
VOLBY
23. a 24. září se uskuteční 
volby do obecních zastupi-
telstev. O organizaci voleb  
i kandidátech se dozvíte víc 
na tematické dvojstraně. 
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ŠKOLKA
Dokončovací práce si ještě 
pár týdnů vyžádají, ale do 
Mateřské školy Mírová se 
už vracejí děti. Rekonstruk-
ce se chýlí ke konci.
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SOUSEDSKÁ
V sobotu 17. září se opět 
všichni potkáme na náměs-
tí. Po roce se vrací Soused-
ská slavnost. Jaké taháky 
nabízí její program?
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INZERCE

Díky třicetimilionové dotaci nabírá lávka 
přes dálnici na Horku velmi reálné obrysy
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zárijové konce
a zacátky

Vážení Hradišťáci,

s příchodem září se pro většinu z nás mnoho nemění. Dobereme 
těch pár dní dovolené, které jsme si na léto vyčlenili, a s alespoň 
trochu osvěženou myslí se vrátíme do práce. Školáci jsou na tom 
hůř. Vzpomínám si na ten pocit, kdy jsme byli ještě školou povinní 
a červenec se přehoupl do srpna. Z prázdnin najednou zbývala 
pouze ta kratší „polovina“ a prázdninová bezstarostnost se začala 
vytrácet. Ale co se dá dělat, všichni máme své povinnosti a každý 
konec představuje nový začátek. Takže školáci, hlavy vzhůru, nový 
školní rok s sebou přináší nová dobrodružství, nové vědomosti  
a přátelství a přinejmenším se opět můžete těšit na prázdniny. Pře-
ji Vám, ať se Vám ve škole líbí.

V Mnichově Hradišti máme štěstí, že závěr léta se u nás pojí 
se Sousedskou slavností. Ta je letos naplánovaná na sobotu 17. 
září a nepochybuji, že městu opět vtiskne ten uvolněný festivalový 
ráz, jako při každém dosavadním ročníku. Pokud se „Sousedská“ 
trefí do babího léta, čeká nás ještě poslední závan prázdninové 
pohody.

Letošní září přináší také konec funkčního období komunálních 
politiků. Volby jsou naplánované na 23. a 24. září a v Mnichově 
Hradišti tentokrát kandidují pouze dvě uskupení, ODS a Žijeme 
pro Hradiště. To je skutečnost z mnoha důvodů neradostná. Lze 
totiž předpokládat, že určitá část místních si z omezené nabídky 
nevybere a bude po čtyři roky postrádat zastoupení. Výměna ná-
zorů je hnacím motorem demokracie a z diskuze vznikají nejlepší 
nápady. Malý počet kandidujících subjektů se navíc může promít-
nout do volební účasti. Přesto bych na Vás chtěl apelovat, abyste 
k volbám přišli. Každé vedení města se potřebuje opírat o hlasy 
svých voličů a cítit dostatečně silný mandát, aby mohlo realizovat 
svůj program.

Ať volby dopadnou jakkoliv, zastoupení pouhých dvou uskupe-
ní v zastupitelstvu města neznamená, že by příznivci jiných stran 
a hnutí neměli zastání. Úkolem zastupitelstva je zastupovat oby-
vatele celého města. Obracejte se proto na své zastupitele, uchá-
zejte se o místa v komisích a výborech, ptejte se a buďte aktivní. 
Mnichovo Hradiště se dlouhodobě vyznačuje aktivní občanskou 
společností, doufám, že tomu tak bude i nadále.

 
Jiří Plíhal, místostarosta města

Výbor Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI) rozhodoval v červ-
nu o podpoře projektů ucházejících 
se o dotaci z programu Křížení ko-
munikací 2022. Mnichovo Hradiště, 
které přihlásilo projekt lávky přes 
dálnici D10, uspělo a získalo dotaci 
ve výši 29,5 milionu Kč. Co to zna-
mená? Že výstavba spojnice, o níž 
mnozí Hradišťáci tak dlouho snili, je 
na dosah.

Dosavadní hladký postup v tom-
to projektu je až s podivem. O mož-
nostech výstavby spojnice, která by 
zvýšila prostupnost krajiny po obou 
stranách dálnice, učinila z kopce 
Horka opět snadno dosažitelný cíl 
pěších výletů a vytvořila bezpečné 
spojení s Dobrou Vodou a Lhoticemi, 
se hovořilo po desetiletí. Zlom nastal 
v roce 2021, kdy Nadační fond ŠKO-
DA AUTO podpořil přípravu projektu 
částkou 1,485 milionu Kč. 

Město následně projekční  
a inženýrskou činnost dofinancovalo 
částkou 924 tisíc Kč a jako projekční 
kancelář vybralo AP atelier architek-

Poslední zasedání 
zastupitelstva

V pondělí 5. září se od 17 hodin 
na sále ZŠ Studentská uskuteční 
poslední zasedání zastupitelstva 
města ve stávající sestavě. Projed-
návané body a materiály k nim zá-
jemci naleznou na webu města. Po 
volbách, které se uskuteční 23. a 24. 
září, bude následovat ustavující za-
sedání nového zastupitelstva. (wes) 

ta Josefa Pleskota. Projektová doku-
mentace byla zpracována v druhé 
polovině roku 2021, letos v únoru 
město získalo stavební povolení  
a v březnu podalo žádost o dotaci. 
Vedení města předem avizovalo, že 
její získání je pro realizaci investiční 
akce zcela klíčové. Celkové náklady 
by se totiž měly pohybovat kolem 35-
40 milionů Kč.

„Zatím vše běží dle optimistické-
ho scénáře. Doufejme, že tomu tak 

bude i nadále,“ konstatoval po získá-
ní takřka třicetimilionové dotace sta-
rosta Ondřej Lochman. „Dodavatele 
začneme s ohledem na nestandard-
ní poměry v českém stavebnictví  
a nejisté ceny hledat letos v prosinci. 
To už by podle našich zpráv mělo 
docházet ke zklidňování současné 
turbulentní situace. Vysoutěženo 
bychom chtěli mít zhruba v únoru 
2023, aby v dubnu mohla být zahá-
jena výstavba,“ dodal starosta.

Město se rovněž pokusí zajis-
tit spolufinancování ještě z dalších 
zdrojů.

Přes lávku by výhledově měla 
vést cyklostezka, která propojí mni-
chovohradišťskou Nákladní ulici  
v jihovýchodní části města s Huso-
vou alejí, lávkou a Dobrou Vodou. 
Aby se cyklisté vyhnuli přecházení 
frekventované silnice II/268 (tah 
Mimoň – Kněžmost), cyklostezka je 
povede mírnou oklikou kolem potoka 
Veselky, pod silniční most a násled-
ně podél silnice II/268 k již zmiňova-
né aleji na Horku. Následně jezdci 
překročí dálnici a ve stínu lip začnou 
stoupat k Českému ráji. 

„Na straně za dálnicí už nyní ře-
šíme výkupy pozemků v okolí Horky, 
abychom na výstavbu lávky mohli 
bezprostředně navázat budováním 
cyklostezky na Dobrou Vodu, odkud 
lze pokračovat na Boseň nebo Kněž-
most,“ dodává Ondřej Šindelář, pro-
jektový pracovník městského úřadu.

Martin Weiss

ˇ
ˇ
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Do mateřské školy v Mírové ulici se vracejí 
děti, práce na zahradě ještě pokračují
Realizovat velké investiční akce, 
jako je revitalizace náměstí, lávka 
přes Jizeru nebo kompletní rekon-
strukce mateřské školy, je náročné 
i za standardní situace a letošní 
rok vzhledem k válce na Ukrajině 
mezi standardní rozhodně nepatří. 
Přestože některé investiční akce 
okolnosti zkomplikovaly více či do-
konce zásadně, rekonstrukci školky 
v Mírové ulici se podaří dokončit jen 
s minimálním zpožděním. Přestože 
dokončovací práce ještě několik týd-
nů potrvají, hlavní úkol se podařilo 
splnit – v prvních zářijových dnech 
se do čtveřice opravených tříd vrací 
děti a brzy se otevře i nová třída.

„Firma Marhold, která rekon-
strukci školky provádí, si zaslouží 
velký dík. Především za odvedenou 
práci, ale také za přístup a rovné jed-
nání,“ říká starosta Ondřej Lochman 
na adresu zhotovitele, který musel 
během stavby řešit skryté vady 
budovy či prudké zvýšení nákladů  
a přitom byl neustále pod tlakem ze 
strany města, které této investiční 
akci dalo nejvyšší prioritu.

Ve školce takříkajíc nezůstal ká-
men na kameni. Polovina školky je 
nyní podsklepená, na místě někdejší 
kuchyně vznikla nová třída, která je  
s hlavní budovou propojená chod-
bou, vzniklo zázemí pro pedagogic-
ký sbor, budova má nový výtah, fa-
sádu, střechu, v příštích týdnech se 
školka dočká i nové zahrady... Že šlo 
o generální úpravy budovy, ilustruje 
moment, kdy stavební firma odstra-
ňovala starý výtah, který bylo třeba  

z útrob školky doslova vysekat. Upro-
střed objektu tak napříč patry vznikl 
po odstranění starého výtahu volný 
prostor o rozměrech cca 5x5 metrů, 
přičemž otvorem ve střeše bylo vidět 
nebe. Je až s podivem, že od této 
chvíle uplynuly pouze měsíce.

Třídy fungující dosud v náhrad-
ních prostorách se opět vracejí do 
budovy školky, nová třída, která by 
měla definitivně vyřešit zájem o mís-
ta v mnichovohradišťských školkách, 
začne fungovat o něco později. Její-
mu uvedení do provozu bude před-

cházet kolaudace a dodatečný zápis,  
o jehož konání bude školka i město 
informovat všemi svými informační-
mi kanály.

Rekonstrukce a rozšíření Mateř-
ské školy Mírová bude stát zhruba 
40 milionů korun, přičemž necelých 
19 milionů se městu podařilo získat 
z Ministerstva pro místní rozvoj.

Vedle zhotovitele by město rádo 
poděkovalo za spolupráci součas-
né ředitelce školky Lence Dutkové 
i bývalé ředitelce Aleně Volfové, za 
jejíhož působení práce na projektu 

začala, dále rodičům za trpělivost  
a rovněž všem, které stavba v Míro-
vé ulici omezovala.

Až bude dokončena zahrada 
školky, dojde k propojení několika na 
sebe navazujících školských areálů 
– mateřské školy, školy na náměstí 
a komunitního centra. Rovněž se 
otevře cesta demolici objektu bývalé 
školky, na jejímž místě vznikne park 
nebo nová knihovna. Mírová ulice 
tak bude kompletně hotova.

Martin Weiss

Stav domova Modrý kámen 
posuzuje město i kraj

V letošním roce evidují správní od-
bory po celé zemi nebývalý nárůst 
zájmu o cestovní doklady a správní 
odbor městského úřadu není výjim-
kou. Jak informovala vedoucí odbo-
ru Marcela Dražilová, tolik žádostí 
úřednice nepamatují za posledních 
20 let. Zájem dramaticky stoupal již 
od února, největšímu náporu odbor 
čelil v červnu a červenci. V srpnu již 
zájem klesal. Vzhledem k nebývalé-
mu zájmu o cestovní pasy doporu-
čoval správní odbor vyřídit žádost  
o nový cestovní doklad raději v před-
stihu. Situace byla totiž v letošním 
roce totožná napříč republikou, což 
vedlo k zahlcení tiskárny Minister-
stva vnitra, kde nové pasy vznikají. 
30denní lhůta pro vydání nového 
dokladu tak byla často beze zbytku 
využita. Frontám na úřadě se mohli 
žadatelé vyhnout rezervováním ter-
mínu přes Portál občana. (wes)

Největší zájem o pasy 
za posledních 20 let

Úpravy uličních prostorů v seve-
rovýchodní části města pokračují.  
V srpnu proběhla příprava podkla-
du vozovek v ulicích Komenského  
a Boženy Němcové, v Komenské-
ho ulici dodavatel osadil obrubníky  
a v září by měl být v obou ulicích re-
alizován nový živičný povrch. Vozov-
ky tak budou dokončeny. Chodníky, 
parkovací stání a křižovatky budou 
rekonstruovány od jara příštího roku 
v rámci další etapy, do té doby však 
budou všechny tyto povrchy zajiště-
ny provizorně, aby mohly být v mezi-
čase užívány. 

Na jaře 2023 započne rekon-
strukce zmíněných částí uličních 
prostor a částečná rekonstrukce 
povrchů v Mánesově a Přemyslově 
ulici. Práce potrvají po celý příští rok, 
omezení však budou vždy pouze  
v úsecích, kde budou probíhat sta-
vební práce. (wes)

V ulicích na Habeši 
bude letos nový asfalt 

Začátkem července byly na Olšině 
v sousedství restaurace Pod Hrady 
umístěny nové herní prvky pro děti. 
Konkrétně jde o pružinovou hou-
pačku a dětský hrad se skluzavkou 
a houpačkami. Nacházejí se ve 
spodní části zdejšího hřiště a jejich 
instalace si vyžádala trvalé přesunu-
tí fotbalové brány.

Vedle této drobné investice se 
Olšina má dočkat v areálu hřiště 
výhledově rovněž své společenské 
místnosti. Patří totiž k několika po-
sledním místním částem, kde místo 
pro komunitní setkávání dosud chy-
bí. Přestože město již má zpracova-
ný projekt dřevěné klubovny z pera 
Ing. arch. Tomáše Peciny, a to včet-
ně stavebního povolení, realizace je 
zatím v nedohlednu. Odvislá bude 
od získání dotačního titulu, o který 
se bude město nyní pokoušet žádat. 
(wes)

Nové herní prvky
na Olšině už slouží

Pár nejsledovanějších čápů v Mni-
chově Hradišti a okolí letos vyvedl tři 
mláďata. Ta byla v červnu okroužko-
vána a koncem června zahájila prv-
ní letové pokusy. Ty byly zprvu velmi 
krátké, ale mladí čápi si techniku letu 
rychle osvojili a z hnízda se vydáva-
li na stále delší výlety. Na přelomu 
července a srpna již mladí opeřenci 
v hnízdě osaměli, a v polovině srpna 
tak byli v hnízdě k vidění už spíše 
sporadicky. Péče ze strany rodičů 
skončila, a tak se mladí museli začít 
ohánět, aby se připravili na svou prv-
ní cestu ze svého domova na okraji 
Českého ráje do afrického zimoviště.

Evropští čápi se většinou vydá-
vají do Afriky jihovýchodní cestou 
přes Slovensko, Maďarsko, Rumun-
sko a Bulharsko do Turecka a dále 
přes Izrael, případně západní cestou 
přes Španělsko a Gibraltar do zá-
padní Afriky. (wes)

Čápi z Hradiště míří 
do afrických zimovišť

Pokud patříte ke klientům České 
pošty a využíváte její pobočku na 
Masarykově náměstí, brzy budete 
ze vstupního vestibulu do haly pošty 
vstupovat novými dveřmi. Ty sou-
časné, které s interiérem secesní 
budovy na první pohled nekorespon-
dují, nahradí nové masivní dřevěné 
dveře ladící s dveřmi, kterými se 
vstupuje za přepážky. Město uspělo 
s žádostí o dotaci a získalo na výmě-
nu dveří prostřednictvím Místní akč-
ní skupiny Český ráj 261 tisíc korun 
v rámci Programu rozvoje venkova, 
což představuje pokrytí nákladů ve 
výši 80 procent. Dodavatelem dveří 
bude místní firma, která zvítězila  
v soutěži. 

Budova pošty na náměstí, 
někdejší spořitelna, je v majetku 
města, Česká pošta je v historické 
budově z roku 1915 v nájmu. Objekt 
je památkově chráněn.  (wes)

Interiér pošty vyladí
masivní dřevěné dveře

Na sídlišti Jaselská došlo k úpravě dopravního režimu, 
na podzim začínají práce v ulici Čsl. armády
Na dosud hotové tři etapy revitaliza-
ce sídliště Jaselská o prázdninách 
navázala rozsáhlá úprava zdejšího 
dopravního režimu. Ta se týká ulic 
V Cestkách, Dukelské, K Vořechu, 
Řadové, Na Úvoze, Sadové a Na 
Výsluní. 

Celá lokalita je nyní vyznačena 
jako zóna s předností zprava. Platí 
tu omezení maximální povolené 
rychlosti, a to na 30 km/h, a do zóny 
je zakázán vjezd vozidel o váze nad 
3,5 tuny. S vidinou této změny byly 
dotčené komunikace již projekto-
vány. Cílem této úpravy je celkové 
zklidnění lokality. Přestože nové 

značení je již několik týdnů v plat-
nosti, město doporučuje pohybovat 
se v lokalitě s maximální obezřet-
ností.

Co se týče pokračování staveb-
ních prací na sídlišti, letos na pod-
zim by měla být zahájena již čtvrtá 
etapa, jejímž předmětem je rekon-
strukce ulice Čsl. armády. Na tu se 
městu podařilo získat dotaci ze Stát-
ního fondu podpory investic, kon-
krétně z podprogramu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích.  
V srpnu probíhalo výběrové řízení,  
v době uzávěrky tohoto vydání však 
ještě nebyl dodavatel potvrzen.

Předmětem nadcházející etapy 
bude obnova dopravní a technické 
infrastruktury v jižní polovině sídli-
ště. Konkrétně dojde k rekonstrukci 
chodníků na obou stranách v ulici 
Čsl. armády a chodníků vedoucích 
k jednotlivým domům, rekonstrukci 
vozovky, rekonstrukci a doplnění kol-
mých parkovacích stání, rekonstrukci 
a zkapacitnění přilehlého parkoviště, 
doplnění veřejného osvětlení a k sa-
dovým úpravám (vysázeno bude 28 
jerlínů). Investiční akce přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti na sídlišti (zpo-
malovací opatření, zavedení zóny 
30), zvýší počet parkovacích míst  

o 66, přispěje k retenci dešťových 
vod a sjednotí použité materiály  
a mobiliář, čímž celkově zvýší es-
tetickou úroveň této části města. 
Na tento projekt naváže rovněž re-
konstrukce kontejnerových hnízd 
podobně, jako tomu bylo v Jaselské 
ulici.

Start 4. etapy, jejíž celkové ná-
klady činí bezmála 15 milionů korun, 
je plánován na září. Realizace bude 
probíhat po zbytek letošního a po 
celý příští rok.

Martin Weiss
 

Ze Středočeského fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek Inte-
grovaného záchranného systému 
se městu podařilo získat příspěvek 
100 tisíc korun na vybavení Jednot-
ky Sboru dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště. Jedná se o nářadí, 
které hasičům poslouží zejména při 
zásahování u dopravních nehod, ale 
nejen u nich.

Ke 100 tisícím od Středočeské-
ho kraje město přidalo z vlastního 
rozpočtu ještě 25 tisíc korun a za 
tyto peníze pro hasiče pořídilo hli-
níkový záchranářský žebřík, podklá-
dací bloky a nastavitelnou prahovou 
opěru pro stabilizaci havarovaných 
vozidel nebo výkonné svítilny s pří-
slušenstvím. Toto nové vybavení 
rozšíří výstroj místní jednotky hasi-
čů a až se s ním členové jednotky 
seznámí, bude nasazeno při ostrých 
zásazích. (wes)

Jednotka hasičů 
získala vybavení 

Budova Domova Modrý kámen, ve 
kterém dnes žije zhruba sto seniorů, 
byla dokončena a předána do užívá-
ní v roce 1999, kdy se do novostav-
by přestěhovali klienti ze zrušeného 
domova pro seniory ve Vlčím Poli. 
Architektonicky zajímavý objekt 
však už od začátku provozu vykazo-
val technické nedostatky, ke kterým  
v posledních letech přibyla ještě kon-
čící životnost některých materiálů  
a technických zařízení. Vzhledem 
k množství závad a nutných oprav 
nechalo město mladoboleslavskou 
firmou Prozis zpracovat stavebně-
-technický posudek, který zhodnotí 
stav stavebních konstrukcí i všech 
technických zařízení. Hotov má 
být nyní v září. Na základě zjištění  
a doporučení, která posudek při-
nese, bude stanoven rozsah oprav  
a jejich harmonogram.

Klienti a personál domova se 
totiž setkávají se zatékáním, nedo-
statečně těsnícími okny, potýkají se 
s nevyhovujícím systémem větrání, 
komplikovaným chlazením vnitř-
ních prostor v létě nebo vytápěním  
v zimě. Úpravu si žádají rovněž roz-
vody vody, vedení signalizačního 
zařízení nebo zastínění. Stav střešní 
krytiny je též špatný.

