
ZUBAŘI
Kdo se staral Hradišťákům 
o zuby ve 2. polovině 19. 
století, když profese den-
tisty ještě neexistovala? 
Puškař či vyučený obuvník.
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ODSTŘEL
22. října učinili pyrotech-
nici symbolickou tečku za 
historií LIAZu v Mnichově 
Hradišti. K zemi šel zdejší 
84 metrů vysoký komín.
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ROZHOVOR
S Lenkou Sosnovcovou, 
ředitelkou Gymnázia Mni-
chovo Hradiště, o působení 
v radě města, cestách do 
zahraničí i náladě ve škole. 
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INZERCE

Mnichovo Hradiště má nové zastupitelstvo, 
starostou byl jednohlasně zvolen Jiří Plíhal
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chci delat 
sluzbu lidem

Milí Hradišťáci,

je po volbách a jejich výsledky už dávno znáte. V Kamelotu, který 
právě držíte v ruce, se dozvíte, jak probíhalo ustavující zasedání 
zastupitelstva města a kdo jsou zvolení funkcionáři. Podotýkám, 
že revoluce se neděje, obě uskupení, která se aktivně zúčastnila 
voleb, dodržela společná ujednání. ODS a Žijeme pro Hradiště 
ostatně do voleb v principu nešli jako konkurenti. O Vaši podporu 
se oba subjekty ucházely jako uskupení, která se na chodu města 
společně podílejí již dvě volební období a která chtějí pokračovat 
v rozdělané práci. 

Osobně si myslím, že je škoda, že se nenašel žádný další 
kandidující subjekt. Ne snad, že by nám chyběl předvolební boj 
(už jen slovo „boj“ zní v tomto kontextu strašně), bude nám ale 
chybět pestrost názorů a nápadů, ze kterých budeme jako zastu-
pitelstvo vycházet. Od začátku bychom proto chtěli deklarovat naši 
připravenost k diskusi. Jsme otevření myšlenkám jiných a těšíme 
se na tvořivé diskuse, díky nimž budeme celé město společně po-
souvat dál. Přestože v zastupitelstvu zasedají jen dvě uskupení,  
o názory těch, kteří k volbám nedorazili, protože je třeba vnímali 
tak, že nemají z čeho vybírat, nechceme přijít. Budeme se proto 
snažit do výborů zastupitelstva a komisí rady pozvat občany s růz-
ným názorem, a to „napříč politickým spektrem“. 

Přiznám se, že to slovní spojení „napříč politickým spektrem“ 
mi zní studeně, strojeně a škrobeně – zavání velkou politikou. Sto-
jím si za tím, že v našem městě nechci dělat politiku. Chci dělat 
službu lidem. V rámci možností, které mám jako starosta, chci po-
máhat obyvatelům města, usnadňovat jim život, zvelebovat a roz-
víjet Mnichovo Hradiště. A k tomu bych rád přizval všechny, kteří 
to cítí podobně a chtějí se zapojit. Stojím o každý dobře míněný 
názor, o každou tvořivou myšlenku.

Milí Hradišťáci, na začátku nového volebního období přeji 
nám všem spokojený život v našem krásném městě, a to nejen  
v nadcházejících letech. Zároveň bych rád upozornil, že to my 
sami tvoříme svět kolem sebe. Proto si na závěr dovolím parafrá-
zovat citát J. F. Kennedyho: 

Neptej se, co může udělat Hradiště pro tebe. Ptej se, v čem 
mu můžeš ty sám pomoci.

Jiří Plíhal, starosta města

17. listopad u lavičky 
Václava Havla

Den boje za svobodu a demokracii  
a Mezinárodní den studentstva si 
letos můžeme poprvé připomenout  
v parku u nádraží nejen u sochy Če-
chie, ale také u lavičky Václava Hav-
la. Umělecké dílo, na které se Hra-
dišťáci složili v letech 2020 a 2021, 
bude umístěné naproti městskému 
kinu v první půli listopadu. (wes)

ˇ

Přesně měsíc po komunálních vol-
bách, 24. října, se na sále Základ-
ní školy Studentská  uskutečnilo 
ustavující zasedání nového Zastu-
pitelstva města Mnichovo Hradiště. 
Velká překvapení se nekonala, přes-
tože ke změnám došlo jak v radě 
města, tak v jeho nejužším vedení. 
Dle očekávání se novým starostou 
stal Jiří Plíhal z Žijeme pro Hradiště, 
kterému starostenský řetěz předal 
Ondřej Lochman.

Ve volbách do obecních zastu-
pitelstev se v letošním roce ucházely 
o podporu voličů pouze dva politické 
subjekty, ODS a SNK Žijeme pro 
Hradiště (ŽpH), které spolu posled-
ních osm let spolupracovaly v rámci 
koalice. ŽpH získalo 72,8 % hlasů 
a 17 mandátů, ODS 27,2 % a šest 
mandátů. Za povšimnutí stojí ne-
zvykle nízká volební účast pouhých 
34,3 % oprávněných voličů. 

Vzhledem k tomu, že v minu-
lém období měly své reprezentanty  
v zastupitelstvu také ČSSD a Stra-
na zelených (tři mandáty) a ANO 

(dva mandáty), došlo ve výsledku  
k personální obměně třetiny za-
stupitelstva. V třiadvacetičlenném 

orgánu zasedne osm nových osob-
ností – Terezie Nohýnková, Aleš 
Rychlý, Soňa Razáková, Jiří Havel 

a Jan Čížek za ŽpH, Karel Maděra, 
Václav Rylich a Luboš Dvořáček za 
ODS. ...3

ˇ

Mezi prvními gratulanty, kteří novému starostovi Mnichova Hradiště Jiřímu Plíhalovi poblahopřáli k jeho zvolení, byli 
bývalí starostové města, Jaroslav Myška, Arnošt Vajzr st. a Ondřej Lochman. Foto: Václav Vopat
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Komín připomínající zlatou éru značky LIAZ 
srovnalo se zemí osm kilogramů dynamitu
Dozněly zvuky sirény a davy, které 
se shromáždily na řadě míst v oko-
lí areálu Industrial Parku Mnichovo 
Hradiště, upřely své zraky k 84 
metrů vysokému komínu. Následo-
valo několik dalších minut čekání 
a pak se ozvala rána. Komín, který 
byl po více než 50 let dominantou 
areálu, kde se vyráběly renomova-
né nákladní automobily, se pohnul 
a zamířil k zemi přesně takovým 
způsobem, jak naplánoval střelmis-
tr. Historie značky LIAZ tak pevně 
svázaná s Mnichovým Hradištěm  
a mnoha jeho obyvateli, dospěla ke 
svému symbolickému konci.

„Komín stavěla Teplotechna 
Olomouc od roku 1969, kdy byly 
vybudovány základy. Samotný ko-
mín byl dokončen o rok později.  
V provozu byl od roku 1970 až do 
roku 2003, kdy se kotelna ještě po-
užívala k vytápění stávajících ob-
jektů,“ vzpomíná Vratislav Šverma, 
někdejší zaměstnanec LIAZu, který 
byl stavbě komínu přítomen a který 
si nenechal podobně jako řada dal-
ších pamětníků ujít ani jeho konec.

Právě v roce 2003 byl v mni-
chovohradišťském závodě vyroben 
poslední nákladní automobil a LIAZ 
ukončil svou činnost. Přestože opa-
kovaně byla na stole otázka jeho 
opětovného vzkříšení, nikdy k němu 
již nedošlo. Areál v Haškově koupi-
la v roce 2016 společnost Finapra  
a začala jej měnit.

„Brownfield se snažíme rozvíjet, 

abychom z něj vytvořili moderní in-
dustriální park se zaměřením na lo-
gistiku a lehkou výrobu,“ konstatuje 
David Borkovec, projektový manažer 
společnosti Finapra. Ta v roce 2019 
v areálu postavila první novou halu  
a další následovaly. A právě jedno-
mu novému objektu musel udělat 
místo komín, který na svém vrcholu 
po desetiletí nesl takzvané translač-
ní stanice distribuující televizní či 
jiné signály.

Odstřel komínu připravila os-
travská společnost SWIETELSKY 
stavební s.r.o., konkrétně byl za akci 
zodpovědný vedoucí trhacích prací 
Jan Výmola. Jeho tým připravoval 

demolici komínu v týdnu od pondělí 
17. října. Pro vytvoření destrukčního 
řezu bylo použito osm kilogramů 
plastické trhaviny a 128 elektrických 
rozbušek umístěných ve vývrtech. 
Zvažovalo se i to, že destrukční řez 
bude veden ve výšce cca osmi met-
rů, což by komín před pádem k zemi 
zkrátilo. Práce ve výšce by však 
byla komplikovanější, a to zejména 
s ohledem na nutnost zakrýt nálože, 
aby odletující trosky nepoškodily 
okolní budovy. Samotná akce zdár-
ně proběhla v sobotu 22. října.

Před demolicí byl komín důklad-
ně zdokumentován. Karel Hubač  
z městského muzea dokonce v do-

provodu horolezců Jana Hluchého 
a Václava Vopata na jeho vrchol 
vystoupil a pořídil tu řadu unikátních 
fotografií. Detailně byl zaznamenán 
rovněž odstřel, a to celou řadou mé-
dií. Na webu města a na jeho youtu-
bovém kanále si můžete v tuto chvíli 
již přehrát reportáž věnovanou komí-
nu a jeho posledním okamžikům.

Odstřel komína byl proveden 
profesionálně a s velkým důrazem 
na bezpečnost, k níž přispěla ve-
dle bezpečnostní agentury najaté 
společností Finapra také účast HZS 
Středočeského kraje, Policie ČR či 
městské policie.

Marti Weiss

Pozor, kde parkujete. Blíží 
se čištění komunikací
Od 8. do 29. listopadu bude probíhat 
pravidelné podzimní čištění komu-
nikací města a jeho místních částí. 
Žádáme proto občany, aby respek-
tovali omezení parkování vyznačené 
dopravními značkami. V případě ne-
respektování zákazu zastavení bude 
městská policie udělovat pokuty. 
Náklady za manipulaci s vozidlem 
budou následně řidičům vyměřeny 
k úhradě. 

Podrobný harmonogram čištění 
naleznete na webu města pod zprá-
vami odboru investic a komunálního 

hospodářství, město bude o nad-
cházejícím čištění informovat rovněž 
prostřednictvím aplikace Munipolis 
(dříve Mobilní rozhlas) – uživatelům 
doporučujeme vyplnit v aplikaci ad-
resu bydliště kvůli lepšímu zacílení. 

V úterý 8. listopadu čištění od-
startuje v následujících lokalitách:  
1. máje, Bělidla, Budovcova, Čsl. ar-
mády, Hřbitovní, Jiráskova, Lidická, 
Masarykovo náměstí, Na Kamenci, 
Na Příkopech, Palackého, Víta Ne-
jedlého, Zámecká a na parkovišti  
v ulici Dr. Hořice. (wes)

Nepřišel vám 
Kamelot?

Nebyl vám doručen Kamelot do 
poštovní schránky vůbec nebo byl 
doručen až po 10. dnu v měsíci? 
Nahlaste nám to, prosím, na e-mail 
infocentrum@klubmh.cz, telefonicky 
na čísle 326 772 464 nebo osobně 
v Městském informačním centru 
Mnichovo Hradiště. Kamelot vychá-
zí mimo srpna na začátku každého 
měsíce a je prostřednictvím České 
pošty distribuován do všech domác-
ností Mnichova Hradiště a místních 
částí. (th)

Náměstí ozdobí poutní kámen se symbolem mušle, 
poutníky k němu dovede Svatojakubská cesta
Svatojakubská pouť je fenomén. Na 
cestu do španělského Santiaga de 
Compostela ke hrobu svatého Jaku-
ba se vydávají každoročně statisíce 
poutníků z celého světa, kteří kráčejí 
po cestách značených symbolem 
svatojakubské mušle. Ta vede rov-
něž přes Mnichovo Hradiště, kde 
trasu nově připomíná informační 
panel a poutní kámen umístěný na 
Masarykově náměstí. Jeho slavnost-
ní odhalení a požehnání je napláno-
vané na sobotu 5. listopadu.

Během přípravy revitalizace 
náměstí se na město obrátil spolek 
Ultreia, který se věnuje propagaci 
Svatojakubské cesty u nás, znače-
ní poutních tras nebo rozšiřování 
poutnické infrastruktury. Společně  
s architektem Petrem Babákem 

městu navrhli, zda by nemělo zá-
jem osadit na náměstí pískovcový 
kamenný blok s vyobrazením sva-
tojakubské mušle, který věnovala 
Střední uměleckoprůmyslová škola 
sochařská a kamenická z Hořic.  
A město souhlasilo.

Mnichovo Hradiště se svým kos-
telem sv. Jakuba je na Žitavské trase 
pravidelnou zastávkou a zdejší fara 
slouží rovněž jako poutnická uby-
tovna. Právě mnichovohradišťský 
děkan Pavel Mach poutní kámen 
po odhalení požehná. Po odhalení, 
které je naplánované na 11. hodinu, 
bude následovat oběd a po něm po-
zve spolek Ultreia zájemce na spo-
lečnou pouť do Bělé pod Bezdězem, 
kde bude pro poutníky připravený 
nocleh. Druhý den bude výprava 

pokračovat na Bezděz a k Máchovu 
jezeru. K akci se mohou zájemci při-
hlásit na www.ultreia.cz.

„Přestože Svatojakubská pouť 
zažívá boom, na našem území je 
stále největší slabinou poutnické 
ubytování. Síť ubytoven je podstatně 
řidší než třeba ve Španělsku, a tak 
se pokoušíme vyjít z francouzského 
modelu a přes portál www.postel-
propoutnika.cz propojovat poutníky, 
kteří hledají ubytování na trase,  
s lidmi, kteří jsou ochotní krátkodobé 
ubytování nabídnout,“ uvádí Lucie 
Luňáčková z Ultreiy.

Přes Mnichovo Hradiště vede 
takzvaná Žitavská trasa, která začí-
ná v německé Žitavě, u Hrádku nad 
Nisou vstupuje na území ČR a dále 
vede přes Kryštofovo údolí, Český 

Dub, Letařovice a Mohelnici. Z Hra-
diště následně pokračuje do Mladé 
Boleslavi a do Prahy, odkud ve dvou 
větvích pokračuje přes Německo  
a dále se větví přes Švýcarsko  
a Francii do Španělska.

Na Svatojakubskou pouť se 
lze vydat odkudkoliv. Aby poutník 
mohl v poutní kanceláři v Santiagu 
obdržet dekret o absolvování, musí 
ujít alespoň posledních 100 km  
a toto doložit předložením poutnic-
kého pasu, takzvaného kredenciálu. 
Průběh pouti se do něj po cestě za-
znamenává prostřednictvím razítek.  
Tento poutnický pas si lze nechat 
poslat poštou, získat jej je ale možné 
i v Žitavě nebo na mnichovohradišť-
ské faře. 

Martin Weiss

Revitalizace ulice Čsl. armády bude hotová za rok, nové 
výsadbě vzrostlých stromů bude předcházet kácení
O nadcházející již 4. etapě revitaliza-
ce sídliště Jaselská Kamelot již infor-
moval. Jejím předmětem je obnova 
technické a dopravní infrastruktury 
v jižní polovině sídliště, konkrétně  
v ulici Čsl. armády v úseku od křižo-
vatky s ulicí Víta Nejedlého až po kři-
žovatku s ulicí V Cestkách. Lokalita 
se dočká nových povrchů chodníků 
i vozovky, rekonstrukce a doplnění 
parkovacích stání, opravy a rozší-
ření přilehlého parkoviště, doplnění 
veřejného osvětlení a také výsadby 
zeleně.

Dodavatelem prací bude spo-
lečnost Stavotrans, která vyhrála 
výběrové řízení. Po domluvě s doda-
vatelem dojde k zahájení stavebních 
prací, pokud budou panovat vhodné 

klimatické podmínky, v příštím roce 
v únoru. Práce by měly probíhat do 
října 2023.

V letošním roce proběhne v lis-
topadu a prosinci pouze odstranění 
části zeleně, která je se stavbou  
v kolizi.

