
VZPOMÍNKY
S Vratislavem Švermou  
z Veselé otevíráme seriál 
vzpomínek na LIAZ, který 
bude pokračovat po celý 
letošní rok.
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ROZPOČET
Město do nového roku 
vstupuje se schváleným 
rozpočtem, který počítá se 
148 miliony korun na inves-
tiční akce.
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 LEDEN 2023

ROK 2022
V aktuálním vydání Kame-
lotu nechybí ohlédnutí za 
uplynulým rokem. Připomí-
náme investice, sportovní  
i společenské události.
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INZERCE

Rok 2023 patří LIAZu. Vrcholit bude velkým 
květnovým srazem veteránských vozů

INZERCE
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TEŠME SE 
Z DROBNÝCH RADOSTÍ

Milí spoluobčané,

prožili jsme čas vánoční a vykročili do nového roku. Věřím, že 
jste si po delší době užili Vánoce s možností volně se pohybovat. 
Bez dalších omezování jste se setkávali s rodinou a přáteli, ces-
tovali, jeli si zalyžovat nebo se dokonce vypravili do zahraničí za 
teplem. Prožili jsme krásný normální svobodný rok. A to není málo, 
važme si toho. Ne každý má to štěstí, že žije ve stejném klidu.  
A nemusíme chodit daleko. Stačí pár set kilometrů.

Do nového roku vstupme pozitivně. Těšme se na drobné ra-
dosti, které život přináší. Třeba na vysvědčení dětí v pololetí, na 
jaro, až rozkvetou na zahrádkách krokusy, na to, že Kladno se 
nakonec zachrání a nevypadne z extraligy, na to, že už za dva 
roky skončí objížďka mostu přes Jizeru a konečně si oddychne-
me.

Problémy samozřejmě přijdou. Ale nenechme se jimi pohltit. 
Nebojme se říci si bližním o pomoc a nechat si pomoct při je-
jich řešení. Pravdou je, že pokud okolo sebe budeme mít rodinu  
a kamarády, i řešení nastalých problémů bude jednodušší. Jak-
mile se před světem uzavřeme ve své samotě, nepomůžeme si.

Do nového roku Vám přeji hodně zdraví a ať jste obklopeni 
dobrými lidmi. To Vám automaticky vnese radost do života a za-
jistí veselou mysl. A je dobře známo, že veselá mysl je půl zdraví.

Krásný a šťastný rok 2023!

Jiří Plíhal, starosta města

Lávka u Černé silnice 
má dodavatele

Výběrové řízení na stavbu lávky 
přes Jizeru má vítěze. Stala se jím 
společnost SaM silnice a mosty a.s., 
která stavbu letos dokončí místo 
původního dodavatele, společnosti 
Raeder & Falge. Nově vysoutěžená 
cena je vyšší asi o 10 procent, což 
je při zohlednění již odvedené práce 
a turbulentní situace ve stavebnictví, 
velmi pozitivní výsledek. (wes)

Ve druhé polovině 20. století ne-
bylo v Mnichově Hradišti podniku, 
který by byl významnější než LIAZ 
(Liberecké automobilové závody).  
V letošním roce si připomínáme 
hned dvě výročí dnes již neexistují-
cího výrobce nákladních automobilů 
s mezinárodním renomé – v roce 
1953 brány mnichovohradišťského 
závodu opustil první zde vyrobený 
vůz značky LIAZ, o 50 let později, 
v roce 2003, to byl naopak vůz po-
slední. Vzhledem k významu, který 
LIAZ pro Mnichovo Hradiště měl, při-
pravuje město na květen velkou akci, 
která bude atraktivní připomínkou to-
hoto národního podniku. 

Přestože většina detailů události 
je zatím v jednání, konkrétní obrysy 
již akce nabírá. Jasné například je, 
že se odehraje o víkendu 26. až 28. 
května. Očekává se pět desítek ná-
kladních vozů a průřez všemi mode-
lovými řadami značky. K vidění bude 
první nákladní automobil vyrobený  
v Hradišti před 70 lety i ten poslední 
vyrobený před 20 lety, který byl po-

staven pro Rally Dakar (na snímku),  
a řada dalších unikátů.

Akce se bude odehrávat na více 
místech ve městě současně. Hlavní 
část má být směrována na Masa-
rykovo náměstí, kde bude k vidění 
ukázka těch nejcennějších vozů 
napříč padesátiletou historií LIAZu. 
Dále se tu počítá s rozhovory s pa-
mětníky, historiky a majiteli veteránů 
nebo s výstavou z historie. Všechna 
další dějiště budou mít přímou sou-

vislost s někdejším chodem LIAZu 
– potvrzené jsou prostory samotné-
ho závodu, v jednání je vnitroblok  
u takzvaných „litých domků“ v ulicích 
Na Výsluní a Polní, dále parkoviště  
v Lidické ulici (bytová výstavba  
v těchto lokalitách probíhala právě 
v souvislosti s rozšiřováním LIAZu) 
nebo dopravní terminál u nádraží, 
odkud nákladní vozy z Hradiště pu-
tovaly do světa. Mezi jednotlivými 
stanovišti, z nichž každé bude vě-

nováno konkrétnímu časovému ob-
dobí, se budou účastníci přesouvat 
buď pěšky nebo historickými autobu-
sy Škoda 706 RTO podobně jako na 
Sousedské slavnosti.

Celodenní akci by měla završit 
spanilá jízda všech účastníků přes 
město a večerní koncert na náměstí.

Na přípravách akce se ved-
le města podílí Klub Mn. Hradiště 
s.r.o., Klub veteránů LIAZ nebo 
Muzeum města Mnichovo Hradiště. 
Vzhledem k tomu, že připomínce 
LIAZu bude věnován celý letošní 
rok, prosí muzeum i redakce Kame-
lotu čtenáře o spolupráci. Máte k dis-
pozici artefakty spojené s LIAZem? 
Patříte mezi pamětníky a rádi se  
o své vzpomínky podělíte? Chcete 
veřejnost seznámit s příběhem vaší 
vlastní liazky? Budeme rádi, pokud 
se na nás obrátíte. Zajímavé materi-
ály týkající se historie LIAZu budete 
na stránkách zpravodaje nacházet 
pravidelně každý měsíc.  