Město, které je vlastníkem bu-
dovy, výrazněji do objektu investo-
valo v roce 2018, kdy modernizovalo 
systém vytápění. Proběhla celková 
rekonstrukce kotelny, výměna tepel-
ných zdrojů a došlo rovněž na re-

gulaci rozvodů ústředního topení. 
„Opatření výrazně snížila ekono-
mickou náročnost budovy a při sou-
časných cenách energií je reálný 
výhled úspor více než dvojnásobný,“ 
komentuje místostarosta Jan Mareš. 
Díky tomu Středočeský kraj, který 
Domov Modrý kámen zřizuje a bu-
dovu má od města v pronájmu, vý-
razně ušetří.

Právě skutečnost, že budovu má 
v majetku město, ale užívá ji dlou-
hodobě Středočeský kraj, větším 
investicím do objektu brání. Město 
na údržbu dlouhodobě vynakládá 
veškeré finance, které získá jako 
nájemné, v některých letech i více.  
V této souvislosti však bylo radnici  
v minulosti ze strany finanční kont-
roly vytýkáno, že se nechová jako 
řádný hospodář. Před deseti lety 
navíc došlo ze strany kraje k poníže-
ní nájemného na polovinu, tedy na 
současných 460 tisíc korun ročně, 
a dosud se jeho opětovné navýše-
ní nepodařilo dojednat. Vzhledem  
k dlouhodobé povaze této situace se 
zastupitelé města v minulosti zabý-
vali rovněž možností převedení ob-
jektu na kraj. K tomuto kroku se však 
neodhodlali.

Město opakovaně Středočeský 
kraj žádalo o jednání na toto téma. 
To se uskuteční v průběhu září.  Me-
zitím situaci posuzuje krajská komi-
se pro majetek.

Martin Weiss

Cestu z centra města do lokality 
za zámkem si mohou pěší zkrátit, 
pokud se vydají pěšinou pod zá-
meckou zdí, která začíná v ulici  
V Lípách a za zámeckou jízdárnou 
se napojuje na ulici Za Zámkem. 
Tato spojnice je nově osvětlená lam-
pami veřejného osvětlení. Lampy, 
jejichž dodavatelem byla společnost 
Eltro Šťastný, byly zvoleny tak, aby 
nerušily pohled na zámeckou zeď  
a nebyly zdrojem zbytečného svě-
telného smogu. Jde o minimalistická 
LED svítidla na nižších, čtyřmetro-
vých sloupech.

Vzhledem k veřejné debatě  
o světelném smogu a rovněž o ná-
kladech na veřejné osvětlení vedení 
města připravuje postupné zavedení 
takového systému, který umožní re-

Pěšinu pod zámkem nově 
osvětlují lampy 

gulovat u lamp a svítidel pouličního 
osvětlení intenzitu či nechat ve vy-
braných hodinách svítit například 
pouze každou třetí lampu. Některá 
svítidla instalovaná v posledních le-
tech to již umožňují, jinde k zavedení 
této možnosti dojde při postupné 
obměně svítidel a příslušné infra-
struktury. 

Město v posledních letech na-
hrazuje starší klasická svítidla LED 
technologií a díky nedávno zpraco-
vanému elektronickému generelu 
veřejného osvětlení má o celé sou-
stavě velmi dobrý přehled.

Úprava lokality pod zámkem 
bude nyní pokračovat zvelebením 
okolí kašny, tedy realizací jednoho 
z vítězných projektů přihlášených do 
Melounu pro Hradiště. (wes)
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Mnichovo Hradiště patří svou veli-
kostí dle počtu obyvatel do katego-
rie malých měst. Přesto se mu daří 
realizovat poměrně velké investiční 
projekty. V posledních letech napří-
klad stavbu dopravního terminálu, 
komunitního centra nebo dvě etapy 
revitalizace náměstí. Aby si mohlo 
tyto nákladné projekty dovolit, neči-
nilo tak na úkor běžné péče a nemu-
selo se zadlužovat, aktivně se snaží 
získávat dotační tituly. A nutno říci, 
že se mu to daří.

O mimořádné dotaci ve výši 
úctyhodných 29,5 milionu Kč ze 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury na stavbu lávky přes dálnici jste 
se mohli dočíst už na titulní straně. 
Menší, i když řádově milionové do-
tace, se městu podařilo zajistit i na 
další projekty.

Například na kompletní rekon-
strukci budovy Klubu. Přestože  
v letošním roce se kvůli neúspěš-
nému výběrovému řízení stavbu 
rozběhnout opět nepodařilo a město 
o již dříve získanou dotaci přišlo, žá-
dost podalo znovu a dva miliony od 
Nadačního fondu ŠKODA AUTO má 
opět k dispozici. Pokud budou okol-
nosti příznivější a podaří se nalézt 
dodavatele, práce na Klubu mohou 
na jaře začít. Třímilionovou dotaci od 
Středočeského kraje město získalo 
na probíhající rekonstrukci pilířové 

Sdílená kola Nextbike se 
těší stabilnímu zájmu
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Náměstí má charakter obytné zóny. Co to znamená? 
A v čem řidiči kolem radnice nejčastěji chybují?
Východní část náměstí, mezi histo-
rickým vstupem do budovy radnice 
a základní školou, prošla revitalizací 
již v roce 2021. Prostranství kolem 
radnice se proměnilo nejen staveb-
ně, ale také z pohledu řidičů. A tře-
baže provoz se sem vrátil již dávno, 
městská policie upozorňuje na to, 
že mnozí si na nové pořádky dosud 
nezvykli.

Celé náměstí má povahu obyt-
né zóny. To znamená, že maximální 
rychlost, kterou se tu vozy mohou 
pohybovat, činí 20 km/h, chodci a 
cyklisté mají před automobily před-
nost a mohou se pohybovat po celé 
šířce ulice (dokonce si tu mohou po-
dle zákona na silnici hrát děti) a řidiči 
nesmí chodce ohrožovat. Na druhou 
stranu jsou chodci povinni umožnit 
vozidlům průjezd. V nutných přípa-
dech jsou však kvůli chodcům řidiči 
povinni úplně zastavit.

Charakter obytné zóny rovněž 
udává, kde mohou řidiči parkovat 
– výhradně na místech k tomu ur-
čených. V případě Masarykova ná-
městí to znamená vždy vpravo, po 
jeho obvodu. Parkovací místa jsou 
vyznačena (v prostoru od lékárny po 
galanterii jde o šikmá stání, od trafi-
ky po večerku na výjezdu z náměstí 
jde o stání podélná). Stát kdekoliv 
vlevo je zakázáno. 

„Není možné parkovat mezi 
květníky před starým vstupem do 
radnice ani u plotu, který ohrani-
čuje aktuálně probíhající stavbu v 
severní části náměstí. A nebude to 
možné ani po dokončení revitalizace 
náměstí,“ konstatuje Petr Kožený, 
velitel Městské policie Mnichovo 
Hradiště, který dodává, aby si řidiči 
raději ověřili, že nestojí na chodníku 
– vodítkem jim může být bílé vodo-
rovné dopravní značení ohraničující 

parkovací místo i barva dláždění 
(pod parkovacími místy je šedá dlaž-
ba, chodníky jsou dlážděné okrovou 
dlažbou). Překážky v podobě ob-
rubníků parkovací zóna obsahovat 
nesmí.

Vzhledem k častým střetům 
vozů s květníky a lampami veřej-
ného osvětlení ve východní části 
náměstí přistoupil investiční odbor 
městského úřadu na jaře k přezna-
čení kolmých parkovacích míst. 
Současná šikmá stání nutí řidiče vy-
jíždět pod úhlem, kdy je pro ně tento 
mobiliář lépe viditelný. Šikmá stání 
rovněž pomáhají odstraňovat další 
nešvar v podobě vyjíždění z náměstí 
do protisměru.

Před revitalizací bylo možné z 
prostoru náměstí před lékárnou vy-
jíždět na hlavní silnici a pokračovat 
buď směrem k Turnovské ulici nebo 
směrem k hotelu U Hroznu. To dnes 

možné není. Při vjezdu na náměstí 
jsou řidiči značkou informováni ne-
jen o obytné zóně, ale zároveň o jed-
nosměrce a jediný výjezd z náměstí 
je tak do ulice Palackého. Zejména 
u místních ale platí, že zvyk je želez-
ná košile, proto se strážníci městské 
policie snaží stále působit zejména 
osvětově. Zákazovou značku na 
místě někdejšího výjezdu z náměstí 
zákon nevyžaduje.

Stavební práce na náměstí v 
letošním roce pokračují a platí, že 
prostor mezi Klubem a poštou bude 
letos dokončen. Jak rychle si řidiči 
na finální podobu centrálního pro-
stranství města zvyknou, ukáže čas. 
Platí však, že i do budoucna zapar-
kujeme na náměstí pouze po jeho 
vnějším obvodu, a tedy vždy pouze 
a jedině vpravo.

Martin Weiss 

stodoly na faře a 2,7 milionu korun, 
tentokrát na revitalizaci židovského 
hřbitova, přiklepl Mnichovu Hradišti 
Nadační fond ŠKODA AUTO.

Právě o NFŠA jako význam-
ném mecenášovi bývá nejen v Mni-
chově Hradišti slyšet v posledních 
letech stále častěji. Nadační fond 
v poslední době ve městě podpořil 
připravovanou rekonstrukci hřišť ve 
Dnebohu a Veselé (celkem takřka 
4,7 milionu Kč), chystaná bezpeč-
nostně-dopravní opatření v Dnebo-
hu u hospody, kde vznikne nový 
chodník v délce cca 80 metrů, a v 

šího pláště hrobky rodiny Švermovy 
a Hendrichovy na městském hřbi-
tově nebo 100 tisíc Kč na vybavení 
jednotky hasičů, ke kterým město 
přidalo peníze z vlastního rozpočtu 
a zakoupilo za ně hliníkový záchra-
nářský žebřík, podkládací bloky  
a nastavitelnou prahovou opěru pro 
stabilizaci havarovaných vozidel 
nebo výkonné svítilny.   

Výčet drobnějších částek může 
pokračovat 261 tisíci Kč na nové 
vstupní dveře z vestibulu pošty do 
její haly (MAS Český ráj) nebo 631 
tisíci Kč na vybudování hřiště v are-
álu Základní školy Švermova (Minis-
terstvo pro místní rozvoj).

Mnichovo Hradiště je v získává-
ní dotačních titulů úspěšné z několi-
ka důvodů. Předně je to sehraný tým 
na investičním odboru, který se sna-
ží mít neustále připravené projekty, 
které město hodlá realizovat, aby  
v případě vypsání příslušného titulu 
mohlo rovnou podat žádost o jejich 
podporu. Spolupracuje rovněž se 
specializovanými dotačními poradci, 
experty v oboru. A rovněž se snaží 
být s příslušnými institucemi v pra-
videlném kontaktu a mít tak přehled 
o klíčových kritériích pro udělování 
dotací a o načasování konkrétních 
výzev.

Martin Weiss, 

Dobré Vodě, kde se místní dočkají 
přechodu přes hlavní silnici a zá-
livu pro autobusy (500 tisíc Kč),  
a další prostředky uvolní rovněž na 
úpravu vstupu do sokolovny, který 
by měl být výhledově bezbariérový.  
Z programu ŠKODA Stromky by měla 
být rovněž podpořena výsadba aleje  
z Dneboha do Přestavlk.

Také na Středočeském kraji je 
město v poslední době zapsané jako 
úspěšný žadatel o dotace. V posled-
ní době se mu podařilo získat 400 
tisíc Kč na opravu tribuny v areálu 
MSK, 197 tisíc na restaurování vněj-

Projekt sdílených kol, díky nimž si 
můžeme zkrátit nebo zrychlit pře-
suny po městě, v Mnichově Hradišti 
běží druhým rokem. Navzdory men-
šímu počtu výpůjček letošní statis-
tika napovídá, že sdílená kola se 
stala součástí každodenního života 
obyvatel Mnichova Hradiště. 

Pro zajímavost přinášíme me-
ziroční srovnání počtu výpůjček  
v jednotlivých měsících. V každém 
ze sledovaných měsíců byl počet 
výpůjček v loňském roce vyšší (vý-
jimku představuje duben, což byl 
měsíc, v jehož průběhu byl projekt 
spuštěn a výsledné číslo tak není za 
celý měsíc). Úbytek počtu výpůjček 
však není markantní. Potěšitelný je 
růst počtu uživatelů této služby, který 
v červenci vystoupal na 905 uživa-
telů (v závěru roku 2021 evidovala 
společnost Nextbike 698 uživatelů).

Z šestnácti stanic je dlouhodobě 
největší pohyb na Masarykově ná-
městí, v okolí zámku, na dopravním 
terminálu a v nákupní zóně. Sdílená 
kola tak usnadňují pohyb mezi míst-

ní částí Hněvousice a centrem, zkra-
cují cestu do obchodů nebo usnad-
ňují cestování veřejnou dopravou.

Dosud největší pohyb sdílených 
kol byl letos zaznamenán v sobotu 
16. července, kdy proběhlo 58 vý-
půjček. Vloni byl rekordní 14. květen, 
kde bylo výpůjček 69. Praxe uka-
zuje, že počet výpůjček je výrazně 
ovlivňován počasím.

Více se o sdílených kolech mů-
žete dozvědět na www.nextbikec-
zech.com. Nadále platí, že prvních 
15 minut jízdy je zdarma a že se na 
kolech z Mnichova Hradiště můžete 
vypravit i do Mladé Boleslavi a kola 
vrátit až tam.

Martin Weiss

    2021 2022
duben     655  775
květen    1121 1088
červen    1192 1046
červenec    1016  871

Počty výpůjček

Ve školách město přes léto 
investovalo přes tři miliony
Ředitelé škol a městská správa bu-
dov jsou v kontaktu celoročně a po-
třebné opravy a úpravy na školách 
plánují operativně. Letní prázdniny  
však představují jedinou příležitost, 
kdy lze během roku provádět staveb-
ní práce a údržbu většího rozsahu,  
a to bez narušování provozu. Letoš-
ní léto nebylo výjimkou a zrealizovat 
se podařilo mnohé...

Na Základní škole Sokolovská 
proběhla výměna části požární-
ho potrubí, které bylo v havarijním 
stavu, učebny se dočkaly nové vý-
malby, v kabinetech byla vyměně-
na svítidla za úsporná LED světla  
a proběhla také výměna PVC v jed-
né učebně. V areálu školy se dočka-
la opravy zeď kolem pavilonu (nové 
oplocení hřiště bylo provedeno již na 
jaře) a prodloužena byla ochranná 
síť u hřiště, která zamezí tomu, aby 
míče vykopnuté ze hřiště atakovaly 
fasádu sousedního domu.

V budově Základní školy Stu-
dentská na Masarykově náměstí 
došlo rovněž k pracím na sítích.  
V suterénu došlo na výměnu části 
kanalizace a přívodního potrubí vo-
dovodu. V hlavní budově školy ve 
Studentské ulici budou v září nad 
schodištěm rovněž zářit úporná 
LED svítidla, v hale školy došlo na 
kompletní rekonstrukci sociálních 
zařízení dívek a učitelek a proběhla 
také stavební úprava výklenků, kde 
dříve stávaly vitríny – na jejich mís-
tech dnes stojí lavičky. Ve třídách je 
vymalováno, a co se týče vnějšího 
pláště budovy, o prázdninách pokra-
čovala další etapou výměna střeš-

ních žlabů a svodů.
Na Gymnáziu Mnichovo Hra-

diště, které rovněž sídlí ve školní 
budově ve Studentské ulici, byla 
repasována parketová podlaha  
v jedné třídě, ve všech učebnách 
bylo vymalováno a úprav se dočkala 
chlapecká sociální zařízení (doplně-
ní umyvadel, výměna rozvodů vody 
a kanalizace, nový ohřívač vody, ob-
klady, dveře).

V jedné počítačové učebně  
a družině na Základní škole Švermo-
va bylo vyměněno PVC a v přízemí 
a patře školy byly instalovány nové 
dveře.

Živo bylo o prázdninách také ve 
školkách. Mateřskou školou Mírová, 
kde dobíhá její celková rekonstruk-
ce, se zabývá v tomto vydání samo-
statný článek. Na školce v Jaselské 
ulici bylo vyřešeno odvětrávání 
střešního pláště a opraveny chod-
níky na hřišti, školka ve Veselé se 
dočkala opravy římsy nebo výměny 
ohřívačů vody v kuchyni.

Drobnější práce probíhaly  
i v budově ZUŠ Mnichovo Hradiště 
(opravy omítek v Galerii Konírna 
a nátěry oken v podkroví) a v Ma-
teřském centru Kohoutek, kde byla 
vyměněna okna.

Řádově město do jednotlivých 
školských zařízení investovalo de-
setitisíce či statisíce. Výjimku před-
stavuje Základní škola Studentská, 
kde investované finance dosáhly 1,2 
milionu korun. Celkově šlo během 
letošního léta o více než tři miliony.

Martin Weiss

Připravené projekty a přehled, co se chystá, 
to je tajemství úspěšného žadatele o dotace

Ministerstvo ocenilo město
za péči o válečné hroby
V sobotu 2. července převzal mís-
tostarosta Jiří Plíhal v areálu Mu-
zea války 1866 nedaleko Chlumu  
u Hradce Králové plaketu Minister-
stva obrany ČR za péči o válečné 
hroby.

Návrh na ocenění Mnichova 
Hradiště předložil Komitét pro udržo-
vání památek z války roku 1866, a to 
na základně obnovy šesti zcela za-
niklých pomníků týkajících se období 
prusko-rakouské války. Poděkování 
patří všem, kteří se na obnově po-
mníků podíleli.

Společně s městem Mnicho-
vo Hradiště byli dekorováni také 
zástupci města Krásná Lípa, obce 
Máslojedy a rovněž dva duchovní, 
arciděkan liberecké římskokatolic-
ké farnosti Radek Jurnečka a farář 

římskokatolické farnosti Nechanice 
Marián Benko.

Předávání ocenění se konalo 
u příležitosti připomínky 156. výročí 
bitvy u Hradce Králové.

Markéta Červinková

Inovační centrum a město 
zvou podnikatele k setkání
V předvečer Sousedské slavnosti se 
ve školní jídelně Mírové ulici usku-
teční setkání, na které jsou zváni 
malí a střední podnikatelé z Mni-
chova Hradiště a také osoby, které 
podnikatelskou dráhu teprve zvažují. 
Město v uplynulých měsících navá-
zalo spolupráci se Středočeským 
inovačním centrem (SIC), které 
nabízí právě pro podnikatele celou 
řadu služeb. Setkání v pátek 16. září 
začíná v 16 hodin.

Představitelé SIC seznámí pří-
tomné s možnostmi finanční i nefi-
nanční podpory, se svými konkrétní-
mi programy a službami, s nabídkou 
dotačního poradenství a bude také 
prostor pro diskuzi a individuální 
dotazy. Na místě budou přítomni 
rovněž představitelé města, s nimiž 

mohou zájemci debatovat o podni-
katelském prostředí v Mnichově Hra-
dišti a o možné podpoře podnikání 
ve městě. Oficiální část programu je 
plánovaná do 17 hodin, neformální 
část až do 18 hodin.

Prostory jídelny v komunitním 
centru, kde se program odehraje, 
jsou místním podnikatelům k dispo-
zici i v sobotu 17. září během Sou-
sedské slavnosti. V čase od 10 do 
14 hodin tu mohou firmy prezentovat 
své služby, výrobky nebo pracovní 
příležitosti. V případě, že máte zá-
jem využít některou z těchto nabí-
dek, kontaktujte Ondřeje Šindeláře, 
projektového pracovníka městského 
úřadu (ondrej.sindelar@mnhradiste.
cz). 

Martin Weiss

Na revitalizaci židovského hřbitova město získalo 2,7 milionu korun. z Na-
dačního fondu ŠKODA AUTO. Plánovanou podobu úprav ilustruje vizualizace.
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V září kino uvede Jana Žižku, nejdražší český film
Světově uznávaný kaskadér a herec 
Petr Jákl (nar. 1973) se ve filmu Jan 
Žižka ujal role producenta, scénáris-
ty i režiséra a po 12 letech příprav 
a 56 natáčecích dnech uvádí zatím 
nejdražší český velkofilm. Ten se 
celý natáčel v Česku, a to na těch 
nejkrásnějších místech středních 
a jižních Čech, a vzhledem k velké 
účasti zahraničních herců a ame-
rického koproducenta jde do kin  
v dabované i titulkované verzi. Jak  
v Česku, tak v USA bude mít premié-
ru současně. Děj snímku se odehrá-
vá v roce 1402, v době mládí Jana 
Žižky, a kromě jiného ukazuje jeho 
první úspěchy jako vojevůdce.