Při projednávání záměru s oby-
vateli lokality se nejvíce připomínek 
týkalo nedostatku parkovacích míst 
a také požadavku na udržení a zkva-
litnění zeleně. Tyto dva protichůdné 
požadavky město zvážilo a vzalo  
v úvahu dendrologické posouzení, 
které bylo provedeno v předchozích 
letech. Rozhodnuto bylo v okolí ulice 
Čsl. armády o pokácení celkem 42 
stromů, z nichž deset k pokácení do-
poručili zpracovatelé posudku, u dal-

ších konstatovali zhoršený zdravotní 
stav. Zbývající stromy jsou v kolizi se 
stavbou.

Nepopulární rozhodnutí je kom-
promisem – umožní vzniknout něko-
lika desítkám nových parkovacích 
míst a samozřejmě bude kompenzo-
váno náhradní výsadbou přímo v lo-
kalitě sídliště. Orgán ochrany přírody 
v této věci shledal záměr města jako 
adekvátní a kácení povolil.

A které stromy tedy čeká od-
stranění? Jde o dřeviny v bezpro-
střední blízkosti parkoviště, které se 
dočká rozšíření, dále o stromy před 
domem čp. 1140-1141 a před kotel-
nou (zde si odstranění dřevin žádá 
změna profilu ulice a rovněž vznik 
parkovacích míst). Kácení zajišťují 

firmy Jaromír Švec a Těžex Luboše 
Dvořáčka.

Místo odstraněných stromů 
bude v ulici a jejím blízkém okolí  
v příštím roce vysazeno 35 již 
vzrostlých listnatých stromů, kon-
krétně jerlínů, javorů, hlohů a katalp. 
Zároveň bylo v lokalitě u parkoviště 
již v letošním roce s předstihem šest 
katalp vysázeno.

V menší míře bude v letošním 
roce probíhat kácení ještě v místě 
zamýšleného parkoviště v ulici Ja-
selská. Zde bude pokáceno pět stro-
mů, místo kterých bude vysázeno 13 
okrasných jabloní a střemch.

Martin Weiss

Opravy hrobky jsou 
hotové

Restaurátorské práce na hrobce ro-
diny Hendrichovy a Švermovy byly 
dokončeny. Několikaletý proces, 
během kterého byl obnoven interiér 
i exteriér kulturní památky včetně 
kovových prvků, vitráže a dalších 
drobností, vyvrcholil osazením nové 
tabulky s neutrálním nápisem „Rodi-
na Hendrichova a Švermova“. Ten 
nahradil dosavadní tabulku „Jan 
Šverma, národní hrdina“ zatíženou 
ideologickým nánosem.  (wes)

Původce nepořádku 
pomohla odhalit fotopast
Na nepořádek kolem stání kon-
tejnerů v ulici Za Zámeckou zdí si 
obyvatelé Hněvousic stěžovali dlou-
hodobě. Městská policie na zákla-
dě těchto podnětů ke kontejnerům 
umístila fotopast, která pomohla 
strážníkům v první polovině října 
odhalit dva pachatele podezřelé  
z přestupku, kteří pytle s odpadem 
neumístili do nádob, ale na zem ke 
kontejnerům. Přestupek byl předán  
k dořešení odboru životního prostře-
dí městského úřadu, který může pa-
chatelům vyměřit pokutu až do výše 
50 tisíc Kč. 

Nakládání s odpadem ve městě 
upravuje příslušná vyhláška města 
(OZV č. 2 2022). Dle jejího znění 
je odkládat odpad možné pouze do 
nádob k tomu určených. Pokud jsou 
na jednom místě kontejnery plné, 
lze využít jiné kontejnerové stání, 
případně služeb sběrného dvora.

Městská policie aktuálně využí-
vá větší počet fotopastí, s jejichž po-
mocí monitoruje lokality, které jsou 
mimo dohled kamerového systému  
a kde dochází například k vandalis-
mu nebo ke znečišťování veřejných 
prostranství. (wes)

Kde se nechat na podzim 
očkovat proti covidu-19
Očkovací centrum v předsálí Kina 
Mnichovo Hradiště, kde probíhala 
vakcinace proti covidu-19 od března 
2021, bylo uzavřeno letos na jaře. 
S nastupujícím podzimem, kdy zá-
jem o očkování znovu roste, k jeho 
opětovnému otevření již nedojde. 
Vakcinace proti koronaviru probíhá 
v Mnichově Hradišti pouze v ordina-
cích praktických lékařů.

Nechat se očkovat je možné  
v ordinaci MUDr. Tomáše Fialy (vak-

cína Comirnaty – Pfizer/BioNTech), 
MUDr. Jaroslava Pfeffera (Comirna-
ty – Pfizer/BioNTech), MUDr. Jany 
Janovské, Ordinaci Martínkovi nebo 
v ordinaci MUDr. Davida Krbuška, 
kde se mohou nechat očkovat jak 
dětští, tak dospělí pacienti. V kaž-
dém případě je však nutné se na 
očkování objednat buď telefonicky 
nebo prostřednictvím elektronických 
objednacích systémů jednotlivých 
ordinací. (wes)

Na náměstí parkujte 
vždy po pravé straně

Městská policie Mnichovo Hradiště 
stále řeší problémy s parkováním 
ve zrekonstruované části náměstí. 
To má, jak Kamelot již informoval, 
charakter obytné zóny, což mimo 
jiné znamená, že maximální dovo-
lená rychlost tu činí 20 km/h, řidič 
musí dbát zvýšené ohleduplnosti 
vůči chodcům a nesmí je ohrozit  
a parkovat je možné jen na mís-
tech k tomu určených. Zaparkovat 
tedy lze pouze po vnějším obvodu 
náměstí. Přestože městská policie 
už řadu měsíců řidiče na nový par-
kovací režim na náměstí vytrvale 
upozorňuje, přestupků výrazně neu-
bývá. Příkladem může být 22. září, 
kdy zůstalo na náměstí stát celkem 
jedenáct vozidel po levé straně ko-
munikace mezi květníky. Patrně šlo  
o diváky, kteří spěchali na předsta-
vení do divadla. Strážníci městské 
policie přestupky zpracovali a ode-
slali na odbor dopravy městského 
úřadu k projednání v přestupkovém 
řízení. Náměstí je po revitalizaci 
průjezdné jednosměrně a parkovací 
místa jsou umístěná pouze po pra-
vé straně. Navíc jsou od ostatních 
ploch odlišena šedou barvou dláž-
dění. Doporučujeme si toto zapama-
tovat a vyhnout se tak pokutě. (wes)
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Mnichovo Hradiště má nové zastupitelstvo, 
starostou byl jednohlasně zvolen Jiří Plíhal
...dokončení z titulní strany

Ustavující zasedání nového za-
stupitelstva vedl v první části dosa-
vadní starosta Ondřej Lochman, kte-
rý v květnu avizoval, že ve volbách 
již post starosty nebude obhajovat 
kvůli svému úvazku v Poslanecké 
sněmovně. Poté, co všichni zastupi-
telé složili slib a stvrdili jeho složení 
podpisem, vyzval Lochman k volbě 
nového starosty. Jiří Plíhal, kandidát 
a volební lídr ŽpH, neměl vyzyvatele 
a ruku pro něj zvedlo všech 22 ostat-
ních zastupitelů. Ondřej Lochman 
svému nástupci pogratuloval, předal 
mu starostenský řetěz a vyzval jej, 
aby probíhající zasedání jakožto 
nový starosta již vedl on.

Následovala volba místostaros-
tů. Zastupitelé rozhodli, že město 
bude mít nadále dva místostarosty, 
jako tomu bylo od května letošního 
roku, jednoho uvolněného a jedno-
ho neuvolněného. 1. místostaros-
tou byl zvolen Jan Mareš (ŽpH), 2. 
místostarostou Ondřej Lochman 

(ŽpH), který bude místostarostou 
neuvolněným. Ani jeden ze jmeno-
vaných neměl vyzyvatele. Zatímco 
Plíhal a Mareš budou město řídit 
na denní bázi, Lochman jim bude 
sekundovat. Vybaven zkušenostmi 
z dosavadní spolupráce s krajskými 
a státními organizacemi bude město 
právě v kontaktu s těmito institucemi 
zastupovat. Rovněž bude usilovat  
o dotační tituly pro Mnichovo Hradi-
ště.

„Mám radost, že byl zvolen sta-
rosta, který přichází s novou energií, 
bude se městu věnovat každý den 
na sto procent, což si naše krásné 
město zaslouží, a který znamená 
plynulý přechod a zachování kon-
tinuity. Těším se, že budu novému 
starostovi pomáhat a v zájmu města 
budu působit dál v nové roli,“ oko-
mentoval výsledek volby Ondřej Lo-
chman, nyní již místostarosta.

Zasedání pokračovalo volbou 
členů rady města. ŽpH se s ODS 
domluvilo na zachování stávajícího 

poměru sil v radě, kde ŽpH mělo  
i v minulém volebním období pět 
křesel, zatímco ODS dvě. Post radní 
se rozhodla neobhajovat ředitelka 
Gymnázia Mnichovo Hradiště Len-
ka Sosnovcová a ke změně došlo 
i na straně ODS – do rady města 
nekandidoval ředitel Základní školy 
Studentská Vladimír Čermák. Nová 
rada města byla zvolena ve složení: 
Jiří Plíhal, Jan Mareš, Ondřej Lo-
chman, Ondřej Knobloch a Vendula 
Šeflová za ŽpH, František Ouředník 
a Jiří Bína za ODS.

Zbývalo ustanovit kontrolní  
a finanční výbor. Do čela kontrolního 
výboru byl zvolen Jaroslav Trpkoš 
(ŽpH), členy výboru jsou Petr Novák, 
Josef Forst, Arnošt Vajzr st. a Pavel 
Břicháček. Finanční výbor povede 
Karel Maděra (ODS), členy výboru 
budou Vít Dittrich, Jan Nohýnek, 
Lenka Somolová a Jiří Havel. Za-
stupitelstvo rovněž zřídilo nový vý-
bor pro rozvoj a územní plánování, 
který se bude zabývat investicemi. 

Ten povede Jan Mareš (ŽpH) a jeho 
členy budou Arnošt Vajzr ml., Vác-
lav Rylich, Ondřej Lochman a Milan 
Macoun.

Do konce letošního roku se 
uskuteční ještě dvě řádná zasedá-
ní zastupitelstva, a to 14. listopadu  
a 7. prosince. Na tom prvním budou 
mimo jiné zřizovány komise, poradní 
orgány rady města, nebo osadní vý-
bory, na tom druhém bude probíhat 
schvalování rozpočtu. K účasti na 
zasedáních zastupitelstva je veřej-
nost srdečně zvána a nadále platí, 
že materiály k jednotlivým jednáním 
jsou v předstihu zveřejňovány v sek-
ci Zastupitelstvo na webu města.

O tom, jak probíhá předávání 
postu starosty, jaké jsou investič-
ní plny města do budoucna, nebo  
o tom, jak si město za současné situ-
ace stojí ekonomicky, se můžete do-
číst v rozhovoru s novým starostou 
Jiřím Plíhalem.

Martin Weiss 

Největší úkol pro příští léta? Rozvoj kapacity školských zařízení, míní nový starosta
O volební účasti, plánech do bu-
doucna i předávání starostenského 
úřadu s Jiřím Plíhalem, který po 
osmi letech vystřídal Ondřeje Lo-
chmana v čele města.

Žijeme pro Hradiště dosáhlo re-
kordního volebního výsledku, na 
druhou stranu byla v Mnichově 
Hradišti historicky rekordně nej-
nižší volební účast v komunálních 
volbách. Jak výsledek vnímáte  
a jak hodláte pracovat s tou částí 
obyvatelstva, které se může příští 
čtyři roky zdát, že nemá ve vedení 
města zastoupení?

 Samozřejmě je škoda, že jsme 
neměli víc kandidujících subjektů. 
Část lidí si proto určitě řekla, že vý-
sledek je předem jasný, a tak není 
třeba k volbám chodit. Do určité 
míry to je pravda. S ODS máme 
výbornou zkušenost z minulých 
volebních období a rovněž mnoho 
shodných programových bodů, a tak 
se nám i koaliční dohoda uzavírala 
velice snadno. Abychom se však 
neuzavřeli v nějaké bublině, oslovu-
jeme s nabídkou míst ve výborech 
a komisích lidi, kteří byli v minulosti 
na jiných než našich kandidátkách, 
například kandidáty ČSSD, a chce-
me zapojit do práce pro město co 
nejširší komunitu. 

Ondřej Lochman vám v minulých 
dnech předával kancelář. Jak pro-
bíhá přebírání funkce starosty?

Vzhledem k tomu, že jsem už 
od července  místostarostou na plný 
úvazek, měl jsem možnost se detail-
ně seznámit s chodem radnice už 
během uplynulých měsíců. To zna-
mená, že s Ondřejem teď projdeme 
jednoduchý předávací protokol, pře-
dáme si přístupy do některých sys-
témů a databází, podepíšeme stav 
pokladny a provedeme další podob-
né formality. V následujícím půlroce 
budeme ještě řešit například post  
v představenstvu Vodovodů a kanali-
zací, ale díky tomu, že Ondřej zůstá-
vá místostarostou, nemusíme nutně 
předávat vše. Máme velkou výhodu 
kontinuity, a to zdaleka nejen v tomto 
ohledu.

Jak si v tříčlenném vedení města 
rozdělíte kompetence?

S místostarostou Honzou Mare-
šem jsme se domluvili, že nechce-
me „dvojkolejnost“, nebudeme se 
dublovat, takže každý z nás bude 
zodpovědný za konkrétní investiční 
akce, rozdělíme si kapitoly v rámci 
plánování rozpočtu apod. Například 
Honza se teď staral o školku, mně 
zůstává lávka u Kofoly. Na starostovi 
pak samozřejmě zůstává reprezen-

tace města nebo kontakt s médii. 
Ondřej bude naše pražská spojka. 
Bude ve styku s centrálními úřady 
a využije svých kontaktů a styků při 
získávání dotací či při posouvání vy-
braných projektů, kde potřebujeme 
součinnost se státními institucemi.  
Z každodenního běhu věcí ovšem 
vystupuje. Společně se budeme 
určitě potkávat nad strategickými 
tématy.

Už od května, kdy jste se začal po-
dílet na vedení města, jste daleko 
víc vidět. Jak se sžíváte s úkoly, 
které souvisejí s reprezentací?

Určitě se nebojím mluvit před 
lidmi, na druhou stranu jsou situace, 
které pro mě jako řečníka jednodu-
ché nejsou. Mám na mysli zejména 
akce, které hrají na citlivou strunu. 
Například hned jedna z prvních ta-
kových akcí, která se mnou dost za-
mávala, bylo vyřazení dětiček z ma-
teřské školy. Hned jsem si vzpomněl 
na naše děti a musím se přiznat, že 
jedno oko nezůstalo suché. Tohle si 
budu muset trochu nacvičit. (smích)  
Každopádně se se všemi rád se-
tkám 17. listopadu u lavičky Václava 
Havla, což je jedna z blízkých akcí, 
na kterých jako starosta vystoupím.   

Připravuje město aktualizaci stra-

tegického plánu ve spolupráci  
s veřejností?

Jednoznačně. Počítám s re-
alizací po domluvě s projektovým 
týmem města do poloviny příštího 
roku. Jednak potřebujeme tento do-
kument aktuální kvůli dotacím, jed-
nak by měl odrážet hlasy obyvatel. 
Přestože současný strategický plán 
platí až do roku 2025, je možné, 
že z radnice vidíme priority někde 
jinde než zbytek města. Doba se 
navíc posunula a dnes řešíme řadu 
nových témat, která při minulém 
pořizování strategického plánu ješ-
tě vůbec nebyla na stole. Rád bych 
realizoval opět fyzická setkání, a to 
za účasti profesionálního facilitátora.

Jaké budou největší úkoly, s nimž 
se bude vedení města potýkat  
v nadcházejícím období?