Martin Weiss
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TELEGRAFICKY ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA A RADY

MĚSTO KOUPÍ POZEMKY POD BÝVALÝM SATURNEM
V roce 1992 přešly budovy v areálu bývalého Saturnu ve Hřbitovní 

ulici na město, pozemky však zůstaly ve vlastnictví státu. Město opakova-
ně vyzývalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby tento 
nevyhovující stav řešilo, ale k dohodě se podařilo dospět až nyní. Město 
pozemky, na kterých stojí hasičárna místní jednotky, sídlo technické čety  
a další objekty, od státu koupí. V budoucnu to výrazně usnadní případ-
né žádosti o dotace, potažmo rekonstrukce městských objektů stojících  
v areálu.

ČEZ VYBUDUJE DVĚ DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
Společnost ČEZ se na město obrátila s žádostí o pronájem měst-

ských pozemků, na kterých by ráda vybudovala dobíjecí stanice pro vozy 
s elektrickým pohonem. Jedná se o dvě lokality – parkoviště za hotelem 
U Hroznu a parkoviště za zámkem. V součtu hodlá ČEZ realizovat šest 
dobíjecích míst. Rada dala tomuto záměru zelenou.

ÚSPORNÁ SVÍTIDLA ZA MILION UŠETŘÍ PENÍZE
V rámci plánu energeticky úsporných opatření rada rozhodla o další 

výměně výbojkových svítidel za LED technologii. Investice ve výši jedno-
ho milionu korun umožní v průběhu roku 2023 nahradit za výrazně úspor-
nější asi 200 svítidel. 

NÁMĚSTÍ BUDE O SOBOTÁCH NADÁLE PATŘIT TRHŮM
Na jaře se mohou příznivci lokálních potravin a řemeslných výrobků 

těšit na pokračování farmářských trhů na náměstí. Ty poběží opět pod 
hlavičkou Pojizerských farmářských trhů a opět jim budou patřit sobotní 
dopoledne.

KOMISE MOHOU ZAČÍT PRACOVAT
Po jmenování předsedů komisí, poradních orgánů rady města, při-

stoupili radní ke jmenování jejich členů. Kromě Komise pro ICT a chytré 
město, která ještě personálně kompletně obsazená není, se mohou ko-
mise pustit do práce.

HLEDÁ SE FIRMA, KTERÁ ZREKONSTRUUJE KLUB
V prosinci město již potřetí vypsalo výběrové řízení, ve kterém chce 

vybrat firmu, jež dokončí rekonstrukci budovy Klubu na náměstí. Cílem 
je mít dodavatele potvrzeného do konce ledna a na jaře zahájit stavební 
práce. Několik firem již o zakázku projevilo zájem, snad se tedy na třetí 
pokus podaří zhotovitele najít. Městu se na tuto akci podařilo opět zís-
kat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 20 milionů Kč a další  
2 miliony Kč z Nadačního fondu ŠKODA AUTO na vybavení. Šance, že 
bude v příštích dvou letech dokončeno nejen náměstí, ale i rekonstrukce 
radničního bloku, je tedy značná.

DODAVATEL PŘEKVAPIL PŘÍZNIVOU CENOU ZA TEPLO
Společnost ENESA, která je dodavatelem tepla, jež vytápí většinu 

městských objektů, překvapila cenou za teplo. Ta překvapivě zůstává 
pro nadcházející rok takřka beze změny a drží se na 390 korunách za 
GJ. Díky dlouhodobé smlouvě s městem si mohla ENESA rozložit rizika  
v čase, nakoupit teplo do zásoby již před jeho dramatickým zdražováním 
a nyní na této skutečnosti společně s městem vydělává.

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ JE DOČASNĚ ZAKONZERVOVÁNA
Se společností H-Intes, která byla vybrána jako zhotovitel všech etap 

revitalizace Masarykova náměstí, uzavřelo město dodatek smlouvy. Jeho 
předmětem je ukončení stavby v současném stavu, dodavatelem bude 
zrealizován už jen vodní prvek. Zbývající práce, které budou dokončeny  
v roce 2024, město vysoutěží zvlášť.

RADNÍ STANOVILI VÝŠI STOČNÉHO VE VESELÉ
Obyvatelé Veselé budou v letošním roce platit za odvedení a pře-

čištění kubíku splaškové vody 68,20 Kč. Tato částka je dle zákona mini-
mální možná, zákon totiž ukládá tvořit fond na budoucí opravy. Město v 
roce 2023 hodlá kanalizaci ve Veselé po deseti letech provozování, které 
byly podmínkou pro přiznání dotace v době stavby, převést na Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav.

ÚDRŽBU ZELENĚ NADÁLE ZAJIŠŤUJE TĚŽEX
Ve výběrovém řízení vypsaném v roce 2022 nebyla vybrána nová 

firma, která by městu zajistila údržbu zeleně. Rada odsouhlasila, že do 
podpisu smlouvy s novým dodavatelem bude službu nadále dodávat Tě-
žex Luboše Dvořáčka.

OD NOVÉHO ROKU PLATÍ NOVÝ CENÍK SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. ledna 2023 bude na sběrném dvoře platit nový ceník. Promítá 

se do něj zvýšení skládkovacího poplatku a zvýšení nákladů provozova-
tele na likvidaci některých komodit. Zvýšení cen se týká ostatních pro-
ducentů odpadů, tedy nikoliv občanů města, pomineme-li stavební suť. 
Stejně jako v roce 2022 budou platit limity na uložení odpadů zdarma 
nebo za zvýhodněné ceny.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2023, 
ten počítá s investicemi ve výši 148 milionů
Zastupitelé na svém jednání 7. pro-
since 2022 schválili rozpočet města 
na rok 2023. V rozpočtu máme na-
plánované příjmy ve výši 291,3 mil. 
Kč a výdaje ve výši 347,9 mil. Kč. 
Rozpočet počítá se schodkem ve 
výši 56,5 mil. Kč, který bude finan-
cován z přebytků hospodaření z mi-
nulých let, které činí 96,5 mil. Kč. Na 
další roky nám tedy v rezervě zbývá 
40 mil. Kč, což je prozatím částka 
minimální, která se pravděpodobně 
v průběhu roku ještě navýší.

