína do Mnichova 
Hradiště s Ondrou Šindelářem: pa-
desát kilometrů a navíc v noci? To 
tu ještě nebylo. Do Jičína se vydáme 
večerním vlakem a odstartujeme 
tam noční pochod, který bychom rádi 
zakončili nedělní snídaní v Mnichově 
Hradišti. Cestou překonáme vrch Tá-
bor s Tichánkovou rozhlednou, mi-
neme zříceninu hradu Trosky, hrady 
Kost i Valečov. V některém z hradů 
bychom se rádi i zastavili – pokusí-
me se domluvit noční prohlídku.

Poslední dvě informace se ještě 
budou týkat našich dlouhodobějších 
projektů: vzpomínáte si na naše 
duby u Přestavlk? Pro letošní rok 
jsme je uchránili. Pravidelně jsme je 
zalévali, napomohlo i deštivější léto. 
Stejně tak máme radost z projektu 
Lavičky v krajině, který jsme spolu  
s Jednotou bratrskou odstartovali 
dubnovým umístěním naší první la-
vičky na cestě vedoucí ke Káčovu a 
následně v létě přidáním druhé lavič-
ky do Dolců. A kde bude třetí lavička, 
na kterou jsme se společně s řadou 
dalších dárců složili? O tom rozhod-
nou svým hlasováním členové KČT 
a samotní přispěvatelé. Tři tipy na 
její umístění pak poskytnou členové 
výboru KČT po svém vlastním vnitř-
ním hlasování a její umístění pak 
plánujeme na jaro 2022.

Těším se na podzimní setkává-
ní se při našich turistických akcích  
a přeju vám pevné zdraví a jen samé 
pohodové dny!

Markéta Tomášová, 
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Seniorský výlet na Bartošovu Pec.

Do dvou let vyroste na Jivině plnohodnotné vinařství

CHODÍM PO MĚSTĚ
Obnovené vlakové nádraží. Připadá 
mi jak Fénix z popela znovu zrozený. 

Jako dítě jsem ještě před válkou 
viděla staré nádraží, které snad pa-
matovalo i císaře pána. V roce 1940 
již stálo nové, moderní. A zhruba po 

80 letech tu máme nádraží po mi-
mořádně povedené renovaci v plné 
kráse a funkčnosti.

Jděte se podívat, stojí to za ob-
div!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Aktivní, veselý a zdravý říjen 
díky výzvě 10 000 kroků

Druhý podzimní měsíc je zde  
a s ním i říjnová výzva 10 000 kroků, 
na kterou se tak těšíme. Jste zare-
gistrovaní? Zapojili jste i své přátele 
a rodinu? Pokud ne, ještě tak mů-
žete učinit na www.desettisickroku.
cz a zaregistrovat se coby soutěžící 
pod městem Mnichovo Hradiště. 
Jestliže jste se účastnili již jarní vý-
zvy, jistě již víte, jak na to. Nicméně 
díky zpětné vazbě účastníků došlo 
k vylepšení výzvy, aby pro vás byla 
příjemnější a lépe vás podporovala 
ve zdravém pohybu. 

Účastí ve výzvě nebojujete za 
obecné blaho, spravedlivý svět ani 
nijak nepřispíváte na charitativní 
sbírky všeho druhu. Účastí ve výzvě 
bojujete za své zdraví a přispíváte ke 
svému vyváženému životnímu stylu. 
I přesto, že chůze patří k nejpřiroze-
nějšímu lidskému pohybu, pomalu 
se z našich životů vytrácí. To s se-
bou bohužel přináší i řadu problémů 
a nemocí. Výzva 10 000 kroků se to 
snaží napravit a svým obsahem vám 
nabídnout možnost, jak chůzi znovu 
zařadit do vašich všedních dnů. Dě-
láte to sami pro sebe!

Svou účastí se zapojíte do bo-
dovací soutěže o ceny, budete virtu-
álně putovat s ostatními a poznávat 
nová místa, zjistíte, kolik toho denně 
ujdete a poznáte své okolí. Nabídnu-
ty vám budou i nové výzvy. Do toho 
všeho můžete jít samostatně, nebo 
to sdílet s přáteli.

Nově, od říjnové výzvy 2021, je 
umožněna účast také lidem mlad-
ším 18 let, a to především díky 
požadavkům rodičů, kteří se chtějí 
výzvy účastnit v týmu jako rodina. 
Samozřejmě to tím pádem umožňu-
je účast i dětským týmům, spolkům, 

školám či jednotlivým třídám.
Připraveno je též zjednodušení 

v podobě výjimky při nahrávání dů-
kazu o vykonání aktivity pro účastní-
ky starší 70 let: jim bude stačit, když 
při vkládání aktivity pouze zazname-
nají, kolik kroků / kilometrů / metrů  
v daný den ušli bez nutnosti nahrá-
vat snímek obrazovky / printscreen / 
fotku přístroje.

K dalším novinkám patří na-
příklad možnost vydat se virtuál-
ně napříč Českou republikou. Za  
každodenní aktivity získáte odměnu  
v podobě zajímavých zastavení.

Za své aktivity můžete získat 
sedm odznáčků, jež se vám zobra-
zí v profilu a budou motivovat nejen 
vás, ale i vaše přátele.

A pokud si každý den zazna-
menáte jednu fotku svých dobro-
družství, na konci měsíce dostanete 
účastnický list s koláží svých zážitků.

Chůze posiluje naše tělo i mysl. 
V době, kdy jsou naše tělo a mysl 
kvůli koronavirové epidemii vystave-
ny náročným zkouškám, přišla ne-
zisková organizace Partnerství pro 
městskou mobilitu s výzvou 10 000 
kroků, která je pro všechny. Zařaďte 
chůzi nebo běh mezi své každoden-
ní činnosti a vydejte se spolu s ostat-
ními cestou ke zdraví. Výzva 10 000 
kroků pracuje s magickou hranicí 
deseti tisíc, což zhruba odpovídá 7,5 
kilometru. Ve skutečnosti však stačí 
mnohem méně kroků, aby byl or-
ganismus odolnější. Důležitější než 
objem je spíše pravidelnost, svižné 
tempo a příjemné prostředí.