Za největší úkol považuji rozvoj 
kapacity školských zařízení. V tomto 
případě ale půjde o projekt na deset 
let. V říjnu jsme vyhlásili architekto-
nickou soutěž, na jejímž konci bu-
deme mít zpracovatele studie areálu 
školy ve Studentské ulici. Plánujeme 
tam nové školní křídlo o devíti učeb-
nách a sportovní halu. Realizace 
ale bude odvislá od dotací. Bez 
nich dnes, v době, kdy nová školní 
budova musí být pasivní stavbou  

a je třeba počítat s náklady na jed-
noho žáka ve výši 1,5 milionu korun, 
to realizovatelné není. Dále musíme 
dokončit revitalizaci náměstí, zre-
konstruovat Klub – když jdu do prá-
ce a ze Studentské ulice přicházím  
na náměstí, budova Klubu, která je 
v hrozném stavu, mě vždycky praští 
do očí – nebo postavit lávku přes 
Jizeru u Kofoly, kde budeme mít 
nového dodavatele. Co se týče roz-
vojových plánů, budeme se snažit  
o rozšiřování města a zejména obyt-
né zástavby v lokalitě Jihozápadní-
ho města mezi Salabkou a silnicí na 
Českou Lípu, kde má podpora byd-
lení smysl z hlediska infrastruktury, 
dopravy nebo vzdálenosti od škol.

Několik let nazpět byly obrovským 
tématem průmyslové areály v oko-
lí města. Rýsuje se nějaký nový 
záměr typu VGP Parku?

V lokalitě Haškova o žádném 
záměru nevíme. Byly tu náznaky, 
že v sousedství firmy Linpac by se 
snad měl nějaký investor zajímat  
o možnost něco tu postavit, ale nic 
hmatatelného nemáme. Co se týče 
pozemků římskokatolické farnosti, 
víme, že farnost byla oslovena ze 
strany ŠKODA AUTO s dotazem, 
zda jsou pozemky v majetku farnosti 
na prodej. Na město se automobil-

ka obrátila rovněž, a to s dotazem, 
co konkrétně lze na dotčených po-
zemcích postavit. Odkázali jsme ji 
na platný územní plán. Pokud by 
ale ŠKODA tyto pozemky opravdu 
získala, věřím, že by šlo o ideální 
stav. Společenská odpovědnost au-
tomobilky je známá a věřím, že by si  
přinejmenším hleděla zákonů.     

V jaké ekonomické kondici měs-
to vstupuje do nového volebního 
období? Bude muset omezovat 
výdaje na investiční projekty?

Momentálně, k 30. září 2022, 
jsme měli na běžných účtech 141,5 
milionu korun.  Ke konci roku očeká-
váme, že na nich bude asi 80 milio-
nů. O tom, že městské finance jsou 
zdravé, se mohou zájemci přesvěd-
čit ve výkazech, které jsou k dispozi-
ci na https://monitor.statnipokladna.
cz. Pokud se některé investiční akce 
zpožďují nebo neběží podle plánu, 
nejde o to, že bychom na ně neměli 
peníze. Jde o problémy na straně 
dodavatelů, například s dodávkou 
materiálu nebo nedostatkem pra-
covních sil. Ať se bude ekonomická 
situace vyvíjet jakkoliv, budeme  
k městským financím přistupovat 
jako řádní hospodáři. 

Martin Weiss

Cesta mezi Dnebohem a 
Přestavlky bude obnovena
Již letos na podzim začne obnova 
zaniklé cesty s alejí mezi místními 
částmi Dneboh a Hoškovice. Alej 
bude založena z tradičních odrůd 
ovocných stromů (jabloň, hrušeň, 
slivoň, třešeň a ořešák) a bude slou-
žit jako důležitý krajinný a orientační 
prvek a útočiště živočichů. Výsadba 
nových stromů přispěje k zadržení 
vody v krajině a bude působit proti 
půdní erozi.

Cílem obnovy je také zpřístupnit 
část zemědělské krajiny v okolí měs-
ta. Vznikne příjemné pěší propojení 
Dnebohu, Hoškovic a Přestavlk, ale 
i přímá pěší spojnice z Dnebohu do 
Mnichova Hradiště. Necelý kilometr 
dlouhá cesta povede od vodoje-
mu ve Dnebohu přes louku a pole 
směrem k dálnici, kde se napojí 
na stávající cestu – spojnici silnice 
Dneboh-Hoškovice se zemědělským 
areálem Přestavlky. Znázornění tra-
sy v mapách naleznete na odkazu 
mapy.cz/s/mavulesefa.

Stěžejní část obnovy aleje – vý-
sadba 80 ovocných stromků – pro-
běhne v sobotu 26. listopadu 2022 
od 10 hodin. Zúčastní se jí místní 
spolky, osadní výbory, ale i zástup-
ci široké veřejnosti. Zájemci, kteří 
by se rádi výsadby zúčastnili, nechť 
se hlásí u Ondřeje Šindeláře (tel. 
720 070 039, e-mail: ondrej.sinde-

lar@mnhradiste.cz, kancelář č. 209 
městského úřadu).

Kromě výsadby bude nutné 
během listopadu a prosince provést 
nezbytné kácení suchých stromů, 
prořez náletových dřevin a ošetření 
některých stromů. Vysazené stromy 
se dočkají prořezu, ošetření a záliv-
ky. Současně vznikne travnatá, metr 
a půl široká pěšina. Na jaře pak po-
dél cesty přibydou lavičky a akátový 
plůtek. V plánu je také pravidelná, 
minimálně několikaletá, následná 
péče včetně prořezu stromů a pravi-
delné zálivky.

Obnova cesty, aleje a následná 
péče by se neobešla bez finančních 
partnerů. Projekt byl vytvořen díky 
grantovému programu Nadace Part-
nerství a je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí ČR, 
individuálními dárci veřejné sbírky  
a partnery iniciativy Sázíme budouc-
nost. Na revitalizaci aleje, vybudo-
vání pěšiny a pořízení mobiliáře 
přispěl Nadační fond ŠKODA AUTO. 
Stromy budou vysazeny díky gran-
tovému programu ŠKODA Stromky. 
Projekt bude realizován za finanční 
spoluúčasti Státního fondu životního 
prostředí ČR.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Terezie NohýnkováPavel BřicháčekEdita ŘezáčováOndřej KnoblochJan MarešLenka SosnovcováOndřej LochmanJiří Plíhal

Aleš Rychlý Soňa Razáková Martin Bígl Vendula Šeflová Jiří Havel Hana Otáhalová Jaroslav Trpkoš Eva Hajzlerová

Jan Čížek František Ouředník Jiří Bína Karel Maděra Vladimír Čermák Václav Rylich Luboš Dvořáček

Aleš Rychlý rezignuje 
na post zastupitele

K 31. říjnu složil mandát zastupitele 
Aleš Rychlý, který tak vyřešil střet 
zájmů – od 1. listopadu je zodpověd-
ný za krizové řízení města, což je 
úřednická pozice neslučitelná s vý-
konem mandátu zastupitele. „Když 
jsem se rozhodl pro kandidaturu do 
zastupitelstva, místo „krizáka“ bylo 
ještě obsazené, o tom, že pozici 
obsadím, jsem se dozvěděl až po 
volbách,“ konstatuje Rychlý. Jeho 
pracovní náplní bude nyní příprava 
města na krizové situace a jejich pří-
padná koordinace. Volné místo v za-
stupitelstvu získá ředitelka mateřské 
školy Lenka Dutková. (wes)

Kraj souhlasí 
s vyšším nájemným

Po jednání mezi městem a krajským 
úřadem byl prolomen status quo pa-
nující od roku 2002 a kraj deklaroval, 
že je ochoten upravit výši nájemné-
ho, které městu platí za pronájem 
budovy Domova Modrý kámen. 
Přestože konkrétní suma ještě do-
jednána nebyla, již se připravuje 
dodatek k nájemní smlouvě. Městu 
se tímto příslibem otevírají možnosti 
větších investic do oprav a údržby 
objektu, jehož technický stav si žádá 
razatní zásah. Představu o potřeb-
ných investicích městu poskytuje 
právě dokončený stavebně-technic-
ký posudek. (wes)



4 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ LISTOPAD 2022

Za kulturou do divadla i kostela sv. Jakuba

Podzimní dračí den pro děti v knihovně
Ve středu 5. října se v Městské 
knihovně Mnichovo Hradiště konalo 
dračí odpoledne. 

Z oblíbeného čtenářského dou-
pěte se pro tento den stalo doupě 
dračí – vstup střežil červený dráček, 
který vítal všechny návštěvníky. 
Doupě bylo plné knih s dračí temati-
kou a malí i velcí návštěvníci si mohli 
vyrobit barevného papírového dráč-
ka do okna. Některé z povedených 
výtvorů ještě v těchto dnech zdobí 
okna knihovny. 

Přejeme vám všem hezký pod-
zim, ať už s drakem nebo s knihou! 
(lk)

Všechno běží jako namazaný stroj. 
Na místě zasahují profesionální ha-
siči, osm dobrovolných hasičských 
sborů, Policie ČR, městská policie, 
celníci a zástupci magistrátu, přesto 
každý ví, kde je jeho místo a co má 
dělat. Je polovina října a na nábřeží 
Vltavy v Českých Budějovicích do-
slova před očima a pod dohledem 
mnichovohradišťské firmy JaP-Ja-
cina s.r.o. roste kilometrový úsek 
protipovodňové stěny. Přestože jde 
o cvičení, účastníci jej berou zcela 
vážně. V případě skutečného ohro-
žení budou vztyčením protipovodňo-
vé stěny chránit majetek i životy.

České Budějovice vsadily po 
zkušenostech s povodněmi v roce 
2002 podobně jako řada další čes-
kých měst na moderní protipovod-
ňové systémy z dílny JaP-Jacina, 
firmy, která v tomto segmentu platí 
za špičku v oboru. Čísla totiž ho-
voří jasně. „Extrémních projevů 
počasí a konkrétně povodní jsme  
v prvních dvou desetiletích 21. stole-
tí už zažili víc než za celé 20. století.  
A velké riziko představují stále čas-
tější přívalové deště, které mohou 
udeřit lokálně a během krátké doby 
způsobit velké škody,“ uvádí Adam 
Uhlíř z marketingového oddělení 
společnosti JaP-Jacina.

Renomovaný výrobce protipo-
vodňové a vratové techniky se síd-
lem a výrobním areálem v Mnicho-
vě Hradišti vidí právě v segmentu 
opatření proti velké vodě největší 
budoucnost. Dokládá to rostoucí zá-
jem z ČR i ze zahraničí, a to jak ze 
strany měst a institucí, tak ze strany 
firem a jednotlivců.

Firma na trh dodává široký sorti-
ment výrobků. Od vodotěsných dve-
ří, které udrží vodní sloupec až 2,5 
metru, přes protipovodňové brány 
hojně využívané na plážích, v přísta-
vech nebo ve sportovních areálech, 

mobilní hliníkové zábrany sloužící  
k usměrnění proudu vody a odklá-
nění přílivových vln až po pasivní 
bariéry bránící podzemní garáže 
před zatopením. Samostatnou kapi-
tolou jsou protipovodňové stěny, do 
kterých investují města, výrobní pod-
niky i kancelářské komplexy. Stěny 
vyrobené v JaP-Jacina chrání v ČR 
například Mnichovo Hradiště, Benát-
ky nad Jizerou, části Prahy, Ústí nad 
Labem, Poděbrady nebo již zmíně-
né Budějovice, firma je však dodává 
i do zahraničí. Ve svém portfoliu má 
rovněž řadu produktů, které chrání 
před vodním živlem také soukromé 
objekty, rodinné domy, chalupy, za-
hrady či garáže.

„Největší zájem je znát z měst, 
která už povodeň zažila. I mnohá 
města bez těchto nepříjemných 
zkušeností se však dnes snaží být 
na velkou vodu připravená preven-
tivně. Klientům vždy dodáváme ře-
šení ušitá na míru a jsme schopni 
zabezpečit kompletní realizaci. Tedy 
výrobu mobilního hrazení i realizaci 
betonových základů, do kterých se 
sloupky a hradidla následně kotví. 

Samozřejmostí je naše účast na 
cvičeních, kde s klienty sdílíme naše 
know-how a pomáháme jim se na 
krizovou událost připravit,“ vyjmeno-
vává Petr Jacina, majitel firmy.

JaP-Jacina je na trhu tři dese-
tiletí, protipovodňovými systémy se 
zabývá přes 10 let. V centrále v Mni-
chově Hradišti své produkty vyvíjí, 
ve vlastním testovacím kanále zkou-
ší jejich výdrž a také je tu vyrábí. 
Navzdory složité ekonomické situaci 
posledních měsíců firma z budouc-
nosti obavy nemá. Počítá totiž s tím, 
že opatření, která nabízí, se začínají 
stávat novým standardem. 

Aby firma dokázala uspokojit 
poptávku, rozšiřuje své výrobní ka-
pacity a nabírá nové kolegy do od-
dělení konstrukce, výroby i servisu. 
Vyznáte se v CNC obrábění, čidlech  
a řídících jednotkách? Jste elektri-
kář, svářeč nebo zámečník? Ovlá-
dáte 3D modelování? Obraťte se na 
naše personální oddělení (731 661 
187, kariera@jap-jacina.cz). Třeba 
nám zrovna vy budete pomáhat dě-
lat svět kolem bezpečnější. (pr)

Protipovodňové systémy se stávají novým 
standardem, říká majitel firmy JaP-Jacina

INZERCE

Kino zve na Vánoční příběh 
i marvelovku Black Panther 2

Český film Vánoční příběh režisérky 
Ireny Pavláskové měl vstoupit do 
kin již v listopadu minulého roku, 
ale dorazil až nyní. Odehrává se 
na horách během jediného dne, 
toho Štědrého, je skvěle herecky 
obsazený a je plný vtipných i do-
jemných momentů. Česko-polské 
erotické drama Hranice lásky s Ha-
nou Vagnerovou v hlavní roli velmi 
otevřeně zobrazuje nejvyšší intimitu 
v partnerském soužití. Dále se těšte 
na pokračování pohádky Princezna 
zakletá v čase 2 a na komediální 
drama úspěšného režiséra a scéná-
risty Jana Prušinovského s názvem 
Grand Prix s Kryštofem Hádkem  
v hlavní roli. Jde o film o dvou auto-
mechanicích, kteří vyhrají vstupenky 
na závody Formule 1 ve Španělsku  
a s nadšením se vydávají na výlet za 
svým snem. V pořadí již třicátý film 
amerického studia Marvel má název 
Black Panther: Wakanda nechť žije. 

Fanoušci marvelovek si ho jistě ne-
nechají ujít! Dále uvedeme snímek 
Kde zpívají raci, což je tajemný pří-
běh dívky, která vyrůstala o samotě  
v mokřinách daleko od lidí. Zve-
me vás také na unikátní dokument  
o legendárním italském skladateli 
filmové hudby Enniu Morriconem  
s názvem Ennio.

O středečních dopolednech 
budeme hrát filmy Jan Žižka a Buko 
a na dopolední promítání vás po-
zveme i o první adventní neděli 27. 
listopadu, kdy  od 10 hodin promít-
neme pásmo pohádek pro nejmenší 
Příhody cvrčka a štěňátka.

Téma listopadové cestopisné 
přednášky je Kanada – můj druhý 
domov a vyprávět o této zemi přijede 
rodák z Hané Tomáš Štěpán.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

3. listopadu vás zveme do divadla na před-
stavení K-PAX, svět podle Prota. Do moder-
ní psychiatrické léčebny je přijat záhadný 
pacient, který o sobě tvrdí, že je mimo-
zemšťan z planety K-PAX. Jeho pobyt na 

psychiatrii obrátí naruby životy nejen všech 
ostatních pacientů, ale i zdravotního personálu 

včetně ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit 
pravou totožnost záhadného cizince. Divadelní hra K-PAX 

laskavým humorem pojmenovává neduhy naší společnosti a velmi často za-
mrazí svojí přesností. Hrají: Martin Siničák, Hana Halberstadt, Petr Halber-
stadt, Petr Bláha, Jakub Urbánek, nebo Martin Siničák, Michal Bumbálek, 
nebo Tomáš Milostný, Eva Novotná a Gabriela Štefanová.