Největší část příjmové části 
rozpočtu tvoří daňové příjmy (191,7 
mil. Kč). Mezi ně patří daně přepo-
sílané finančním úřadem na základě 
procentuálního podílu z celostátního 
hrubého výnosu daní, dále daně  
a poplatky z vybraných činností a slu-
žeb, tedy poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu, ze psů, za znečiš-
ťování ovzduší, za užívání veřejného 
prostranství, ze vstupného atd. Dru-
hou největší část příjmů tvoří trans-
fery – dotace (84 mil. Kč). V přijatých 
dotacích jsou zahrnuty neinvestiční 

přijaté dotace ze státního rozpočtu  
v rámci souhrnného dotačního vzta-
hu a neinvestiční přijaté transfery na 
sociálně-právní ochranu dětí a míst-
ní akční plán. Nad rámec těchto pří-
jmů očekáváme příjem z dotačních 
akcí (48 mil. Kč). Jedná se o dotace 
na lávku přes D10 (29,5 mil. Kč), láv-
ku přes Jizeru u Kofoly (11,3 mil. Kč)  
a dokončení revitalizace sídliště 
Jaselská (7,2 mil. Kč). Zbývající 
část příjmů tvoří tzv. nedaňové pří-
jmy (příjmy z činnosti města – třeba 
půjčovné v knihovně, vstupné, ale 
třeba i pokuty…) a příjmy investiční 
(především dary na investiční akce).

Ve výdajích plánujeme utratit 
necelých 348 mil. Kč. Z této částky 
činí necelých 200 mil. Kč výdaje 
provozní. To jsou, zjednodušeně ře-
čeno, výdaje na zabezpečení chodu 
města. Jedná se o široké spektrum 
výdajů na různé účely – školství, 
kultura, sport, odpadové hospodář-
ství, údržba majetku města včetně 
silnic, hasičských zbrojnic, čekáren, 
hřbitovů, včetně správy města. Zbý-

vajících 148 mil. Kč je plánováno na 
investice. Mezi největší plánované 
projekty roku 2023 bude patřit lávka 
přes D10 (38 mil. Kč), lávka přes 
Jizeru u Kofoly (24 mil. Kč), rekon-
strukce objektu Klubu č. p. 299 (20 
mil. Kč) a dokončení revitalizace síd-
liště Jaselská (15 mil. Kč).

Všechny podrobnosti o očeká-

vaných příjmech i výdajích můžete 
nalézt v Rozpočtu města Mnichovo 
Hradiště na rok 2023, který je zve-
řejněn na stránkách města na www.
mnhradiste.cz/radnice/rozpocet.

Václav Veselý,
vedoucí finančního a školského 

odboru MÚ

Poplatek za odpady je vyšší, 
město ale systém dotuje
Místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství bude  
v letošním roce činit 840 Kč na oso-
bu a rok. Každý občan tak za shro-
mažďování, svoz a likvidaci směs-
ného i tříděného odpadu a provoz 
sběrného dvora zaplatí při přepočtu 
na měsíc 70 Kč. K navýšení poplat-
ku z dosavadních 600 Kč došlo po 
dvou letech. I po této úpravě však 
poplatky pokryjí pouze 40 procent 
očekávaných nákladů na likvidaci 
veškerých komunálních odpadů. Od 
poplatku jsou nově osvobozeni oby-
vatelé města starší 80 let.

Očekává se, že v letošním roce 
náklady města na likvidaci odpadu 
dosáhnou 18 milionů korun, a to 
navzdory úspěšné snaze snižovat 
množství vyprodukovaného odpadu. 
Díky podpoře třídění se městu daří 

náklady mírnit. Jiné faktory však 
náklady zvyšují. Jde o inflaci a s ní 
spojený všeobecný růst nákladů asi 
o 10 procent nebo o každoroční zvy-
šování zákonem daného poplatku za 
skládkování. Ten je pro rok 2023 už 
1000 Kč za tunu a v dalších letech 
poroste každoročně o 250 Kč.

„V roce 2021 činily náklady na 
odpadové hospodářství po přepoč-
tu na jednoho obyvatele 1700 Kč. 
Letos se již blíží 1950 Kč. A v roce 
2023 to bude zase o nějakou tu stov-
ku více, i když se nám daří snižovat 
hmotnost vyprodukovaného odpadu. 
Nakládání s odpady bude město stát 
víc a víc každý rok. Proto se snaž-
me maximálně třídit a myslet na to, 
že nejméně nás stojí odpad, který 
vůbec nevyprodukujeme,“ uzavírá 
místostarosta Jan Mareš. (wes)

Dobrovolníci vysadili novou alej ovocných stromů 
z Dnebohu na Přestavlky. Děkujeme všem účastníkům
Sobota 26. listopadu patřila výsadbě 
80 stromků v nové aleji z Dnebohu 
na Přestavlky. Počasí nám přálo, 
dorazilo na 70 dobrovolníků a dobrá 
nálada pracantům rozhodně nechy-
běla!

Nová alej lemující obnovenou 
historickou cestu byla vytvořena 
díky grantovému programu Nadace 
Partnerství a je spolufinancována 
Státním fondem životního prostře-
dí ČR, individuálními dárci v rámci 
veřejné sbírky a partnery iniciativy 
Sázíme budoucnost. Na revitalizaci 
aleje, vybudování pěšiny a pořízení 
mobiliáře přispěl Nadační fond ŠKO-
DA AUTO. Stromy budou vysazeny 
díky grantovému programu ŠKODA 
Stromky.

Velké poděkování patří au-
torkám studie Markétě Pešičkové  
a Adéle Humlové z ateliéru pro.luka, 
které zajistily také zaměření stromů 
a autorský dozor nad výsadbou  
a nebály se zašpinit si ruce při 
zhmotňování jejich plánů. Dále pat-
ří díky Luboši Dvořáčkovi a celému 
týmu Těžex za odborné zajištění 
zahradnických prací a materiálu  
a také za osobní nasazení při přípra-

vě aleje,  během samotného sázení  
i při následné péči o stromy (ochran-
ný nátěr, ukotvení, mulčování).  
V neposlední řadě je třeba poděko-
vat Jaromíru Švecovi a jeho kolegům 
ze společnosti Agropark servis za 
založení pěšiny se štěrkovým tráv-
níkem a velkou flexibilitu, s jakou  
k tomuto úkolu přistoupili.

Většinu stromků nám zajistila 
Ovocnářská a okrasná školka ing. 
Eichler z Kláštera, ořešák vypěsto-

vali v Agarden Boseň. Geodetické 
zaměření a vytyčení pozemků měl 
na starosti Karel Maděra z Geodé-
zie Hradiště. Gulášovku pro dobro-
volníky zajistil František Ouředník  
s týmem školní jídelny.

Při samotné výsadbě bychom 
se neobešli bez pomoci zástupců 
osadních výborů (Dneboh, Hoško-
vice), spolků (Žijeme pro Hradiště, 
Klub českých turistů, Jednota bra-
trská, TJ Sokol a další) a desítek 

jednotlivců, kteří přiložili ruku k dílu 
a pořádně se zapotili při vysazování 
všech stromků. Energii pro dobro-
volníky zajistily sponzorsky Lucie 
Krausová, Jana Šťastná a Vladimíra 
Hančlová – na jejich pekařských vý-
tvorech jsme si moc pochutnali.