Nabídneme vám i řadu dalších 
nových českých filmů. Komedie Vel-
ká premiéra popisuje přípravu diva-
delního představení, které ale skončí 
jinak, než se čekalo. Film Slovo je  
o manželích, kteří se za všech okol-
ností snaží dodržet slib, který si dali 
před oltářem. Oba tyto filmy měly 
premiéru na letošním MFF Karlovy 
Vary.

Psychologické drama Arvéd vy-
práví životní příběh muže, který spo-
lupracoval s nacisty i komunisty, ale 
nakonec stejně zemřel ve vězení. 
Byl uveden v premiéře letos v srpnu 
na Letní filmové škole v Uherském 
Hradišti. Neobvyklá komedie Indián 
s Karlem Rodenem v hlavní roli je  
o muži posedlém penězi, do kterého 
se vtělí duch indiánského náčelníka 
a začíná ho přesvědčovat o jiných 
hodnotách. Romantický snímek 
Buko režisérky Alice Nellis (Sedmero 
krkavců, Revival, Výlet) má podobné 
téma jako výše uvedený film – starší 
žena se začne starat o vysloužilého 
cirkusového koně Buka, což jí změní 
její zaběhnutý životní styl.

Dětský animovaný film Cesta do 
Tvojzemí je o malém chlapci a jeho 
dobrodružstvích v kouzelné zemi. 
Tento snímek měl premiéru na letoš-
ním MFF pro děti a mládež ve Zlíně.

Ze zahraničních titulů upozor-
ňujeme na korejský film Podezřelá 
o vztahu mezi detektivem a ženou 
podezřelou z vraždy manžela, který 

získal cenu za nejlepší režii na letoš-
ním MFF v Cannes. Drama podle 
skutečné události Minamata s John-
ny Deppem v hlavní roli fotografa 
ukazuje jeho snahu zdokumentovat 
zdravotní následky otravy rtutí. Ta 
unikla do odpadních vod z malé ja-
ponské chemičky a její následky ne-
jsou vyřešeny dodnes. V romantické 
komedii Vstupenka do ráje uvidíte 

Julii Robertsovou a George Cloo-
neyho (znáte z Dannyho parťáků) 
jako bývalé manžele, kteří se snaží 
uchránit svou dceru před stejnou 
chybou, jakou kdysi udělali oni.

Na dvě dopolední projekce jsme 
připravili snímky Řekni to psem  
a Prezidentka.

V úterý 20. září od 17 hodin pro-
běhne v kině akce o svobodném (se-
beřízeném) vzdělávání. Její součás-
tí bude dokumentární film Svobodné 
děti a poté beseda k tématu.

V úterý 27. září od 18 hodin 
vás pozveme na další exkluzivní 
akci. Bude to cestopisná přednáška  
s projekcí filmu o českém horolezec-
tví Chrousti na písku i velehorách.  
O tomto autorském snímku se dozví-
te více v samostatném článku.

Věříme, že si z našeho progra-
mu všichni něco vyberete, a těšíme 
se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Michael Caine ve filmu Jan Žižka.

Film přiblíží horolezectví nejen v Českém 
ráji, po projekci bude následovat beseda
Horolezectví je krásný, i když ne-
bezpečný sport. Ti, kteří mu propadli  
a hodně o něm vědí, na něj nedají 
dopustit, ostatní nezasvěcenci vzhlí-
žejí k horolezcům s obdivem a úctou, 
často s nepochopením pro jejich 
(možná zdánlivý) hazard se zdravím 
a životem. Dva různé pohledy – na 
jedné straně touha překonávat pře-
kážky a mít jedinečné zážitky, na 
straně druhé zůstat v bezpečí a ve 
zdraví kvůli sobě a svým blízkým…

Přijďte k nám do kina na střiho-
vý film o skupině českých horolezec-
kých nadšenců a poté na besedu  
s některými z nich! V úterý 27. září 
od 18 hodin vám promítneme film 
Chrousti na písku i velehorách. Jeho 
autorem je fotograf Karel „Šedej“ 
Vlček, archivními filmovými záběry 
a fotografiemi vypráví o historii čes-
kého horolezectví od 30. do 70. let 
minulého století, od Českého ráje po 
Himálaj. Besedovat s diváky přijde 
Jiří Čihulka, Leoš Chládek, Karel 
„Šedej“ Vlček, „Pišta“ Berežný a Vla-
dimír „Chroust“ Procházka. Znáte 

některé z těchto jmen či přezdívek? 
Kdo tedy byli a jsou „Chrousti“ Pro-
cházkové a „Šedej“ Vlček?

Nestor českého horolezec-
tví Vladimír „Chroust“ Procházka 
(1918–1994) byl v civilu učitel, ji-
nak nadšený horolezec a skaut, 
který získal svou přezdívku v mládí 
na skautských táborech, protože 
rád sedával v korunách stromů,  
a pak ji „zdědili“ i jeho synové. Otec 
„Chroust“ zlezl jako první řadu vr-
cholů v Českém ráji, po válce se 
zaměřil na Vysoké Tatry, Alpy, Kav-
kaz a konečně Himálaj. První česká 
himálajská expedice v roce 1969 
pod jeho vedením dosáhla první-
ho úspěchu našeho horolezectví  
v nejvyšším pohoří světa výstupem 
na Annapurnu IV. Po celý svůj život 
se také věnoval školení budoucích 
horolezců a napsal učebnici Základy 
horolezectví, dlouho považovanou 
za nepřekonanou. Ironie osudu mu 
při tragické nehodě na Trollryggenu 
(hora v Norsku) vzala nadějného 
mladšího syna Honzu, který se na 

Vrcholem letošní Sousedské slavnosti bude 
koncert Jaroslava Uhlíře. Těšíte se?

Klub zve na Cimrmany, 
kurzy tance i Krajanku
V září začíná nová kulturní sezóna  
a Klub ji otevírá celou řadou akcí 
včetně mimořádných „taháků“.

Divadlo Járy Cimrmana: 
Dobytí severního pólu

Od 1. září spouštíme předpro-
dej na představení Dobytí severního 
pólu Divadla Járy Cimrmana, které 
uvedeme v pátek 14. října. Pozor, 
rezervace budou možné pouze na tři 
dny, jeden zákazník může zakoupit 
maximálně čtyři vstupenky na oso-
bu.

Jaroslav Dušek: Pátá dohoda
Divadlo se po prázdninách ote-

vře 7. září představením Pátá doho-
da navazujícím na nedávno uvede-
né Čtyři dohody. Kniha moudrostí 
starých Toltéků aplikovaná na dneš-
ní dobu nás zavádí do hlubší roviny 
našeho sebeuvědomování a navrací 
nás k našemu vrozenému pravému 
já. Toto pokračování Čtyř dohod, 
které změnily životy milionům lidí po 
celém světě, v podání herce Jaro-
slava Duška připomíná největší dar, 
kterým se můžeme obdarovat: svo-
bodu být sám sebou.

Dvořákovo klavírní kvarteto
Jubilejní 50. sezónu Kruhu 

přátel hudby zahájíme 15. září kon-
certem Dvvořákova klavírního kvar-
teta (Slávka Vernerová Pěchočová 
– klavír, Štěpán Pražák – housle, 
Petr Verner – viola, Jan Žďánský 
– violoncello). Dvořákovo klavírní 
kvarteto patří mezi přední české 
komorní soubory a je kritikou vyso-
ce hodnocené za sehraný a bohatě 
nuancovaný zvuk. Uslyšíme skladby 
od autorů Gustava Mahlera, Roberta 
Schumanna a Ludwiga van Beetho-
vena.

Kurzy společenského tance  
a společenské výchovy 2022

V neděli 18. září zahajujeme 
první lekcí letošní kurzy společen-
ského tance pro mládež. Bohužel už 
musíme vyhlásit stop stav pro přijí-
mání dívek, pokud nemají partnera. 
Na druhou stranu chlapce uvítáme 
velice rádi. Přihlášky najdete na 
webu města nebo v městském infor-
mačním centru.

Manželský čtyřúhelník na horách

Divadelní abonmá zahájí na-
šemu publiku dobře známá Fanny 
agentura ve čtvrtek 22. září předsta-
vením Manželský čtyřúhelník na ho-
rách. Osudy čtyř protagonistů z ko-
medie Manželský čtyřúhelník nedaly 
spát ani Fanny agentuře ani autoro-
vi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel 
nad tím, co z našich běžných životů 
se do prvního dílu nevešlo. Kdo má 
vynášet smetí, proč se chlapi nikdy 
neptají na cestu a jak se správně 
vymačkává zubní pasta? Nejen to 
budeme řešit na horské chatě před 
Vánocemi. Hrají: Ivana Jirešová, 
Dana Homolová, Vladimír Kratina  
a Martin Sitta.

Pohádky pana Pohádky
V sobotu 24. září se děti dočkají 

první pohádky v nové sezóně. Půjde 
o vtipné zpracování známých po-
hádek O Budulínkovi a O Červené 
karkulce zkušeného autora Jiřího 
Středy. Výpravu, kostýmy a loutky 
navrhla a realizovala Dana Zimová, 
hudbu složil Richard Mlynář. Rozuz-
lení děje napomáhají také děti, které 
se aktivně zapojí do příběhu.

Krajanka
V úterý 27. září se do Mnicho-

va Hradiště vrátí známá dechová 
kapela Krajanka s koncertem pro 
všechny dobré rodáky. Vstupenky 
na koncert jsou zdarma, maximálně 
je možné získat čtyři kusy na osobu. 
K vyzvednutí budou v městském in-
formačním centru od 1. září.

Barbora Balejová,
Klub Mn. Hradiště s.r.o.

učebnici podílel...
Profesionální fotograf a novinář 

Karel „Šedej“ Vlček (nar. 1945) se již 
od mládí věnoval také horolezectví 
a právě tento sport je častým ná-
mětem jeho fotografií. V 70. letech 
minulého století se jeho dokonalé 
černobílé snímky objevovaly v řadě 
prestižních zahraničních magazínů. 
Kromě fotografování také točil filmy, 
často přímo ze skalní stěny. V 80. le-
tech získal za svůj film První sedma 
řadu cen, v poslední době se blýskl 
dalšími filmy Lezení na písku – 70.  
a 80. léta a v Evropě měl i několik fo-
tografických výstav. V 90. letech za-
čal jezdit na kole – ne ovšem vsedě, 
ale vleže! Na lehokole kromě Evropy 
projel i obě Ameriky, Nový Zéland  
a velký kus Asie až do Číny. Foto-
grafoval tedy dál, ale už „z přízemí“.

Vydejte se v našem kině do 
skal, nejdřív prostřednictvím filmu, 
potom ve vyprávění horolezců!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Vezměte kupu šikovných, talento-
vaných a nadšených lidí, kteří mají 
co nabídnout, hromadu různorodých 
lákadel a zajímavých aktivit, okořeň-
te hvězdami první velikosti a máte 
akci, která je zkrátka hit. Mnichovo 
Hradiště tento recept zná už řadu let 
a místní organizátoři podle něj při-
pravovali i letošní ročník Sousedská 
slavnosti. Ta se uskuteční v sobotu 
17. září. Redakce doporučuje naplá-
novat si volno na celý den, program 
startuje už v dopoledních hodinách.

Zvát na Sousedskou slavnost 
s podtitulem „Zažít Hradiště jinak“ 
je tak trochu nošením dříví do lesa. 
Věhlas mnichovohradišťské „Sou-
sedské“ totiž dávno překročil hranice 
města a není pochyb o tom, že i le-
tos bude slavnost hojně navštívená. 
Tím spíš, že do letošního programu 
se opět dostala jména umělců prv-
ní velikosti, například Jaroslav Uhlíř 
nebo Jakub Děkan, lákadla, jako 
jsou vyjížďky retro autobusem RTO, 

výstava historických závodních au-
tomobilů, které se budou lesknout 
v prostoru před Klášterským hostin-
cem U Karlových Varů, nebo šlapací 
káry a trampolíny, a že desítky stán-
ků nabídnou pestré zboží, dobroty  
a aktivity pro celé rodiny.

Oficiálně bude program slav-
nosti zahájen v 10 hodin, načež se 
mikrofonů chopí Zvonky, které se 
představí s půlhodinovým progra-
mem. Už v 9:30 však začíná první 
koncert rovněž v kostele sv. Jakuba, 
kde vystoupí zpěváci ze ZUŠ Mni-
chovo Hradiště.

Dopoledne na hlavním pódiu 
proběhne předání Ceny města 
Mnichovo Hradiště včetně ceny pro 
mládež a vystoupí rovněž muzikanti 
z hudebního oboru ZUŠ. Odpolední 
část programu otevře dvojice kapel 
z polského partnerského města 
Chojnówa, Plug‘n‘Blues a Karambol, 
a následovat bude Country Stock, 
vystoupení Fit Studia Mnichovo Hra-

diště, Jumping Mnichovo Hradiště, 
TASK Impuls Mnichovo Hradiště, 
Panoptic Summer Bandu a formace 
EGO retro music, která zahraje po-
pulární hity české i světové hudby.  
V 18:30 hodin se za mikrofon posta-
ví zpěvák Jakub Děkan s kapelou 
a ve 20 hodin bude podium patřit 
nepřekonatenému Jaroslavu Uhlířo-
vi, o kterém je známo, že si s ním 
Není nutno s chutí zanotují i meta-
listé či vyznavači punku. Program 
na hlavním pódiu ukončí kapela Mr. 
Stanyol s klasickými rockovými hity 
zahraniční i české produkce, kte-
ré se z reproduktorů začnou linout  
v 21:30 hodin.

 Sousedská se však neodehrá-
vá jen přímo na náměstí. ZUŠ pozve 
do svého dvora do výtvarné dílny, 
v 11 hodin na koncert Triocolore  
a také na aktuální výstavu Šum kří-
del do Galerie Konírna. V městském 
divadle odehrají Děti pódia svou 
strašidelnou pohádku O čarovném 

mlýnu – Krabat (začátek ve 14 ho-
din). Ve stejný čas začne u vinotéky 
módní přehlídka značky „By Veru“. 
Na jeden den se mimořádně otevře 
radniční věž. Sbor Charmone a žáci 
ZUŠ pod vedením Jarmily Benešo-
vé vystoupí v 16:15 hodin v kostele. 
Živo bude také v komunitním centru 
v Mírové ulici, kde se budou mezi 
10. a 14. hodinou prezentovat míst-
ní podnikatelé a kde po celou dobu 
akce bude vařit školní jídelna. Přijít 
můžete na buchty a další drobné ob-
čerstvení, ale i na oběd (v nabídce 
budou polévky, řízek se salátem, 
svíčková nebo moravský vrabec se 
zelím).

Sousedská slavnost v Mnichově 
Hradišti je zkrátka pojem. Pokud jste 
dosud neměli tu čest, s účastí nevá-
hejte. Nebudete litovat. A pokud pat-
říte k pravidelným účastníkům „Sou-
sedské“, pak máte určitě jasno...

Martin Weiss

K architektuře 
a naší identitě

Náměstí s reprezentativní radnicí, 
školou nebo honosnou budovou bý-
valé spořitelny, ale i méně výrazné 
hospody či lokální obchody v centru 
města stmelují členy místní obce  
a postupně se otiskují do jejich 
identity. Zároveň jsou důležitým ob-
razem komunity směrem navenek, 
který skrze cestovní ruch navazuje 
kontakt s okolím. Tím více, čím lépe 
vypadá a působí. 

Mimo jiné i proto se obnovy  
a rekonstrukce, kterými v současné 
době prochází centrum Mnichova 
Hradiště, stanou tématem festivalu 
ke Světovému dni architektury. Na 
komentované procházce napláno-
vané na sobotu 1. října chceme 
objevovat kvalitu prováděných úprav  
a myšlenku, která se za nimi ukrývá. 
Nebo vás více zajímá jejich histo-
rický kontext a kontext související  
s problémy, které dnes ve společ-
nosti rezonují? 

Přijďte, těšíme se na vás! Sraz 
je ve 14 hodin před starým vchodem 
do radnice.

Milan Macoun,
spolek Tvoříme místo
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Řada úspěšných firem a společnos-
tí, které dnes považujeme za lídry 
ve svých oborech, začínala od nuly, 
bez cizího kapitálu, často za garážo-
vými vraty. A co bylo třeba, aby jejich 
zakladatelé uspěli a dostali se na 
špici? Dobrý nápad, um, vytrvalost, 
obchodní talent a často kombinace 
všeho jmenovaného. To je i případ 
české společnosti JaP Jacina s.r.o., 
která patří v ČR k nejpřednějším 
specialistům na vratové a protipo-
vodňové systémy.

Firmu, která sídlí v Mnichově 
Hradišti na Mladoboleslavsku, má 
veřejnost i po takřka třech deseti-
letích na trhu zapsanou jako doda-
vatele vrat a plotů zejména k rodin-
ným domům. A to i přesto, že firma 
dlouhodobě realizuje zejména velké 
průmyslové zakázky, které v posled-
ních letech představují více než 95 
procent jejího obratu. „Je to pocho-
pitelné. Náš servis pokrývá celou 
plochu ČR a servisujeme i systé-
my, které nejsou naší výroby, takže 
veřejnost s námi nejčastěji přichází 
do styku právě v souvislosti s vraty  
a vratovými systémy,“ říká Petr Jaci-
na, jednatel a zakladatel společnosti. 
„To, že děláme takové projekty, jako 
jsou povodňová vrata pro Národní 
divadlo, hangárová vrata na letištích 
nebo velké zahraniční zakázky, to už 
veřejnost většinou nemá možnost 
vidět,“ dodává.

Jap Jacina má přitom na svém 
kontě v poslední době například 
realizaci protipovodňové ochrany 
francouzského přístavního města 
La Rochelle, zabezpečení policejní 
stanice v čínském Macau proti po-
vodním a přívalovým dešťům nebo 
realizaci protipovodňového systé-
mu v hotelu Eden Rock v Karibiku. 
Zkrátka zakázky po celém světě.  
A díky protipovodňovým branám 
speciálně vyvinutým v Mnichově 

Hradišti se nemusí přílivu bát ani 
proslulý otec Fura z pevnosti Boyard 
na francouzském pobřeží.

„V ČR máme devět poboček, 
řadu let jsme největším partnerem 
německého výrobce vratové tech-
niky Hörmann a také výhradním 
partnerem ohromné americké firmy 
Rite Hite pro střední Evropu. Díky 
tomu máme už roky stabilní základ-
nu. Děláme výrobky od branek, vrat  
a plotů k rodinným domům, přes 
průmysl – protipožární vrata, rolo-
vací, rychloběžná, skládací, až po 
velká hangárová vrata,“ vyjmenová-
vá Adam Uhlíř, vedoucí marketingu 
společnosti.

V posledních deseti letech spo-
lečnost reaguje na změny klimatu  
a orientuje se zejména na protipo-
vodňové systémy. Velká část výrob-
ků, které JaP Jacina uvádí na trh, 
přitom vzniká přímo v hlavním areálu 
společnosti v Mnichově Hradišti, a to 
včetně vývoje. „Máme vlastní kon-
strukční oddělení, kde si systémy 
sami vyvíjíme. Také jsme vybudovali 
testovací kanál, jehož součástí je  
i tlaková komora. Dokážeme si tedy 
simulovat různé situace, abychom 
naše výrobky před uvedením na trh 

dokonale prověřili,“ přibližuje Tereza 
Jacinová, manažerka zahraničního 
obchodu.

Z Mnichova Hradiště, kde je 
rovněž showroom a školicí středis-
ko, jsou řízeny všechny zakázky 
a instalace. Částečně zde sídlí  
i servisní oddělení (další pobočky 
má firma v Praze, Brně, Ostravě, 
Plzni, Olomouci, Hradci Králové  
a Rychnově nad Kněžnou), které 
řeší opravy a pravidelné revize. Spo-
lečnost má rovněž několik dceřiných 
společností, například EuroJaP Slo-
vakia s.r.o., která se stará o zakázky 
na Slovensku. Více o společnosti 
naleznete na www.jap-jacina.cz.