K-PAX, SVĚT PODLE PROTA
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

V sobotu 5. listopadu nás v sychravé počasí 
ohřeje známá pohádka Lotrando a Zubejda. 
Vraťte se s námi do začátku 19. století, kdy 
se lesy prohání zlotřilý loupežník Lotrando 
a v dalekém sultánství solimánském teskne 

překrásná princezna Zubejda. Pohádka je 
upravená do divadelního scénáře podle filmo-

vé pohádky Zdeňka Svěráka. Smyslem pohádky 
je ukázat dětem, jak býti dobrým a slušným člověkem, že 

dobro je vždy silnější než zlo a že, když se chce, všechno jde. Nebude chybět 
ani hudba od Jaroslava Uhlíře.

LOTRANDO A ZUBEJDA
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI)

Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton, 
Rudolf Živec – projekce, Vladimír Javorský 
– recitace (ze záznamu).

Ve čtvrtek 10. listopadu nás čeká velice 
zajímavý koncert, a to výjimečně v kostele 

sv. Jakuba. Koncert nabízí vskutku jedinečný 
zážitek – kombinuje lidský zpěv, mluvené slovo 

a kresbu světlem, která ožívá na oltářním obraze 
či v presbytáři. Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená  

o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ 
znamená Země a vyjadřuje přijetí. Projekt bývá při koncertním provedením 
doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva  
z dílny akademického malíře Atily Vöröse a VJ Rudolfa Živce. Nenechte si ujít 
tuto unikátní podívanou.

DUO KCHUN: PURGATIO 
(KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA)

V úterý 22. listopadu uvedeme v náhradním 
termínu neodehrané představení romantic-
ké komedie Bosé nohy v parku původně 
plánované na 13. října 2022. Vstupenky 
zůstávají v platnosti, jejich vrácení je mož-

né v městském infocentru. Ve hře o tom, že  
i nejšťastnější manželství někdy prochází 

zkouškou ohněm, hrají: Anna Kameníková (Linhar-
tová), nebo Karolína Vágnerová, Radúz Mácha, Veronika 

Freimanová a Rudolf Hrušínský.

BOSÉ NOHY V PARKU – NÁHRADNÍ TERMÍN
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

Štěpán Kozub, Kryštof Hádek a Robin Ferro ve filmu Grand Prix.

Významný malíř a grafik Jan Gabler 
bude vystavovat v Mnichově Hradišti
Základní umělecká škola Mnichovo 
Hradiště by vás ráda upozornila na 
zajímavou výstavu věnovanou dílu 
malíře, ilustrátora a grafika Jana 
Gablera. Ten vystaví v Galerii Konír-
na svou volnou tvorbu, ale i některé 
grafické návrhy a ilustrace a mož-
ná také objekty. Během vernisáže, 
která se odehraje 10. listopadu, se 
uskuteční křest sbírky básní Dušana 
Spáčila „Veď mě ve tmě“, kterou ten-
to umělec ilustroval.

Jan Gabler jako art direktor ča-
sopisů Reflex, 100+1 nebo Glanc 
určoval grafickou podobu těchto 
magazínů a vedle tohoto svého pů-
sobení navrhoval rovněž grafické 
úpravy stovek knih a jako ilustrátor 
spolupracoval s operou Národního 
divadla a Vinohradským divadlem, 
pracoval pro nakladadatelství Alba-
tros, Motto a další. Spolu s Halinou 
Pawlowskou založil časopis Štastný 
Jim a Glanc. Tvořil plakáty pro in-
stituce jako UNESCO, Ministerstvo 
kultury ČR a různé mediální domy. 
Je členem umělecké skupiny To-
lerance spolu s hercem a malířem 
Janem Kanyzou, sochaři Janem 
Bartošem, Otto Sukupem a dalšími. 
Vystavoval doma i v zahraničí a za 
své práce získal tuzemská i meziná-
rodní ocenění.

S tímto významným českým 
malířem a grafickým designérem 
se můžete setkat na vernisáži ve 
čtvrtek 10. listopadu 2022 v 16:30  
v Galerii Konírna ve dvoře ZUŠ  

v Mnichově Hradišti. Výstavu můžete 
navštívit vždy ve středu v čase 15–17 
hodin a v sobotu v čase 9–11 hodin 
nebo po telefonické domluvě (606 
858 110). Těšíme se na vaši účast na 

vernisáži výstavy i na vaši návštěvu  
v následujících týdnech, a to až do 
17. prosince 2022.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Advent v Hradišti
Letos před Vánoci nepřijdeme o žád-
nou tradiční akci. V pátek 11. listopa-
du nás od 17 hodin čeká Svatomar-
tinský průvod, v neděli 27. listopadu 
v 16 hodin rozsvícení vánočního 
stromu a zahájení adventu a 5. pro-
since nemůže chybět Mikuláš.  (red)
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nikoli luxusně, ale funkčně a praktic-
ky, samozřejmostí jsou cvičné ku-
chyně, pračky, zařízení na žehlení či 
šití, dílny, podporována je kreativita, 
takže školy mají velkorysé hudební 
učebny s mnoha hudebními nástroji 
i  prostory pro výtvarné aktivity. Toto 
je možné zejména proto, že v těchto 
státech platí občané obecně výrazně 
vyšší daně – to už je ale jiné téma... 
Nejde ale jen o peníze. Rodiče ve 
Finsku či Švédsku neznají celkem 
vžitou českou praxi, že rodina jede 
na dovolenou mimo sezónu a dítě ze 
školy uvolní, školní docházka je pri-
oritou pro každého. Tou druhou věcí 
je atmosféra ve školách. Cílem není 
honba za známkou, ale snaha sku-
tečně se něco naučit. Žáci a rodiče 
respektují učitele, učitel respektuje 
individualitu žáka. Formativní přístup 
je tu každodenní praxí. Samozřejmě 
ale i severské školské systémy čelí 
problémům. Ve Švédsku je to tře-
ba rozdílná kvalita škol, která vede  
k sociální segregaci.

 
Máte v hledáčku ještě nějakou 
zemi, kam se hodláte vypravit za 
podobnými zkušenostmi? Anebo 
ryze osobní destinaci, kam byste 
se jako milovnice cestování ráda 
vypravila?

Ráda bych ještě viděla, jak fun-
gují školy v Norsku. Ohledně soukro-
mých cestovatelských cílů naopak 
směřuji na jih – ideální je kombinace 
moře, kulturních zajímavostí a ne-
spoutané přírody – takže třeba na 
Sicílii či některý z řeckých ostrovů.

 
Vedle cestování jste rovněž pra-
videlnou návštěvnicí městské 
knihovny. Co obvykle čtete? Máte 
aktuálně rozečtený nějaký titul?

Mám ráda romány, klidně roz-
sáhlé, spíše ze současnosti či ne-
dávné minulosti. Momentálně mám 
ale na nočním stolku už měsíc ro-
zečtenou knihu norské publicistky 
Eriky Fatland Sovětistán o bývalých 
sovětských republikách. 

 
A na závěr, máte v Mnichově Hra-
dišti oblíbené místo?

Oblíbených míst mám několik:  
v létě určitě pláž u Jizery, teď na 
podzim zámecká zahrada, v době 
adventu neodolám atmosféře kos-
tela svatého Jakuba a na jaře mě 
potěší procházka třešňovkou do 
Hoškovic.

Martin Weiss
 

Vidím v tom smysl, vysvětluje Lenka Sosnovcová, proč se 
ve vzdělávání angažuje nad rámec povinností ředitelky gymnázia
Lenka Sosnovcová nedá na Mni-
chovo Hradiště dopustit. S výjimkou 
studentských let tu prožila celý život, 
a tak jí, jak sama říká, připadá při-
rozené aktivně se zajímat o veřejné 
dění a zapojovat se do něj. Oblíbe-
ná pedagožka patří k zakládajícím 
členům spolku Žijeme pro Hradiště, 
od roku 2016 stojí jako ředitelka  
v čele gymnázia a letos byla potře-
tí za sebou zvolena do městského 
zastupitelstva. Přestože na vlastní 
žádost nebude v novém volebním 
období pokračovat v radě města, 
kde zasedala poslední čtyři roky, 
nadále hodlá být aktivní v oblasti 
školství. Vzdělání totiž považuje za 
klíč k lepší budoucnosti nás všech.

Před pár dny proběhlo ustavující 
zasedání nového zastupitelstva 
města, které zvolilo nového sta-
rostu, místostarosty a radní. Na 
rozdíl od minulého volebního ob-
dobí vaše jméno tentokrát v radě 
města nefiguruje. Jedno období 
stačilo?

Přesně tak. Důvěra občanů vy-
jádřená volebními výsledky mě sa-
mozřejmě zavazuje a budu se snažit 
zúročit ji intenzivní prací. Nebude 
ale již mít podobu účasti v radě, na-
místo toho se zaměřím na činnost 
komise pro výchovu a vzdělávání, 
spolupráci s MAPem a další aktivity 
související se školstvím.

 
Přiblížíte, kolik času si vůbec žádá 
příprava na jednání rady města  
a jak práce radního vypadá?

Rada města zasedá zpravidla  
v pondělí jednou za dva týdny (ně-
kdy ale i častěji) a její jednání pak tr-
vají často pět i více hodin. Je samo-
zřejmě třeba se na ně řádně připravit 
– studium materiálů se tak stává ne 
úplně oblíbeným programem neděl-
ních odpolední. Mezi projednávaný-
mi body vesměs převažují investiční 
akce a projekty, správa majetku 
města atd. Jde tedy o témata sku-
tečně náročná, zejména pro člověka 
z úplně jiného oboru.

 
Jako zastupitelka se budete in-
tenzivněji věnovat právě oblasti 
školství. Je to tak?

Celý život pracuji ve škole, to je 
prostředí, kterému rozumím, oblast, 
kde jsem schopna na základě zku-
šeností přispět k řešení problémů. 
Mezi místními pedagogy mám řadu 
osobních vazeb, od počátku spolu-
pracuji s týmem MAPu, a tak bych 
ráda jako zastupitelka byla spojova-
cím článkem mezi radou a zastupi-
telstvem na jedné a komunitou akté-
rů vzdělávání na druhé straně.

 
V roce 2016 jste se ujala postu 
ředitelky Gymnázia Mnichovo 
Hradiště, o dva roky později jste 
zahájila své angažmá v radě měs-
ta. Předpokládám, že ty poslední 
roky pro vás musely být celkem 
intenzivně naplněné prací.

To jistě, ale jak práce ředitelky, 
tak i v radě města, byla moje volba. 
Obojí přišlo jako výzva v jisté život-
ní etapě, kdy jsem začala pociťovat 
ztrátu motivace a únavu z určitého 
stereotypu a vlastně jsem velmi 
chtěla zkusit něco nového. Abych 
zvládla vedení školy, musela jsem 
se vlastně rekvalifikovat v oblasti 
financí, legislativy či leadershipu – 
rozhodnutí „jít do toho“ ale rozhodně 
nelituji. A přestože jsem se v novém 
volebním období rozhodla nepo-
kračovat v radě města, zkušenost  
z uplynulých čtyř let považuji za vel-
mi cennou a obohacující.  

 
Do komunální politiky jste vstou-

hodina je pro mě radostí – od září 
se můj ředitelský úvazek z nutnosti 
zajistit výuku za kolegyni, která ne-
mohla z rodinných důvodů nastoupit, 
neplánovaně zdvojnásobil. Učení si 
teď tedy užívám vrchovatě.

 
V minulém školním roce probíhal 
na místních základních školách, 
ale i na gymnáziu průzkum, jaké 
nálady na školách panují. Jaké 
výsledky jste na gymnáziu měli? 
Překvapil vás některý aspekt? 
Upravujete na základě výsledků 
nějak každodenní praxi?

Nepřekvapilo mě to, že jak 
studenti, tak i učitelé vnímají jako 
problém kvalitu technického vyba-
vení. Snažíme se, ale k vyřešení 
této otázky bychom potřebovali ně-
kolik milionů… Naopak překvapena 
jsem byla kritičností studentům vůči 
určitým aspektům výuky, zejména 
jejich požadavkem na individualizaci  
a zpětnou vazbu. Řešení vidím  
v zavádění formativního přístupu do 
výuky. Se vzděláváním  v tomto ak-
tuálním trendu jsme jako učitelé za-
počali již vloni – věřím, že v součas-
nosti by již opravdu měly být změny 
vidět i ve většině vyučovacích hodin.

V čem spočívá zmiňovaný forma-
tivní přístup a jaké změny ve škol-
ní praxi znamená?

Přenáší těžiště odpovědnosti 
za proces učení na žáka, někdy se 
přímo uvádí, že „žák je vlastníkem 
svého učení“. To ale znamená, že 
žák musí od učitele přesně a kon-
krétně vědět, co je cílem se naučit. 
Dále musí učitel stanovit (ideálně ve 
spolupráci s žákem) kritéria, podle 
kterých se pozná, že se to podaři-
lo. A především musí učitel žákům 
nabídnout cestu, jak se daný obsah 
naučit, a ta cesta by měla mít různé 
varianty podle možností každého 
žáka. Důležité je také to, aby stu-
denti uměli (i to je musíme nejdříve 
naučit) zhodnotit, kam na oné ces-
tě ke vzdělávacímu cíli zatím došli  
a s pomocí učitele si dokázali naplá-
novat, kam se budou ubírat dál. For-
mativní přístup je koncept, který úpl-
ně převrací zažité stereotypy školní 

praxe – jeho aplikace vyžaduje od 
učitelů značné úsilí, a také mnoho 
hodin vzdělávání. Prozatím jsme ve 
škole čtyři, kdo jsme měli možnost 
absolvovat základní kurz formativ-
ního přístupu v rozsahu 40 hodin.  
V tomto školním roce navíc nabízí-
me deset seminářů k tomuto tématu 
našim učitelům přímo ve škole.

Zkusím ještě uvést úplně prak-
tický příklad, jak by mohla vypadat 
třeba moje hodina němčiny rea-
lizovaná s využitím formativního 
přístupu. Na úvod studentům sdě-
lím, že naším cílem je seznámit se  
s vyjadřováním minulosti v němči-
ně, a tento cíl bude splněn, jestliže 
studenti minulý čas v textu najdou  
a dokáží ho aktivně vytvořit u slo-
vesa být. Pak budeme pracovat  
s textem, na základě toho společně 
odvodíme základní pravidla, studen-
ti si pak ve skupinách svým tempem 
látku procvičí… a na konci zhodnotí, 
co je jim jasné, a k čemu se naopak 
ještě potřebují příště vrátit. Moje 
příprava na další hodinu pak bude 
vycházet právě z toho.

pila v roce 2014, a to jako zastu-
pitelka za Žijeme pro Hradiště. Co 
vás vedlo k aktivnímu vstupu do 
politiky, třebaže komunální?

Spíše kdo. Jednoznačně sou-
časný místostarosta a po dvě minulá 
období starosta Ondřej Lochman. 
Přišel tehdy na jaře roku 2014 k nám 
domů a požádal nás s manželem  
o podporu „starších a zkušenějších“ 
pro aktivity zatím neformální skupiny 
třicátníků. Předestřel nám, s jakou 
vizí se chtějí pokusit o změnu života 
ve městě, a nás to oslovilo. Z nefor-
mální skupiny se stal spolek Žijeme 
pro Hradiště... S manželem jsme 
oba jeho členy od samého začátku, 
poznali jsme tu řadu skvělých lidí  
a zažili mnoho pěkného. Manžel je 
současným předsedou spolku a já 
již třetí období zastupitelkou za sdru-
žení nezávislých kandidátů, které ze 
spolku vzešlo. 

 
Dnes mají v mnichovohradišť-
ském zastupitelstvu křesla roz-
dělená pouze dva subjekty. Ne-
máte obavu, že se tato skutečně 
negativně projeví za čtyři roky? 
Myslíte, že lze předejít budoucímu 
úspěchu subjektů, které budou 
sbírat hlasy voličů pociťujících, že 
jejich hlas nemá nyní zastoupení?