Kompletní fotogalerii si můžete 
prohlédnout na webu města.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

INZERCE

Takový byl vánoční strom města v roce 2022. Šlo o dvanáctimetrový smrk.
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Výlet na Drábské světničky? Ani letos,
ani příští rok. Počítejme se sezónou 2026
Drábské světničky, jeden z nejna-
vštěvovanějších turistických cílů  
v regionu, jsou od jara 2020 zavře-
né. Vyžádal si to jejich stav, který 
odborníci vyhodnotili jako kritický. 
Aktuálně probíhá příprava souboru 
opatření, která mají zabránit tomu, 
aby si zříceninu pískovcového skal-
ního hradu turisté takříkajíc odnosili 
na podrážkách bot.

Společnost Lesy ČR, která his-
torickou památku spravuje, ve spo-
lupráci se Západočeskou univerzitou 
v Plzni již pořídila 3D model Dráb-
ských světniček. Ten poslouží při 
přípravě návrhu opatření, jež mají 
zabránit další degradaci cenné loka-
lity. Pokud při pořizování dokumen-
tace a jejím schvalování nevyvsta-

nou neočekávané komplikace, Lesy 
ČR počítají s povolením finálního 
návrhu k 30. červnu letošního roku.

Následovat budou snahy o zís-
kání dotačního titulu – očekávané 
náklady na systém lávek, schodišť 

Zemřela lékařka Jaroslava 
Kloučková Pekařová
Ve středu 14. prosince zemřela po 
dlouhé nemoci ve věku 85 let MUDr. 
Jaroslava Kloučková Pekařová. 
Veřejnost se s ní mohla naposledy 
rozloučit v pondělí 19. prosince v 11 
hodin ve smuteční síni v Mnichově 
Hradišti.

Jaroslava Kloučková Pekařová 
se zapsala do srdcí mnoha obyvatel 
Mnichova Hradiště i širokého okolí 
jako nesmírně obětavá lékařka. Bě-
hem desetiletí své lékařské praxe 
si vytvořila početný okruh pacientů,  
o jejichž zdraví pečovala v prosto-
rách polikliniky, ale které navštěvo-
vala rovněž přímo v jejich domovech. 
Aktivní však zůstala i po odchodu do 
penze. Odborné rady a doporučení 
poskytovala neúnavně také po tele-
fonu všem, kdo o ně požádali, a to 
až do konce svých dnů. Svým pro-
fesionálním a lidským přístupem si 
vysloužila nejen uznání, vděčnost, 
ale mnohdy též celoživotní přátelství 
mnoha svých pacientů.

Paní doktorka byla rovněž jed-
nou ze zakladatelek Občanského 
fóra v Mnichově Hradišti a v revo-
lučním roce 1989 patřila k nejaktiv-
nějším obyvatelům města, kteří byli 
hybateli probíhající společenské 
změny. (wes)

a chodníků se mají pohybovat kolem 
10 milionů korun. Poté proběhne  vý-
běrové řízení. Zhotovitel by měl být 
vybrán na přelomu let 2023 a 2024 
a ve druhém čtvrtletí roku 2024 se 
pustit do práce. „Realizace samotné 
stavby se s ohledem na náročnost  
a daná specifika předpokládá v dél-
ce 24 měsíců včetně klimatických 
omezení a technologických pauz. 
V ideálním případě a přiznání do-
tačních prostředků lze předpoklá-
dat dokončení a schválení stavby  
v posledním čtvrtletí roku 2025,“ 
konstatuje Michal Rousek, náměs-
tek pro vodní hospodářství a inves-
tice z Lesů ČR.

Martin Weiss

Počet osadních výborů 
vzrostl, o Hněvousice
Zastupitelé zřídili před koncem roku 
celkem deset osadních výborů.  
V místních částech nyní už od kon-
ce roku 2022 probíhají volby členů 
osadních výborů a na únorovém 
zasedání zastupitelstva by měly být 
výbory personálně obsazeny. Ná-
sledně se pustí do práce.

Zatímco ve většině místních 
částí osadní výbory již roky fungují 
a představují důležitou spojku mezi 
městem a obyvateli, Hněvousice, 
které patří k nejpočetnějším místní 

částem Mnichova Hradiště, dosud 
svůj osadní výbor neměly. Zastupite-
lé již výbor oficiálně zřídili, v pondělí 
16. ledna se s Hněvousickými setká 
v refektáři kapucínského kláštera ve-
dení města u volebního shromáždě-
ní. Všichni zájemci, kteří mají zájem 
podílet se na zvelebování Hněvou-
sic, jsou srdečně zváni. Setkání je 
naplánováno na 17. hodinu.

Martin Weiss

Jaroslava Kloučková Pekařová o Vá-
nocích 2021 se synem Pavlem.

Cena města nebude poprvé 
po sedmi letech udělena
Na svém prosincovém zasedání 
zastupitelé rozhodovali o nominova-
ných na ceny města za rok 2022. Na 
výběr měli tentokrát ze tří nominací 
na cenu za celoživotní přínos městu 
a jednu nominaci za mimořádný čin 
v uplynulém roce. V tajném hlasová-
ní však ani jeden z návrhů nedosáhl 
na potřebnou podporu nadpoloviční 
většiny přítomných zastupitelů. Vý-
sledky ale byly těsné.

V letošním roce tak poprvé od 
založení tradice předávání Ceny 
města Mnichovo Hradiště ocenění 
uděleno nebude. Není však důvod 
věšet hlavu. Autoři loňských nomina-
cí mohou tytéž osobnosti zkusit na-
vrhnout i letos a také všichni ostatní 

se mohou zamýšlet nad dalšími lid-
mi ze svého okolí, o kterých si myslí 
že by si ocenění zasloužili.

Smyslem ceny města je před-
stavení skutečných osobností, které 
ve svých oborech dosahují skvělých 
výsledků a dělají ze svého okolí 
lepší místo. Pojďme je společně  
v Mnichově Hradišti hledat, častokrát 
o nich totiž pouze nevíme, protože 
nám jejich práce připadá normální. 
Pomozte městu tyto osobnosti na-
lézt a ocenit.

Všem autorům letošních nomi-
nací patří dík. Vedení města věří, že 
se v letošním roce opět zapojí.