Markéta Tomášová,
koordinátorka výzvy 10 000 kroků 

pro Mnichovo Hradiště

Již začátkem listopadu je správné 
začít s přikrmováním ptáčků, přes-
tože v přírodě je zatím dostatek 
potravy – na vaše krmítko si zaletí 
pro zpestření jídelníčku. Až nasta-
ne opravdová zima, sníh a mráz je 
nezaskočí, budou o krmítku vědět  
a poletí najisto.

Při toulkách přírodou můžeme 
sbírat ořechy a oříšky nejen na před-
vánoční pečení, ale i pro ně. Spolu 
se slunečnicí a lojovými kuličkami  
z obchodu je mají nejraději. Také 
šípky, jeřabiny, rakytník a hloh  
v krmítku uvítají. Z naší kuchyně pak 
ovesné vločky, strouhanou mrkev, 
jablka čerstvá i sušená a hovězí lůj.

Nepovedenou vánočku opravdu 
nechme „pro kočku“ jak napovídá 
známá vánoční píseň. Sladké i slané 
pečivo ptáčkům škodí – působí jim 

zažívací potíže. Stejně tak vepřové 
sádlo není vhodné, protože ho těžce 
tráví. Dále do krmítek nepatří ne-
vařená rýže, strouhaný kokos nebo 
uzeniny.

Daniela Břoušková

Co do krmítek (ne) patří

Na Moravě Znojemsko, Mikulov-
sko, Slovácko a kraj kolem Vel-
kých Pavlovic, v Čechách Mělnicko  
a Litoměřicko, to jsou hlavní vinařské 
oblasti ČR. Měli jste však tušení, že 
jedno vinařství leží hned za humny 
Mnichova Hradiště? Že ne? Pak vás 
jistě překvapí, že v jižní části obce 
Jivina se dnes vinná réva pěstuje již 
na 3,5 hektarech, a to takovým způ-
sobem, že slovy chvály nešetří ani 
vinaři z Moravy.

„Začínali jsme v roce 2012, kdy 
jsme vysadili prvních 250 sazenic. 
První čtyři řádky,“ vzpomíná Petr 
Jacina, místní podnikatel a majitel 
společnosti JaP Jacina sídlící v Ná-
dražní ulici. „Dnes se staráme o 12 
500 hlav a chystáme se na stavbu pl-
nohodnotného vinařství. Dokonce už 
máme stavební povolení,“ dodává.

Třebaže Mnichovohradišťsko 
dnes pověst regionu tradičně spo-
jovaného s pěstováním vinné révy 
nemá, v minulosti tu vinohradnictví 
vzkvétalo. Roli v tom hráli mniši cis-
terciáci z Kláštera, kteří v okolí Jiviny, 
Pachouně a Káčova zakládali vinice 
i chmelnice. Mezi majitele zdejších 
vinic později patřil mimo jiné také 
majitel mnichovohradišťského pan-
ství, Václav Budovec z Budova.

Dnešní vinohrad na Jivině exis-
tuje devátým rokem, zásadně se 
však rozrostl teprve v posledních le-
tech. Jen v roce 2019 o celý hektar. 
A neproměňoval se pouze vinohrad, 
ale i jeho okolí. Například letos na 
konci léta byla před areálem dokon-
čena a následně vysvěcena vkusná 
kaplička a posezení pro turisty.

O vinnou révu se celoročně 
starají dva zaměstnanci a společně 
s nimi také Petr Jacina, který si tu 

plní sny. A navíc si tu při práci podle 
svých slov vždy vyčistí hlavu. Na vr-
cholu sezóny vinařství spolupracuje 
též s brigádníky, zdravotní stav révy 
sleduje specializovaná laboratoř. 

Protože plnohodnotné vinařské 
zázemí na Jivině teprve vznikne, 
zpracování hroznů je tu zatím po-
měrně komplikované. V objektu, 
který je součástí areálu, probíhá li-
sování šťávy, ta následně putuje do 
dvou spřátelených provozů – ve Vel-
kých Bílovicích a Třebívlicích. „Co se 
týče polních prací, jsme soběstační, 
zatím ale nemáme kam dát tanky, 
takže naše víno zraje jinde. To se 
ale brzy změní,“ vysvětluje Jacina. 

Zhruba do dvou let bychom 
tak měli mít možnost zdejší ryzlink 
rýnský, hibernal, solaris, rulandské 
šedé a také rulandské modré ochut-
nat, a to pod značkou Vinařství Hori-
zont u Českého ráje.

Martin Weiss

Upravený vinohrad zdobí od letošního roku rovněž nová kaplička s posezením. Foto: 2x Ondřej Holas
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KINO

10. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
Český animovaný film o myšce a lišákovi a jejich opravdovém přátelství.

2. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Česká tragikomedie o muži s ušima, které mu umožňují slyšet myšlenky lidí.

3. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Škola, která vychovává zlobivé děti? Tu musí mimi šéf Ted napravit.

6. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AFTER: TAJEMSTVÍ
Romantické drama o osudech lásky Tessy a Hardina, který je na vážkách.

7. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

8. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
James Bond (D. Craig) se z důchodu vrací zpět do akce v nové bondovce.

9. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

12. ŘÍJNA, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
GRUZIE VYTESANÁ ZE SKÁLY
Cestovatel J. Kalát nás vezme na mrazivý Kavkaz i na pláže Černého moře.

13. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MATKY
Česká komedie o čtyřech kamarádkách sdílejících své radosti i starosti.

13. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZBOŽŇOVANÝ
J. Bartoška v komedii P. Kolečka. Dále hraje Z. Krónerová a I. Chýlková.

16. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
Nová marvelovka o mimozemšťanovi Venomovi, který mění svého hostitele.

17. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Český rodinný film o světě viděném očima toulavého psa Gumpa.

KALENDÁR AKCÍˇ

23. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZÁTOPEK
Životní příběh fenomenálního atleta a olympionika v podání V. Neužila.

19. ŘÍJNA, 18:00,  CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
VÍTEJTE V ÍRÁNU!
Cestovatel J. Venglář představuje svět dnešního Íránu a jeho obyvatele.

20. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
QUO VADIS, AIDA?  
Válečný film zachycuje masakr v srbské Srebrenici očima tlumočnice OSN.

21. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DUNA 3D 
Velkolepé zpracování legendárního sci-fi o boji dvou mocných rodů.

22. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie o kamarádech v krizi středního věku podle knihy P. Hartla.

24. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH 
Králíček Petr s hlavou plnou lumpáren míří do světa za dobrodružstvím.

27. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Český rodinný film o světě viděném očima toulavého psa Gumpa.

1. ŘÍJNA, 20:00
ZÁTOPEK
Životní příběh fenomenálního atleta a olympionika v podání V. Neužila.

14. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
Dokument o umírání se natáčel po tři roky v jedné pražské nemocnici.

15. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
1., 8., 15. A 22. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Dopolední hernička je prostorem k setkávání nejen maminek s dětmi ve 
věku od jednoho roku do čtyř let. Tato hernička je bez řízeného programu  
s využitím prostor herny a hraček v Klubu dětí. Cena: 20 Kč/osoba.

1., 8., 15. A 22. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
PÍĎALKY – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Smysluplné cvičení pro rodiče i dítě, kdy oba jsou zapojeni a zažívají pocit 
uspokojení ze společné aktivity. Pomocí různých říkanek a jednoduchých 
pohybů budeme u dětí rozvíjet fyzickou aktivitu, koncentraci a sociální in-
terakci. A mimo jiné na vás čeká láskyplná atmosféra, konstruktivní přístup, 
optimistická nálada a zábava. Určeno pro rodiče s dětmi od 6 do 18 měsíců.
Začátky lekcí v 9:00 a 10:00 hodin. Délka lekce 45 minut. Cena: 50 Kč/
rodič + dítě.

5. A 19. ŘÍJNA, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny. Vytvoříte si postavu podle 
svých představ, se kterou budete na základě vlastních rozhodnutí prochá-
zet oficiální i námi připravené příběhy, odehrávající se v zajímavém fantasy 
prostředí. Pro děti od 14 let a dospělé. Znalost angličtiny je velkým plusem.
Nutné přihlášení na jednotlivé termíny (nejpozději v pátek před událostí tj. 
do 1. a 15. října) z důvodu omezených kapacit – sedm hráčů na akci. Cena: 
80 Kč/osoba.

9. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 20:00
KURZ ŠITÍ BOT
Jednodenní kurz, na kterém si stvoříte balerínky přesně na svojI nohu pod 
vedením lektorky Martiny Koucké. Čeká vás konstrukce střihu na vlastní 
nohu, barvení kůže, ruční šití, podlepování a závěrečné tvarování. Kapacita 
kurzu je omezená na maximálně šest účastníků. Přihlášky e-mailem nebo 
telefonicky na níže uvedených údajích. Místo na kurzu je rezervované po 
uhrazení zálohy (v hotovosti) ve výši 1100 Kč nejpozději do 1. října. Cena: 
2200 Kč/osobu (v ceně je zahrnuta lektorka a veškerý materiál).

5. ŘÍJNA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme nagla-
zovat 19. října. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. V ceně je 
dvakrát výpal a materiál. Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

27. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

28. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
Odvážná štěňata opět vyrážejí do nebezpečí.

MUZEUM
DO 31. ŘÍJNA
JOSEF MAREK – OBRAZY
Souborná výstava obrazů Josefa Marka, váženého učitele a malíře našeho 
kraje, k jeho 100. výročí narození! Vystaveno je na 300 obrazů, včetně uni-
kátního souboru kreseb lidové architektury Mnichovohradišťska, který Josef 
Marek před 40 lety vytvořil pro CHKO Český ráj. Na výstavě je ke koupi 
rovněž 200stránkový katalog obrazů vydaný k této příležitosti.

28. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
REKONSTRUKCE OKUPACE
Dokument sestavený z dosud nezveřejněných materiálů z roku 1968.

29. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZBOŽŇOVANÝ
J. Bartoška v komedii P. Kolečka. Dále hraje Z. Krónerová a I. Chýlková.

30. ŘÍJNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
Český animovaný film o myšce a lišákovi a jejich opravdovém přátelství.

30. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Nový film R. Bajgara (Teorie tygra) opět s J. Bartoškou v hlavní roli.

31. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
ROZBITÝ ROBOT RON
V době sociálních sítí si malý chlapec a jeho robot uvědomí sílu přátelství.

OSTATNÍ
6. A 20. ŘÍJNA, 17:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
Pravidelná možnost konzultovat stavební záměry s architektem města Ja-
nem Světlíkem.

26. ŘÍJNA, 8:30
DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
Káva, čaj, drobné občerstvení, čokoládky a balónky pro návštěvníky íčka.
Rádi si popovídáme o naší práci, o tom, jaká byla turistická sezóna a uvítá-
me i vaše turistické zážitky nebo tipy na výlety. Těšíme se na vás!

DIVADLO
11. ŘÍJNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ROŠÁDA – NÁHRADNÍ TERMÍN
Komedie Divadelního spolku Frída s M. Trnavským a B. Munzarovou v hlav-
ních rolích. Viktor zažívá těžkou krizi středního věku spojenou s vyhazovem 
z práce a jeho žena Laura se mu společně s jeho puntičkářským bratrem 
Arturem pokouší pomoci. A do toho je na adresu jejich bytu doručeno exo-
tické zvíře ze zoologické zahrady a přijíždějí Arturovy tři sestry ve snaze 
pomoci. Zkrátka blázinec...

14. ŘÍJNA, 19:00, KONCERT
MARIMBOVÝ RECITÁL PERKUSIONISTY 
LADISLAVA BILANA ML. – NÁHRADNÍ TERMÍN
Vystoupení nadějného mladého talentu v rámci 49. sezóny cyklu Kruh přá-
tel hudby.

23. ŘÍJNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Náhradní představení za Cirkusáckou pohádku (náhrada za Koncert pro 
děti aneb hodina zpěvu s Nezmary) v rámci dětského pohádkového před-
platného. Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů, o tom jak si koz-
lík, čuník a kočička hledali nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. 
Při svém putování narazí v černém lese na kohouta, který hledá pomoc pro 
Kordulku. Té se loupežníci usadili v její chaloupce a ona jim musí sloužit.
Když se ovšem ke zvířátkům přidá toulavý Janek, mají se loupežníci nač 
těšit. Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví malé i velké diváky.

ZÁMEK
30 A 31. ŘÍJNA, 10:30, U SALLY TERRENY
UKONČENÍ SEZÓNY: MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA ZÁMKU 
„OTEVŘENÍ 13. KOMNATY ZÁMKU“
Komentovaná prohlídky speciálně chráněných originálních prostor mnicho-
vohradišťského zámku, jeho obrazárny, zlatého salónku a I. návštěvnického 
okruhu.

14. ŘÍJNA, 17:30 AŽ 20:30
TIFFANY DÍLNIČKA – PODZIMNÍ LIST
Přijďte si vyzkoušet práci se sklem a vyrobit si Tiffany podzimní list pod 
vedením lektorky Jitky Maděrové. Na dílničku je nutné si zarezervovat mís-
to.Akce se koná při minimálním počtu pěti účastníků. Přihlášení a platby 
nejpozději do 11. října. Cena za výrobek je 250 Kč.

27. A 29. ŘÍJNA, 7:30 AŽ 16:00
PODZIMKY V KLUBU S HANKOU A PÉŤOU
Přijď si do Klubu užít spoustu legrace. Připravily jsme pestrý program. 
Zahrajeme si různé hry, vytvoříme zajímavé výrobky a užijeme si spousty 
zábavy. Určitě se nebudeš nudit. Program je určen pro děti od 6 do 15 let.
Přihlášky a platby (v hotovosti) předem nejpozději do 22. října v Klubu dětí 
a mládeže. Minimální počet dětí pro konání akce je osm. Cena: 350 Kč  
(v ceně je strava, pití, materiál na tvoření).

5., 12., 19. A 26. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Dvouhodinový dopolední klubík pro rodiče s dětmi od jednoho roku, kdy 
řízený program (cvičení, hry, říkanky, hra na hudební nástroje) začíná od 
10 hodin. V čase od 9 do 10 hodin mají děti s rodiči možnost volně využívat 
herní prvky a vybavení herny. Vstupné: 60 Kč/návštěva.

7., 14. A 21. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu ro-
dičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Vstupné: 60 Kč/návštěva.

7., 14. A 21. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB
Klub je určen pro děti i dospělé. Malé děti pracují společně s rodiči. Na 
každé schůzce budeme vyrábět jeden předepsaný výrobek pod vedením 
pedagoga. Vstupné: 80 Kč/návštěva.

6. A 20. ŘÍJNA, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Logopedie – náprava řeči je zaměřena především na rozvoj správné výslov-
nosti a na nápravu řeči prostřednictvím různých mluvních cvičení pro děti  
v předškolním věku. Více informací a sjednání schůzek formou SMS u Mgr. 
Kateřiny Nevřelové, Dis. (speciální pedagog – logoped) na tel. čísle: 774 
263 770. Logopedie se koná vždy v sudém kalendářním týdnu. Cena: 200 
Kč/návštěva/30 minut.
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ODS
Co nás čeká po říjnových volbách?

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 ANO.

Z hlediska vesmíru 
nic moc. Určitě ne-
začne obíhat Slunce 

okolo zeměkoule  a nevybuchne 
Mléčná dráha. Vyjde slunce, bude 
nový den, vstaneme, nasnídáme 
se... Prostě život je krásný a nenech-
me si ho kazit.

A pak přichází  mikrokosmická 
dimenze české kotliny. Věřím, že 
po zmíněném probuzení si u ranní 
kávy každý řekne: Tak jsem  odvo-
lil správně, budoucnost je na další 
čtyři roky jen pozitivní, mohu s klid-
ným svědomím vyrazit do práce, do 
školy, na procházku se psem. Vím, 
že jsem se u voleb nenechal uke-

cat populismem a sliby, které nikdo  
v minulém období stejně neplnil. Že 
jsem se zamyslel nad tím, kdo při 
pandemii něco smysluplného dělal, 
a ne jen vyhlašoval chaotická pro-
tizákonná nařízení. Taky jsem vzal  
v úvahu, že pro správnou věc je tře-
ba vybrat lidi, kteří se spolu domluví 
a potáhnou za jeden provaz a nene-
chají  diktátora o všem rozhodovat  
a ještě se jím  zesměšňovat. A určitě 
jsem zvolil osobnosti, které se posta-
ví nemohoucímu obyvateli zámečku  
v Lánech a jeho východním přáte-
lům.

Poté budu optimisticky držet 
palce koalicím, aby tato moje před-

  Jiří Plíhal (ŽpH)
volební zamyšlení naplnily, a to  
rychle. Bude to strašně těžké. Sou-
časní mocní budou házet všechny 
možné klacky pod nohy ostatním, 
jen aby zůstali tam, kde jsou. 

Čeká nás v té naší české kotlině 
veselý, nebo spíš neveselý podzim?

Z pohledu Mnichova Hradiště se 
ale v první fázi nestane nic. Dál pra-
cujme pro komunitu, dál choďme do 
spolků, dál podporujme místní pod-
nikatele, dál zvelebujme své okolí... 
A pokud možno sledujme „pošetilost 
mocných“ v Praze s nadhledem  
a nepřenášejme ji do našeho krás-
ného města.

To je moc hezká otáz-
ka, ale možná spíš 
pro nějakou vědmu. 

Co nás čeká, nevím, ale rozhodně 
už se těším, až tato dlouhá předvo-
lební kampaň skončí. 

Ačkoliv to nikdo neřekne nahlas, 
osobně bych se připravila na zvyšo-
vání daní, protože zadlužený roz-
počet jednoduše moc jiných příjmů 
nemá. Jde o velmi nepopulární tah, 
který čeká naši budoucí vládu, ať už 
v ní bude sedět kdokoliv. Zdražování 

se nevyhneme, už nyní jdou nahoru 
ceny stavebních materiálů. Spousta 
zboží dováženého z Číny buď není 
vůbec k dispozici nebo kvůli zdra-
žení kontejnerové dopravy za neak-
ceptovatelné ceny. Vůbec se nebudu 
pouštět do témat nedostatku čipů v 
automobilovém průmyslu a tlaku na 
elektrifikaci vozidel.