Ano, je to špatně a rozhodně 
nás netěší, že jsme ve volbách 
kandidovali pouze my a kolegové 
za ODS, která byla již v minulém 
období naším koaličním partnerem. 
V zastupitelstvu tak zcela chybí opo-
zice. Kritika, která mohla zaznívat od 
ní a být pro chod města přínosem, 
tak zůstane v podobě komentářů na 
sociálních sítích, často anonymní – 
je to škoda. Já ale naopak doufám, 
že tato zkušenost přiměje právě 
nespokojené občany, aby za čtyři 
roky zkusili sestavit kandidátku a jít 
do voleb. A my musíme  město do té 
doby spravovat tak dobře, abychom 
si pak každý krok dokázali obhájit.

Školství, to je v posledních letech 
široké a komplikované téma. Po 
covidu přišla válka na Ukrajině  
a začleňování ukrajinských dětí 
do výuky, v Hradišti jsou navíc 
velkým tématem nedostatečné 
prostorové kapacity škol, k tomu 
se školy snaží sledovat trendy  
a implementovat je… Co vás mo-
tivuje se v takto komplikované ob-
lasti aktivně angažovat?

Vidím v tom smysl. Když opou-
štím třídu po dobře odučené hodině, 
absolvuji s kolegy seminář k forma-
tivnímu hodnocení, podaří se mi zís-

kat finance na renovaci jedné učeb-
ny, podílím se na zadání projektu na 
přístavbu školního areálu na Vrch-
lického návrší, vím, že investované 
úsilí se vyplatilo. A jakkoli to může 
znít jako klišé, pevně věřím, že sou-
časné problémy české společnosti 
stále ještě do značné míry prame-
ní z jisté omezenosti obzorů těch, 
kteří ji řídí, a že odezní s nástupem 
polistopadové, skutečně evropské 
generace. Vybavit ji na to kvalitním 
vzděláním, všeobecným a posléze 
odborným, je ale zásadní. 

 
Máte doporučení, jak by mělo  
k otázce školství jakožto zřizova-
tel přistupovat město? Myslíte, že 
by vedle prostor a vybavení mělo 
více řešit i takzvanou měkkou 
část vzdělávacího procesu – třeba 
náladu panující na školách?

Zřizovatel by měl především 
vytvářet optimální podmínky pro 
fungování škol – zcela jistě v oblas-
ti materiální. Za kvalitu výuky a její 
personální zajištění je zodpovědný 
ředitel školy. Toho ale zřizovatel vy-

bírá, a měl by se tudíž také zajímat  
o to, jak a jakým směrem ředitel 
školu vede, motivovat ho k zavádění 
nových trendů atd.

 
Co máte ráda na práci ředitelky 
gymnázia? Tedy kromě výhledu 
ze své kanceláře…

Její pestrost a rozmanitost. 
Když od psaní dotační žádosti odbí-
hám na poradu, poté opravuji testy 
a chystám se na výuku, o přestáv-
ce řeším podněty ze studentského 
parlamentu, odpoledne mám třeba 
schůzku s předsedy předmětových 
komisí, výchovnou poradkyní či ně-
kterým z rodičů a večer studuji změ-
ny Rámcového vzdělávacího progra-
mu pro gymnázia, opravdu mi nuda 
nehrozí... Baví mě to. Inspirující je 
spolupráce s kolegy, kdyby nebylo 
jejich podnětů a podpory, nemohla  
a nechtěla bych školu vést.

Ředitelé obvykle učí jen pár hodin 
týdně. Nechybí vám učení a bez-
prostřední kontakt se studenty?

Vlastní výuka mě nabíjí a každá 
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ŠTAFETA
Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman 
- Eva Hajzlerová - Vladimír Čermák - Alena 
Hejlová - Jana Dumková - Jiří Skřivan - Ond-
řej Knobloch - Dana a Petr Novákovi - Miro-
slav Bobek - Pavel Vašíček - Petr Jenč - Miloš 
Horák - Jan Adam - Eva Ševců - Jan Krbušek

Máte pro gymnázium vizi, kterou 
byste za dobu svého působení 
ráda realizovala? Kam chcete ško-
lu dotáhnout?

Vizi školy jsme připravovali  
v procesu, který trval dva roky – ne-
dovedu si představit vtěsnat ji do 
rozměru tohoto rozhovoru. Jsem 
upřímně přesvědčena, že dobrá 
škola je taková, kam chodí studenti  
i učitelé rádi, a na niž v dobrém 
vzpomínají i po letech, protože jim 
hodně dala.

Jednou z vašich zálib je cestování 
a na gymnáziu podporujete výjez-
dy v rámci programu Erasmus+. 
Jak se tato aktivita během vašeho 
působení rozběhla?

Podařilo se nám získat akre-
ditaci Erasmus+ do roku 2027. 
Díky financím z tohoto evropského 
programu tedy mohou vyjíždět jak 
učitelé, tak i studenti za vzděláním 
a inspirací. Mám velkou radost, že 
do zahraničních aktivit se již zapo-
juje více než třetina pedagogického 

sboru. V tomto školním roce by díky 
jejich práci mělo vycestovat více než 
50 studentů.

 
Kam všude jste vy osobně vyra-
zila? Je nějaká země, která vám 
učarovala?

Měla jsem možnost navštívit 
školy v Řecku, Německu, Polsku  
a Estonsku. Největším obohacením 
pro mne byly kurzy zaměřené na po-
znání školských systémů ve Finsku 
a ve Švédsku.

V čem jsou vzdělávací systémy 
skandinávských zemí jedinečné?

Pokud mohu vyvozovat závěry 
z pobytů ve Finsku a ve Švédsku, 
zdají se mi důležité dvě základní 
věci. Tamní společnost skutečně po-
važuje vzdělávání za svou prioritu. 
To například znamená, že stát hradí 
veškeré náklady se vzděláním spo-
jené. Nejen učebnice, sešity, psací 
potřeby, osobní laptop pro každého 
žáka od určitého věku, školní obě-
dy, ale i výlety, exkurze nebo třeba 
jízdné do školy. Školy jsou vybavené 

„Pevně věřím, že současné problémy české společnosti stále ještě 
do značné míry pramení z jisté omezenosti obzorů těch, kteří ji řídí, 
a že odezní s nástupem polistopadové, skutečně evropské generace. 
Vybavit ji na to kvalitním vzděláním, všeobecným a posléze odbor-
ným, je ale zásadní.“
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Den otevřených dveří 
v SOU Hubálov
Střední odborné učiliště Hubálov po 
dvouleté covidové odmlce otevřelo 
naplno své brány návštěvníkům. 
Tradiční den otevřených dveří se 
konal v sobotu 15. října. Tato akce 
je určena nejen zájemcům o studi-
um na naší škole a bývalým absol-
ventům, ale zároveň celým rodinám, 
které chtějí poznat Hubálov zblízka. 

Návštěvníci si mohli prohléd-
nout areál školy, děti si vyzkouše-
ly svou zručnost i dovednosti na 
různých stanovištích ve třídách  
i v dílnách. Za plnění úkolů získávaly 
drobné odměny od našich sponzo-
rů, kterým patří velké poděkování. 
Bylo možné svézt se traktorem či na 
koni, k obědu se podával guláš nebo 
buchtičky s krémem za lidové ceny. 
Na dílenském dvoře byla připravena 
výstava zemědělské techniky a au-
tomobilových veteránů, k dispozici 
bylo občerstvení. V tělocvičně pro-
běhly závody RC modelů aut.

Společně jsme si užili příjemné 
dopoledne. Počasí nám sice úpl-

ně nepřálo, přesto areálem učiliště 
proudily stovky návštěvníků. Někteří 
se k nám vracejí pravidelně, jiní do 
Hubálova zavítali poprvé a zazna-
menali jsme od nich spoustu pozitiv-
ních reakcí.

Děkujeme všem zaměstnancům 
i žákům, kteří pomohli tuto akci rea-
lizovat ve svém volnu. Naše poděko-
vání patří i zástupcům spolupracují-
cích firem. 

Pokud jste to letos nestihli, při-
jeďte třeba příští rok.  

Radka Pitrmocová, 
SOU Hubálov

INZERCE

Jak fungují varhany ukázal Dan Razák

I jako indiánský týden na ZŠ Sokolovská
Druhý říjnový týden byl v prvním roč-
níku na Základní škole Sokolovská 
ve znamení indiánů. Děti se učily 
písmenko měkké I, a proto pro ně 
paní učitelky připravily různé úkoly  
v indiánském duchu. 

Každá třída byla rozdělena 
do čtyř indiánských kmenů, jejichž 
členové společně plnili různé úkoly, 

za které dostávali odměny pro svůj 
kmen. Některé další úkoly plnili malí 
indiáni i samostatně. Za splnění ka-
ždého takového úkolu sbírali peříčka 
na vlastnoručně vyrobenou čelenku. 
Indiáni si kromě čelenky vyrobili také 
náhrdelník nebo malý totem, spo-
lečně si každá třída vytvořila ještě 
velký třídní totem. Děti se dozvěděly 

spoustu informací o životě indiánů, 
naučily se indiánskou říkanku a pís-
ničku o indiánské rodině. 

Týden vyvrcholil pátečním se-
tkáním všech prvních tříd v hale 
pavilonku. Na akci byl přizván  
i náčelník Velký medvěd (pan učitel 
hudební výchovy z 2. stupně naší 
školy), který doprovodil děti hrou na 

buben při zpěvu indiánských písní  
i při tanci. Na konec nechyběla slad-
ká tečka v podobě sladkého indián-
ka. Všichni jsme si celý týden pořád-
ně užili a těšíme se na nějakou další 
podobnou akci.

třídní učitelky 1. A, 1. B a 1. C,
Základní škola Sokolovská

Podzimní radovánky ve školce
Léto uteklo jako voda a už tu zase 
máme podzim plný krásných barev. 
V naší mateřské škole jsme toto roč-
ní období přivítali podzimními hrát-
kami na zahradě školky. 

Setkání jsme zahájili krátkým 
vystoupením pro rodiče. Každá třída 
si připravila jednu podzimní bás-
ničku či písničku. Paní učitelky pak 
dětem rozdaly papíry, na kterých byl 
nakreslený strom s jablíčky. Úkolem 
bylo projít všechna stanoviště a zís-
kat razítka do stromku. Obrázek si 
děti mohly zrovna vybarvit a vybrat 
si drobnou odměnu. A co musely 
zvládnout? Převážet brambory v ko-
lečku, skákat panáka, složit obrázek 
dýně, poznat jedlé houby, roztřídit 
kaštánky a ořechy a tak dále. Na 
konci je čekalo podzimní zátiší – fo-
tokoutek, kde paní učitelka děti s ro-
diči fotila. A přestože počasí bylo ten 
den jak na houpačce a připomínalo 
apríl, akce se vydařila a všem líbila! 
Ke konci sice začalo pršet, ale to už 
nám nevadilo. 

Další pěknou akcí byl červený 
den. Tato barva k podzimu rozhodně 
patří a tak se celá naše školka oděla 
do červené. Hrálo se, cvičilo, zpíva-
lo, tančilo i tvořilo… Den vymalovaný 
jak červené jablíčko. 

K podzimu patří i výlety do pří-
rody. Kde jinde najít tolik barev, krás 
a různých darů přírody než v lese. 
Celá školka jsme se tedy vypravili 
na Klokočku. Po vydatné svačině 
jsme si nejprve prohlédli studánku 
v kapličce a pak vyrazili po naučné 
stezce směrem k Rečkovu, kde na 

nás čekaly autobusy. V lese jsme si 
to jaksepatří užili! Pozorovali jsme 
přírodu všemi smysly: zbarvené lis-
tí na keřích a stromech, co v lese 
na podzim roste, vnímali jsme vůni 
lesa, poslouchali různé zvuky. Ně-
které děti našly i jedlé houby. Na 
stezce nás potěšila aspoň vyřezaná 
zvířátka. Cestou nás provázel ptačí 
zpěv a tak nám to rychle uteklo. Do 

košíků jsme posbírali nejen houby, 
ale i přírodniny na tvoření ve školce.  
A přestože ráno bylo celkem chlad-
no, před polednem nás už krásně 
hřálo sluníčko.

A co ještě přináší podzim? Osla-
vu Halloweenu – oranžový den!

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská

Ivana Velebná, 
ZUŠ Mnichovo Hradiště

mavé a slyšeli jsme spoustu nových 
informací. Díky za přednášku.

V areálu 3. ZŠ vzniká 
nové školní hřiště

V říjnu byla zahájena proměna hřiš-
tě u ZŠ Švermova, které v listopadu 
získá podobu moderního víceúče-
lového sportoviště. Bude mít umělý 
povrch, oplocení včetně ochranných 
sítí a do užívání bude předáno včet-
ně sportovního příslušenství. Doda-
vatelem je Linhart s.r.o., na projekt 
v hodnotě 915 tisíc Kč město získalo 
dotaci 553 tisíc z Ministerstva pro 
místní rozvoj a jedná se ještě o pod-
poře ze strany kraje. (wes)

V rámci výuky hudební nauky  
v ZUŠ Mnichovo Hradiště jsme 13. 
října navštívili kostel sv. Jakuba, 
kde jsme se byli podívat na varhany  
z roku 1886. Student ZUŠ Dan Ra-
zák (klavírista a varhaník) nejprve 
zahrál  skladbu, která ukázala zvuk 
varhan v plné nádheře a síle. Potom 
nám na kůru, kde varhany stojí, uká-
zal a představil části hudebního ná-
stroje – píšťaly, rejstříky, které mění 
sílu zvuku i barvu tónů, a měchy, 
které foukají do píšťal vzduch. Dan 
také zmínil a předvedl zajímavosti 
hry na varhany – že varhaník hraje 
i nohama a jak moc se liší technika 
hry na klavír a na varhany. Nakonec 
nám ještě jednou zahrál a šli jsme 
zpátky do hudebky. 

Seznámení s varhany bylo zají-
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Spokojený domov pomohl paní Zdeňce 
i rodině, která o ni pečovala
Paní Zdeňka byla v srpnu 2009 pro-
puštěna z oddělení následné péče 
(dříve LDN) a dcera a zeť si ji vzali  
k sobě domů. Tehdy bylo paní 90 let. 
Sami by péči o maminku nezvládli, 
proto se obrátili na organizaci Spo-
kojený domov, která poskytuje soci-
ální služby v domácím prostředí.

Služba u paní Zdeňky probíha-
la dvakrát denně sedm dní v týdnu. 
Obnášela především pomoc s hygie-
nou. Také při chůzi s chodítkem, do-
kud ji paní zvládala. Někdy dcera se 
zetěm odjížděli do Prahy, většinou 
na tři dny. Tehdy se služby u paní 
Zdeňky navýšily o dovoz a podání 
oběda, delší dohled, při pěkném po-
časí ji pečovatelky vzaly i na krátkou 
procházku na vozíku. 

V lednu 2022 paní Zdeňka ze-
mřela. Posledních pár dnů byla hos-
pitalizována pro akutní onemocnění 
(zápal plic). Až na těchto posledních 
několik dní však díky naší pomo-
ci mohla dožít doma, u své dcery  

a zetě. Oni mohou nyní žít s dobrým 
a uspokojivým pocitem, že pobyt 
doma mamince umožnili. Bez po-
moci Spokojeného domova by však 
péči nezvládli, sami jsou již důcho-
dového věku a mají své zdravotní 
problémy. Také díky službám Spo-
kojeného domova mohli jezdit občas 
do Prahy, kde mají též byt, potřebo-
vali tam průběžně něco zařídit a také 
si odpočinout, což je pro pečující ro-
dinu rovněž velmi důležité. 

Uvedený příběh dostatečně ilu-
struje poslání Spokojeného domova, 
který pod vedením jeho zakladatelky 
Kamily Sedlákové z Veselé funguje 
už od roku 2004, a to dnes již zda-
leka nejen na Mnichovohradišťsku. 
Od začátku jsou služby založeny 
na třech pilířích: zajištění péče také  
o víkendech, svátcích a ve večer-
ních hodinách, dostupnost péče  
i v těch nejmenších vesničkách  
a možnosti zůstat v domácím prostředí  
i lidem upoutaným na lůžko, v tzv.  