„Za dva roky budeme slavit 30 
let našeho podnikání a jsem si jistý, 
že to budou radostné oslavy. Máme 
za sebou kus poctivé práce a skvě-
lý stabilní tým, který v našem oboru 
udává krok,“ uzavírá Petr Jacina. 

Máte-li zájem zjistit, zda v JaP 
Jacina čeká nová pracovní příle-
žitost také na vás, obraťte se na 
personální oddělení (731 661 187, 
kariera@jap-jacina.cz). Příjem no-
vých kolegů na různé pozice v této 
zavedené české firmě probíhá ne-
přetržitě. (pr)

Díky JaP-Jacina se velké vody nemusí 
bát ani otec Fura z pevnosti Boyard

Rybáři kontrolují revíry spolu s policisty
V první polovině roku se rybáři věnu-
jí úklidu po zimě, násadám do revírů, 
akcím, jako je členská schůze, Vod-
ník nebo závody pro dospělé a děti. 

V letních měsících se soustře-
ďuje naše činnost na hlídání kvality  
vody a ostrahu našich revírů. Tu 
zajišťuje rybářská stráž. Jedná se  
o velice náročnou práci, která bohu-
žel nemá u spousty rybářů pocho-
pení. Stráž dohlíží na dodržování 
Rybářského řádu, pořádku u vody 
a všeobecně chrání náš majetek. 
Nemá smysl se moc rozepisovat 
o slovním napadání nebo o komu-
nikaci s podnapilými návštěvníky 
našich revírů. Tím nemyslím pouze 
rybáře… Z toho důvodu jsme velice 
vděční za spolupráci s Policií ČR, 
Obvodním oddělením v Mnichově 
Hradišti.  Rybářská stráž se věnu-
je své činnosti, policie zase dohlíží 
na dodržování zákonů na ochranu 
přírody a krajiny a zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích  
v okolí rybářských revírů ve správě 
Českého rybářského svazu, místní 
organizace Mnichovo Hradiště. Po-
rybní s policisty „v zádech“ nemusí 
čelit žádnému ataku. Ve všech kon-
trolovaných budí společné kontroly 
větší respekt a podněcují k lepší 

spolupráci.
Věříme, že i nadále budou  

s Policií ČR prováděny společné 
kontroly. Tímto děkujeme za spolu-
práci policistům Obvodního oddělení 

Mnichovo Hradiště a kynologického 
pracoviště Milovice.

Josef Ďurček,
ČRS, MO Mnichovo Hradiště

Znáte scrapbooking?
Scrapbooking je způsob zpracová-
ní fotoalb, deníků, přáníček nebo 
dárků. Slovo „scrapbook“ je složeni-
nou slov „scrap“ (ústřižek) a „book“ 
(kniha), a lze ho volně přeložit jako 
„kniha (z) ústřižků“. Starší formou 
scrapbookingu je využití tvořivého 
materiálu, jehož základem jsou pa-
píry. Na zdobení projektů se použí-
vají různé obrázky, výseky, kytičky, 
kovové předměty, propisoty, písmen-
ka, ale i různé kreativní techniky, 
například dekupáž, embosování, 
razítkování a další. K tomuto druhu 

scrapbookingu jsou využívány různé 
nástroje a stroje, například děrova-
cí kleště, raznice různých vzorů, 
vyřezávací a embosovací strojky 
nebo vyřezávací plottery. Výhodou 
této metody je výsledný hmatatelný 
výrobek a díky široké nabídce mate-
riálu také širší možnosti. Tak scrap-
booking definuje Wikipedie.

Přimete-li pozvání na scrap-
booking v Mnichově Hradišti, vyro-
bíte si přání k narozeninám nebo 
k narození dítěte. K dispozici bude 
velké množství papírového materiá-

Nové „trhací“ mapy okolí Mnichova Hradiště
Možná vás překvapí, že i v dnešní 
době, kdy má většina lidí v kapse 
chytrý mobilní telefon s mapami 
celého světa, ještě někdo chodí 
do infocentra pro papírovou mapu, 
ale je tomu skutečně tak. Dokonce 
ze všech tištěných infomateriálů je 
právě mapa tím nejvíce žádaným 
produktem.

V roce 2018 jsme vydali skláda-
nou mapu Českého ráje v měřítku 
1:75.000, která dosud sloužila i tu-
ristům, kteří u nás poptávali pouze 
mapu Mnichovohradišťska. Naše 
nová trhací mapa je ve formátu A3 a 
v měřítku 1:27.000, což nám umož-
nilo detailně zobrazit naši spádovou 

oblast. K tomu jsme na druhé straně 
mapy umístili přehled dvaceti turis-
tických cílů v této oblasti s fotogra-
fiemi, stručným popiskem a krátkým 
povídáním o městě samotném.

Mapy jsme dostali na konci 
června, díky čemuž jsme je hned 
mohli nasadit do služby na hlavní 
turistickou sezónu. Dle reakcí ná-
vštěvníků panovala s novými mapa-
mi spokojenost, a jelikož se k nám 
žádná zpráva o ztracených turistech 
nedostala, věříme, že se mapy 
osvědčily i v terénu.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

INZERCE

lu i materiálu ke zdobení (šablony, 
razítka a podobně). Sejdeme se ve 
Volnočasovém centru (Zámecká 
744) v sobotu 1. října v čase od 8 
do 12 hodin. Kapacita je 10 lidí a je 
nutné se do 22. září přihlásit na te-
lefonním čísle 724 274 645. Akce je 
vhodná pro šikovné dívky od 10 let.

Cena je 100 Kč za vstup + mate-
riál (přibližně 60,- Kč za jedno přání).

Bára Šrajbrová,
Jednota bratrská

Hradiště na starých 
pohlednicích a fotografiích
Nově vydaná kniha Mni-
chovo Hradiště na sta-
rých pohlednicích a foto-
grafiích, jejímž autorem 
je pan Jiří Šosvald, obsa-
huje téměř 500 historic-
kých pohlednic a fotogra-
fií, které jsou doplněny 
podrobnými popiskami. 
Chcete-li knihu získat 
nebo ji někomu darovat, 
je možné ji zakoupit také 
v Městském informačním 
centru Mnichovo Hradiš-
tě za 450 Kč. (th)

Celé léto jste soutěžili
s městskou knihovnou
Děkujeme všem našim soutěžícím. 
Byly jsme mile překvapeny, kolik  
z vás zaujala letní facebooková sou-
těž městské knihovny s hledáním 
mnichovohradišťských domů podle 
fotek. Moc nás bavilo vaše vyprávě-
ní, jak jste domy hledali a kolik způ-
sobů hledání jste vymysleli. Pokaž-
dé, když si někdo přišel pro odměnu, 
povídání o tom, jak dům hledal, nás 
moc potěšilo. Našli se však i takoví 
znalci, kteří nepotřebovali hledat, 
protože většinu domů znali. Netušili 
jsme, že náš nápad bude mít takový 
ohlas.

Probíhala i tradiční pohlednico-
vá soutěž: Pošli pohled z místa, kde 
trávíš dovolenou nebo jsi na výletě, 
a připiš, co právě čteš. Sešlo se nám 
velké množství pohledů, které si ka-
ždý může prohlédnout do konce září 
v chodbě knihovny. Odměnou byly 
pisatelům speciální pohlednice – je-
dinečné série obrázků, které pro nás 
nakreslila Aneta Velichová a které se 
nedají nikde koupit.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Prodej vyřazených knih
I letos vyřazuje městská knihovna 
ze svého fondu starší opotřebované 
knihy, které hledají nové majitele. 
Vyřazeno bylo bezmála 1300 knih 
ze skladu, které budeme stejně jako 
v minulých letech prodávat za sym-
bolickou cenu 5 Kč za kus. 

Jedná se o knihy pro děti, beletrii pro 
dospělé i naučnou literaturu. Prodej 
bude probíhat od 1. září ve vestibulu 
městské knihovny, vždy v době pro-
vozu knihovny. Pokud tedy chcete 
obohatit svoji domácí knihovničku, 
stavte se! (lk)
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Kadeřnický 
salón

v Mnichově 
Hradišti

pronajme 
zařízené místo 
pro kadeřnici  
a pedikérku

Kontakt: 
Jitka Černíková

607 287 437

INZERCE

Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru 

studenty - osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE. 

Výhodné mzdové podmínky. Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve 
výši 5.000,- Kč. 

Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337 

INZERCE

Veselský turnaj ve vybíjené
Po dvou letech se opět sešly malo-
třídky ve Veselé, aby poměřily síly 
ve vybíjené. Letošního turnaje se 
zúčastnily čtyři týmy, kromě Vese-
láčků také žáci z Jiviny, Loukovce  
a Žďáru. V pondělí 27. června  
v úmorném vedru vybojovali vítězství 
školáci ze Žďáru, následovali ti z Jivi-
ny, Loukovce a těsně i pořádající tým  
z Veselé. Gratulujeme dětem za 
chuť závodit, za kamarádství a fair 
přístup ke hře a děkujeme kolegy-
ním zmíněných škol za spolupráci.

Děkujeme také za podporu 
jednak vedení Základní školy Stu-

dentská, dále pak MAPu Mnicho-
vohradišťsko za zajištění dopravy  
a drobných cen, Sportovnímu klubu 
Veselá, panu Patkaňovi za zajištění 
pohárů a hlavních cen a v neposled-
ní řadě i panu Jonášovi za krásnou 
fotodokumentaci turnaje, která je ke 
zhlédnutí na stránkách ZŠ Student-
ská. 

Doufáme, že nás už nepotká 
žádný zákaz sportování a že se pří-
ští rok sejdeme v plném počtu i se 
Základní školou Klášter.

Veselá škola

MAP pokračuje, letos bude hlavně plánovat

MAP III Mnichovohradišťsko vystří-
dal od července tohoto roku před-
cházející MAP II. Pokračujeme ve 
stejném složení, tedy s hlavní mana-
žerkou Martinou Kestnerovou, koor-

dinátorkou aktivit Markétou Tomášo-
vou, finanční manažerkou Kamilou 
Kořánovou a asistentkou Michalou 
Mydlářovou. I nadále zde budeme 
pro všechny, kteří se zajímají o otáz-
ky spojené se vzděláváním a s vý-
chovou, tedy pro učitele, neformální 
vzdělavatele, rodiče a všechny další 
zájemce. 

MAP III má takzvaně překleno-
vací charakter, než se naplno „roz-
jede“ nové operační období a s ním  
i MAP IV. Do června 2023 tedy 
máme jeden školní rok na to, aby-
chom společně se členy pracovních 
skupin, kteří se ve většině případů 
rekrutují z již osvědčených spolu-
pracovníků projektu, zodpovědně 

připravili „program“ pro navazující 
projekt, který bude maximálně vy-
cházet z potřeb Mnichovohradišťska. 
Společně tedy budeme i nadále 
plánovat nové zajímavé a přínosné 
aktivity, sdílet zkušenosti a dobrou 
praxi v území, které vedou ke zlep-
šení kvality vzdělávání ve školách  
a nastavují také rovné příležitosti ve 
vzdělávání pro každé dítě či žáka. 

Webové stránky projektu www.
map-mh.cz zůstávají stále živé, 
stejně tak i facebookový profil.  
I v současnosti můžete na těchto 
platformách nacházet vše souvisejí-

cí s děním ve školství v našem regi-
onu i na jiných místech. A i když není 
pro tento školní rok kvůli charakteru 
projektu, který je spíše plánovacím, 
počítáno s tolika vzdělávacími ak-
cemi, které byly charakteristické 
pro MAP II a jejichž nabídka byla 
opravdu široká, přesto plánujeme 
společná setkávání i rozšiřování 
obzorů zájemců o otázky vzdělávání  
a výchovy – nenechte si je tedy unik-
nout a aktivně se zajímejte o dění  
v projektu!

Markéta Tomášová,
MAP III Mnichoovhradišťsko

Rozloučení se školičkou
Předškolní děti ze třídy Hruštička 
z Mateřské školy v Mírové ulici se 
rozloučily se školkou hned dvakrát. 
První rozloučení bylo slavnostní  
a konalo se za přítomnosti i celých 
rodin dětí a zaměstnanců školky 
na školní zahradě. Bylo zahájeno 
vystoupením dětí, po kterém násle-
dovalo předání diplomů, šerp pro 
budoucí školáky a drobných dárečků 
od sponzorů mateřské školy. Roz-
loučení pokračovalo volnou zábavou 
za hudebního doprovodu pana Ond-
řeje Seidla.

Druhé setkání bylo pojato ne-
formálně a uskutečnilo se týden 
po prvním rozloučení na Vostrově. 
Uspořádali ho rodiče pro své děti 
z Hruštičky a pozvány byly i třídní 
učitelky. Toto setkání bylo úžasně  
promyšlené a připravené do všech 
detailů. Děti měly širokou nabídku 
různých aktivit, rodiče připravili vý-

borné občerstvení a opět nechyběl 
hudební doprovod pana Seidla. 
Všichni jsme prožili na Vostrově  
v úžasné atmosféře velice příjemné 
odpoledne.

Děkujeme všem rodičům dětí 
z Hruštičky za jejich skvělou spolu-
práci.

učitelky ze třídy Hruštička

S mateřskou školou se rozlou-
čily také děti ze třídy Beruška. Hu-
dební vystoupení se uskutečnilo na 
školní zahradě mateřské školy za 
doprovodu DJ Ondřeje Seidla. Ne-
chybělo šerpování školáků, předání 
dárků a hlavně dobrá nálada po 
celé odpoledne mezi dětmi i rodiči. 
Za hezké odpoledne dětem a jejich 
rodičům děkují

učitelky ze třídy Beruška

Klub turistů představuje zářijové výlety
Stejně jako školáci si i členové mni-
chovohradišťského Klubu českých 
turistů dali přes prázdniny zaslou-
ženou pauzu. Odpočinek nám jistě 
prospěl, neboť do nového školního 
roku vstupujeme v plné síle a s na-
bídkou řady zajímavých výletů. 

Náš první výlet se uskutečnil na 
samém sklonku prázdnin, konkrét-
ně ve středu 31. srpna, a byl určen 
výhradně dětem, které Markéta To-
mášová zavedla na Hruboskalsko. 
Markéta rovněž naplánovala na so-
botu 3. září výpravu na Milešovku za 
východem slunce. O týden později, 
tedy na sobotu 10. září, připravil fa-
rář Pavel Mach již třetí putování za 
kostely na Mnichovohradišťsku. S 
panem farářem budeme putovat na 
kolech, a konkrétně navštívíme sa-
krální památky v Bosni, Kněžmostě, 
Solci a Všeborsku. V neděli 18. září 
se můžete zúčastnit akce Značka-

řem na zkoušku, na níž se dozvíte, 
kdo vytváří a obnovuje turistická 
značení. Přijměte pozvání na zhruba 
čtyřkilometrovou procházku naším 
městem. Na trase vás bude čekat 
několik zastavení, na nichž získáte 
informace o vývoji, současnosti a or-
ganizaci turistického značení. Další 
neděli, tedy 25. září, se znovu vypra-
víme za hranice Mnichova Hradiště, 
aby nás Petr Hladík zavedl k nejse-
vernějšímu bodu Česka. 

I starší turisté si přijdou na své. 
Pro ně jsou na září nachystány 
rovnou tři výlety. Dva z nich naplá-
novala paní Vladimíra Hančlová. Ve 
středu 7. září se s ní můžete vypravit 
na Dolnobousovsko, kde si projdete 
naučnou stezku okolím Klenice a 
budete se moci kochat výhledy do 
Českého ráje, Krkonoš či na Chlum 
u Mladé Boleslavi. Na svém druhém 
výletu, který je naplánovaný na stře-

du 21. září, vás paní Hančlová zave-
de do Turnova a jeho okolí; v něm je 
pro vás připravena trasa Metelkový-
mi sady do Záholic a podél Stebénky 
zpět do Turnova. Třetí seniorský vý-
let bude v režii paní Heleny Pöllové, 
která vás provede Boreckými ska-
lami. Konkrétní termín tohoto výletu 
však ještě v době, kdy vznikal tento 
článek, nebyl znám. 

Věřím, že si z pestré nabídky vy-
berete a společně se na nějakém vý-
letu potkáme. Případné konání akce 
si můžete ověřit na našem webu 
www.kctmh.cz nebo na facebooku 
(www.facebook. com/KCTMnHra-
diste), popřípadě se obraťte na naši 
předsedkyni Markétu Tomášovou 
(tel. 732 680 514, e-mail hingina@
seznam.cz).

Jiří Janda, Klub českých turistů, 
odbor Mnichovo Hradiště

Kohoutek pořádal třetí ročník příměstských táborů
„Jak to dělá? Jak to dělá?“ šeptaly 
děti při představení Aleše Březiny, 
alias Magic Alexe, kterého může-
te znát například z finále soutěže 
Česko Slovensko má talent. Magic 
Alex má v rámci kulturních před-
stavení na sportovních táborech na 
Vostrově stálé místo. Po obědě totiž 
odpočíváme při vyrábění nebo právě 
při představeních podobného typu. 
Alex nás nezklamal ani tentokrát. 
Dechberoucí kouzelnické přestavení 
s workshopem, kdy jsme vyráběli 
vlastní kouzla, totiž zaujalo malé  
i velké. A jak to tedy dělá? To se asi 
nikdy nedozvíme…

Navštívil nás také policista 

městské policie a představil nám ná-
plň práce strážníků. Děti byly nadše-
né zejména prohlídkou služebního 
vozu. S ukázkou partnerské jógy 
nechyběla místní cvičitelka Zuzana 
Plíhalová. Sportovní program za-
jišťovali trenéři Taneční a pohybové 
škola ILMA Turnov, které můžete 
znát jako taneční mistry z tanečních.

Další čtyři turnusy táborů pak 
probíhaly na Všeni. Vedoucí táborů 
byla PaedDr. Lenka Hřibová, která 
má s lesními kluby dlouholeté zku-
šenosti. Děti trávily hodně času spo-
lečnými aktivitami v lese. Odpolední 
program byl zaměřen na tvoření  
z ekologicky přívětivých materiálů  

a jeden den byl vždy věnován celo-
dennímu výletu.

Na každém táboře se o děti 
staraly kvalifikované pečující osoby, 
kterým ze srdce děkuji za bezpro-
blémový průběh a super náplň. Re-
ference a téměř plná kapacita tábo-
rů na příští rok mluví samy za sebe.  
V neposlední řadě děkujeme hotelu 
U Hroznu, který nám vozil obědy. 
Moc jsme si pochutnali! A to rovněž 
na buchtách a proviantu, kterým 
nám mnohé maminky přilepšovaly.

Projekt Příměstské tábory Ko-
houtek je spolufinancován EU a je 
zaměřen na cílovou skupinu pracu-
jících rodičů 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. 

S pokorou děkuji všem zú-
častněným dětem, byly báječné!  
A v neposlední řadě také rodičům, 
že nám své ratolesti svěřili – mnohdy 
i opakovaně. 

za pořadatelský tým
Jana Šťastná
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CHODÍM PO MĚSTĚ
Dnes – trocha poezie, i pro dnešek stále platné veršxe Jaroslava Vrchlického:

Tak bráti život, jak se podává, 
ó, zda v tom není světa moudrost všecka? 

Tu sladký smích, tam záda bodavá. 
Brát s klidem muže vše a s naivností děcka.

Jít klidně dál a stát v svém okolí 
Přes potlesk všech a jiných slova rouhavá

A každé ráně říci: „Nebolí!“

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Senioři zamíří do Českého 
Dubu, Svijan a Mohelnice
Mladoboleslavský spolek Senioři 
nejen sobě zve zájemce z Mnicho-
vohradišťska na zářijový výlet, na 
který vypravuje autobus s možností 
nástupu v Mnichově Hradišti, Veselé 
a Bakově nad Jizerou.

Výlet se uskuteční 21. září a 
povede do Českého Dubu, Svijan a 
Mohelnice. Odjezd od Domu kultury 
v Mladé Boleslavi je naplánovaný na 
7:45 hodin. Turisté následně zamíří 
do Českého Dubu, kde v 9 hodin na-
vštíví muzeum a komendu (doporu-
čuje se teplé oblečení). Následovat 
bude volný program a ve 12:15 od-
jezd do Svijan. Za svijanském zám-
ku výpravu bude čekat komentovaná 
prohlídka a následně volný program 
s možností navštívit pivovarskou re-
stauraci. V 15:45 autobus vyrazí do 
Mohelnice, kde v 16 hodin proběhne 

komentovaná prohlídka kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. V 17 hodin 
vyrazí autobus na cestu zpět do 
Mladé Boleslavi. Cena dopravy činí 
200 Kč.