Martin Weiss

Přihlašování do akademie 
třetího věku brzy končí
Vzdělávací institut Středočeské-
ho kraje zve seniory z Mnichova 
Hradiště a okolí na pokračování 
vzdělávacího programu Cesta ke 
zdravému životnímu stylu z pohledu 
psychologie. První přednáška druhé 
části tohoto programu se uskuteční 
v březnu. Hlásit se k účasti je možné 
do 6. ledna.

V akademickém roce 2022/2023 
se posluchači zabývají tématy  
z oboru psychologie. Předmětem 
jednotlivých přednášek jsou emoce, 
emoční inteligence a její vliv na kva-
litu života, smysl života, sebereflexe, 
podvědomí, aspirace, vztah k sobě, 
ale také stárnutí, ovšem nikoliv ve 
smyslu úbytku sil a energie, nýbrž 

jako fáze života, která mnohé nabízí 
a může být velmi šťastným obdobím.

Dějištěm jednotlivých předná-
šek (6. března, 3. dubna, 22. květ-
na a 5. června), které lektoruje Mgr. 
Pavel Rampas, bude Komunitní 
centrum v Mírové ulici. Celkově jde 
o 20 hodin studia. Účastnický popla-
tek činí 1000 Kč, absolventům dvou 
a více cyklů z Mnichova Hradiště 
město na kurzovné přispívá.    

Více informací poskytne ko-
ordinátorka Vzdělávacího institutu 
Středočeského kraje Petra Tomá-
šová (tomasova@visk.cz), u které je 
možné se k účasti hlásit.

Martin Weiss

Své ano si řekly dvě stovky snoubenců
Statistika hovoří jasně. Pandemie 
covidu-19 ovlivnila snad všechny as-
pekty našich životů a nejinak tomu 
bylo v otázce sňatků. Zatímco v 
letech před covidem se v Mnichově 
Hradišti uzavíralo okolo 140 sňatků 
ročně (roky 2018 a 2019), v roce 
2020 toto číslo pokleslo na 105 a v 
roce 2021 dokonce na pouhých 97 
svateb. Nižší počty si lze vysvětlit 
dlouhodobou nejistotou – snoubenci 
si nemohli být jistí tím, kolik hostů 
budou vzhledem k protiepidemickým 
opatřením moci pozvat, ani tím, zda 
nebude nutné celou svatbu posu-
nout. V roce 2022, kdy už se situace 
zklidnila, bylo v Mnichově Hradišti 
uzavřeno 112 manželství. 

A co dál nám napovídají o man-
želstvích uzavřených v roce 2022 
čísla? Většina nových manželství 
byla uzavřena jako obvykle v letních 
měsících. Byla tu ovšem jedna zim-
ní výjimka. „Každý rok vyhledávají 
snoubenci magické datum pro uza-
vření manželství. V letošním roce 
to byl 2. únor 2022. Šlo tedy o ne-
opakovatelnou číselnou kombinaci 
plnou dvojek a zároveň o takzvaný 
palindrom, číslo, které lze číst stejně 
z obou stran. V našem matričním 
obvodu si své ano řekly v tento den 
dva páry,“ popisuje matrikářka Vilma 
Barusová. 

V uplynulém roce představovaly 
dominantní většinu sňatky občan-
ské. Církevních bylo pouze devět. 
Šlo však o poměrně pestrou šká-
lu církví – novomanželé uzavírali 
sňatky před zraky církve římskoka-
tolické, apoštolské, bratrské, česko-
slovenské husitské a českobratrské 

církve evangelické.
Co se týče míst, která snouben-

ci pro uzavření sňatku preferují, nej-
větší počet sňatků byl uzavřen přímo 
v Mnichově Hradišti, následovala 
Boseň, Kněžmost a Branžež. Nejvy-
tíženějším oddávajícím byl místosta-
rosta Jan Mareš. 

V letošním roce mohou snou-

bence oddávat: starosta Jiří Plíhal, 
místostarostové Jan Mareš a Ondřej 
Lochman a zastupitelé Martin Bígl, 
Jiří Bína, Jan Čížek, Pavel Břichá-
ček, Ondřej Knobloch, Terezie No-
hýnková, František Ouředník, Edita 
Řezáčová a Lenka Sosnovcová. 

Martin Weiss

chovo Hradiště“ byl realizován za 
přispění prostředků státního rozpoč-
tu ČR z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj. Ministerstvo na něj při-
spělo 553 tisíc Kč a probíhá rovněž 

jednání o příspěvku se zřizovatelem 
školy, kterým je Středočeský kraj. 
Město je vlastníkem objektu, ve kte-
rém škola funguje.

Martin Weiss

Nové hřiště u základní školy už sloužíNové hřiště u základní školy už slouží
3. základní škola v ulici Jana Švermy 
byla dlouho jedinou mnichovohra-
dišťskou základní školou bez dů-
stojného zázemí pro hodiny tělesné 
výchovy a sportování dětí. To se 
změnilo v listopadu, kdy se travna-
tý plácek za školou proměnil v nové 
hřiště.

Sportoviště je vybavené umě-
lým víceúčelovým trávníkem a 
přírodním hřišťovým trávníkem. Za-
sakování vody je vyřešeno na po-
zemku hřiště. Součástí projektu je 
oplocení včetně ochranné sítě podél 
severní a východní strany hřiště a 
sportovní příslušenství – sloupky a 
sítě, konstrukce branek, košů a krytů 
pro míčové hry.

Projekt „Víceúčelové sportovní 
hřiště v areálu ZŠ Švermova, Mni-
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– TÉMA –

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

STĚHOVÁNÍ 
ŠKOLKY

S novým rokem vstoupila Mateř-
ská škola Mírová do hektického 
období. Všechny čtyři třídy bylo 
třeba přesunout do náhradních 
prostor v budově Klubu Mnicho-
vo Hradiště a do bývalé výdejny 
obědů v Mírové ulici, které byly 
pro tyto účely předem přizpůso-
beny. Ve druhé polovině ledna 
si totiž budovu školky převzala 
stavební firma Marhold a zaháji-
la kompletní rekonstrukci stavby 
spojenou s vybudováním spojo-
vacího krčku a nové třídy.

LEDEN

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA SE NAKONEC 
OTEVŘELA AŽ V LEDNU

Od roku 2015 otevírala Základní 
škola Sokolovská každoročně pří-
pravnou třídu, která umožňovala 
snadnější přechod mezi mateř-
skou a základní školou dětem ješ-
tě nezralým na školní docházku, 
dětem s logopedickými problémy, 
poruchami pozornosti nebo třeba 
dětem cizinců, které dostatečně 
nerozumí českému jazyku. Při 
zápisech v roce 2021, které pro-
bíhaly kvůli covidu distančně, však 
nebyl dostatečný zájem o umístění 
dětí do přípravné třídy, a ta se tak 

LEDEN

nemohla otevřít. Po několika měsí-
cích však bylo všechno jinak.