4. stupni závislosti na péči.
Služby lze hradit z takzvané-

ho  příspěvku na péči, o který lze 
zažádat na úřadu práce a s jehož 
vyřízením vám sociální pracovnice 
Spokojeného domova rády pomů-
žou. Stejně tak vám v případě po-
třeby doporučí a zapůjčí vhodnou 
kompenzační pomůcku (věděli jste, 
že můžete mít doma například elek-
trickou polohovací postel?) a zajistí 
návaznost na domácí zdravotní péči. 
V případě jakéhokoliv problému tak 
vy nebo vaši blízcí můžete mít jisto-
tu, že o vás bude postaráno skuteč-
ně komplexně.

Více informací najdete na www.
spokojeny-domov.cz či získáte na 
telefonu 725 447 312.

Sociální služby Spokojeného 
domova jsou podporovány městem 
Mnichovo Hradiště.

Petr Novák

Centrum pro rodinu rozšířilo své aktivity 
Kontakty

Modrý kámen opět navštívil cvičený poník

INZERCE

Senioři na výletě
Spolek Senioři nejen sobě připravuje 
na 16. listopad výlet do Kutné Hory 
do Českého muzea stříbra a do 
Pelhřimova do Muzea rekordů a ku-
riozit. Autobus s výletníky vyráží od 
Domu kultury v Mladé Boleslavi v 8:30  
a na stejné místo se vrátí okolo 19. 
hodiny. Další informace získáte na 
info@seniorinejensobe.cz nebo na 
telefonu 733 505 832. (wes)

Domov Modrý kámen se každoroč-
ně zapojuje se svým programem do 
akce Týden sociálních služeb. Ten 
probíhá celostátně pod záštitou Aso-
ciace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR většinou první týden v říjnu. 

Letošní Týden sociálních slu-
žeb v Domově Modrý kámen začal 
3. října. Po celý týden se odehrával 
bohatý program. Mimo jiné jsme  
v Domově opět přivítali terapeutic-
kého poníka. Za každého chlupáče 
jsme vždy vděční. Naši klienti je 
zbožňují! Návštěvu poníka si užili na 
společné akci nejen klienti v respiriu 
Domova, ale i klienti, kteří jsou upou-
táni na lůžko. Poník je pro tyto účely 
cvičený a s přehledem se pohyboval 
po chodbách Domova. Vystoupal 
výtahem i do vyšších pater a navště-
voval naše klienty přímo u jejich lů-
žek. Překvapení a radost imobilních 

klientů byla veliká. Děkujeme proto 
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu 
za realizaci projektu Zvířecí návště-

vy v zařízeních pro seniory, který 
je financován ze sbírky Ježíškova 
vnoučata.

Renata Poláková,
Domov Modrý kámen

Báječné spojení! Po ránu bývá sice 
chladněji, ale většina dnů se ještě 
chlubí sluníčkem. A naši turisté si 
těchto dnů během září a října užili 
do sytosti.

Připomenu první zářijový výlet 
„Za východem slunce na Milešov-
ku“, následoval cyklovýlet s farářem 
Pavlem Machem po sakrálních pa-
mátkách v našem okolí, netradiční 
vycházka po našem městě „Znač-
kařem na zkoušku“, kde se účastníci 
měli možnost seznámit s vývojem 
turistického značení a také si osob-
ně značku namalovat, další výlet 
byl směrován na „Nejsevernější bod 
ČR“, šlo o pochod z Lipové u Šluk-
nova přes Lobendavu až do Horní 
Poustevny.

Ani senioři v září nezaháleli  
a vypravili se na Dolnobousovsko 
a do Metelkových sadů v Turnově  
a podél Stebénky zpět do Turnova. 
V říjnu pak na zříceninu hradu Náva-
rov a za neuvěřitelně slunného po-
časí se uskutečnil výšlap na Borecké 
skály a malý výlet z Branžeže přes 
Lesopark Důně.

Mladší turisté se v říjnu vydali 
na „Víkendové putování krajinou vý-
chodního Českého středohoří“, kdy 
našlapali dvakrát 25 km během dvou 
dnů. A zatím poslední říjnový výlet 
byl do okolí Hodkovic nad Mohelkou.

A co nás ještě čeká? V listopadu 
se už dny krátí a počasí je proměn-

livé, proto nenabízíme běžnou tu-
ristiku, ale chtěli bychom pozvat na 
netradiční akci, a to na autobusový 
zájezd do Poniklé do firmy Rautis, 
kde se ručně vyrábějí světoznámé 
vánoční ozdoby. Od roku 2020 je 
rodinná dílna zapsána na seznam 
nemateriálních památek UNESCO. 
Budete mít možnost zúčastnit se 
exkurze a případně si i sami ozdobu 
vyrobit v kreativní dílně. Pro tento 
zájezd bude objednán autobus s ka-
pacitou 20 osob. Přesný termín bude 
zveřejněn na našich stránkách. Jste 
srdečně zváni!

Na konec listopadu si pro vás 
Markéta Tomášová připravila tradič-
ní „Mnichovohradišťské kamínková-
ní“, při němž budete moci na pře-
dem určených trasách nalézt (ale i 

položit) kamínky s různorodou tema-
tikou vztahující se k danému období. 
Začínáme v sobotu 26. listopadu  
a pokračovat budeme i během dal-
ších prosincových sobot, velké „fi-
nále“ nás pak bude čekat na Štědrý 
den. A jaká budou témata? Začne-
me andílky, následující sobotu bude-
me pokračovat čerty a Mikuláši, poté 
kamínky se zimní tematikou, vánoč-
ní tematikou a 24. prosince pak bu-
dete moci objevovat zlatá prasátka. 
Přidáte se? Témata jsou daná, je na 
vás, zda přispějete do této akce svý-
mi výtvory i vy.

Helena Pöllová
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Centrum pro rodinu Náruč v Mnicho-
vě Hradišti otevřelo od září své pra-
videlné dopolední kurzy pro rodiče  
s dětmi. Těšíme se z velkého zájmu 
o lekce a neustále rozšiřujeme na-
bídku našich aktivit, abychom uspo-
kojili většinu zájemců. 

V současné chvíli probíhají 
čtyři lekce mimicvičení a dvě lekce 
zpívánek. Provozujeme otevřenou 
hernu pro rodiče s dětmi v pondělí, 
ve středu a v pátek od 9 do 12 hodin. 
Od ledna příštího roku bychom rádi 
přidali kurz podpory s Montessori 
prvky a dali větší prostor besedám 
a setkávání s odborníky. Začínáme 
však narážet na prostorové kapacity. 
Aktivity centra jsou realizovány ve 
Volnočasovém centru za přispění 
a podpory Ministertsva práce a so-
ciálních věcí, města Mnichovo Hra-
diště a od letošního roku nově i za 
podpory Středočeského kraje. Právě 
díky podpoře Středočeského kraje 
centrum posílilo svůj tým v Mnicho-
vě Hradišti a má potenciál na rozši-
řování služeb. 

„Jsme moc rádi, že nám město 
umožňuje využívat prostory Volno-
časového centra, které máme rádi. 
Avšak vzhledem k rozsahu nabídky 
aktivit nám začíná být v místnostech 
Volnočasového centra těsno, chybí 
nám pár metrů čtverečných herny 
a prostor pro komfortní setkávání  
s odborníky.  Navíc se jedná o sdíle-
né prostory, které musíme vždy ráno 
nachystat, vytvořit z místnosti hernu 
a pak ji zase sklidit, což je energetic-
ky i časově poměrně náročné,“ říká 
nová koordinátorka projektu Monika 
Muchková.

Centrum působí v Mnichově 
Hradišti od roku 2015. Zaměřuje 
se na podporu zdravého vývoje 
dětí, posilování vazby mezi rodičem  

a dítětem, rozvoj rodičovských do-
vedností a kompetencí, rodinných 
vztahů a zdraví rodiny. V nabíd-
ce jsou pravidelné kurzy, besedy  
a setkání s odborníky – mimo jiné na 
téma výchovy dětí, dětské psycholo-
gie a zdravého vývoje. 

V říjnu proběhla beseda o spán-
ku dětí. Na podzim nás dále čeká 
povídání s praktickými tipy o první 
pomoci a jejím poskytování dětem či 
anglická konverzace s rodilou mluv-
čí. Kdy a jak podpořit správný vývoj 
řeči u dětí nám prozradí logopedka 
Mgr. Helena Vacková. Jak podpořit 
zdravý psychomotorický vývoj u dětí 
nastíní fyzioterapeutka Mgr. Eliška 
Špetlíková. Termíny všech chysta-
ných akcí najdete v rezervačním 
systému naruc.webooker.eu (kde 
se můžete také přihlásit) nebo na 
našich webových či facebookových 
stránkách. 

Těšíme se na viděnou!

Michaela Uchytilová, 
Centrum pro rodinu Náruč

601 392 382
mnichovo.hradiste@naruc.cz

www.naruc.cz
www.facebook.com/naruc.hradiste
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Během nabitého víkendu odehráli stolní 
tenisté sedm zápasů a připsali si šest výher
Od pátku 14. října do neděle 16. 
října se v mnichovohradišťské soko-
lovně odehrálo sedm mistrovských 
utkání, ve kterých, nebýt smolného 
zaváhání Áčka v posledním zápase, 
mohly zůstat všechny body doma.

V páteční předehrávce v malé 
pingpongové herně zvítězilo Éčko 
13:5 v souboji s družstvem TTC 
Bělá pod Bezdězem E a se třemi 
výhrami vede tabulku třetí okresní 
třídy. V tentýž čas předehrávalo na 
hlavním sále sokolovny své utkání 
4. kola Béčko se Sokolem Malín. 
Kluci kolem kapitána Pepy Orta se 
po čtyřhrách ujali vedení a průběžně 
navyšovali náskok až na konečný 
výsledek 10:6.

V sobotu odpoledne přivítalo 
Áčko na sále oslabené Céčko SKST 
Liberce. Po vyrovnaných čtyřhrách 
se domácím podařilo v první čtyřce 
hostům odskočit na 4:2 a dále prů-
běžně náskok navyšovat až na ko-
nečných 10:4.

Následoval zápas Béčka s loň-
ským účastníkem divize Sokolem 

Čáslav. Domácí nasadili skoro nej-
silnější možnou sestavu. Po vítěz-
ných čtyřhrách se domácí dostali do 
vedení 3:0. Soupeř se ale nevzdával 
a vyrovnal na 4:4. V průběhu utkání 
nebyla nouze o spoustu úžasných 
útočně-obranných výměn, kde pře-
devším hostující Lövl vracel nesku-
tečné balóny. I tak ale domácí po-
tvrdili své kvality a nakonec zvítězili 
10:6, čímž se udrželi na čele tabulky 
KP1.

Současně s Béčkem se v herně 

stolního tenisu odehrávalo utkání 
KP2 mezi Céčkem a Neratovicemi 
C. Domácí se brzy dostali do vede-
ní, které navyšovali až do poměru 
8:2. Pak ale na domácí padla deka 
a soupeř utkání zdramatizoval.  
V předposledním zápase utkání 
ukončil po pětisetovém vítězství 
Luboš Trávníček a stanovil konečný 
výsledek na 10:7.

V neděli bylo Céčku soupeřem 
Déčko Neratovice, které bylo papíro-
vě slabší než sobotní rival. Domácí 

díky vyrovnaným výkonům nedali 
soupeři šanci na dramatizaci utkání 
a připsali si druhou výhru. V tabulce 
se tak posunuli na 4. příčku.

Poslední víkendový mač, ve kte-
rém Áčko hostilo LokoDepo Liberec 
se dlouho vyvíjel ve prospěch domá-
cích. Po výhře Michala Stránského 
3:2 nad Loudou byl stav 7:3 a nic 
nenasvědčovalo tomu, že by soupeř 
mohl utkání zdramatizovat. Hostují-
cí Jindrák však přehrál Stránského  
a o zápletku bylo postaráno. Před 
poslední čtveřicí zápasů vedli do-
mácí 8:6. Ale ani do té doby stopro-
centní Jamrich nestačil na mladého 
Jindráka. Košák podlehl Šilhánovi, 
Stránský nestačil na obranáře Bra-
dáče a ani Antoš nezachránil remízu 
se svérázně hrajícím Loudou. Hosté 
tak vybojovali skoro ztracené utkání, 
díky čemuž se vyhoupli do čela ta-
bulky 3. ligy.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Sestava zleva: Vojta Veselý, Kryštof Škorpil, Tomáš Skřivan, Tadeáš Baranovský, 
Ondřej Švejdar, Vítek Pospíšil, Štěpán Bunbeník, Vítek Kysela a Martin Benda.

Žáci Sokola v Českém poháru skvěle zahájili!
V létě se podařilo na soustředěních 
zformovat žákovský tým ročníků 
2008 a mladších pro novou sezónu. 
V rámci přípravy naše družstvo ode-
hrálo dva turnaje krajského přeboru, 
po kterých vede tabulku o tři body 
před Slávií Liberec. Věděli jsme ale, 
že ostrý sezónní test proběhne až na 
prvním turnaji Českého poháru. Ten 
se konal v polovině října v Hradci 
Králové v hale Slávie. Do skupiny 
nám pořadatelé nalosovali týmy So-
kolova, České Třebové a Lvů Praha.

Sokol MH – Volejbal Sokolov 2:0 
(14, 9) 

V úvodu utkání se hrálo vyrov-
naně a oba týmy měly stejně chyb. 
Uprostřed setu se naše souhra za-
čala zlepšovat, soupeř se dostával 
pod tlak a počet jeho chyb rostl. Dru-
há sada vyzněla jednoznačně pro 
náš dobře podávající a útočící tým.

Sokol MH – Sokol Česká Třebová 
2:0 (13, 9)

Po delší době jsme proti sobě 
měli soupeře, který byl vzrůstem 
hráčů v průměru o něco menší 
než naši borci a který jsme předčili  
i v herních dovednostech. Přesto na 
začátku zápasu soupeř tlačil podá-
ním a museli jsme střídat na postu 
smečaře. Střídající Štěpán Bubeník 
ale zvládl svou roli a pomohl týmu, 
aby se nastartoval a solidním výko-
nem se začlenil do základní sesta-
vy. Jakmile se naši hráči dostali do 
tempa, dorovnali náskok soupeře  
a poměrně jednoznačně ho přehráli.

Sokol MH – VK Lvi Praha 2:1 (18, 
-23, 5) 

V první sadě bylo naše druž-
stvo lepší na podání i v útoku a set 
přesvědčivě vyhrálo. Ve druhém pak 
přeci jen Lvi přidali a dařilo se jim 
lépe přihrávat. Tím se hra vyrovnala 
a menší taktická chyba na nahrávce 
nás stála jednoznačné vítězství. Mu-
seli jsme do tie-breaku. V něm jsme 
při podání Ondry Švejdara dobře za-
čali a vytvořili si náskok 5:0, strany 
jsme otáčeli za vedení 8:2 a sadu  
i utkání jsme hladce vyhráli. Tím 
jsme si po sobotních bojích zajistili 
postup mezi šest nejlepších týmů  
a věděli jsme, že nás v neděli neče-
ká vůbec nic lehkého.

Sokol MH – VK Jihostroj České 
Budějovice A 0:2 (-18, -15)

Už při rozcvičování byl mezi 
oběma soupeři obrovský rozdíl. 
Hráči Budějovic působili sebevě-
domě a velmi disciplinovaně, což 
prokázali i během hry. Navíc byli 
výrazně fyzicky vyspělejší a jejich 

nejmenší hráči byli na úrovni našich 
největších. Přesto jsme bojovali, ale 
v tomto ranním nedělním zápase 
jsme neměli velké šance na úspěch. 
Byli jsme rádi, že jsme v obou setech 
získali 15 bodů.  Jihostroj svou extra 
třídu následně potvrdil výhrou v ce-
lém turnaji.