Hlásit se na zájezd lze e-mailem 
(info@seniorinejensobe.cz), platba 
za dopravu je preferována na účet č. 
291612030/0300 (variabilní symbol 
2210). Osobní přihlášení lze provést 
na sekretariátu společnosti Malyra, 
s.r.o. (Na Návsi 229, Mnichovo Hra-
diště – Veselá, PO–PÁ 8:00–14:00) 
nebo na pracovišti fyzioterapie Ma-
lyry (Víta Nejedlého 596, Mnichovo 
Hradiště). Veškeré podrobnosti na-
jdete na webu www.seniorinejen-
sobe.cz. Bližší informace poskytne 
také Josef Bucman na telefonu 733 
505 832.

Petr Novák

Ambulantní centrum Laxus se představuje
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O působení Ambulantního centra 
Laxus z.ú. v Mnichově Hradišti jste 
se mohli dočíst již v předchozích 
vydáních Kamelotu. Původně byl 
poradenský program určen zejména 
pro cílovou skupinu nezletilých kli-
entů a jejich rodinným příslušníkům  
a zaměřen byl na sociální, výchov-
ná, vztahová, školní a další téma-
ta spojená s rizikovým chováním  
u těchto klientů. 

Aktuálně program funguje jako 
detašované pracoviště Ambulantní-
ho centra Mladá Boleslav Laxus z.ú. 
a cílová skupina se rozšířila kromě 
dětí a mladistvých i na uživatele 
návykových látek (včetně alkoholu), 
hazardní hráče a na lidi s dalšími 
formami závislostního jednání (jak 
látkovými, tak nelátkovými, tzv. be-

haviorálními závislostmi). S ohle-
dem na to, že nepříznivá sociální 
situace, užívání návykových látek  
a jiné závislostní jednání má mnoh-
dy nezanedbatelný dopad i na osoby 
v okolí, pracujeme rovněž s osobami 
blízkými – rodiči, partnery, souro-
zenci, přáteli, kolegy apod.

Cílem našeho programu je pře-
devším přispět k vyřešení nebo ale-
spoň zmírnění klientovy nepříznivé 
sociální situace. Velký důraz klade-
me na podporu, prevenci a zmír-
ňování rizik spojených s rizikovým 
či závislostním chováním. Našich 
klientů si velmi vážíme a oceňujeme 
jejich otevřenost, odvahu a snahu 
o změnu. Pracujeme nejčastěji for-
mou individuálního, párového nebo 
skupinového poradenství, v případě 

potřeby spolupracujeme s dalšími 
institucemi, které se rovněž podílí na 
řešení klientovy situace. 

Pandemie covid-19 se v po-
sledních letech dotkla snad každého  
z nás. Podařilo se nám službu re-
alizovat během všech zavedených 
opatření, někdy nám epidemio-
logická situace nedovolovala být  
s klienty v osobním kontaktu, tak 
jsme zdokonalili digitální cesty – 
například komunikace přes Skype, 
WhatsApp, e-maily. Snažíme se 
vycházet z potřeb a možností našich 
klientů a tyto způsoby komunikace 
jsme schopni využívat i nadále. 

Pokud máte zájem o konzultaci 
či v případě jakýchkoliv dotazů nás 
neváhejte kontaktovat. Službu po-
skytujeme bezplatně a s maximální 

možnou mírou anonymity. Zastihne-
te nás každou středu v odpoledních 
hodinách ve Volnočasovém centru 
v Mnichově Hradišti na adrese Zá-
mecká 744, ale je nutné se předem 
objednat, a to ideálně na tel. číslech 
733 184 995, 730 516 447 nebo  
e-mailem na adrese ambulance.
boleslav@laxus.cz. Více informací 
o službě se dozvíte na www.laxus.
cz a aktuality nejen z našeho centra 
můžete sledovat rovněž na faceboo-
kové stránce Laxus z. ú.

Činnost organizace Laxus z.ú. 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště. Za tuto podporu děkujeme.

Lenka Pasecká, Laxus – 
Ambulantní centrum Mn. Hradiště

Nadační fond podpořil pokračování projektu na pomoc 
sociálně vyloučeným na Mladoboleslavsku
Cílem projektu „Komplexní pomoc 
sociálně vyloučeným osobám na 
Mladoboleslavsku se zaměřením na 
ohrožené děti“, podpořeného z pro-
gramu Region bez bariér Nadačního 
fondu ŠKODA AUTO, je podpora 
řešení potřeb lidí se sníženým pří-
stupem ke standardním veřejným 
službám z oblasti školství, zdra-
votnictví, právní pomoci, bydlení, 
zaměstnání a sociálních systémů, 
z důvodu jednoho nebo častěji více 
druhů sociálních a zdravotních hen-

dikepů. Projekt je primárně zaměřen 
na ohrožené děti, na zvyšování ro-
dičovských kompetencí jejich zákon-
ných zástupců, ale i na další rodiny 
a jednotlivce v krizi.

Pomoc je poskytována pro-
střednictvím komplexu bezplatných 
odborných služeb a materiální po-
moci. Jedná se o následující sociál-
ní služby: Podpora rodiny (Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi), Poradna LUMA (Odborné soci-
ální poradenství), Terénní program 

LUMA (Terénní programy). 
Lidem ve finanční tísni je posky-

tována materiální pomoc (potraviny, 
hygienické a úklidové prostředky, 
ošacení, potřeby pro děti a domác-
nost). 

Potřebujete pomoc? Další infor-
mace o našich službách a kontakty 
pro objednání najdete na www.luma-
-mb.cz v sekci Bezplatná odborná 
pomoc. 

Projekt byl zahájen v září 2021 
a realizován do konce srpna 2022. 

Již ke konci roku 2021 bylo prostřed-
nictvím odborných služeb podpoře-
no 727 uživatelů, z toho 70 nezleti-
lých ohrožených dětí. V plánu přitom 
bylo podpořit minimálně 200 osob za 
celou dobu projektu.

Nadační fond ŠKODA AUTO 
se nedávno rozhodl podpořit pokra-
čování tohoto úspěšného projektu. 
Srdečně děkujeme.

Martina Brzobohatá,
LUMA MB

Šmejdi stále cílí na seniory
V souvislosti se zvýšenými cenami 
energií se objevují různí nepoctiví 
obchodníci, kteří se se svými „vý-
hodnými nabídkami“ zaměřují mimo 
jiné na seniory. Občanská poradna 
Respondeo v Mnichově Hradišti za-
znamenala už několik problematic-
kých případů.

„Stoupající ceny energií jsou už 
měsíce tématem, které se objevuje 
pravidelně v naší poradně. Radíme 
klientům s výběrem dodavatelů, 
protože se objevují nepoctivci, kteří 
využívají neznalosti a nepozornosti 
klientů a dokáží je přesvědčit k pod-
pisu nevýhodných smluv,“ říká Hed-
vika Stuchlíková, vedoucí Občanské 
poradny. V některých případech 
zase společnosti klientům vyměři-
ly velmi vysoké zálohy a doplatky.  

I s tím se obracejí na poradnu.
O pomoc žádají také klienti, kte-

ří uzavřeli různé nevýhodné smlou-
vy, ať už se týkají nabídky zboží či 
služeb, po telefonu. „Bohužel i přes 
veškerou snahu seniory neustále 
informovat skrze média o praktikách 
různých šmejdů, se stále setkáváme 
s lidmi, kteří uzavřeli nevýhodné 
smlouvy po telefonu. Obchodníci 
umějí být velmi přesvědčiví,“ vysvět-
luje Hedvika Stuchlíková. 

Mnohdy si osamělí senioři rádi 
po telefonu popovídají a po dlouhém 
rozhovoru už je jim hloupé si nic ne-
koupit. „A přesně na to obchodníci 
sázejí,“ dodává vedoucí poradny, 
která svým klientům radí, jak by měli 
postupovat v případě, že objedna-
né zboží nebo službu nechtějí, jak 

mohou od takto uzavřených smluv 
odstoupit, jaká mají práva.

Její klienti se často stydí, že 
nějakou nevýhodnou smlouvu pode-
psali, a bojí se o problému říci svým 
blízkým. „Nevědí ale jak situaci řešit. 
Stává se tak, že propásnou lhůtu 
14 dnů na odstoupení od smlouvy,“ 
vysvětluje Hedvika Stuchlíková a po-
dotýká, že rozhodně není zač se sty-
dět: „Obchodníci jsou trénovaní na 
to, aby klienty přesvědčili k nákupu.“

Bezplatné poradenství mohou 
zájemci využít každé sudé úterý od 
13 do 15 hodin v Komunitním centru 
Mírová (Mírová ulice 657), případně 
se objednat na telefonní čísle 725 
306 332.

Jolana Boháčková,
Respondeo

Malyra a pečovatelský Dům Ludmila
Malyra již od roku 1998 poskytuje 
nelékařské zdravotní služby formou 
domácí zdravotní péče, ambulantní 
a domácí fyzioterapie – rehabilitace 
na území okresu Mladá Boleslav. 
Kontaktní pracoviště domácí zdra-
votní péče najdete ve Veselé u Mni-
chova Hradiště a v Železném Brodě. 
Ambulantní pracoviště fyzioterapie 
– rehabilitace najdete v Mnichově 
Hradišti a obci Semčice.

Společnost Malyra také od roku 
2016 provozuje pečovatelský Dům 
Ludmila, který poskytuje sociální 
služby formou odlehčovací služby 
nebo osobní asistence. Odlehčovací 
služby umožňují odpočinek rodinám, 
které pečují o seniora nebo člověka 
s handicapem. Služby jsou poskyto-
vány jak v ambulantní, tak v pobyto-

vé formě.
Ambulantní odlehčovací služba 

umožňuje lidem pobyt v Domě Lud-
mila od 7 do 19 hodin. 

Při pobytové odlehčovací službě 
je klient ubytovaný v Domě Ludmila 
24 hodin denně. 

V Domě Ludmila je mimo služeb 
spojených s bydlením a sociálních 
služeb osobní asistence dostupná 
též domácí zdravotní péče. Domácí 

péče je určena pacientům všech vě-
kových skupin (od dětských pacientů 
po seniory), kteří potřebují odbor-
nou zdravotní péči, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje sledování a odbornou 
ošetřovatelskou péči, ale není u nich 
nutná hospitalizace v nemocničním 
zařízení. Domácí péči zajišťují kvali-
fikované zdravotní sestry. Počet ná-
vštěv, jejich rozsah, prováděné úko-
ny a jejich frekvenci v týdnu nebo dni 
určuje vždy lékař. Domácí prostředí 
má pozitivní vliv na psychický stav 
pacienta, a tím na celkové zlepšení 
jeho stavu.

Sociální služby v Domě Ludmila 
jsou podporovány městem Mnichovo 
Hradiště.

tým Malyry

Kontakt
Dům Ludmila

Na Návsi 229, 295 01 
Mnichovo Hradiště – Veselá

Tel.: 777 412 494
E-mail: dum.ludmila@malyra.cz

Nejde jen o výměnu injekčního materiálu, terénní 
pracovníci Semiramis pomáhají mnoha způsoby
Již téměř patnáct let působí v Mni-
chově Hradišti terénní pracovníci 
z Centra terénních programů Stře-
dočeského kraje organizace Semi-
ramis z.ú. „Lidem ve vašem městě 
poskytují odborné sociální a adikto-
logické, tedy na závislostní chování 
zaměřené služby. Pracují zejména 
s osobami užívajícími drogy riziko-
vě, ale také s mladými lidmi, kteří 
začínají s drogami experimentovat,“ 
uvádí vedoucí centra Ondřej Šulc.

Terénní pracovníci se ve měs-
tě pohybují každý týden (vždy ve 
čtvrtek). S klienty pracují na zákla-
dě principu Harm Reduction, tedy 
snižování rizik. V praxi to například 
znamená, že výměnou injekčních 
stříkaček a bezpečnou likvidací těch 
použitých chrání jak zdraví klientů, 
tak i veřejnosti. Dalším nástrojem 
jsou testy na protilátky infekčních 

nemocí. „Motivujeme klienty k tes-
tování na infekční nemoci, jako jsou 
hepatitida typu C nebo virus HIV. 
Klienty zároveň edukujeme ohled-
ně přenosu jednotlivých nemocí,  
v oblasti předcházení rizik a způ-
sobů léčby. Tím zamezujeme vzni-
ku, případně šíření těchto chorob,“ 
říká Kristýna Hakenová, kontaktní 
pracovnice pro Mnichovo Hradiště. 
Pracovníci však poskytují i další 
služby, jako například odborné so-
ciální poradenství. Motivují klienty 
ke změně životního stylu, pomáhají 
najít vhodnou formu léčby a zařídit 
vše potřebné. „S klienty otevíráme 
téma náhledu na jejich životní si-
tuaci, část z nich si přeje a plánuje  
v budoucnosti s užíváním přestat.  
V takovou chvíli klienty podporujeme 
a pracujeme na posílení motivace  
a udržení klienta v co možná nejlep-

ším tělesném a duševním zdraví do 
doby, než se rozhodnou tento krok 
udělat,“ pokračuje Hakenová. 

V rámci terénní práce je věno-
vána pozornost také osobám, které 
s návykovými látkami experimentují. 
Jedná se především o mladé lidi, 
kteří mají zkušenost s konopný-
mi drogami, syntetickými drogami  
a neuváženou kombinací těchto 
látek spolu s alkoholem či léčivy. 
„Mladé lidi v terénu oslovujeme  
a otevřeně s nimi mluvíme o jejich 
zkušenostech, upozorňujeme na 
negativní účinky jednotlivých látek 
a rizika spojená s jejich kombinací. 
Motivujeme je přistupovat k expe-
rimentování co nejzodpovědněji, 
což znamená přemýšlet, plánovat 
a informovat se,“ vysvětluje pracov-
nice centra a zároveň dodává: „Tito 
lidé jsou za kontakt s námi vděční 

a nezřídka se od návykových látek 
dostáváme k dalším tématům, jako 
jsou náročné mezilidské vztahy, ne-
jasné představy o budoucnosti a du-
ševní zdraví. Dokážeme pak poskyt-
nout krizovou intervenci či odkázat 
na nejvhodnější návaznou službu.“ 

Závěrem pak dodává, že veške-
ré služby jsou poskytovány zdarma 
a anonymně, tedy bez nutnosti sdě-
lovat osobní údaje. Naše služby fun-
gují mimo jiné i díky finanční podpo-
ře města Mnichovo Hradiště, které si 
vážíme. V případě potřeby je možné 
nás kontaktovat na telefonním čísle 
728 245 196.

Ondřej Šulc, vedoucí 
Centra terénních programů 

Středočeského kraje a vedoucí 
Kontaktního centra  Semiramis 

Mladá Boleslav

Draví ptáci kroužili atriem 
Domova Modrý kámen
V Domově Modrý kámen jsme opět 
přivítali vzácnou návštěvu, která 
byla financována z projektu Zvířecí 
návštěvy v zařízeních pro seniory. 
Projekt je realizován za pomoci Na-
dačního fondu Českého rozhlasu ze 
sbírky Ježíškova vnoučata. 

Tentokrát nás do Domova přišli 
navštívit opravdoví dravci, konkrétně 
dravci z ptačí říše. A byla to zajíma-
vá podívaná. Mohli jsme si je totiž 
prohlédnout nejprve velice zblízka  
a v klidu a následně se nám předvedli 
v akci. Mohli jsme vidět rozpětí jejich 
křídel a s jakou elegancí se pohybují 
prostorem. Naši klienti si mohli také 
vyzkoušet přivolání dravce na nasta-

venou rukavici, což byl jistě  zážitek, 
na který budou ještě dlouho vzpomí-
nat. Za návštěvu chovatelů velmi dě-
kujeme. Každé podobné zpestření  
v Domově vítáme. (rp)
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Se Sportovním klubem Kruhy na Rozkoši
K létu patří výlety, voda, slunce, gri-
lování nebo také chytání ryb. Toho 
všeho jsme si užili na několikoden-
ním pobytu v Autokempu Rozkoš  
u České Skalice, kam jsme zamířili 
se Sportovním klubem Kruhy. Proto-
že tentokrát vyšly červencové svátky 
na úterý a středu, využili jsme toho 
a tradiční víkendový pobyt jsme si 
prodloužili skoro na týden.

Kluci Vaníčkovi vyrazili ve čtvr-
tek odpoledne, aby postavili hlavní 
stan a zajistili dostatečný prostor pro 
ostatní. Potom si už v klidu užívali 
rybaření. V průběhu pobytu se k nim 
někteří připojili, takže na grilu ryby  
v žádném případě nechyběly.

V sobotu dopoledne jsme se vy-
dali na první cyklovýlet do Babiččina 
údolí, kde probíhaly Mlynářské slav-
nosti. Po lehkém občerstvení jsme 
pokračovali dál na trasu cca 23 kilo-

metrů dlouhou, na které jsme se ješ-
tě zastavili na zřícenině Rýzmburk  
a rozhledně Žernov.

V neděli dopoledne, opět na 
kole, jsme odjeli do Nového Města 
nad Metují, kde byla přestávka na 
kávu a procházku po zámeckém 
parku. Naše cesta pokračovala do 
Pekla a dále údolím řeky Metuje 

zpátky do kempu. Po cestě jsme ješ-
tě odbočili na vodní hráz na Rozkoši, 
bohužel neprůjezdnou, takže jsme 
se vrátili zpět na cyklotrasu. Proto-
že v tento den bylo opravdu horko, 
všichni jsme se těšili, že se půjdeme 
vykoupat.

Jelikož jsme v neděli ujeli 35 ki-
lometrů a v tom vedru nám to dalo 

pořádně zabrat, v pondělí jsme 
naplánovali pouze oddechový výlet 
okolo Rozkoše. Tentokrát ale vyra-
zila jenom malá skupina, protože 
mužská půlka lovila ryby na večer-
ní grilovačku. Tato trasa měla 15 
kilometrů, a ty jsme zvládli opravdu 
rychle, takže odpoledne jsme strávili 
u vody.

V úterý se nám už na kolo ne-
chtělo, chlapi opět rybařili, a tak se 
šlo do muzea Boženy Němcové  
v České Skalici. Odpoledne proběh-
lo opět koupání a grilování.

Poslední den jsme si užili, jak 
to jen šlo. Ve středu jsme sbali-
li ranečky, zbourali stanový tábor  
a s Rozkoší se rozloučili. Tak ahoj, 
třeba zase příště.

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

INZERCE

40. ročník triatlonu Dřevěný muž je úspěšně za námi 
Navzdory velmi nepříznivému po-
časí po ránu se na start 40. ročníku 
Dřevěného muže na konci června 
postavilo 105 triatletů, z toho 10 žen.

Při plavání ještě drobně mrholi-
lo, ale cyklistický okruh absolvovali 
závodníci za vytrvalého deště. Po-
časí se umoudřilo až na závěrečný 
běh. Následkem pátečních prudkých 
lijáků bylo na silnicích hodně nečis-
tot, což vedlo k mnoha defektům. Do 
cíle nakonec dorazilo 93 závodníků.

Z mužů si nejlépe vedl Petr Sou-
kup (3:45:22) následován Davidem 
Zemanem (3:46:10) a Radovanem 
Demeterem (3:52:30). Také ženy po-
daly skvělé výkony v čele s Eliškou 
Gregorovou (4:21:25), Michaelou 
Kubovou (4:49:35) na 2. místě a Iva-
nou Kyselovou (5:51:50) na 3. místě.

Velký respekt zasluhuje náš ka-
marád Standa Pfeifer, který se i přes 
svůj handicap zařadil do startovního 
pole a všechny tři disciplíny, ač ve 
zkrácené verzi, absolvoval.

Dík za neskutečných 40 let mají 
především hlavní organizátoři: Věra 
a Honza Patočkovi, Pepa Macháček, 
Standa Musil, Pepa Tvrzník a mno-
ho dalších. Bez jejich nadšení, elánu  
a energie, které akci dlouhá léta 
věnují, si Dřevěňáka nedokážeme 
představit. S dojmy z letošního roč-
níku se můžete seznámit v přilože-
ném článku vítěze Petra Soukupa. 