K volbám se podle průzkumů 
chystá téměř 70 procent oprávně-
ných voličů. Je jedno, zda jdete 
volit kvůli změně, nebo podpoře 

  Jana Šťastná (ANO)
stávajícího systému, rozhodně je 
důležité k volbám vůbec dojít. Velmi 
důležité je, aby nás volby nerozdělily 
jako společnost. Čím si totiž všich-
ni procházíme nyní, je zcela jistě 
zkouška naší tolerance. Myslím tím 
nesmyslné nepřátelství mezi skupi-
nami očkovaných a neočkovaných 
spoluobčanů. Pevně doufám, že se 
nedočkáme uzavření škol či zájmo-
vých a volnočasových kroužků pro 
děti a mládež, ať už bude u kormidla 
jakékoliv politické uskupení.

Každé parlamentní 
volby jsou považo-
vány za zásadní  

a přelomové. Nejinak je tomu i letos. 
Pro některé představuje druhý říjno-
vý víkend naději, pro jiné je zdrojem 
obav, a dokonce i strachu. Význam-
nou část společnosti však tento 
svátek demokracie nechává bohužel 
zcela lhostejnou. 

Neodvažuji se předpovídat 
konkrétní volební výsledky a povo-
lební scénáře. Navzdory politickým 
událostem posledních let a vývoji 
politiky jako takové však zůstávám 
optimistou. Chci věřit, že po říjno-
vých volbách vznikne demokratická, 
proevropská, stabilní a akceschopná 
vláda, která bude usilovat o zajiště-
ní rovných příležitostí pro každého 
občana a která bude myslet na ty 

nejslabší a nejzranitelnější z nás. 
Jsou to právě soudržné a solidární 
společnosti, které nejlépe čelí nepří-
znivým okolnostem. To platí pro hos-
podářské krize, přírodní katastrofy  
i pandemické situace. 

Říjnové parlamentní volby 
určí směr, kterým se bude Česká 
republika následující čtyři roky ubí-
rat. Významné přitom nemusí být 
pouze pro celý stát, ale i pro sa-
motné Mnichovo Hradiště. Po pat-
nácti letech, kdy poslaneckou lavici 
opustila Dagmar Mocová, bude mít 
Mnichovo Hradiště s největší prav-
děpodobností opět své zastoupení  
v dolní parlamentní komoře, tentokrát  
v osobě Ondřeje Lochmana. Obča-
né našeho města tak budou moci 
svého poslance jednodušeji inter-
pelovat, upozorňovat ho na aktuální 

  Václav Haas (ČSSD a SZ)
problémy a dávat podněty pro záko-
nodárnou iniciativu.

Také v této souvislosti jsem 
optimistou a chci věřit, že nešvar  
v podobě kumulace funkcí vysky-
tující se dlouhá léta napříč všemi 
politickými stranami konečně skončí  
a nově zvolení poslanci si jedno-
značně zvolí, na jaké úrovni chtějí 
své voliče reprezentovat. Náš stát, 
kraje i města totiž potřebují politiky, 
kteří vykonávají jednu funkci, plno-
hodnotně a s maximálním nasaze-
ním, nikoliv jako „vedlejšák“ po ve-
čerech či víkendech. Sezení na více 
židlích je často ospravedlňováno 
možností synergie a pozitivního vy-
užívání vlivu a kontaktů. Skutečným 
a nevyhnutelným důsledkem je však 
zanedbávání některé z funkcí. A to si 
občané skutečně nezaslouží.

Kdo čeká zázrak, je 
velký snílek. Ve hře je 
jen blaho nás všech. 

To je samozřejmě myšleno  
s nadsázkou. Komu věřit? Který pro-
gram má nás voliče oslovit? Strany  
a hnutí se předbíhají v nabídkách, 
jimž chtějí získat své stoupence. 
Ale koho vybrat? Pandemie vysála 
jak energii, tak i státní kasu natolik, 
že bude velmi obtížné současným 
politikům uvěřit jejich sliby o restartu 
ekonomiky. Návrat k „lepším zítř-
kům“ je v nedohlednu. Stále tento 
vlak někam jede, ale myslím, že 

pouze setrvačností. Kam se podí-
váte, něco někde chybí nebo nefun-
guje. Na určité zboží se čeká nesku-
tečně dlouho, a když už se dočkáte, 
je třikrát dražší. Současná vláda 
nám ukázala, jak se vyjídá hrnec až 
do dna a že i dno se dá ještě více 
prohloubit. Chaotická rozhodování  
a nesmyslná nařízení, která se navíc 
ještě několikrát měnila, také nesvěd-
čila o důvěryhodnosti jejich autorů. 

V každém případě ten, kdo pře-
vezme otěže, ať nový nebo nedej 
bože starý, bude mít nelehký úkol 
to celé ukočírovat. Národ je rozdě-

  Petr Havel (ODS)
len na naštvané, vyhaslé, zklamané  
a ty ostatní. Vítězové voleb ještě 
nemusí být novým vedením státu.  
V každém případě to noví vůdci bu-
dou mít velmi těžké. Přesvědčit ob-
čany a hlavně odstranit všechna ta 
negativa, která nás v současné době 
obklopují a nakopnout společnost, 
aby se opět odlepila od toho pomysl-
ného dna. Nikoho nebudu vyzvedá-
vat ani upřednostňovat. Dávám šan-
ci všem slušným stranám a hnutím. 
Ať volby vyhraje ten, kdo to s naším 
státem myslí OPRAVDU DOBŘE!

INZERCE

Áčko zahájilo ligu výhrou nad Štětím 
a porážkou s rezervou Litoměřic
Po téměř roční odmlce se znovu 
rozjela mistrovská utkání ve stolním 
tenisu. Mnichovohradišťské Áčko je, 
stejně jako poslední dvě sezóny, 
účastníkem 3. ligy skupiny B.