Po začátku školního roku 
se ukázalo, že někteří prvňáčci 
ještě nejsou na školní docházku 
připravení a že bude nutné řešit 
dodatečné odklady. Vzhledem  
k přestěhování školky do náhrad-
ních prostor však vyvstal problém 
– děti s odkladem nebylo kam 
umístit. Ředitelka ZŠ Sokolovská 
tak operativně se Středočeským 
krajem dojednala otevření příprav-
né třídy, a to od ledna 2022.

STROM AŽ DO 
HROMNIC?

LEDEN

Zatímco světelné vánoční deko-
race už v průběhu ledna začaly  
z ulic mizet, vánoční strom  
(v roce 2021 šlo o 14metrový 
smrk věnovaný městu skupinou 
dárců z Kněžmosta) na Masary-
kově náměstí zůstal stát na svém 
místě. Každý večer a každou noc 
zářil do tmy a měl tak setrvat až 
do 2. února, tedy do Hromnic. 
Město hodlalo položit základ 
nové tradici, ale strom musel být 
nakonec 28. ledna demontován 
kvůli blížícímu se silnému větru.

DALŠÍ ETAPA REVITALIZACE 
NÁMĚSTÍ A PLÁNY DO BUDOUCNA

Ještě v březnu, kdy se společnost 
H-Intes pustila do další etapy re-
vitalizace Masarykova náměstí, 
se předpokládalo, že v roce 2022 
proběhne dokončení rekonstruk-
ce budovy Klubu a náměstí bude 
definitivně hotové v roce 2023 (v 
roce 2022 měla být dokončena 
severní a západní část náměstí a 
také vodní prvek). Okolnosti však 
s těmito termíny během roku notně 
zahýbaly.

Na budově Klubu se mělo pra-
covat od léta, což si vyžádalo od-
ložení revitalizace plochy náměstí 
kolem Klubu a morového sloupu, 
aby firma rekonstruující Klub měla 
kolem budovy manipulační plochu. 
Dodavatele Klubu se však vysou-
těžit nepodařilo. 

BŘEZEN

Během roku tak byl alespoň 
vydlážděn prostor mezi Klubem  
a poštou, vybudována retenční ná-
drž na dešťovou vodu a připrave-
ny šachty i technologie pro vodní 
prvek a mlhoviště. V srpnu byla 
práce na náměstí utlumeny a ná-
sledně přerušeny. 

Stavba byla zakonzervová-
na, aby se na náměstí mohla  
v září odehrát Sousedská slavnost,  
a bylo rozhodnuto o dokončení re-
vitalizace v roce 2024. Důvodem je 
jednak stavba silničního mostu ve 
směru na Mimoň, která si vyžádala 
objízdnou trasu přes centrum měs-
ta, a jednak plánované dokončení 
rekonstrukce Klubu, k němuž by 
mělo dojít v roce 2023.

STAVBA LÁVKY U ČERNÉ SILNICE,
KAPITOLA PRVNÍ

Dvaapadesát metrů dlouhá a tři 
metry široká lávka, na kterou se na 
klášterské straně napojuje cyklo-
stezka. Tak by měla vypadat lávka 
u Černé silnice, kterou společně 
připravuje Mnichovo Hradiště s 
Klášterem Hradištěm nad Jizerou 
a která by měla zvýšit prostupnost 
krajiny rozdělené řekou Jizerou.

V pondělí 21. března se na 
mnichovohradišťské straně vedle 
areálu společnosti Kofola uskuteč-
nilo poklepání základního kamene 
a zhotovitel, firma Raeder & Falge 
s.r.o., se pustila do stavby lávky za 

BŘEZEN

18 milionů korun. Brzy se ale do-
stavily problémy.

Zásadní byla turbulentní situ-
ace ve stavebnictví, které výrazně 
zasáhla válka na Ukrajině a me-
zinárodní sankce. Postup prací 
byl od začátku pomalý, později 
vázla také komunikace s firmou. 
Ta nakonec na podzim vyhlásila 
insolvenci a své sídlo přesunula 
na Marshallovy ostrovy. Město po 
mnoha a mnoha snahách o spo-
lečné jednání nakonec vypovědělo 
smlouvu a v závěru roku 2022 vy-
soutěžilo nového dodavatele.

POLICIE HLÁSÍ 
PLNÝ STAV

ÚNOR

Ještě v roce 2019 scházelo na 
mnichovohradišťském obvodním 
oddělení Policie ČR 15 policistů. 
Na takřka 120 obcí, měst a míst-
ních částí jich dohlíželo pouhých 
12 a starostové se otevřeným 
dopisem obraceli na tehdejšího 
ministra vnitra, aby zjednal ná-
pravu. Personální výměny na 
na Územním odboru Policie ČR 
Mladá Boleslav však katalyzova-
ly změny a k 1. únoru 2022 mohl 
mnichovohradišťský obvod hlásit 
plný stav – 22 policistů.

UČITELE A BÁSNÍKA JOSEFA BROŽE 
PŘIPOMÍNÁ FILM

LEDEN

V pátek 28. ledna v podvečerních
hodinách se v městském kině ko-
nala premiéra dokumentu Josef 
Brož, učitel a básník připravená při 
příležitosti 101. výročí narození Jo-
sefa Brože (1921-2020). Vznik do-
kumentu iniciovalo Muzeum města 
Mnichovo Hradiště.

Muzeum původně připravova-
lo setkání nad verši Josefa Brože 
k uctění jeho nedožitých 100. na-
rozenin. Protože jeho uskutečnění 
protiepidemická opatření nedovo-
lila, začalo muzeum připravovat 

scénář k filmu. 75minutový snímek 
vytvořil Michal Kvapil. Ve filmu za-
znívají verše Josefa Brože, které 
doplňují pohledy na krásy České-
ho ráje, dále informace o životě 
Josefa Brože i vzpomínky na něj 
z úst řady jeho přátel nebo žáků.

Premiéry filmu se zúčastnilo 
110 diváků, muzeum následně do 
kina pozvalo ještě na reprízu. Od 
7. prosince 2022 je film zveřejněn 
na youtubovém kanále městského 
muzea, kde jej můžete kdykoliv 
zhlédnout. 