Už teď se těšíme, že se na star-
tovní čáře uvidíme opět v hojném 
počtu příští rok. Jako vždy poslední 
sobotu v červnu, 24. června 2023. 
(jš)

Po XTERRA Prague mi skončila 
první část sezóny a já měl odpočí-
vat. Když jsem ale zjistil, že se mi 
za rohem jede 40. ročník Dřevěného 
muže, měl jsem program na sobotní 
dopoledne určen. Jedná se o triatlon 
netradiční distance 1 – 108 – 12 km. 
Cyklistika je háková, takže o zába-
vu postaráno a zas taková řehole to 
snad nebude (jsem předpokládal). 
Start závodu byl naplánován na  
8. hodinu nedaleko obce Příšovice. 

Plavání – Voda neurčité teploty, 
takže neopreny povoleny. Plave se  
1 km na jednu bójku na druhé straně 
rybníka, kterou asi nikdo bez daleko-
hledu nemohl vidět, a zpět. Po roz-
pravě se všech 106 závodníků pouš-
tí do první disciplíny. Je to nezvyklé, 
ale hned jdu do čela a postupně se 

osamostatňuji. Po 200 metrech jsem 
lehce zaskočen, když při záběru 
rukou zajedu do kamení. Hned si 
vzpomenu, že zde je plavání prolo-
ženo běžeckými úseky a pošlu tam 
dva motýlové skoky. Po 350 metrech 
zastavuji, sundávám brýle a hledám 
bóji. Čočky zaostří a mám jasno. 
Doplavu, otočím, zkontroluji náskok 
a jedu zpět. Cíl je díky lidem dobře 
patrný, a tak s orientací již není pro-
blém. Na mělčině zkontroluji dění za 
sebou a ujistím se v tom, že není po-
třeba se dál šponovat. Doplavávám 
tedy s příjemnou rezervou. Nakonec 
vodu opouštím po 11:40 minutách. 
Zajímavé bylo další pořadí závod-
níků. O 40 vteřin později vylézá 
Tatiana Rakytová a rovnou minutu 
jsem naložil Elišce Gregorové, která 

plavala bez neoprenu. 
V depu mám dostatek času, 

takže v klidu nandávám ponožky, 
tretry, čepičku pod helmu, helmu. 
Beru kolo a při opuštění louky na 
něj naskočím. Kdybych věděl, co mě 
čeká, rovnou bych si přibalil nějaký 
nepromokavý dlouhý rukáv…

Cyklistika – 108 km o celkovém 
převýšení 850 metrů není nijak dě-
sivé, takže trať je relativně rovinatá 
a rychlá. Značení žlutými šipkami je 
bohatě dostačující. Dobrovolníci na 
křižovatkách odvádí výtečnou práci 
a starají se o bezpečnost závodníků. 
Jede se samozřejmě za plného pro-
vozu. Netrvá to dlouho a na 10. kilo-
metru jsem dostižen početnou sku-
pinkou pronásledovatelů. Bohužel  
s dostižením skupiny začíná mrho-
lení přecházet v déšť. V této chvíli 
je skupina opravdu početná 10-15 
lidí, ale během prvního „stoupání“ se 
především díky aktivitě Jirky Šlégla 
a Michala Horáka skupina zreduku-
je na sedm závodníků. Je mi zima, 
prší, většina závodníků má kozy, 
stav silnic je reálný odraz ČR (žádná 
hitparáda) a jízda v balíku je sama 
o sobě adrenalinovou záležitostí. Cíl 
daleko a já po absolvování prvního 
okruhu začínám reálně zvažovat 
odstoupení. Nechci být nemocný  
a už vůbec ne rozsekat sebe i kolo. 
Před námi však není úplné černo,  
a to mi dodává naději. Bohužel po-
časí se nemění, když přestane pr-
šet, tak mokré silnice stejně nedovolí 
uschnout a alespoň trochu se zahřát. 
Po prvním okruhu, kde bylo několik 

Dřevěný muž: 
Vzdát, nebo vyhrát?

pokusů o únik, se tempo zklidnilo  
a jedeme relativně rovnoměrně. Díky 
defektu se náš počet zredukuje na 
šest borců v první skupině. Mimo již 
dvou zmíněných je zde ještě David 
Zeman, Pavel Štryncl (stejně jako já 
jede na silničce) a za skupinou stále 
jedoucí Radovan Demeter na koze  
s diskem. Zázraky se dnes dít nebu-
dou a stále prší, varhánky na rukou 
se prohlubují a cit v prstech pomalu 
mizí. Pod stoupáním ve třetím okru-
hu mi při sundání brýlí z obličeje a je-
jich zastrčení do helmy, brýle padají 
na zem. Vteřinu přemýšlím, co mám 
dělat? Ale jsou to óčka! Bleskově 
zastavuji, vracím se a po jejich se-
brání ze země začíná stíhací jízda, 
která mě alespoň na chvíli zahřeje. 
Skupina se zachovala čestně (velká 
taktická chyba) a počkala. Po zbytek 
cyklistiky se již nic zajímavého nedě-
lo a dojíždíme pohromadě. Musím 
přiznat, že díky tréninkové únavě  
z celého týdne, promrznutí a silnič-
ce, jsem se na špici mnoho času ne-
ohřál. Hodil jsem to do módu „hlavně 
nějak dokončit“. Největší domestik 
byl pravděpodobně David Zeman.  
I Jiří Šlégl přes technické problémy  
s elektrickou přehazovačkou a Michal 
Horák jedou slušně. Do depa dojíž-
díme v minimálních rozestupech  
a rozhodovat bude opravdu až běh.

Depo je opět lokalizováno 
na louce v autokempu Příhrazy  
a všechny naše věci jsou umístěny 
pod stany. Kdo hledá, najde… Depo 
opouštím na průběžně 4. místě.

Běh – 12 km rozmanitým teré-

nem. Střídají se lesní cesty, asfalt, 
písek, šotolina, rozblácené louky 
a do toho kluzké kameny i kořeny. 
Hned po výběhu začínám stahovat 
závodníky přede mnou a po 500 
metrech běžím bok po boku s Rado-
vanem. Ten mi cestu na první místo 
ulehčí pádem na kluzké rozblácené 
louce. Naštěstí se mu nic nestalo, 
ale z boje o nejvyšší stupně byl vy-
loučen. Na louce jsem předběhnut 
Davidem. Já šel raději jistotu. Když 
vyměníme bláto za pevný podklad, 
sbíhám ztrátu a na asfaltu natahuji 
krok. David mě pouští a já se ko-
nečně začínám cítit dobře a věřím  
v udržení pozice. Na občerstvovačce 
do sebe hodím gel a pokračuji. Na 
otočce si zkontroluji náskok, pře-
kvapivě mám jen 40 vteřin. Rado 
má ztrátu další minutu. Stabilizuji 
se a s kontrolou dobíhám do cíle. 
Nic nečekaného se naštěstí nedělo  
a já mohl navázat na vítězství z roku 
2016. Cílový čas zároveň zlepšuji  
o dvě minuty.

Dřevěný muž je ojedinělý závod, 
který si na nic nehraje a má rodin-
nou atmosféru. Grilované kuře v cíli 
s velkým sudem piva pro každého, 
kdo dřív přijde, ten dřív mele. Škoda, 
že jsem musel zpět domů řídit… Dě-
kuji organizátorům za takovouto akci 
pořádanou srdcem. Gratuluji všem 
soupeřům, kteří dokončili. Opravdu 
jsem zvažoval, že závod nedokon-
čím, takže všechna čest!

Petr Soukup,
vítěz 40. ročníku Dřevěného muže

Volejbalisté oslavili výročí svého sportu

Volejbalový oddíl Sokola nabírá nové hráče
Volejbalový oddíl TJ Sokol Mn. Hradiště přijímá nové členy a členky narozené 
v letech 2009 až 2013 do mladších žákovských družstev, a to v průběhu ce-
lého září. Přijďte se svými ratolestmi některé úterý nebo čtvrtek v čase 16:00 
až 17:30 na kurty za sokolovnou, ať si vyzkoušejí volejbal. Stačí vzít s sebou 
sportovní vybavení na trénink. Trenéři dětem vštípí správné sportovní návyky, 
naučí je volejbalovým dovednostem a děti si užijí sportování ve společnosti 
stejně starých dětí. Ti, kteří projeví o volejbal zájem, se budou připravovat na 
zápasy a následně je mohou čekat i výjezdy na soustředění. Další informace 
poskytne Jiří Skřivan na tel. 604 292 397. (wes)
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KINO

7. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BULLET TRAIN
8. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ARVÉD
9. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAN ŽIŽKA

KALENDÁR AKCÍˇ

4. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CESTA DO TVOJZEMÍ
7. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŘEKNI TO PSEM

3. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HÁDKOVI

1. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VELKÁ PREMIÉRA
2. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOP GUN: MAVERICK

10. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STŘÍDAVKA
11. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINCEZNA REBELKA

15. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PODEZŘELÁ
16. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ELVIS
17. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAN ŽIŽKA

14. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MINAMATA

18. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
20. ZÁŘÍ, 16:30, FILMOVÁ PROJEKCE S BESEDOU
SVOBODNÉ DĚTI

22. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAN ŽIŽKA
23. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VSTUPENKA DO RÁJE
24. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOP GUN: MAVERICK

21. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SLOVO

27. ZÁŘÍ, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ FILMU
CHROUSTI NA PÍSKU I VELEHORÁCH 
28. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PREZIDENTKA

28. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAN ŽIŽKA

25. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

29. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BUKO
30. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INDIÁN

Do naší nové Pizzerie 
v Mnichově Hradišti (bývalý Plaudit)

přijmeme zaměstnance na pozice

kuchař / pizzař
/ číšník / servírka 
Informace na tel. 777 229 646

INZERCE INZERCE

DIVADLO

22. ZÁŘÍ, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH

17. ZÁŘÍ, 14:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O ČAROVNÉM MLÝNU – KRABAT

7. ZÁŘÍ, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JAROSLAV DUŠEK – PÁTÁ DOHODA (VYPRODÁNO)
15. ZÁŘÍ, 19:00, KONCERT
DVOŘÁKOVO KVARTETO

MUZEUM
OD 9. ZÁŘÍ DO 30. ŘÍJNA
ZÁVODNÍCI BOBKOVI, MÍSTNÍ LEGENDY MOTORSPORTU
Výstava věnovaná místním závodníkům a jejich sportovním úspěchům.

4. ŘÍJNA, 18:00
PROJEKCE VIDEOZÁZNAMŮ ZE ZÁVODŮ S BESEDOU
Promítání autorských videí Eduarda Líhaře s následnou besedou, dopro-
vodný program k výstavě Závodníci Bobkovi.

3. ZÁŘÍ, 13:00, HŘIŠTĚ NA OLŠINĚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

OSTATNÍ

4. ZÁŘÍ, NA NÁVSI VE VESELÉ
VESELÁ VAŘEČKA
5. ZÁŘÍ, 17:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
7. A 21. ZÁŘÍ, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST, MÚ MH
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTí
10. ZÁŘÍ, 10:00, FARA DOLNÍ KRUPÁ
ŘEMESLA NA FAŘE
12. ZÁŘÍ, 15:30, RYBÁŘSKÝ REVÍR RMV VESELÁ
PRVNÍ SCHŮZKA RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

16. ZÁŘÍ, 12:00, LETIŠTĚ HOŠKOVICE
DĚTSKÝ DEN NATO
16. ZÁŘÍ, 16:00, KOMUNITNÍ CENTRUM MÍROVÁ
SETKÁNÍ S PODNIKATELI

3. ZÁŘÍ, 13:00, HŘIŠTĚ NA KRUHÁCH
RODINNÝ SPORTOVNÍ DEN NA HŘIŠTI V KRUHÁCH

1. ZÁŘÍ, 18:00, REFEKTÁŘ KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA, MH
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ S OBYVATELI HNĚVOUSIC

16. ZÁŘÍ, 17:00, OBŘADNÍ SÍŇ, NÁBYTEK HONZA, FARA, KNIHOVNA
LITERÁRNÍ VEČER V MNICHOVĚ HRADIŠTI
17. ZÁŘÍ, 10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A OKOLNÍ ULICE
SOUSEDSKÁ SLAVNOST „ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK“
18. ZÁŘÍ, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
ZAHÁJENÍ KURZŮ SPOLEČENSKÉHO TANCE

OD 1. ZÁŘÍ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

21. ZÁŘÍ, 7:45 ODJEZD OD DOMU KULTURY, MLADÁ BOLESLAV
VÝLET SPOLKU SENIOŘI NEJEN SOBĚ
23. A 24. ZÁŘÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ČR
23. ZÁŘÍ, 15:00, ZAHRADA, PALACKÉHO 236, MN. HRADIŠTĚ
BISTRO NA DVOU KOLECH
24. ZÁŘÍ, 
BRANNÝ ZÁVOD
OD 29. ZÁŘÍ DO 2. ŘÍJNA, BĚLÁ POD BEZDĚZEM
BĚLSKÉ BALÓNOVÉ HEMŽENÍ
1. ŘÍJNA, 8:00 AŽ 12:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SCRAPBOOKING
1. ŘÍJNA, 14:00, PŘED RADNICÍ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
VYCHÁZKA KE SVĚTOVÉMU DNI ARCHITEKTURY

24. ZÁŘÍ, 15:00
POHÁDKY PANA POHÁDKY
27. ZÁŘÍ, 19:00, KONCERT
KRAJANKA
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Na slavnosti vyjeli hasiči s historickým 
daimlerem, předcházely tomu měsíce práce
Hasičské sbory z celé České repub-
liky se po pěti letech sjely se svou 
historickou, ale i novodobou techni-
kou do Litoměřic na Hasičské slav-
nosti, které se konají od roku 1998 
každé tři roky. Ty letošní se měly 
konat již v roce 2020, ale vzhledem 
k pandemii covidu-19 se uskutečnily 
s dvouletým zpožděním. Oslav se již 
po několikáté zúčastnila i mnichovo-
hradišťská automobilová stříkačka 
Daimler-Benz z roku 1942, která je 
spjata s SDH Mnichovo Hradiště již 
od roku 1949. 

Cesta do Litoměřic nezačala 
pro daimlera 9. června, kdy se na 
slavnosti odjíždělo, ale již na za-
čátku tohoto roku. To se nejen sbor, 
ale i daimler rozloučil s Františkem 
Rožďalovským, který byl posledním 
žijícím z dua Rožďalovský, Špička, 
kteří se o daimlera od jeho začát-
ku v našem sboru starali a jezdili  
s ním. Péče o historické vozidlo se 
tak musela chopit generace nová, 
která si dala za svůj cíl vozidlo roz-
pohybovat a dojet s ním právě na 
hasičské slavnosti, tak jak tomu bylo 
historicky zvykem. Bohužel, jen ces-
ta k obřadní síni, která je v podstatě 
za zdí hasičárny, ukázala, že to bude 
úkol velmi složitý. Vozidlu brzdilo 
pouze jedno kolo a chladicí sousta-
va byla tak zanesená, že chladicí ka-
palinu ani nešlo vypustit. Dva a půl 
roku, tedy doba, kdy se s daimlerem 
nevyjelo z garáže, udělalo své. 

Proběhla proto celková kontrola 

vozidla a byly určeny prioritní opravy, 
aby vozidlo bylo schopné absolvovat 
celou cestu po vlastní ose. Začalo se 
opravou elektroinstalace od baterií 
ke startéru a repasí startéru. V chla-
dicí soustavě bylo přetěsněno čerpa-
dlo a vyměněny všechny hadicové 
spoje. Dále byl vyměněn vypouštěcí 
kohout pod chladičem. Po zprovoz-
nění se zjistilo, že chladič teče. Na 
druhý pokus se ho podařilo provizor-
ně utěsnit. U palivové soustavy byly 
veškeré hadicové spoje zpuchřelé 
a nezbývalo nic jiného, než je také 
vyměnit. Brzdová soustava potřebo-
vala kompletní repasi. Místo brzdové 
kapaliny byl aerosol. Hlavní brzdový 
válec byl demontován, rozebrán, vy-
čištěn a zase složen zpět. Bylo třeba 
demontovat také brzdové hadice, 
které ovšem nikdo v okolí nedokázal 
vyrobit nové. Po dlouhém shánění 
nám je nakonec vyrobili u Ostravy. 
Dolů musely brzdové bubny, vyčistit 
bylo třeba brzdové válečky a také 
kompletní brzdové vedení. Souběž-
ně s předchozími činnostmi se opra-
voval dřevěný rám nástavby, který 
byl shnilý, jelikož ve střeše byla díra, 
a tak do vozidla delší dobu zatékalo. 
V neposlední řadě bylo potřeba vy-
měnit pneumatiky, které byly staré, 
popraskané a na nápravě ani nebyly 
stejné. 

Vše od oprav po shánění dílů 
zabralo velké množství času, jelikož 
na historickém voze není dnes už 
nic standardní. Ze začátku se pra-

covalo na vozidle jednou týdně. Jak 
se cesta blížila, pracovalo se častěji 
a častěji a poslední tři týdny jsme  
v podstatě chodili pouze do práce  
a na hasičárnu. Po více než pěti 
měsících práce, kdy se odpracovalo 
více než 400 hodin, se tři dny před 
odjezdem podařilo s Daimlerem po-
prvé vyrazit na silnici. Do Litoměřic 
jsme odjížděli s vědomím několi-
ka drobných závad a nefunkčním 
žhavením, ale společně s námi jela  
i jednotka se svou cisternou CAS 
30 Tatra, která nám byla připravena 
v případě potíží pomoci. Po cestě 
jsme řešili jednu závadu, jinak cesta 
probíhala dle plánu. 

Veškerá hasičská technika byla 
v Litoměřicích vystavena pro veřej-
nost v pátek a v sobotu na výstavišti 
Zahrada Čech. Bylo k vidění mnoho 
kusů techniky od koňských stříkaček 
až po nejmodernější speciály. Po 
dojezdu na místo jsme naši techni-
ku naleštili a zaparkovali mezi další 
tři vozidla značky Daimler. To byla 
naše odměna za to, že jsme přes 
veškeré obtíže vytrvali. Navázali 
jsme kontakty s lidmi, kteří řešili stej-
né problémy a mají mnohem více 
zkušeností než my. Získali jsme od 
nich cenné rady a hned na místě 
se nám díky tomu podařilo opravit 
žhavení. Sobotní dopolední průvod 
historické techniky jsme zvládli bez 
obtíží a s o to větší radostí jsme náš 
vůz ukazovali návštěvníkům. 

Společně s Daimlerem jela do 

Litoměřic i nová cisterna jednotky, 
která byla k vidění na stánku Tatry, 
kde reprezentovala jednu produkto-
vou řadu Tatry pro hasiče.

Při nedělní zpáteční cestě 
jsme po cestě odstranili dvě závady  
a dojeli v pořádku domů. Úspěšným 
návratem domů to však nekončí. Za 
materiál potřebný k rozpohybování 
našeho veterána město zaplatilo 
přes 58 tisíc Kč a další náklady na 
udržení vozu v provozuschopném 
stavu budou muset následovat. Čeká 
nás řádná oprava chladiče, vstřiků  
a vstřikovacího čerpadla, setrvač-
níku, lanovodů, nádrže, žhavicích 
svíček a dřevěné karoserie. Některé 
věci dokážeme opravit svépomocí, 
ale některé věci budou vyžadovat 
takový zásah, který již v našich gará-
žových podmínkách nebude možný 
zrealizovat. Rádi bychom opravy 
prováděli přes zimu tak, aby v letním 
období mohlo vozidlo jezdit a dělat 
lidem svou přítomností radost. 

Na závěr bych rád poděkoval 
svým spolupracovníkům Josefovi 
Udržalovi a Lukášovi Kratochvílovi 
za odvedenou práci. Dále za pomoc 
s elektrickou instalací Jaroslavu 
Koťátkovi. Zvláštní poděkování pak 
patří našemu pomocníkovi Alexan-
dru Binkovi, který ač není hasičem, 
tak se k nám postupně přidal a po-
máhal nám.