Po prvním domácím utkání 
zůstali tři ligové body za vítězství 
10:1 nad SK Štětí doma. Po skoro 
dvouleté nucené pauze způsobené 
zraněním nastoupil Radek Bukovský  
a stejně jako navrátilec ze zahranič-
ního působení Vlasta Kolář získal 
dva body. Po dvou bodech přidali  
i Vojta Košák a Honza Šimeček, po-

sila ze Sokola Michle.
V druhém nedělním zápase ne-

stačilo Áčko na rezervu Litoměřic. 
Soupeř proti pozměněné domácí 
sestavě (Stránský, Antoš, Košák, 
Kolář a střídající Šimeček) odskočil 
v začátku utkání na rozdíl 0:5. Když 
už to vypadalo, že se daří náskok 
stahovat, nevycházely domácím 
koncovky. Konečné skóre 5:10 tak 
bylo možná až příliš kruté. 

Po úvodním dvojkole se naše  
A družstvo usadilo na 6. místě tabul-
ky se čtyřmi  body a skóre 15:11.

O prvním říjnovém víkendu za-
jedeme do Liberce, kde se nejprve 
utkáme s druhou rezervou extraligo-
vého SKST. Po Céčku pak v neděli 
změříme síly s Déčkem.

Další domácí utkání se sehraje 
23. října, a bude to „derby“ s TTC 
Bělá pod Bezdězem. Začíná se jako 
obvykle ve 14 hodin. V neděli pak do 
mnichovohradišťské sokolovny zaví-
tají soupeři z Roztok u Prahy.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mn. Hradiště
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Vernisáž výstavy obrazů Josefa Marka 
přilákala do muzea přes 130 návštěvníků

Katalog výstavy: pět set 
obrazů na 200 stranách
Při příležitosti výstavy obrazů Josefa 
Marka byl rovněž sestaven a vydán 
objemný katalog, který čítá na pět 
set obrazů. Na více než dvou stech 
stranách naleznete malby olejem, 
akvarelem, temperou, ale také kva-
še, kresby tužkou a hrudkou, tisky 
nebo lavírované kresby. Půvabné 
obrazy zachycují často motivy z Mni-
chova Hradiště a okolních vesnic, 
ale nechybí ani pohledy na vzdále-
nější místa – Chrudimsko, Rokyt-
nici nad Jizerou, Český Krumlov  
a mnohá další. Často zachycova-

nými motivy jsou skalní útvary, řeka 
Jizera, hrady, zámky, květiny a další 
pohledy do přírody, ale také portréty 
a ilustrace.

Katalog lze zakoupit v Muzeu 
města Mnichovo Hradiště za cenu 
195 korun.

Muzeum ještě jednou děkuje 
všem majitelům obrazů pana Marka, 
kteří vyslyšeli výzvu a zapůjčili auto-
rova díla pro digitalizaci a následné 
vytvoření katalogu.

Martin Weiss

V pátek 3. září od 17 hodin se  
v prostorách Muzea města Mnicho-
vo Hradiště konala vernisáž výstavy 
obrazů pořádaná ke 100. výročí na-
rození mnichovohradišťského malíře 
a učitele Josefa Marka (1921–2009).
Akce probíhala ve druhém patře 
zámku v Mnichově Hradišti, kde mu-
zeum sídlí. 

Malířovu tvorbu představil  
a o vlastní vzpomínku se s ostatními 
podělil pan Jaroslav Koloc, o hudeb-
ní doprovod se postaralo Trio Swing 
Society pana Františka Kozderky.

Mezi hosty vernisáže nechyběli 
se svými rodinami synové pana Mar-
ka, Jaroslav a Jiří, a vnuk Daniel, 
mnoho jeho bývalých žáků, kolegů, 
známých a přátel. Celkem se ote-
vření výstavy zúčastnilo přes 130 
návštěvníků.

Během slavnostního zaháje-
ní se uskutečnil i křest více než 
200stránkového katalogu obrazů, 
který byl k příležitosti této jubilejní 
výstavy vydán. Společně jej pokřtili 
starosta Mnichova Hradiště Ondřej 
Lochman, malířův vnuk Daniel Ma-
rek a grafik publikace Lukáš Řípa. 

Svými obrazy do katalogu při-
spělo přes 80 místních obyvatel, 
kteří před několika měsíci ochotně 
zareagovali na výzvu muzea a při-
hlásili se, že obraz (nebo obrazy) 
od pana Marka doma mají. Autorem 
publikace, která obsahuje i malířův 
životopis a vzpomínky pamětníků, je 
kolektiv pracovníků muzea.

Katalog blíže představuje auto-
rovu tematicky a technicky pestrou 
tvorbu, která zahrnuje oleje, akva-
rely, kresby i tisky. Přehlednosti díla 
přispívá jeho rozdělení do tematic-
kých kapitol dle autorových námětů. 
Mezi nimi jsou zastoupena například 
různá místa v Mnichově Hradišti  
a jeho blízkém i vzdáleném okolí 
(náměstí, ulice, zámek, Jizera…), 
hrady, zámky, skály, příroda, ilustra-
ce či portréty. 

V tištěné podobě je katalog ob-
razů Josefa Marka k zakoupení na 
výstavě v muzeu za cenu 195 Kč.

Do jeho elektronické verze je 
možné neustále další obrazy při-
dávat – pokud máte doma obrazy 
Josefa Marka, které v katalogu  
a na výstavě nejsou, ozvěte se nám 

například fotografie, která nedokáže 
odmyslet novodobé, ne vždy vhodné 
zásahy, přístavby a úpravy.

Výstavu obrazů v muzeu může-
te navštívit od úterý do neděle, ote-
vřeno máme vždy od 9 do 16 hodin. 
Výstava trvá až do 31. října 2021.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

prosím. Pište na e-mail muzeum@
mnhradiste.cz, a nebo volejte na tel. 
326 771 001.