VÁLKA NA UKRAJINĚ PŘIVEDLA DO HRADIŠTĚ 
UPRCHLÍKY

Ve čtvrtek 24. února napadla voj-
ska Ruské federace Ukrajinu a na 
evropském kontinentě se po dese-
tiletích rozhořel otevřený válečný 
konflikt. Během měsíce opustily 
Ukrajinu tři miliony lidí, kteří se vy-
dali hledat bezpečí na západ. Čes-
ká republika se stala jednou z cí-
lových zemí a v Mnichově Hradišti 
se na městský úřad ve snaze najít 
ubytování obrátili první ukrajinští 
uprchlíci už 28. února. Během mě-
síce jich do města přišlo na tři sta, 
z 90 procent ženy a děti. 

ÚNOR

Město dalo k dispozici několik 
svých bytů, nabídlo pomoc firmám 
zaměstnávajícím Ukrajince a za-
sedat začal městský krizový štáb, 
který se naposledy scházel během 
covidu. Následně byly vyhlášeny hu-
manitární sbírky, otevíraly se dětské 
skupiny s cílem umožnit uprchlíkům 
hledat si bezprostředně po přícho-
du do ČR práci a městský úřad 
koordinoval dobrovolníky a nabídky 
pomoci. Důležitým momentem pro 
zvládání krize bylo otevření Kraj-
ského asistenčního centra pomoci 

uprchlíkům v Mladé Boleslavi, ná-
por uprchlíků byl totiž v průmyslově 
orientovaném mladoboleslavském 
regionu větší než jinde.

Na rozdíl od války na Ukrajině, 
která nadále pokračuje, se situa-
ce s uprchlíky postupně zklidnila. 
Podařilo se jim zajistit ubytování, 
informace i humanitární pomoc 
do začátku, následně se v Hradišti 
otevřely tři dětské skupiny a od září 
začala integrace ukrajinských dětí 
do škol. S dalším vývojem války 
část uprchlíků zamířila zpět domů.

ZA OČKOVÁNÍM 
DO BOLESLAVI

BŘEZEN

Když se 8. března 2021 v před-
sálí Kina Mnichovo Hradiště po-
prvé otevřelo očkovací centrum, 
kde probíhala vakcinace proti 
covidu-19, zájem byl značný. 
Městu se tehdy podařilo centrum 
otevřít společně s mladobole-
slavskou Klaudiánovou nemocni-
cí, která do Hradiště delegovala 
zdravotníky, zatímco místní se 
postarali o organizaci. Zájemci o 
očkování z Hradiště tak nemuseli 
vážit cestu do Mladé Boleslavi. 
Očkovací centrum fungovalo s 
přestávkami do 4. března 2022. 

TECHNICKÁ ČETA ZŘÍZENA
DUBEN

leni, úklid a úprava veřejných pro-
stranství, úklid černých skládek, 
v zimním období odklízení sněhu 
před vstupy do budov v majetku 
města a další činnosti jako stěho-
vání, vyklízení apod.

Technická četa sídlí v areálu 
bývalého Saturnu ve Hřbitovní 
ulici a disponuje vlastní dodávkou 
i nářadím.

LIDICKÁ RŮŽE SE VRÁTILA, OPĚT JI 
OBKLOPILY RŮŽE Z LIDIC

ČERVEN

V pondělí 6. června se za účasti 
mnoha obyvatel města vrátila do 
parčíku na rohu Lidické ulice a 
ulice Obránců míru bronzová plas-
tika lidické růže, která odtud zmi-
zela v 90. letech. Odhalila ji stře-
dočeská hejtmanka Petra Pecková 
společně se starostou Ondřejem 
Lochmanem a autorem plastiky 
Jaroslavem Markem. Právě jemu 

Po dlouholetých úvahách měs-
to v dubnu přikročilo k vytvoření 
technické čety města. Tříčlenná 
jednotka na sebe od té doby vzala 
některé úkoly, které město dosud 
řešilo dodavatelsky. Jde zejména 
o odstraňování drobných závad 
na mobiliáři a na objektech města, 
zajištění příprav akcí pořádaných 
městem, operativní zásahy na ze-

ÚSPĚCH 
GYMNAZISTŮ

Týmu z Gymnázia Mnichovo 
Hradiště se podařilo zvítězit v 
konkurenci 416 týmů v Tech-
nologické olympiádě. Filip Ko-
lomazník, Dan Razák a Lukáš 
Soustružník uspěli s myšlenkou 
inovativního veřejného dobíjení 
elektromobilů. 

DUBEN

KONEC NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ 
KŘIŽOVATKY V KATASTRU MĚSTA

V pátek 27. května proběhlo slav-
nostní stříhání pásky na právě do-
končené okružní křižovatce u čer-
pací stanice KM Prona na vjezdu 
do města. O přestavbu místa, které 
se roky vyznačovalo největší ne-

KVĚTEN

hodovostí v mnichovohradišťském 
katastru, usilovalo město roky. In-
vestici Správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje realizovala firma 
Colas, která stavbu dokončila do-
konce v mírném předstihu.

ZMĚNY VE 
VEDENÍ MĚSTA

KVĚTEN

Na květnovém zasedání zastupi-
telstva byl vytvořen post 2. mís-
tostarosty, do kterého zastupitelé 
zvolili kandidáta Žijeme pro Hra-
diště Jiřího Plíhala. V závěru za-
sedání starosta Ondřej Lochman 
oznámil, že na podzim už nebu-
de post starosty obhajovat.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN SCHVÁLEN
KVĚTEN

což bylo téma, které město vedlo  
k podstatně přísnější regulaci 
soukromých investičních záměrů  
v katastru města, nebo také covid. 
Všechny tyto skutečnosti se do 
nového územního plánu promítly  
a v květnu 2022 byl nový územní 
plán konečně schválen.

Nový územní plán města Mnicho-
vo Hradiště vznikal od roku 2011. 
Do jeho pořizování zasáhla celá 
řada faktorů. Zejména změna 
socioekonomické situace, která 
se od roku 2011 výrazně změni-
la, dále strach z velkých průmy-
slových a logistických záměrů, 

město za obnovu uměleckého díla 
vděčí – autor původního díla měl 
i  po letech sádrový model růže 
uložený a bez nároku na honorář 
městu vyrobil kopii. Součástí nové 
lidické růže je opět vodotrysk, ten-
tokrát je však plastika poctivě za-
bezpečena. Díky spolupráci s Pa-
mátníkem Lidice ji nyní obklopují i 
růžové keře unikátní odrůdy Lidice.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

MSK V NEJVYŠŠÍ 
SOUTĚŽI

ČERVEN

MSK mělo 17. června obrovský 
důvod k oslavě. Po výhře nad 
SK Union Čelákovice fotbalisté 
s napětím očekávali, jak se vy-
vine zápas mezi DBSK a Prů-
honicemi  probíhající tentýž den.  
V případě  bodové ztráty Průho-
nic by totiž MSK obsadilo koneč-
né 2. místo v tabulce, čímž by se 
mu otevřely dveře do nejvyšší 
krajské soutěže. A štěstí při MSK 
stálo. Fotbalisté se mohli radovat 
z historicky největšího bodového 
zisku a po pěti letech také z po-
stupu do krajského přeboru.