Dan Vrkoslav,
SDH Mnichovo Hradiště

K požáru Hřenska 
vyjela i místní jednotka 

Jednotka Sboru dobrovolných ha-
sičů Mnichovo Hradiště byla na 
přelomu července a srpna vyslána 
k požáru v Hřensku, nejrozsáhlejší-
mu požáru v české historii. Nasaze-
ni jsme byli do sektoru, který byl v 
lese mezi obcí Mezná, Edmundovou 
soutěskou a silnicí pod Pravčickou 
bránou. Naše činnost spočívala ve 
vyhledávání skrytých ohnisek, což 
jsme prováděli i za pomoci termo-
kamery, hašení ze zádových vaků v 
nepřístupném terénu, v lépe přístup-
ném terénu jsme hasili proudy D, 
vysokotlakým proudem z cisterny a 
také přední nárazníkovou proudnicí. 
Byli jsme také nasazeni na kácení 
nebezpečných stromů a pomáhali 
jsme vytvořit bezpečnostní kori-
dor pro případné znovu rozhoření. 
Cisterna během čtyř dnů v lesích u 
Mezné najezdila přes 150 kilometrů 
a dopravila na místo více než 130 
tisíc litrů vody. (hmh)

Káčovský pohár na Sychrově
25. června se konala na Sychrově  
u Mnichova Hradiště soutěž v po-
žárním útoku. Letos šlo o 20. ročník. 
Záštitu nad soutěží pod vrchem Ká-
čov převzal poslanec a starosta On-
dřej Lochman, který přijel podpořit  
a popřát hodně sportovních úspěchů 
všem zúčastněným. Na rozdíl od 
minulých let tento den na Sychrově 
pršelo, a tak si museli všichni dávat 
pozor, aby se nikdo nezranil. 

V mužské kategorii soutěžilo 
22 družstev, v ženské 13 družstev. 
Z mužů se nejlépe s tratí popralo 
družstvo z Dubence s časem 16,48 
sekundy, a tímto časem si vylepšili 
svůj nejlepší čas v lize. Druhé místo 
si odvezli muži z Košťálova (17,34 
sekundy) a bronzová medaile pu-

tovala do Karlinek (17,43 sekun-
dy). Družstvo mužů ze Sychrova 
obsadilo 12. příčku. Zlatá příčka  
v ženské kategorii patřila družstvu  
z Kosmonos (17,67 sekundy), stří-
bro putovalo do Olešnice (17,78 
sekundy) a bronzová příčka patřila 
ženám z Krásné Vsi (18,04 sekun-
dy). Družstvo žen ze Sychrova obsa-
dilo 10. příčku.

Jako tradičně nebyla na Sychro-
vě pouze soutěž v požárním útoku, 
ale také se opět volila Miss sym-
patie. Nejvyšší příčku a titul Miss 
sympatie pro rok 2022 získala Aneta 
Klimová z Kosmonos, 1. vicemiss 
byla zvolena Štěpánka Volfová ze 
Sychrova a 2. vicemiss byla zvolena 
Leona Válková z týmu Brada-Ryb-

níček. Každá miss po svém zvolení 
vylosovala jednoho ze závodníků  
a všech šest oceněných si odneslo 
hodnotné dary.

Příprava na soutěž zaměstnala 
velké množství našich kamarádů  
a já bych jim touto cestou ráda za 
celý SDH Sychrov poděkovala, za 
pomoc a podporu při organizaci  
a přípravě zázemí nejen pro závodí-
cí družstva, ale také pro návštěvníky 
Káčovského poháru. Budeme se na 
vás všechny těšit opět za rok, na 
dalším ročníku soutěže v požárním 
útoku.

Zdeňka Stará,
SDH Sychrov

Dvě studánky u Dneboha
Ze dvou zmíněných studánek budou 
pamětníci znát první z nich, která 
zanikla při stavbě vodovodu. Místo, 
kde se nacházela, dodnes nese jmé-
no „U žlábku“. Pramení tam Hradiš-
ťákům dobře známý potok Nedbalka 
a vede červeně značená turistická 
trasa od Valečova na Klamornu  
a Drábské světničky.

Průzračné vody druhé, málo 
známé studánky, se můžeme napít 
i dnes, když půjdeme ze Dneboha 
po modré značce na Kavčinu. Při-
vede nás na rozcestí. Modrá tam 
odbočuje vlevo. Pokračujeme rovně 
po lesní cestě (která je spojkou ve-

doucí ke skále s vytesaným křížem 
„V Peklech“ nacházejícím se na čer-
vené turistické trase k Valečovu). Po 
pravé straně lesní cesty zahlédneme 
pěšinku ke studánce a uslyšíme šu-
mění pramene padajícího z trubky 
na kamínky. 

S malými dětmi, pro které je 
pěší výprava obnovenou cestou  
z Přestavlk do Dneboha přece jen 
příliš dlouhá, můžeme jet víkendo-
vými turistickými autobusy. Jejich 
provoz s prázdninami nekončí – po-
kračuje celé září.

Daniela Břoušková

V truhlářské dílně v muzeu 
vyráběly děti ptačí budky

Součástí letní výstavy městského 
muzea věnované řemeslům byla 
rovněž tradiční truhlářská dílna  
s rodinou Novákových z Jednoty 

bratrské. První proběhla 23. červen-
ce, druhá pak 20. srpna. Vyráběly  
se dřevěné ptačí budky a pokladnič-
ky. (lh)

Pozor, až budete příště telefonovat do Muzea města Mnichovo Hradiště, 
volejte na  telefonní číslo +420 720 981 281. Muzeum má nové číslo a to 
původní již nefunguje. 

Muzeum má nové telefonní číslo

Tábor Jednoty bratrské 
s rudolfínskou tematikou
Letní prázdniny jsme již tradičně od-
startovali táborem na louce, na kte-
rou se rádi vracíme. Tentokrát jsme 
se vydali až do doby císaře Rudolfa 
II. Naším úkolem bylo hledání zlata 
a elixíru věčného života. Po všechny 
táborové dny jsme se pilně snažili, 
dělali chemické pokusy a pod zemí 
jsme zlato hledali pomocí nejmoder-
nější techniky. Četli jsme ve starých 
knihách hebrejské písmo a snažili se 
o věčném životě dopátrat moudra i 
ve hvězdách.

Také jsme jedno odpoledne 
hostili pracovníky Vodovodů a ka-
nalizací Mladá Boleslav. I oni totiž 
hledají pod zemí a nalézají sem 
tam nějaké zajímavé „poklady“. Pře-
devším ale prohledávají a opravují 
místa, kde voda uniká z potrubí. Pta-
li jsme se na všechno, co nás zají-
malo, a odhalili jsme i velkou pravdu, 
že voda je pro život nutná, a proto 

je cennější než zlato. Určitě nám zů-
stane v paměti výzva, že s vodou se 
nemá plýtvat. Takové pravdy by se 
měly tesat do kamene. To ale neu-
míme. Bude lepší, když pracovníka 
VaK zvěčníme v dřevěné podobě na 
našem betlému.

Nelze ale říci, jestli císař Rudolf 
náš objev ocení. Zkrátka a dobře, 
opravdové zlato jsme nenašli. Ani 
elixír jsme neuvařili. Zato jsme se  
v bibli dočetli, že věčný život je mož-
ný, ale ne na této Zemi. Císaři jsme 
odeslali dopis, aby se zkusil zeptat 
Ježíše. A protože moc dobře víme, 
že Jeho Milost Císařská je povahy 
prchlivé, i my jsme raději z táborové 
louky prchli a nečekali na žádnou 
odměnu. Co kdyby poslal kata My-
dláře!

Dana Nováková,
Jednota bratrská
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HISTORIE

Muzeum připravilo výstavu o závodnících Bobkových
„Člověk ani neměl čas pro samé závodění žít.“ Václav Bobek st.

Hodiny strávené v autodílnách. 
Vůně benzínu. Adrenalin za volan-
ty závodních škodovek. Rychlost. 
To je prostředí, ve kterém vyrůstali  
a desítky let žili tří místní rodáci, vý-
borní automobiloví závodníci Václav 
Bobek st., Jaroslav Bobek a Václav 
Bobek ml.

Přijďte zavzpomínat na úspě-
chy legend motorsportu do Muzea 
města Mnichovo Hradiště. Výstava, 
která je pro vás od čtvrtka 8. září do 
neděle 30. října 2022 připravena ve 
2. patře zámku v Mnichově Hradišti, 
připomíná fotografiemi i unikátními 
předměty závodnicky úspěšné roky 
členů rodiny Bobkových. Ukážeme 
vám také, jak vypadaly například 
Škoda 1100 OHC Coupé, Škoda 
440 – Spartak, Škoda Spider 728 S 
nebo Formule 3.  Nejen tato závodní 
auta totiž uvidíte na výstavě na fo-
tografiích a ve videích z vybraných 
závodů. Bobkovi jich absolvovali 
desítky, v Čechách (Brno, Rosice, 
Most, Jičín, Mladá Boleslav atd.)  
i zahraničí (Le Mans, Tour d´Europe, 
Alpská Rallye, Shell 4000 Rallye Ka-
nada, Monte Carlo atd.).

Doprovodný program k této au-
tomobilové výstavě začne v sobotu 
17. září na náměstí v Mnichově 
Hradišti při Sousedské slavnosti. 
Obdivovat určitě přijďte historic-
ká závodní auta Bobkových, která 
jsme pro tuto příležitost sehnali  
a nechali do Mnichova Hradiště do-
vézt. Budou vystavena na parkovišti  
u Klášterského hostince U Karlových 
Varů. Muzejní stánek na Sousedské 
slavnosti bude tematicky zaměřen  
a bude určen především dětem. Ty si 
v dílničce u stánku budou moci vlast-
noručně vyrobit předmět inspirovaný 
automobilovými závody. 

Dalším bodem doprovodného 
programu k výstavě je připravovaná 
beseda s Eduardem Líhařem, která 
bude doplněna o videa a fotogra-
fie. Na tuto akci se sejdeme v kině  
v Mnichově Hradišti v úterý 5. října 
od 18 hodin. 

Dnes vám připomeneme otce 
i syna, tedy Václava Bobka starší-
ho a mladšího, v příštím vydání se 
dočtete o závodní kariéře Jaroslava 
Bobka.

 
Václav Bobek st. 
(23. března 1914 – 2. dubna 1980)

Václav Bobek st. se narodil  
v Hoškovicích čp. 35 dne 23. března 
1914. Zde vyrůstal s dalšími čtyřmi 
sourozenci. Byl druhý nejstarší, měl 
tři bratry a sestru (Josef, dvojčata 
Bohuslav a Anna, Jaroslav). 

Jejich otec Josef, rodák z Dra-
hotic, byl domkářem a lakýrníkem, 
přivydělával si také jako zvoník, 
malíř a zaměstnanec obce. Matka 
Anna, rozená Wernerová, pochá-
zela z Koryt. Pomáhala v hospo-
dářstvích místních sedláků. V roce 
1939, těsně před válkou, se rodina 
Bobkových přestěhovala z Hoškovic 
do Mnichova Hradiště, kde měl ta-
tínek s nejstarším synem Josefem  
a později i dalším synem Bohusla-
vem lakýrnickou dílnu. 

Měšťanku v Mnichově Hradišti 
v posledním roce Václav nedokon-
čil, prázdniny a celý následující rok 
strávil „na handlu“ v Dubnici u Stráže 
pod Ralskem. 

Již od dětství projevoval zájem 
o techniku, tehdy především o jízdní 
kola, později motocykly a automo-
bily. Chtěl se stát elektrotechnikem. 
Dostat se do vyučení v tomto obo-
ru ale bylo obtížné, proto pomáhal 
okolním zemědělcům a hoškovické-

mu obchodníku Bukvičkovi rozvážet 
zboží se starším francouzským au-
tomobilem značky Samson. 

Ve čtrnácti letech získal řidičský 
průkaz a s vypůjčeným traktorem 
poté jezdil pomáhal orat na polích. 
Krátký čas pracoval u Bohumila Vaň-
ka, který měl v Mnichově Hradišti vý-
robu cyklistických kol. Automecha-
nikem se nakonec vyučil v opravně 
automobilů pana Holase. Po vyučení 
nastoupil jako strojník v továrně na 
výrobu kachlíkových obkládaček ve 

Svijanech, kde pracoval až do roku 
1936.

Motory jej stále více přitahova-
ly. Opatřoval si různé motoristické 
časopisy. Měl příležitost zajezdit si 
na motorce i v nákladním autě. Po 
jedné nehodě, kdy spadl s motocy-
klem do rybníku v Hoškovicích, byl 
kvůli vnitřním zraněním téměř devět 
měsíců v nemocnici. 

V tu dobu zahájila mladobo-
leslavská Škoda výrobu traktorů 
a hledali někoho, kdo by je zájem-
cům předváděl. Václav Bobek se  
k této práci přihlásil, protože v jízdě 
s traktory měl velkou praxi. Do do-
pravního oddělení byl přijat, osvědčil 
se a jezdil také k majitelům traktory 
opravovat.

V roce 1937 ho mistr Jaroslav 
Horák přijal do Studijního a vývo-
jového oddělení a zde pak strávil 
Václav celý zbytek pracovního ži-
vota, působil i jako vedoucí dílny. 
Když Jaroslav Horák v 50. letech 
těžce onemocněl, stal se Václav Bo-
bek vedoucím sportovního oddělení 
Škoda. 

Všeobecně užívaná přezdívka 

„pan mistr“ mu příslušela nejen v díl-
ně, ale i za volantem. Jaroslav Horák 
si Václava totiž vybral jako spolu-
jezdce na závodní soutěže a on tak 
stál u zrodu automobilového sportu  
v automobilce v Mladé Boleslavi. 
Svůj první vlastní závod za volantem 
jel v Jeseníkách – zvítězil. Pak ná-
sledovaly další soutěže. 

Za války se Václav Bobek oženil 
s Květou Gottwaldovou, v roce 1944 
se jim narodil syn Václav. 

Po skončení druhé světové vál-

ky, kdy začala automobilka vyrábět 
vůz Škoda 1101 zvaný Tudor, dostal 
Václav Bobek příležitost závodit. 
Továrna ho vyslala v roce 1947 na 
I. ročník Vršovického okruhu do 
Prahy. V dokončení prvního závodu 
mu zabránila porucha vozu, ale i tak  
s ním dokázal jet úctyhodných 130 
km/hod.

Prvním jeho zahraničním star-
tem byla v roce 1948 Rallye Raid 
Polski, kde získal celkové 2. místo, 
ve své třídě 1. místo. Díky umístění 
na medailových příčkách měl tu čest 
být představen tehdejšímu polskému 
prezidentovi Bierutovi. Pak už jezdil 
do zahraničí stále častěji. Ať už to 
bylo na dálkové závody ve Švéd-
sku, Norsku, v Monte Carlu nebo Le 
Mans.

První poválečný automobil Ško-
da Sport, určený výhradně pro spor-
tovní podniky, vznikl v roce 1949. 
Jeho dva exempláře se poprvé ob-
jevily při závodě Cena města Brna, 
jeden z nich řídil Václav Bobek. Poté 
následovala Velká cena Českoslo-
venska a další domácí i zahraniční 
závody. 

V roce 1950 byl Václav Bobek 
jedním z řidičů (při řízení se střídal 
s Jaroslavem Netušilem) na slavném 
závodě 24 hodin Le Mans. Z dobře 
rozjetého závodu je však vyřadila 
vada materiálu. V roce 1953 zajel 
v Praze na Barrandově s dvoukom-
presorovým Supersportem česko-
slovenský národní rychlostní rekord 
197,7 km/hod.

Díky zahájení výroby typu 
Škoda 440 Octavia se boleslavští 
závodní jezdci začali více účastnit 
i zahraničních závodů, například 
Rallye Monte Carlo, Viking rallye, Li-
ége – Rome – Liége. Václav Bobek 
si několikrát zazávodil na Shell 4000 
Rallye v Kanadě, kde se vždy umístil 
na čestných místech.

Na přelomu 50. a 60. let exce-
loval Václav Bobek za volanty okru-
hových speciálů Škoda 1100 OHC 
a Škoda 1100 OHC Coupé s dvou-
válcovými motory. Vítězil v Rosicích, 
Mladé Boleslavi, Kdyni a dalších 
závodech. 

Titul Mistra sportu mu byl jako 
jednomu z prvních poprvé propůj-
čen už v roce 1951, dále pak v roce 
1955 a v roce 1964 mu byl udělen 
titul Zasloužilý mistr sportu. 

Když v roce 1964 přišly do vý-
roby vozy Škoda 1000 MB, postavili  
v Česaně čtyři vozy pro nově vznik-
lou Škoda Formule 3 s motory a pře-
vodovkami z embéček. Píšťala, jak 
formuli Václav přezdíval, byla tou, 
kterou si za své závodní kariéry oblí-
bil nejvíc. V tuto dobu se i nadále ve 
škodovce zabýval vývojem nových 
závodních vozů cestovní kategorie. 

Stál u většiny úspěchů automo-
bilky, ať se jednalo o soutěže anebo 
závody Formule 3. Během své bo-
haté závodní kariéry získal Václav 
Bobek celou řadu výher a sportov-
ních ocenění. Všemi respektovaný 
jezdec se stal jednou z největších 
postav československého automo-
bilového sportu prvních 25 pováleč-
ných let. K závodění přivedl i svého 
mladšího bratra Jaroslava a syna 
Václava.

Svou závodnickou kariéru ukon-
čil Václav Bobek st. v roce 1971. 
Nadále ale vypomáhal v továrně  
a účastnil se zkušebních jízd na ho-
škovickém letišti. 

Václav Bobek zemřel v Mnicho-

Václav Bobek st. po závodu 27. července 1958.

vě Hradišti 2. dubna 1980.

Václav Bobek ml. 
(nar. 18. dubna 1944) 

Václav Bobek ml. se narodil, 
jak už bylo řečeno, 18. dubna 1944  
v Mnichově Hradišti Květě Bobkové 
a Václavu Bobkovi st., továrnímu 
jezdci firmy Škoda. 

V Mnichově Hradišti vychodil 
základní školu. V roce 1959 na-
stoupil do Škoda Auto, kde se vyučil  
v oboru strojní zámečník – autome-
chanik. 

Praktickou výuku vykonával ve 
vývojovém oddělení, ale pan mistr 
(tedy jeho otec) si ho mezi závodní-
ky záměrně nevzal s odůvodněním, 
že „To by měl moc snadný, ať začíná 
od píky“. Václav proto nejprve týden 
na rampě umýval zkoušená auta, 
potom mu jeho parťák, zručný prak-
tik Jan Šindler, začal předvádět růz-
né triky při montáži náprav, převodo-

vek a dalších mechanických skupin. 
Po roce práce v dílně přišel do 

kolektivu zajížděcích řidičů, kde se 
tehdy zkoušely prototypy pozdějšího 
typu Škoda 1000 MB. Jezdilo se na 
tři směny, které se po týdnu střídaly. 
Každý řidič za směnu najel 300–350 
km v běžném provozu na trase Mla-
dá Boleslav – Jičín – Turnov – Mladá 
Boleslav. Každý vůz měl svou knihu, 
do které se zaznamenávaly veškeré 
závady a poznatky. Když měl Václav 
volno, chodil do vedlejší dílny, kde 
se připravovaly závodní vozy.  

Po vyučení v roce 1961 nastou-
pil do vývojových dílen Česana, kde 
se podílel na vývoji vozu Octavia  
a řady typu MB. Jako zkušební řidič 
se zároveň zúčastňoval automobi-
lových závodů po boku svého otce 
Václava a strýce Jaroslava. Pod 
vedením otce dosáhl několika titulů 
mistra republiky.  

V roce 1963 nastoupil základní 
vojenskou službu v pražské Dukle, 
za armádní družstvo se 30. dubna 
1963 zúčastnil své první automobi-
lové soutěže v Berouně. Jel ve voze 
Škoda Octavia, ve své třídě zvítězil. 

Jeho první větší soutěží se stala 
v roce 1964 Rallye Vltava. Tentýž 
rok získal titul mistr republiky ve sku-
pině A2 do 1150 cm3.

Největšího úspěchu dosáhl  
v roce 1970 na mistrovství Evropy, 
kde firma Škoda získala mezi znač-
kami 2. místo a Václav Bobek se  
v kategorii jednotlivců umístil na  
3. místě. V té době bylo toto umístě-
ní hodnoceno jako největší pováleč-
ný úspěch firmy. 

Kromě cestovních vozů sedlal 
i vozy formulové, například nové 
Formule Škoda, na nichž se stal mi-
strem republiky.