Výstava je velmi rozsáhlá  
a dalo by se říci, že je svou velikos-
tí až netypická. Na stěnách mnoha 
místností muzea, tedy nejen ve dvou 
výstavních místnostech, ale i v míst-
nostech stálých expozic, ve vitrínách 
a na malířských stojanech si totiž 

návštěvníci mohou prohlédnout přes 
tři stovky obrazů. Vystaven je i jedi-
nečný cyklus 45 lavírovaných kreseb 
lidové architektury z okolních vesnic 
Mnichova Hradiště (například z Bře-
ziny, Bosně, Dneboha, Mužského, 
Doubravy, Žďáru, Zásadky,…), který 
Josef Marek v letech 1983 až 1985 
vytvořil pro CHKO Český ráj. Do-
kázal tak zachytit detaily lépe než 

Socha Budovce ukrývala 
časovou schránku
Při transportu sochy Václava Bu-
dovce z Budova, která v srpnu za-
mířila ze zámecké zahrady do dílny 
restaurátora, byla v jejích útrobách 
objevena časová schránka. V ní 
byly uložené propagační tiskoviny  
a další dokumenty, ale také Budov-
cův znak. Vzhledem k provedení 
schránky však došlo k velkému 
poškození uložených písemností. 
Jejich záchranou se nyní zabývají 
odborníci na restaurování z Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. 

Podle předběžných zpráv se však 
jedná o dokumenty, které městské 
muzeum ve svých sbírkách již má.

Muzeum nyní připravuje vznik 
nové, plnohodnotné časové schrán-
ky, v níž by mohly být kopie doku-
mentů z roku 1938 a další materiály 
ze současnosti. Času na to není 
mnoho, už příští měsíc má být Bu-
dovcův pomník, který se na náměstí 
vrací po 83 letech,  slavnostně od-
halen.

Martin Weiss

Jezulátko ve Dnebohu
Dneboh zdobí dvě kaple. Ta první, 
stojící v polích a obnovená v roce 
2015, je čtenářům ze stránek Ka-
melotu známá, druhá stojí ve středu 
obce. Na oltáři druhé zmíněné kaple 
je soška Pražského Jezulátka, které 
chybějí ručičky. Jako by se tím opa-
koval dávný příběh...

Roku 1637 probíhala třicetiletá 
válka a pražský kostel Panny Marie 
Vítězné s Jezulátlem byl vypleněn 
saskými vojsky. Kněz Cyril, rodák  
z Lombardie, tehdy v té spoušti nale-
zl pohozenou sošku Jezulátka, která 
neměla ručičky. A uslyšel tajemný 
hlas: „Smilujte se nade mnou a já se 

smiluji nad vámi, dejte mi moje ruce 
a já vám dám svůj pokoj, jak mne bu-
dete ctít, tak vám budu žehnat.“ Otec 
Cyril se s radostí postaral Jezulátku 
o zhotovení nových ručiček.

Nadělme je Jezulátku ze 
Dnebohu také. Kéž jimi zažehná dal-
ší vlny covidu i jiného zla a vyslyší 
všechna dobrá přání ...

O blížícím se Adventu se tak 
může stát obnovená cesta z Přesta-
vlk do Dneboha k Jezulátku velmi 
frekventovanou.

Daniela Břoušková

65 let od první maturity 
v Mnichově Hradišti
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. 
Letos je tomu již 65 let od chvíle, 
kdy první studenti mnichovohra-
dišťské Jedenáctileté střední školy 
Jana Švermy (dnešního gymnázia) 
předstoupili před maturitní komisi. 
Dodnes udržujeme čilé spojení,  
i když nás ubývá. Scházíme se v po-
sledních letech pravidelně každý rok 
jedenkrát v Mnichově Hradišti, kam 
přijíždí i paní profesorka Alenka. Ob-
čas bývají i menší setkání v Praze, 
kde zhlédneme některou zajímavou 
výstavu; jednou jsme byli i v zoo, kde 
nás provedl osobně pan ředitel Miro-
slav Bobek, syn naší kolegyně. Jen 
vloni nám udělal čáru přes rozpočet 
koronavir. 

V onom pro nás památném 
roce 1953 soustavu gymnázií pro-
měnila a doplnila školská reforma  
v síť jedenáctiletek. V kterém okrese 
gymnázium nebylo, byla jedenác-
tiletka nově zřízena. Tak tomu bylo 
i v Mnichově Hradišti a jejími stu-
denty se stali žáci z celého okresu. 
Povinně, i když to mnozí měli blíže 
do Mladé Boleslavi, Turnova nebo 
Jičína. Bylo nás nakonec, když  
k nám přestoupil i Honza Staněk, 34 
z Mnichova Hradiště, Bakova nad 
Jizerou, Bělé pod Bezdězem, Dol-

ního Bousova, Kněžmostu, Sobotky  
i menších obcí, 14 kluků a 20 děvčat. 
Někteří čtrnáctiletí, ostatní patnácti-
letí, protože jsme přicházeli ze 3.  
a 4. ročníků zrušených středních 
škol (dříve měšťanek). 

Také náš první profesorský sbor 
nebyl moc profesorský, ale spíše 
učitelský. Aprobaci pro střední ško-
ly měli jen ředitel – ruštinář Miloslav 
Nepimach, náš třídní – historik Karel 
Menzel a ještě, myslím, zeměpisář-
ka Julie Poláčková. Teprve v dalších 
dvou letech přišly ruštinářka Vlasta 
Čapková, matematička Alena Cha-
loupská (provd. Trejbalová, později 
dlouholetá ředitelka Lepařova gym-
názia v Jičíně), tělocvikářka Alena 
Macháňová (provd. Pražáková) 
a pak další. Ovšem výborní byli  
i učitelé – absolventi bývalých učitel-
ských ústavů: češtinář Josef Košek, 
fyzikář Antonín Polívka, tělocvikáři 
Jaroslava Rakouská a Alois Thorov-
ský A nesmím zapomenout ani na 
vševěda Josefa Břečku, matematiky 
Josefa Bičíka a Josefa Laurina, ruš-
tinářku Matyldu Šindelářovou nebo 
přírodopisce Miroslava Zachovala. 
Snad jsem na nikoho z našich peda-
gogů nezapomněl.                  ...12
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MONTÁŽNÍ DĚLNÍK a SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
- po zapracování až 36.200,-CZK + další benefity
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INZERCE