Sokol MH – VK Příbram 1:2 (-22, 
14, -11) 

V první sadě bylo naše družstvo 
více pod tlakem a chybovalo několi-
krát na přihrávce. Ale bojovali jsme 
až do koncovky a set prohráli jen těs-
ně. Začátek druhé sady nenapovídal 
nic o zlepšení, i když jsme zamíchali 
se sestavou, našeho nejúdernějšího 
hráče Kryštofa Škorpila přesunuli na 
post diagonálního smečaře a přešli 
na hru s jedním nahrávačem. Po 
sérii podání Příbrami jsme prohrá-
vali 1:6 a nevypadalo to s námi moc 
dobře. Kluci ale začali skvěle praco-
vat v poli i útoku a za stavu 9:8 jsme 

šli poprvé do vedení. O chvíli později 
se hra Příbrami úplně rozsypala na 
přihrávce a set jsme ovládli. V tie-
-breaku jsme ještě dali první bod, ale 
následně jsme okopírovali hru sou-
peře z druhé sady a točili strany za 
stavu 1:8. Druhá polovina setu byla 
v našem podání úplně jiná, dobře 
jsme přihrávali i útočili a náskok sou-
peře postupně stahovali. Vyzkoušeli 
jsme si, že s Příbramí můžeme hrát 
vyrovnané zápasy a že by mohlo jít 
o jednoho ze soupeřů, které bychom 
chtěli ještě letos porazit.

Sokol MH – VK Sport Rychnov 
nad Kněžnou 2:0 (15, 17)

Naše družstvo bylo v obou se-
tech lepší, všichni hráči odvedli nad-
standard. Tomáš Skřivan výborně 
podával, chytal míče v poli i kvalitně 
připravoval útok nahrávkou. Na síti 
tvrdili hru Kryštof Škorpil, Vojtěch 
Veselý a Vítek Kysela. Na bloku 
velmi dobře oba sety odehráli Vítek 
Pospíšil i Ondra Švejdar, na liberu 
pomáhal ve hře v obraně Martin 
Benda a střídali Tadeáš Baranovský 
a Štěpán Bubeník.

Za předvedené výkony si tým 
zaslouží velkou pochvalu, a i když 
máme do příště stále na čem praco-
vat, už teď se můžeme těšit na další 
turnaj Českého poháru v elitní spo-
lečnosti nejlepších českých týmů. 
Rádi bychom turnaj 19. a 20. listo-
padu získali jako pořadatelé a ode-
hráli v halách v Mnichově Hradišti  
a v Kněžmostě.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mn. Hradiště

Sbírka vánočních dekorací na podporu lidí s rakovinou

INZERCE

Do 30. listopadu probíhá již 4. ročník 
sbírky vánočních ozdob a dekorací 
na podporu onkologicky nemocných 
a jejich blízkých v libereckém regio-
nu. Zapojit se může každý, kdo de-
korace daruje či následně nakoupí. 
Pomoc může i potěšit.

„Sbírkou a následným prodejem 
vánočních předmětů se snažíme za-
jistit bezplatné služby pro nemocné 
a jejich rodiny. Udržení bezplatných 
služeb je pro nás prioritou, aby k nim 
měli přístup i ti, kteří si je sami ne-

mohou dovolit. Nejistota do budouc-
na je pro nás ovšem hodně náročná. 
Již nyní se potýkáme se snížením 
příjmů z veřejných zdrojů i od ko-
merčních dárců a je předpoklad, že 
se situace bude nadále zhoršovat,“ 
říká Petra Kuntošová, koordinátorka 
Centra Amelie v Liberci.

Prodej vánočních ozdob a de-
korací se uskuteční od 9. do15. 
prosince v libereckém obchodním 
centru Forum. U stánku Amelie lze 
darované předměty zakoupit za ceny 

nižší, než je obvyklé. Kupující si tak 
mohou nejen za rozumnou cenu 
zútulnit domov či obdarovat blízké, 
ale v čase předvánočním podpořit  
i nemocné s rakovinou a jejich rodi-
ny.

„Získané peníze z benefičního 
prodeje nám pomohou s udržením 
bezplatných služeb pro klienty, jako 
je sociální poradenství či psycho-
logická podpora, které jsou pro ne-
mocné s rakovinou a jejich blízké 
důležitou součástí péče, kterou ale 

bohužel není reálné vždy získat  
v samotných zdravotnických zaříze-
ních. Finance nám pomohou zajistit i 
různé aktivizační činnosti, jako je na-
příklad plavání či zdravotní cvičení, “ 
dodává Kuntošová.

Sběrná místa, kde lze ozdoby 
a dekorace věnovat, jsou v Centru 
Amelie Liberec, Krajské vědecké 
knihovně v Liberci a v Drogerii Jas-
mín v Mnichově Hradišti. Více se 
dozvíte na tel. 608 458 282 nebo  
e-mailu liberec@amelie-zs.cz. (wes)
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KINO

9. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JAN ŽIŽKA
9. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ENNIO
10. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HRANICE LÁSKY

KALENDÁR AKCÍˇ

5. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPOLU
6. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WEBSTEROVI VE FILMU

4. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KDE ZPÍVAJÍ RACI

2. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
3. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ

11. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLACK PANTHER 2: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 
12. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

15. LISTOPADU, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
KANADA – MŮJ DRUHÝ DOMOV
16. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
IL BOEMO
17. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLACK PANTHER 2: WAKANDA NECHŤ ŽIJE

13. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINC MAMÁNEK

18. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GRAND PRIX
19. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINC MAMÁNEK

23. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
BUKO
23. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TROJÚHELNÍK SMUTKU
24. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VSTUPENKA DO RÁJE 

20. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

26. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GRAND PRIX
27. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA

25. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

INZERCE

DIVADLO

22. LISTOPADU, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BOSÉ NOHY V PARKU – NÁHRADNÍ TERMÍN

5. LISTOPADU, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LOTRANDO A ZUBEJDA

3. LISTOPADU, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
K-PAX, SVĚT PODLE PROTA

12. LISTOPADU, 17:30 AŽ 19:00
BLUDIČKY V KOUZELNÉM LESE

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

25. A 26. LISTOPADU, 18:00 AŽ 10:00
ADVENTNÍ PŘESPÁNÍ PRO KLUKY A HOLKY
29. LISTOPADU, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST MH
1., 8., 15., 22. A 29. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
2., 9., 16., 23. A 30. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
MINIŠKOLKA
3., 10. A 24. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK

12. LISTOPADU, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

8. LISTOPADU, 17:00 AŽ 21:00
VEČERNÍ KLUB PŘÁTEL FANTASY

1. LISTOPADU, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST MH

30. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Pub kvíz prověřuje znalosti už dva roky
Již druhým rokem se od května do 
října ve víceméně pravidelných čtr-
náctidenních intervalech konalo v 
mnichovohradišťské Zahradě vědo-
mostní klání Pub kvíz. Týmy tvořené 
maximálně šesti členy poměřovaly 
své znalosti v široké škále otázek 
zahrnující klasické školní předměty 
(dějepis, zeměpis, chemie, češti-
na…), ale i všeobecný světový záběr 
(hudba, seriály, Instagram, celebrity, 
filmové hlášky, Harry Potter apod.).

Věkové omezení pro účast  
v Pub kvízu neexistuje a pro družstva 
je dokonce výhodou složit věkově  
a genderově co nejrozmanitěji tým. 
Postupem času se akce rozrostla až 
na účast 13 týmů s originálními ná-
zvy – Berušky, Omezená suverenita, 
Banda debilů, Ti poslední, Škoda 
slov, Tiky Taka nebo Nachmelení 
opičáci. Sestavy se čas od času 
proměnily, ale v danou chvíli byly 
vždy určitě tou největší koncentrací 

„mozků“ na Mnichovohradišťsku. 
Výsledky byly často velmi vyrovnané  
a o vítězství rozhodovalo štěstí, 
nebo konkrétní oblast otázek, která 
někomu „sedla“ více, či méně. 

Vítězové vždy získávají polo-
vinu dobrovolného vstupného, ale 
hlavně čest připravit otázky pro další 
kolo. 

Zatím poslední vítězové Pub kvízu, tým Chrochráci.

Tímto chceme poděkovat za 
příjemně strávené středeční večery 
a za milou, vtipnou a obohacující 
společnost všem „soupeřům“ a pře-
devším hlavním a všehoschopným 
organizátorkám – Dáše a Týně Mo-
tlovým. Těšíme se na další ročník.

Terezie a Jan Nohýnkovi

3. A 10. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB
4., 11., 18. A 25. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA

MUZEUM
5. LISTOPADU, 10:00, HŘBITOV MNICHOVO HRADIŠTĚ
VÝZNAMNÍ ZESNULÍ – PROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ

17. LISTOPADU, PARK U KINA MNICHOVO HRADIŠTĚ
ODHALENÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA

OSTATNÍ

15. LISTOPADU, 11:00, DENNÍ CENTRUM JIZERA, BAKOV N. JIZ.
KOSTARIKA A PANAMA – CESTOVATELSKÁ BESEDA

14. LISTOPADU, 17:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

11. LISTOPADU, 17:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, FARA
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Na tradičním setkání přivítáme u radnice sv. Martina na bílém koni, po hu-
debním úvodu se společně vydáme lampionovým průvodem do farní zahra-
dy. Zveme vás k pohoštění, na svatomartinské víno, svařák a občerstvení 
pro děti. Nezapomeňte si do průvodu vlastní lampion. V průvodu a na faře 
zahraje kapela Gnomus. Těšíme se na viděnou!

19. LISTOPADU, GEOPARK RALSKO (SRAZ: PENNY MARKET MIMOŇ)
SÁZENÍ ALEJE VZPOMÍNEK

18. LISTOPADU, 20:30, ROCK POSILOVNA
RETRO DISCO S DJ ZDEŇKEM VRANOSKÝM

19. LISTOPADU, 8:00 AŽ 12:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
SCRAPBOOKING – nutné přihlášení, tel. 742 274 645

26. LISTOPADU, 10:00
VÝSADBA ALEJE MEZI DNEBOHEM A PŘESTAVLKY
26. LISTOPADU, MÍSTO UPŘESNÍ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
MNICHOVOHRADIŠŤSKÉ KAMÍNKOVÁNÍ I

10. LISTOPADU, 19:00, KOSTEL SV. JAKUBA
DUO KCHUN: PURGATIO

27. LISTOPADU, 16:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděli přivítáme u vánočního stromu na náměstí. Vystoupí 
děti z Mateřské školy Jaselská, které si připravily vystoupení s názvem Ad-
ventní čas. Po jejich vystoupení všichni společně rozsvítíme vánoční strom. 
Partnerem rozsvícení vánočního stromu je Skupina ČEZ.

10. LISTOPADU, 16:30, GALERIE KONÍRNA ZUŠ
VERNISÁŽ VÝSTAVY JAN GABLER: PŘÍBĚHY

5. LISTOPADU, 11:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ODHALENÍ POUTNÍHO KAMENE

2., 16. A 30. LISTOPADU, 15:00, VELKÁ ZASEDACÍ SÍŇ MĚSTS. ÚŘADU
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

29. LISTOPADU, 11:00, DENNÍ CENTRUM JIZERA, BAKOV N. JIZ.
PATAGONIE, ZEMĚ NA KONCI SVĚTA – CESTOVATEL. BESEDA
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Hasiči pořádali den otevřených 
dveří. Hledají nové kolegy
Profesionální i dobrovolní hasiči  
v sobotu 8. října otevřeli své stanice, 
a postarali se tak o pestrý program 
desítkám rodin z Mnichova Hradiště 
i jeho okolí. Ve Hřbitovní ulici bylo 
ten den možné vidět v provozu au-
tomobilový žebřík, zhlédnout ukázku 
vyprošťování z havarovaného vozu 
za použití pneumatických nůžek 
nebo ukázku hašení, prohlédnout si 
veškerou techniku a výstroj, ale také 
probrat s hasiči jejich náročné povo-
lání a zážitky z terénu. 

Nutno podotknout, že hasiči na 
obou stanicích, té HZS Středočeské-
ho kraje i SDH Mnichovo Hradiště, 
které spolu sousedí, si den otevře-
ných dveří užívali snad stejně jako 
jejich hosté. Samý úsměv, ochota 
a zajímavé vyprávění. A otázek ze 
strany dětí i dospělých bylo dost  
a dost.

Zazněl také dotaz, co by se sta-
lo, kdyby se během dne otevřených 
dveří rozhoukal poplach. „Dnes tu 
jsou jak hasiči, kteří jsou ve službě, 
tak ti, kteří mají volno a přišli pomoct 
s organizací. Část hasičů by tak  
v předepsaném čase vyrazila na vý-
jezd,“ vysvětluje Dan Vrkoslav, velitel 
jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
jejímž zřizovatelem je město. „Něco 
podobného se nám kdysi přihodilo  
v Doubravě, kde jsme na akci pro 
děti postavili stánek a po 20 mi-
nutách dostali zprávu, že máme 
výjezd. Vše jsme obratem sbalili  
a uháněli pryč,“ ilustruje Vrkoslav.

Hasiči během dopoledne a části 
odpoledne umožnili zájemcům, aby 
se posadili za volanty majestátních 

INZERCE

cisteren, vyzkoušeli si, kolik váží 
zásahový oblek, nebo si prohlédli 
prostory, kde se hasiči připravují na 
výjezdy. 

„Nečekaný zájem veřejnosti 
nás potěšil. Sice jsme akci původně 
chtěli koncipovat jako náborovou, 
ale dopadlo to jako obvykle – přišli 
rodiče s dětmi a my si užívali, že 
jim můžeme představit naše krásné 
povolání,“ směje se Jan Šulc, velitel 
mnichovohradišťských profesionál-

ních hasičů. „Jako příslušníci HZS 
se ovšem dlouhodobě potýkáme  
s nedostatkem lidí. Rád bych proto 
konstatoval, že na územním odboru 
Mladá Boleslav máme volná místa. 
Třeba se mezi čtenáři nejdou nějací 
mladí a odvážní zájemci,“ uzavírá 
Šulc. Zájemci se mohou hlásit na 
tel. 950 861 222, 774 333 766 či na 
e-mailu iveta.tothova@sck.izscr.cz.

Martin Weiss

TAXI
Mnichovo 
Hradiště

Tel.: 

605 445 338
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V geoparku budou 
sázet Alej vzpomínek
Pojďte s námi vrátit staré odrůdy 
ovocných stromů do míst zaniklých 
obcí v Geoparku Ralsko. Letos 
budeme sázet 40 stromů, starých 
odrůd jabloní a hrušní, u zaniklé 
obce Dolní Novina a Ostrov. Čeká 
nás práce na čerstvém vzduchu  
s výhledem na Ještěd, občerstvení 
a prohlídka zaniklých obcí. Akce, 
kterou pořádá Geopark Ralsko, se 
koná v sobotu 19. listopadu. Sraz je 
v 9 hodin na parkovišti u Penny mar-
ketu v Mimoni. Na místo sázení po-
jedeme společně auty. Pokud máte 
možnost, vezměte s sebou nářadí 
(kladivo, palici, rýč, štafle, pilu). (lm)

KOMENTÁŘE A NÁZORY

Tuto otázku si často říkám pro sebe, 
když jdu kolem skupiny různobarev-
ných kontejnerů. Nejsem si totiž tak 
docela jistý, co se týče správného 
třídění. Vezmu to tedy popořadě.

Modrý kontejner na papír,  
v pořádku. Někdy ale pochybuji  
o duševním stavu či inteligenci někte-
rých spoluobčanů. Například krabici  
o rozměrech 100x50x50 cm házejí 
do kontejneru celou, místo toho, 
aby ji nejdřív rozřezali nebo sešla-
pali, aby bylo více prostoru pro další 
papír. Je to lenost, pohodlí či nezá-
jem? Asi vše dohromady. Zelený 
kontejner, v pořádku. To, že je tmavé  
a světlé sklo pohromadě, zřejmě 
tomu, kdo dále toto staré sklo zpra-
covává, nevadí. Žlutý kontejner,  
v pořádku. Každý jistě ví, co je to 
plast. Další dva černé kontejnery jsou 
pro komunální odpad. A tady nastá-
vá ten problém, zda je třídění úplně  
v pořádku. O co se tedy jedná? 