Svou aktivní závodnickou karié-
ru ukončil v roce 1976. Po odchodu 
z automobilky několikrát změnil za-
městnání, ale vždy se věnoval au-
tomobilům. Po otcově smrti pečoval  
o jeho vůz Škoda 110 R. Nyní žije se 
svou životní partnerkou Evou v Mni-
chově Hradišti v Lidické ulici.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Václav Bobek ml. a jeho úspěšný vůz Škoda 100. Foto: Ivan Šola

Václav Bobek st. na Velké ceně Prachovských skal 21. července 1963.
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redakce
Do komunálních voleb jsou v Mnichově Hradišti podány pouze dvě 
kandidátní listiny. Co rozhodlo o vaší kandidatuře/nekandidatuře  
a jaké hlavní úkoly před sebou bude mít vedení města v příštích čtyřech 
letech?

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, pokládá otázku, na kterou následně vždy jeden zá-
stupce za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře  
v tomto volebním období čekaly čtyři odpovědi (za Žijeme pro Hradiště, 
ČSSD a SZ, ODS a ANO). Vzhledem k předvolební povaze tohoto vydání 
položila aktuální otázku po domluvě se zastupiteli redakce.

Začnu prostřední  
a nejdůležitější čás-
tí otázky, tedy „co 
rozhodlo o vaší kan-

didatuře“. Je položena neosobně, 
jako by toto rozhodnutí přišlo odně-
kud zvnějšku – ve skutečnosti je to 
ale zcela osobní věc, kdy se sami 
sebe ptáte: Chci dál věnovat výraz-
nou porci svého času a své energie 
snaze o zlepšení podmínek života v 
Mnichově Hradišti? Vlastně je velmi 
lákavé v tu chvíli si říct: Nestojí mi 
to za to, nechci už čelit otázkám „Co 
vy to tam zase kopete? Co jste si to 
zase vymysleli?“ Protože jako za-
stupitelé či radní v očích veřejnosti 
zodpovídáte za každý metr rozko-
paného chodníku, každou objížďku 
či jinou komplikaci (lhostejno, že s 
ní třeba město jako takové vůbec 
nemá co do činění). Zvlášť po osmi 
letech v zastupitelstvu i mě napadlo, 
že by vlastně bylo celkem fajn od-
počinout si a přehodit to břemeno 
na jiné. Pak ale převážil jiný úhel 
pohledu a z něj plynoucí jistota: 
Od rozdělané práce se neutíká. A 
v současnosti je v Hradišti opravdu 
celá řada načatých projektů – ať už 
se jedná o věci nutné, nezbytné a 
zásadní (navýšení kapacity škol) či 
ty vysněné a „jen“ zpříjemňující život 
ve městě (třeba lávka přes dálnici 
na Horku). Takže ano, jdeme do 
toho znovu – bohatší o zkušenosti  
a chudší o iluze, s obavou při pohle-
du do budoucnosti, ale s jistotou, že 

je to tak správně, protože vzdát to by 
bylo prostě nefér.

Odpověď na poslední část otáz-
ky vyplývá z předchozího odstavce: 
V příštích čtyřech letech je hlavním 
úkolem vedení města posouvat ku-
předu rozpracované investice (a ně-
které i dokončit), a to v podmínkách 
nebývale vysoké inflace i dalších 
nejistot, které současný celospole-
čenský vývoj přináší. Nebude to roz-
hodně procházka růžovým sadem, 
ale co se dá dělat.

Teď ještě zpět na úplný začátek 
– tedy k faktu, že v Mnichově Hradiš-
ti byly podány pouze dvě kandidátky. 
Netěší nás to, daleko radši bychom 
prošli živou předvolební diskusí,  
v níž bychom mohli otevřeně obhájit 
svůj mandát, a po volbách zased-
li ke stolu s aktivní a konstruktivní 
opozicí. Samozřejmě se nabízí  
i otázka, kam se poděli členové  
a příznivci tradičních politických stran 
a uskupení (tedy kromě ODS, která 
také jde s kůží na trh do voleb), a ze-
jména pak kritici, rádci a diskutéři ze 
sociálních sítí? Nezbývá než doufat, 
že tato neochota podílet se na sprá-
vě věcí veřejných je pouze dočasná.  
V tuto chvíli je o tom, kdo a s čím 
do voleb vstupuje, jasno. A pro nás – 
Sdružení nezávislých kandidátů Ži-
jeme pro Hradiště – to znamená, že 
práce nám nejspíš neubude. Víme, 
do čeho jdeme…

  Lenka Sosnovcová (ŽpH)
Samozřejmě nás po-
dání pouze dvou kan-
didátek překvapilo. 

Vždyť vnímáme kritické 
připomínky od tzv. opozice. Tudíž 
jsme čekali, že tito lidé (kritici) bu-
dou usilovat o změny a budou chtít 
realizovat svoje představy práce ve 
vedení města. Samozřejmě, je s tím 
spojená velká osobní zodpovědnost 
a práce, která zabere i velkou část 
osobního života. O tom vědí své i 
starostové a místostarostové z řad 
ODS, kteří v minulých volebních 
období tyto funkce vykonávali. A tím 
jsme se vlastně dostali k odpovědi 
na otázku, proč jde ODS do komu-
nálních voleb? Kandidáti za ODS 
byli od r. 1989 vždy pevnou součástí 
Zastupitelstva města. V uplynulých 
volebních obdobích zastávali funkce 
starostů a místostarostů a odvedli 
pro město pořádný kus práce. Za 
zmínku stojí rekonstrukce kanali-
zační sítě a čističky odpadních vod 
v celkové hodnotě cca 450 mil. Kč, 
rekonstrukce polikliniky, domu vol-
nočasových aktivit, školních hřišť 
a mnoho jiných. Vždy jsme plně 
podporovali všechny projekty, které 
zlepšovaly úroveň života v našem 
městě – např. dostupnost veřejné 
správy, zkvalitnění veřejných slu-
žeb, zvýšení kvality infrastruktury, 
zpestření života našich občanů atd. 

  Petr Havel (ODS)
V současné době již druhé volební 
období spolupracujeme s hnutím 
„Žijeme pro Hradiště“ a myslíme 
si, že tato spolupráce dává smysl i 
do budoucna. Podařilo se vybudo-
vat např. nové Komunitní centrum 
se školní jídelnou a kuchyní, nový 
sportovní areál u školy ve Student-
ské, přístavbu nových tříd v MŠ Ja-
selská, před dokončením je celková 
rekonstrukce MŠ Mírová, náměstí 
a revitalizace sídliště Jaselská atd. 
Ale hlavně máme před sebou další a 
další výzvy, které bychom chtěli rea-
lizovat! Před novým vedením města 
bude stát jeden velký problém, který  
nemůže příliš ovlivnit, ale může se 
snažit pomoci „změkčit“ jeho dopad 
na občany našeho města. Je to eko-
nomická a energetická krize, která 
zasáhla nejen naši republiku, ale 
celou Evropu. Finanční situace státu 
není dobrá a dá se předpokládat, že 
dotační tituly a jiná finanční výpo-
moc městům a obcím bude ome-
zena a rozvoj města nepůjde vždy 
podle našich představ. Projekty, 
které jsou pro následující období při-
praveny, se nemusí dočkat realizace 
v plném rozsahu. Nebude to snadné 
období, ale my chceme pomoci při 
řešení konkrétních problémů. Věří-
me, že budeme i nadále mít důvěru 
občanů a společně s nimi problémy 
zvládneme!

Poprvé od roku 1990 
klesl počet kandi-
dujících subjektů  

v Mnichově Hradišti a jeho míst-
ních částech pod čtyři. Více než 
čtvrtina voličů z posledních ko-
munálních voleb už nebude 
moci podpořit stejné uskupení  
a bude nucena hledat nové zástup-
ce na obhajobu svých zájmů. Nasta-
lá situace rozhodně není pozitivní. 
Ne proto, že na mnichovohradišťské 
politické mapě bude chybět konkrét-
ní politická strana či hnutí, ale proto, 
že v menší konkurenci je přirozeně  
i menší pestrost názorů, idejí, zkuše-
ností a dovedností.

Pokud jde o důvody k nekandi-
datuře, v mém případě byla situace 
naprosto jasná. V minulém roce 
jsem s těžkým srdcem z pracovních 
důvodů rezignoval po téměř 11 le-
tech na post zastupitele. Většinu 
času nyní trávím mimo Mnichovo 
Hradiště, a bylo by proto nemyslitel-
né se nyní znovu ucházet o důvěru 
občanů. O důvodech ostatních kole-
gů a přátel si nedovolím spekulovat, 
jelikož jsem se do aktivit kolem pří-
padné opětovné kandidatury koalice 
ČSSD a Strany zelených nezapojil. 

Budoucí vedení města patrně 
nečekají lehké časy. Bude čelit vy-
soké míře nejistoty, která je dána 
řadou externích faktorů, jež nelze 
na komunální úrovni ovlivnit. Ruská 
agrese na Ukrajině a její dopady, 
obtížně predikovatelný covid-19, 

hospodářský vývoj a zhoršující se 
sociální situace v naší zemi. To vše 
může zásadním způsobem narušit 
plány nového vedení. Ve volebních 
programech a na stránkách novin 
bude jistě věnována dostatečná 
pozornost líbivým investicím, jako 
je rekonstrukce budovy Klubu, pře-
měna hotelu U Hroznu či lávka přes 
dálnici. Osobně však vidím hlavní 
úkoly a výzvy v oblastech, které jsou 
často na okraji zájmu. Jde například 
o zajištění kvalitních a dostupných 
sociálních služeb včetně nezbytných 
investic do budovy Domova Modrý 
kámen, o vytvoření podmínek pro 
rozvoj škol, a to nejen ve smyslu 
školských budov, ale zejména sa-
motného vzdělávacího procesu, či  
o posílení celkové odolnosti a udr-
žitelnosti našeho města (ochrana 
půdy, zadržování vody v krajině, 
energetické úspory a další). 

K úspěšnému řešení těchto  
a řady dalších úkolů je však třeba, 
aby se zastupitelstvo města znovu 
stalo místem, kde se živě diskutu-
je, kde se střetávají různé názory  
a představy, nikoliv jejich nositelé, 
kde síla myšlenky není dána funkcí, 
ale jejím obsahem, a kde je dopřáno 
sluchu i menšinovému stanovisku. 
Právě v takovém prostředí je mož-
né, i u složitých problémů a nepří-
jemných situací, nacházet nejlepší 
možná řešení. Přeji všem budoucím 
zastupitelkám a zastupitelům, aby  
i v tomto ohledu byli úspěšní.

  Václav Haas (ČSSD a SZ)

V pátek 23. a v sobotu 24. září 2022 
probíhají v ČR volby do obecních za-
stupitelstev. Níže přinášíme základní 
informace a volbách i detaily o jejich 
průběhu v Mnichově Hradišti.

Hlasování na území města 
Mnichovo Hradiště proběhne na ob-
vyklých místech v 11 volebních okrs-
cích. Sčítání hlasů bude následovat 
hned po uzavření volebních míst-
ností v sobotu 24. září. Každý volič 
může v týchž volbách do zastupitel-
stev obcí hlasovat pouze jednou.

Kontaktní osoba zodpovědná 
za organizaci a průběh konání voleb 
za Městský úřad Mnichovo Hradiště 
je Bc. Marcela Dražilová (kancelář  
č. 12 – budova radnice, tel. 326 776 
730, 725 944 680, e-mail: marcela.
drazilova@mnhradiste.cz).

Kdo může volit?
Právo volit do zastupitelstva 

obce má občan Mnichova Hradiště 
za předpokladu, že jde o občana 
ČR, který alespoň druhý den voleb, 
tedy 24. září 2022, dosáhl věku nej-
méně 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu. 
Právo volit má i občan jiného státu 
(EU), který alespoň druhý den voleb, 
tedy 24. září, dosáhl věku 18 let, 
je v den voleb v této obci přihlášen  
k pobytu a jemuž právo volit přizná-
vá mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
úmluv. Každý volič se ve volební 
místnosti prokáže předložením plat-
ného dokladu totožnosti (občanský 
průkaz nebo cestovní pas, cizinci 
předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volební-
ho práva pro volby do zastupitelstev 
obcí je zákonem stanovené omeze-
ní osobní svobody z důvodu výko-
nu trestu odnětí svobody, omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního 
práva (musí být uvedeno ve výroku 
rozhodnutí soudu), zákonem sta-
novené omezení osobní svobody  
z důvodu ochrany zdraví lidu (karan-
téna), výkon vojenské základní nebo 
náhradní služby nebo služba vojáka 
z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obec-
ní úřad pro voliče, kteří jsou v této 
obci přihlášeni k trvalému pobytu. 
Voliče, který není státním občanem 
ČR, zapíše na jeho vlastní žádost 
obecní úřad do dodatku stálého 
seznamu voličů vedeného jen pro 
volby podle tohoto zákona, jestliže 
tento volič prokáže státní občan-
ství státu (EU) a dále přihlášení se 
k pobytu v obci. Z dodatku stálého 
seznamu voličů lze voliče vyškrtnout 
na jeho vlastní žádost nebo z důvo-
du pozbytí práva volit. Každý volič si 
může v úředních hodinách na obec-
ním úřadu ověřit, zda je zapsán v se-
znamu a může požadovat doplnění 

údajů nebo provedení oprav. Obecní 
úřad je povinen do 48 hodin žada-
teli vyhovět, nebo mu v této lhůtě 
písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.

Dva dny před dnem konání 
voleb, ted 21. září, obecní úřad se-
znam včetně dodatku v 16 hodin 
uzavře.

Volební okrsek pro voliče s úřední 
adresou

Volič, který má trvalý pobyt na 
úřední adrese (Masarykovo náměstí 
čp. 1, Mnichovo Hradiště), je zapsán 
ve stálém seznamu voličů a tudíž 
může své volební právo uplatnit ve 
volebním okrsku č. 2 – Komunitní 
centrum, 1. patro, Mírová 1616, Mni-
chovo Hradiště.

  
Voličské průkazy

Voličské průkazy se pro volby 
do zastupitelstev obcí nevydávají. 
Volič hlasuje ve volebním okrsku, 
kde je zapsán ve stálém seznamu 
voličů.

Volby v zahraničí
Při volbách do zastupitelstva 

obce není možné hlasovat v zahra-
ničí. Volič hlasuje pouze ve volebním 
okrsku, kde je zapsán ve stálém se-
znamu voličů.

 
Volba do přenosné hlasovací 
schránky

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a v den voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost,  
a to pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. Požadavky 
na návštěvu s přenosnou volební 
schránkou můžete směřovat na  
e-mailovou adresu marcela.drazilo-
va@mnhradiste.cz nebo na tel. 326 
776 730, (uveďte jméno a příjmení 
voliče, adresu trvalého pobytu, tel. 
kontakt na voliče).

 
Způsob hlasování

Do Zastupitelstva města Mni-
chovo Hradiště se bude v září 2022 
volit 23 zastupitelů. Po obdržení 
hlasovacího lístku a úřední obálky 
vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Volič 

Komunální volby: v září vybíráme nové zastupitele

Hnutí ANO se v tomto vydání prostor pro odpověď rozhodlo nevyužít.

může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno.

Volič může na hlasovacím líst-
ku:

• označit v rámečku před jmé-
nem kandidáta křížkem toho kan-
didáta, pro kterého hlasuje, a to  
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž 
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých 
volebních stran (max. 23 křížků), 

• označit křížkem ve čtverečku  
v záhlaví sloupce s kandidáty voleb-
ní strany nejvýše jednu volební stra-
nu (hlas dostanou všichni kandidáti 
této strany),

• označit křížkem ve čtverečku 
jednu volební stranu a zároveň může 
označit v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. 
Takto volí předně jednotlivě označe-
né kandidáty, dále tolik kandidátů 
označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
kteří mají být zvoleni a označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, 
v němž jsou kandidáti označené vo-
lební strany uvedeni v jejím sloupci.

 
Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou doruče-
ny voličům na adresu místa trvalého 
pobytu nejpozději 20. září, případně 
budou k dispozici ve všech voleb-
ních místnostech.

Další informace naleznete na strán-
kách Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje a Ministerstva vnitra ČR.

Městský úřad Mnichovo Hradiště je 
pro účely voleb tzv. registračním úřa-
dem. To znamená, že zpracovává 
veškeré kandidátní listiny podané na 
území ORP Mnichovo Hradiště. Do 
19. července, kdy bylo možné kan-
didátky registrovat, jich správní od-
bor přijal celkem 89 (jedna politická 
strana, pět sdružení politických stran 
nebo politických hnutí a nezávislých 
kandidátů, 26 sdružení nezávislých 
kandidátů a 57 individuálních, nezá-
vislých kandidátů). 

Po registraci provedl kontrolu 
všech kandidátek a seznamů peten-
tů správní odbor městského úřadu, 
Český statistický úřad zkontroloval 
duplicitu kandidátů a názvů kan-
didátních listin. Následně správní 
odbor začal zpracovávat rozhod-
nutí o registraci kandidátních listin 
pro jednotlivé volební subjekty. 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
musí obdržet nejen volební subjekt 
podávající kandidátní listinu, ale  
i všechny ostatní kandidující subjek-
ty v dané obci, musel správní odbor 
do 6. srpna vydat přesně 637 roz-
hodnutí. (wes)

Správní odbor vydal 
637 rozhodnutí 

Všechna vydání Kamelotu nalezne-
te v elektronické podobě na www.
mnhradiste.cz/radnice/komunikace-
-s-obcany/zpravodaj-mesta. Nové 
vydání zpravodaje se tu objevuje již 
prvního dne nového měsíce. (wes)

Archiv vydání 
Kamelotu



13ZÁŘÍ 2022 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
PROSTOR PRO PŘEDVOLEBNÍ PROPAGACI ODS

č. 2

Na našem městě nám záleží
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PRÁCE U ČESKÉ SPOLEČNOSTI V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Co Vás u nás čeká?
 Zajímavá a různorodá práce
 Práce s moderními technologiemi
 Čisté pracovní prostředí
 Přátelské prostředí menšího kolektivu
 Možnost učit se a profesně růst

Pojďte s námi vracet lidem úsměv

LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • Praha 9 – Hloubětín • výrobní závod Mnichovo Hradiště • Jiráskova 601

www.lasak.cz/kariera
tel.: 739 275 132
e-mail: jobs@lasak.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY:

Montáž
frontendových

modulů

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

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU V MNICHOVĚ HRADIŠTI !!!

Aktuálně hledáme kandidáty na pozice: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV

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

INZERCE

 725 435 914

 personalni@kvfinal.cz

 @KVFinal

 www.kvfinal.cz

NABÍZENÉ POZICE:
PRO RALSKO
 Seřizovač svářecích robotů a lisů
 Laborant vývojového centra     

 povrchových úprav
 Specialista povrchových úprav
 Pracovník nástrojárny
 Technolog svařování / Technolog normovač  
 CAD konstruktér / Programátor CNC   

 obráběcích strojů  
 Obsluha lisu / Montážní dělník
 Svářeč MIG/MAG, CO2  
 Personalista / Náborář

PRO USA
 Seřizovač svářecích robotů (práce v USA)                                                                                                       
 Pracovník nástrojárny (práce v USA)

 Vedoucí pracovník (práce v USA)

Posilujeme týmy v Kuřívodech v Ralsku
a Spartanburgu v USA.

INZERCE

KURZY ANGLIČTINY
Mnichovo Hradiště 

- začátečníci/ pokročilí
- doučování a příprava na maturitu
- kurzy pro veřejnost/ firemní výuka
- rychlá a efektivní Callanova metoda

www.kurzanglictiny.com
Tel.: +420 774 844 086, +420 737 047 748

ZÁPIS DO NOVÝCH KURZŮ!!!

INZERCE

www.zpskoda.cz
www.pojistovnamehosrdce.cz

podpora nutričního poradenství až podpora nutričního poradenství až 1 000 Kč1 000 Kč

Přidejte se Přidejte se k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda!k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda!

benefity a slevy u partnerských společností benefity a slevy u partnerských společností (plavání a bruslení zdarma)(plavání a bruslení zdarma)

vše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdcevše o Vašem zdraví on-line v aplikaci Karta mého srdce

přes přes 5 000 Kč5 000 Kč pro zdraví maminky a novorozence pro zdraví maminky a novorozence

široké preventivní programy pro děti, dospělé i senioryširoké preventivní programy pro děti, dospělé i seniory

podpora péče o duševní zdraví až podpora péče o duševní zdraví až 2 000 Kč2 000 Kč

Nejlepší zdravotní pojišťovna roku 2021
nejen pro zaměstnance ŠKODA AUTO a. s.

Přidejte se k nám

INZERCE