, spol. s r.o. 
Výrobce zdvihací techniky, závod Příšovice 
 

Hledáme vhodné kandidáty na pozici 

ELEKTROMECHANIK 
 

Náplň práce: 
- výroba elektrických rozvaděčů 

- kompletace, montáž a servis elektrického vybavení zdvihací techniky 

Požadujeme:  
- osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb., §6, §8 

Výhodou: 
- základní znalost práce na PC 

- základní znalost programování frekvenčních měničů 

Co vám můžeme nabídnout: 
- práci v klidném, čistém a moderním prostředí 

- individuální přizpůsobení pracovní doby v návaznosti na dopravní možnosti 

- dovolenou si plánujete po dohodě s vedoucím dle vlastní potřeby (nemáme  

celozávodní dovolenou) 

- individuální finanční ohodnocení za odpovídající pracovní nasazení a zručnost 

- možnost vyzkoušet si práci v rámci dohody o provedení práce 

 
Mzda: 28.000 – 37.000 Kč hrubého / měsíc 

 
Kontakt: GIGA, spol. s r.o., Příšovice 218, 463 46 Příšovice 

               Ing. Pavel Zachar – 736 646 238, p.zachar@gigasro.cz 

 
 

INZERCE

ZUŠ zve do Konírny na výstavu malíře 
Pavla Vašíčka, rodáka z Hradiště
Mnichovohradišťský rodák a akade-
mický malíř Pavel Vašíček bude vy-
stavovat letos v říjnu v ZUŠ Mnicho-
vo Hradiště, odkud vedly jeho první 
kroky do světa umění.

Pavel Vašíček se narodil v roce 
1979 a studoval na třech výtvar-
ných školách. Šperk v Turnově, sklo  
v Novém Boru a malbu na pražské 
Akademii výtvarných umění v ate-
liéru klasických malířských technik 
legendárního Prof. Zdeňka Berana. 
Ve své tvorbě od počátku uplatňuje 
značně široké výrazové pole sa-
hající od hyperrealistických kreací, 
přes expresi, až k dílům vyznaču-
jícím se neobyčejnou barokizující 
velkorysostí, pregnantní symbolikou  
a ojedinělou virtuozitou tvůrčího 
zpracování.

Do dnešní doby má za sebou 
více než 50 samostatných a skupi-
nových výstav. Aktuálně jeho dílo 
prezentuje galerie Collett v italských 
Benátkách. Vašíčkova díla jsou 
zastoupena ve sbírkách Národní 
galerie v Praze, Alšově jihočeské 
galerii v Hluboké nad Vltavou, Ga-
lerii hlavního města Prahy, Gasku 
v Kutné Hoře a dále ve sbírkách ve 
Španělsku, Německu, Rakousku, 
Holandsku, Finsku nebo USA.

Výstava bude slavnostně za-
hájena v úterý 26. října v 17 hodin  
v Galerii Konírna v ZUŠ.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

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)

65 let od první maturity v Mnichově Hradišti...
...dokončení z titulní strany

Byli jsme tři, někteří Hradišťáci 
čtyři roky nejvyššími pány vznikající 
jedenáctiletky. Myslím, že se ve třídě 
vytvořila velmi dobrá parta, třebaže 
jsme občas byli považováni za malé 
děti. Mohli jsme chodit do družiny, 
vedené paní Grindlovou, měli jsme 
po celou dobu i žákovské knížky, 
které se plnily zápisy typu: „Lítá 
ztřeštěně po chodbách!“ Na mno-
hé události rádi vzpomínáme i po 
letech. Kromě výuky jsme absolvo-

vali chmelovou brigádu, týden jsme 
sázeli stromky v Příchovicích, cvičili 
jsme na Strahově na první celostátní 
spartakiádě, jezdili jsme na výlety 
a do divadel, nezapomenutelný byl 
zimní lyžařský kurz v Krkonoších, 
uspořádali jsme přímo ve škole ta-
neční kurz s mistrem Brousilem, Va-
šek Havelka nám četl o přestávkách 
Žákovy Študáky a kantory. Jarda 
Šťastný vyprávěl o svých dobro-
družstvích s dědečkovým motocy-
klem, Bousováci o jízdách lokálkou 
„Adelaidou“, my Soboťáci jednou 

přidali dojem ze stržené Stalinovy 
sochy v Bosni. Pokusili jsme se také 
vydat asi tři čísla třídního časopisu, 
povedl se nám maturitní ples s libe-
reckým orchestrem Alfa Ládi Bareše  
a zvládli jsme i maturitu. Ostudu 
jsme snad nedělali ani potom – 25 
z nás absolvovalo některou vysokou 
školu.                      

Karol Bílek

P.S.: Letos se nás sešlo třináct  
a paní profesorka Alena Macháňo-
vá-Pražáková se synem.

Nový ceník sběrného dvora schválila rada
...dokončení ze strany 3

Jak to bývá, ceny se nesnižují, 
ba naopak. Náklady na likvidaci od-
padů shromážděných ve sběrném 
dvoře za období jednoho měsíce 
již překračují 650 tisíc Kč. Navíc 
někteří občané města likvidují od-
pad vzniklý jejich podnikatelskou 
činností jako odpad komunální, tedy 
na účet všech obyvatel. Rada města 

se proto rozhodla aktualizovat ceník 
pro odkládání odpadů ve sběrném 
dvoře s platností od 1. října. Ten 
dosavadní platil od roku 2013. Aktu-
ální ceník naleznete na webu města 
(www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/
odpadove-hospodarstvi/sberny-
-dvur). Hlavní změnou jsou limity 
pro bezplatné odkládání některých 
odpadů nebo za zvýhodněnou cenu. 
Konkrétně se jedná o rozměrný od-

pad a biologicky rozložitelný odpad 
– každé z těchto komodit může ob-
čan odložit zdarma maximálně tunu 
ročně. Další kilogramy pak musí 
uhradit. Podobě je tomu u odkládaní 
stavební sutě – zvýhodněná cena 
2,01Kč/kg je účtována při odložení 
první tuny na občana a rok. Další 
kilogramy jsou pak zpoplatněny dle 
nákladů na likvidaci odpadu, které 
účtuje Compag městu. (jm)