V jednom takovém černém 

Třídíme vždy správně odpad?
kontejneru na komunální odpad se 
nachází průměrně kolem 25, možná 
i více, igelitových pytlů. A tento od-
pad, pokud vím, se odváží na zaváž-
ku. Končí tedy v zemi. Jak dlouho se 
tento igelit v zemi  přibližně rozkládá, 
to asi víme všichni, nebo si to může 
každý zjistit. Je to svým způsobem 
paradox. V jednom kontejneru plasty 
sbíráme a ve druhém je vyhazujeme 
do přírody, do země. Tak trochu mi 
to připomíná to naše známé přísloví: 
„Vlk se nažral a koza zůstala celá.“ 
Škoda, že se v dnešní přetechnizo-
vané době, kdy lidský mozek doká-
že vymyslet neskutečné věci, různé 
prospěšné vynálezy, nenajde někdo, 
kdo by dokázal vyřešit tento pro-
blém. Asi to nebude tak lukrativní, 
nevím. A to se ani nezmiňuji o elek-
trospotřebičích, které končí v kontej-
nerech na komunální odpad. Přitom 
máme ve městě pěkný sběrný dvůr.

Stanislav Novák
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Vzpomínka na zubaře 2. poloviny 19. století
Milí čtenáři, dnes vám přinášíme 
možná trochu neobvyklý příspě-
vek. Nám známý František Mendík  
v jednom ze svých textů vzpomíná 
na „zubaře“ v našem městě v druhé 
polovině 19. století. Doufáme, že 
jsme vybrali úryvek zajímavý, při 
kterém se snad i trochu pobavíte.

Zubařství 
Ošetřování chrupů nebylo  

u nás žádnou živností, přece jen 
ale zaměstnávalo několik občanů 
hradišťských jako jejich vedlejší za-
městnání. Rozumí se samo sebou, 
že záleželo v pouhém jen vytržení 
nemocného zubu. Jinak se bolesti 
zubů umrtvovaly jen domácími pro-
středky.

Trhání zubů prováděl v dolení 
části města Prokop Kváča, na Skal-
ce Josef Svoboda a v hoření části 
města Antonín Nohynek.

Josef Svoboda, puškař, lidově 
zvaný piksmachr, trhal zuby kleštič-
kami a pelikánem, jeho zeť Antonín 
Nohynek jen pelikánem. Pelikán byl 
páka, která měla na straně své upev-
něný háček, kterým se zub zachytil 
a z dásně vypáčil. Aby páka nemač-
kala, byla obalována nějakou látkou, 
pravidelně barvy červené. Ovšem 
někdy se stalo, ba i mně samému 
u Antonína Nohynka, že byla peliká-
nem zachycena i dáseň a při páčení 

zubu zachycená část vytržena se-
bou. Oba tito zubaři často se zmýlili 
a vytrhli i zuby zdravé, jak to udělal 
p. Svoboda mojí zvěčnělé ženě.

Jedinečným způsobem trhal 
zuby Pr. Kváča. Kváča byl člověk 
dobrý, ale měl své zvláštnosti. Byl 
vyučený obuvník, řemeslo své ale 
neprovozoval, zato ale rybařil. Měl 
ve své zahrádce malá sádka a na-
jaté obecní kaly ve Dneboze, Hoško-
vicích, Honsobě, ve Veselé a snad 
ještě i jinde, kde si nasazoval k cho-
vu ryby. Byl zřízencem občanské zá-
ložny a chodil rolníkům v Hradišti se 
secím strojem této záložny síti obilí. 
Byl to první a dlouho jediný secí stroj 

v Mnichově Hradišti. V zimě i v létě 
nosil kožené beránkové kalhoty pod 
kalhotami z látky soukenné, a to 
v zimě s chlupy na tělo, v létě pak 
obráceně proto, aby to v zimě hřálo 
a v létě zase chladilo. Sázel do lote-
rie celý rok, ale vždy jen tři a stále 
stejná čísla. Také několikráte vyhrál 
tak zvané ambo a asi dvakráte nebo 
třikráte terno. 

A jak zvláštním byl ve svém 
životě, tak i zvláštním způsobem si 
počínal při trhání zubů, které prová-
děl z největší části na mládeži. Zuby 
trhal dvojím způsobem, a sice hoře-
ní postelí a dolení skokem ze špalku. 
Trhání zubů prováděl zcela zdarma. 

Jako rybář splétal si z konopí různé 
šňůry a sítky na lovení ryb a měl také 
na trhání zubů zvláštní tenké konop-
né motouzy. Při trhání zubů hořeních 
uvázal tento motouz kol nemocného 
zubu jedním koncem a druhý konec 
uvázal na konci nohy od postele, 
kterou nadzvedl a potom rychle pus-
til k zemi, a zub byl venku. Při trhání 
zubu dolních také ovázal motouz kol 
nemocného zubu, kluk musel vylézt 
na špalek pod přístřeškem umístěný 
a uvázal druhý konec na železný 
hák v krovu zaražený. Nyní musel 
kluk seskočit ze špalku na zem, a to 
když se stalo, zub byl venku a vese-
le se klátil ve vzduchu na motouzu. 
Jednou prý mu ale vynález tento se-
lhal, zub při seskoku se nevytrhnul 
a místo zubu houpal se na motouzu 
kluk sám. Já jsem ordinace tyto sám 
neviděl a jenom vše slyšel vyprávět 
tak, jak to zde zaznamenávám.

Teprve příchodem lékařů MUDr. 
Alf. Hořice a MUDr. Al. Linke nastalo 
opravdové lékařské ošetřování zubů 
ku prospěchu občanstva celého 
našeho okresu. Dřívější lékaři zuby 
netrhali.

Obuvník a rybář Prokop Kváča, 
bydlel v Klášterské ulici v domě čp. 
99, kde prováděl i svérázné trhání 
zubů.

Jana Dumková

Dům čp. 99 vpravo uprostřed v době, kdy v něm žil Prokop Kváča.

CHODÍM PO MĚSTĚ
„Pomni, abys den sváteční světil,“ zní jedno z božích přikázání. To platilo do 
roku 1948, kdy u nás toto bylo komunisty z obecného povědomí vymazáno. 
Do té doby se všeobecně dodržovalo. Nepracovalo se, všichni chodili sváteč-
ně ustrojeni. Hospodyňky sice musely uvařit oběd, ale měly na sobě čistou 
nažehlenou zástěru přes nedělní šaty, muži chodili ve svátečním oblečení, 
děti také.

Venku býval klid, v poledne zvonily zvony, z oken voněla slepičí polévka 
s ručně dělanými nudlemi, pak tradiční svíčková či roštěná. Odpoledne byla 
na stole bábovka nebo buchty, takže případné návštěvě bylo vždy co podat. 
Jezdilo se na výlety vlakem nebo chodilo „po svých“.

Sváteční den se zkrátka opravdu světil!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Veselsko-haškovsko-hradišťský vodník
Lesopark v Mnichově Hradišti zdobí 
další pěkná dubová socha, socha 
vodníka, kterou doplňuje převyprá-
věná báchorka. Ta vychází z pověsti 
zpracované učitelem Aloisem Ši-
monem (OJKT, 1938, r. XVI, č. 7-8, 
str. 126) a později prof. Vladimírem 
Bednářem. Mé vzpomínky z dětství, 
kdy se tato pověst při draní peří také 
vyprávěla, říkají, že vodník žil až za 
Veselou pod Holou v tůni, tam kde 
se Jizera lomí. Takto si vyprávění 
pamatuji já.

Babka Pajkrtka, která bydlela 
a žila v Bakově, šla po cestě ne do 
Hradiště, ale po vozové cestě z Haš-
kova podle Malé a Velké Jizery do 
Bakova a dále přes most u Zvířetic, 
který stál do roku 1713. Potom zde 
po velké povodni byl již jen přívoz. 
Cestu udržovalo panstvo pro dopra-
vu zrní a semleté mouky z mlýna  
v Haškově, který jim v té době patřil 
a byl součástí panství. V té době se 
Jizera stáčela v polích, než po staletí 
povodní narazila na skály pod Holou 
a odnesla i cestu, která pak šla po 
vrcholku Holé. Zmizela i velká tůň  
v místě, kde se Jizera lomí, ve které 
prý žil vodník.

Babka šla od svých příbuzných 

z Haškova, kteří jí dali čerstvě upe-
čený chleba. Pamatuji si z dětství, 
jak moje babička pekla chleba jed-
nou týdně. Pecen vážil tři kilogramy, 
byl kulatý, voňavý, nadýchaný a celý 
týden vydržel (a už mám plnou pusu 
slin). Než ho dala do pece, namočila 
si prst do vody a uprostřed vytlačila 
křížek. Chleba byl pokrm od Boha.

Blízko tůně pod Holou potkala 
Pajkrtka malého chlapce v zele-

Příznivci motorsportu se 
sešli v kině
V podvečer v úterý 4. října se  
v městském kině sešlo na sto příz-
nivců motorsportu. Společně zhlédli 
komentovanou projekci filmů Eduar-
da Líhaře, přítele a spolupracovníka 
místních rodáků, závodníků Bobko-
vých. 

Videozáznamy připomněly vy-
brané automobilové závody a svě-
tové úspěchy Václava Bobka st., 
Jaroslava Bobka a Václava Bobka 
ml. Promítaly se vybrané záběry  
z Mistrovství Evropy cestovních 
vozů ze španělské Jaramy z roku 
1970, z Budapešti z roku 1970,  
z německého Nürburgringu z roku 
1970, z brněnských Velkých cen,  
z okruhů v Mostě, z Monte Carla či 
ze zdejšího hoškovického letiště, 

kde se konaly pravidelné rychlostní 
testy závodních vozů.

Tato událost byla součástí do-
provodného programu k výstavě 
„Závodníci Bobkovi“, na kterou se 
návštěvníci mohli přijít v září a říjnu 
podívat do Muzea města Mnichovo 
Hradiště. 

Děkujeme panu Eduardu Líha-
řovi za osobní vzpomínky, o které se 
s námi podělil. Jeho barevné video-
záběry jsou významným přírůstkem 
muzejního fondu rodiny Bobkových. 
Projekci jsme doplnili o snímky ze 
sbírky Jana Splídka, kterému patří 
také naše díky.

Lucie Holečková a Karel Hubač, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Závody v Jaramě v roce 1970, na snímku je Eduard Líhař s kamerou, vedle 
něho Václav Bobek ml.

né kamizole, který ji lákal k sobě,  
a tajemné síly ji postrkovaly. Naštěstí 
zakopla, upadla a pecen chleba se 
kutálel k chlapci a před ním se za-
stavil. Když chlapec spatřil na pecnu 
křížek, zakřičel „brekeké“ a skočil do 
tůně. Žádné síly ji najednou již ni-
kam nestrkaly. Pajkrtka celá vyděše-
ná, skoro za tmy, doběhla do Bakova  
a každému vykládala, jak utekla 
před utopením.

Je možné, že se vodník, když 
povodně zničily tůň, přestěhoval pro-
ti proudu až pod stávající lesopark 
do Mnichova Hradiště. Jeho socha 
obohatila lesopark, který oživila,  
a jistě obohatí i znalosti dětských ná-
vštěvníků lesoparku. Město udělalo 
dobrou a neokoukanou věc. Také 
socha čerta připomíná přihlouplého 
a snad i trochu laskavého čerta z po-
hádek a ne dovezené masky čertů  
z Tyrol. Děti musí mít z čertů jen 
mrazení v zádech a ne psychickou 
újmu. Doufám, že děti zůstanou  
u naších čertů tak, jak zatím hájí 
našeho Ježiška před invazí dvou 
starých dědků z Kanady a Uralu  
s šaškovskou čepicí.

Vratislav Šverma

Pivovary Českého ráje
V listopadu se na pultech knihku-
pectví objeví nová kniha s regionální 
tematikou. Ing. Jaroslav Egert, autor 
beznadějně rozprodaných a stále 
žádaných Mlýnů na Žehrovce, ten-
tokrát připravil publikaci s názvem 
Pivovary Českého ráje. Historie  
a současnost. Představí historii tři-
nácti pivovarů, mezi nimi například 
Pivovaru Svijany i dnes již neexis-
tujícího pivovaru na Loukovci. Texty 
jsou doplněny perokresbami a vel-
kým množství barevných a černobí-
lých fotografií. 

V Mnichově Hradišti bude mož-
né knihu zakoupit v Knihkupectví  
a papírnictví paní Otáhalové. (jd)

Město adoptovalo hrob malíře Chalupy
Správa pražských hřbitovů spustila  
v roce 2013 projekt Adopce význam-
ných hrobů. Jeho smyslem je zapojit 
do péče o hroby výjimečných osob-
ností veřejnost, a zastavit tak degra-
daci hrobů našich velikánů, kteří již 
nemají žijící příbuzné. Nezřídka se 
totiž stává, že hroby významných 
osobností jsou zanedbané, chátrají 
a sochy, které je dříve zdobily, se 
rozpadají. Opuštěným hrobům ná-
sledně hrozí zrušení a přesun ostat-
ků do společného hrobu.

V rámci projektu se Správa 
pražských hřbitovů obrátila také na 

Mnichovo Hradiště a upozornila na 
hrob Františka Gustava Chalupy, 
malíře a ilustrátora a rovněž rodáka 
z Mnichova Hradiště. Ten je pocho-
ván na pražském Olšanském hřbi-
tově VII. Jeho hrob je bez pomníku, 
je zarostlý a jméno pochovaného na 
místě nepřipomíná nic jiného než 
zápis ve hřbitovní knize. Město uza-
vřelo se Správou pražských hřbitovů 
smlouvu o adopci hrobu, a to na de-
set let. Hrobové místo bude uprave-
no a opatřeno pomníkem.

František Chalupa (1828–1887) 
byl už od mládí talentovaným kres-

lířem. Po studiu v České Lípě na-
stoupil jako faktor do Medauova 
litografického závodu v Litoměřicích, 
kde připravoval do tisku ilustrace pro 
časopis, z nichž některé sám kreslil.  
Na doporučení svého nadřízeného 
přesídlil do Prahy, kde svůj talent dál 
rozvíjel. Jeho práce následně vychá-
zely v časopisech Květy, Světozor, 
Česká včela a Zlatá Praha. Sám vy-
dával časopis Ruch a se svou ženou 
provozoval praporečnickou dílnu. Je 
autorem řady litografií a olejomaleb. 
Aktivně se účastnil rovněž společen-
ského života. (wes)

Inspirace pro Horku
Na Horce jsou dvě vodárny stavěné 
s citem pro krajinu. Střecha nové je 
vidět již z dáli nad lesem, stará vo-
dárna připomíná kapličku, jak bylo  
v dobách jejího vzniku obvyklé.

Kdo zavítal do Mcel u Nymburka 
a prošel zdejší naučné stezky, jistě si 
všiml tamních dvou vodáren. Starší 
z nich je technickou památkou. Její 
dveře nahradila ozdobná mříž, kte-
rou je možné nahlédnout dovnitř.  

A nejen to – pramen byl vyveden 
přepadem a vznikla studánka.  
K radosti kolemjdoucích doplněná 
sochou žáby a lavičkou.

Kéž hezký nápad Mcelských 
inspiruje ty, kdo budou s blížící se 
stavbou lávky plánovat zvelebení 
Horky. Studánka k ní neodmyslitelně 
patřila. Nacházela se pod velikou 
vrbou pamětnicí, která naštěstí stojí 
dodnes. (db)

Muzeum připomene 
významné zesnulé

Muzeum města pozve v souvislosti 
s Dušičkami 5. listopadu v 10 hodin 
na procházku po městském hřbi-
tově. Jejím cílem budou tentokrát 
místa, kde odpočívají místní řeme-
slníci a obchodníci. Součástí akce 
Významní zesnulí bude povídání  
o někdejších místních živnostnících 
a také uctění jejich památky. (wes)
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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

MNICHOVO HRADIŠTĚ - v ulici V Cestkách

Nabízíme k prodeji byty 
a prostory pro služby a obchod

Stavokombinát Invest s.r.o.
Vesecká 97/12
460 06   Liberec 6
tel. 602 447 921
mail: janeba@stavokombinat.cz
https://www.stavokombinat-invest.cz/

Předpokládaný termín dokončení během roku 2024

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ
II. etapa

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

31.12.2022

INZERCE