VNITROBLOK 
DOKONČEN

ČERVENEC

V červenci byla zkolaudována 
další etapa revitalizace sídliště 
Jaselská. Tentokrát se dostalo 
na vnitroblok. Byly upraveny 
cesty před bytovými domy č. p. 
1150-1152, na ně navazující pro-
pojky a zeleň. V dalších měsících 
byly vysazeny trvalkové a keřové 
záhony a následovala první 
seč nově založených trávníků.  
V letošním roce budou práce na 
sídlišti pokračovat kompletní re-
vitalizací ulice Čsl. armády, která 
začne, jakmile to počasí dovolí,  
a potrvá podle plánu do října.

VÝSTAVA ZÁVODNÍCI BOBKOVI
ZÁŘÍ

Muzeum města Mnichovo Hradiště 
připravilo na září a říjen výstavu 
věnovanou místním automobilo-
vým závodníkům Bobkovým, jejich 
sportovním úspěchům, ale také 
jejich rozvětvené rodině. Vernisáže 
se zúčastnilo 80 fanoušků závod-
ních aut a historie, mezi nimi i ně-
kolik bývalých závodníků.

Součástí doprovodného 

INZERCE

DOTACE NA 
LÁVKU PŘES D10

ČERVEN

Výbor Státního fondu dopravní 
infrastruktury rozhodl o podpoře 
projektů ucházejících se o dotaci 
z programu Křížení komunikací 
2022. Mnichovo Hradiště, které 
přihlásilo projekt lávky přes dálni-
ci D10 na Horku, uspělo a získa-
lo dotaci ve výši 29,5 milionu Kč. 
Naplnění snu pamětníků, kteří 
vzpomínají na nedělní vycházky 
z města na Horku v dobách před 
vybudováním dálnice, se tak vý-
razně přiblížilo. Město aktuálně 
hledá dodavatele stavby. Lávka 
by letos měla být realizována. 

DO ŠKOLKY SE 
VRÁTILY DĚTI

ZÁŘÍ

Rekonstrukce Mateřské školy 
Mírová měla být hotova před 
začátkem nového školního roku, 
aby se děti 1. září mohly z pro-
vizorních prostor vrátit do svých 
původních tříd. Navzdory kompli-
kované situaci na trhu se staveb-
ními materiály se firmě Marhold 
podařilo rekonstrukci dokončit  
s minimálním zpožděním v řádu 
dnů. Děti tak v září přivítala škol-
ka v nové kráse s kapacitou na-
výšenou o celou jednu novou tří-
du a školní rok 2022/2023 mohl 
být zahájen. 

VOLBY VYHRÁLO ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ,
NOVÝM STAROSTOU BYL ZVOLEN JIŘÍ PLÍHAL

ZÁŘÍ A ŘÍJEN

Volby do obecních zastupitelstev 
měly v Mnichově Hradišti jen dva 
aktivní účastníky – ODS a SNK Ži-
jeme pro Hradiště. Šlo o rekordně 
nízký počet kandidujících subjek-
tů, nejnižší v porevoluční historii 
města.

Vítězem voleb se stalo Žijeme 
pro Hradiště, které získalo 72,79 
% hlasů, následováno ODS s 27 
% hlasů. Kandidátem s absolutně 
nejvyšším počtem hlasů se stal 
místostarosta Jan Mareš. Voleb-
ní účast byla patrně i vzhledem  
k počtu účastníků volebního klání 
nižší, dosáhla pouze 34,4 %.

V nově ustaveném zastupitel-
stvu města zasedla třetina nových 
tváří. Ustavující zasedání zastu-
pitelstva se uskutečnilo 24. října, 

byla ustanovena podobně jako  
v předešlém období – pět křesel 
pro Žijeme pro Hradiště (Jiří Plíhal, 
Jan Mareš, Ondřej Lochman, Ven-
dula Šeflová, Ondřej Knobloch), 
dvě pro ODS (František Ouředník, 
Jiří Bína).

přesně měsíc po uzavření volebních 
místností. Na něm byl zvolen novým 
starostou Jiří Plíhal, který neměl vy-
zyvatele. Post 1. místostarosty obsa-
dil opět Jan Mareš , post 2. místosta-
rosty Ondřej Lochman, jehož funkce 
je však neuvolněná. Rada města 

CENY MĚSTA
ZÁŘÍ

Loňské udílení cen města pro-
běhlo v rámci Sousedské slav-
nosti 17. září. Ocenění za celo-
životní přínos si z rukou starosty 
města převzali manželé Dana  
a Petr Novákovi, vedoucí truhlář-
ského kroužku Jednoty bratrské. 
Cenu za přínos v kalendářním 
roce si převzal kolektiv autorů, 
kteří napsali knihu Příběh Mni-
chova Hradiště – Pavel Sosno-
vec, Lenka Křížová a Jan Juřena.

NA JIZERU DOHLÍŽÍ VODNÍK, 
ČTVEŘICE SOCH JE KOMPLETNÍ

ZÁŘÍ

U soutoku Jizery a Nedbalky byla 
15. září umístěna dřevěná socha 
vodníka z dílny sochaře a řezbáře 
Tomáše Bosambo Dostála. Čtve-
řice soch, které dohlížejí na leso-
park, inspirované místními báchor-
kami a lidovými vyprávěnkami, je 
tak kompletní. Během procházky 
lesoparkem si můžete, budete-
-li mít s sebou telefon se čtečkou 
QR kódů, u mnicha, hejkala, čerta  
i vodníka poslechnout příběh.

VZPOMÍNKA NA 
LIAZ ŠLA K ZEMI

ŘÍJEN

V sobotu 22. října se v okolí 
areálu Industrial Parku Mnicho-
vo Hradiště sešly doslova davy. 
Na dopoledne byla naplánovaná 
demolice 84 metrů vysokého ko-
mína, který byl po více než 50 
let dominantou areálu. Odstřel 
komínu připravila ostravská spo-
lečnost SWIETELSKY stavební 
s.r.o., konkrétně byl za akci zod-
povědný vedoucí trhacích prací 
Jan Výmola. Jeho tým připravo-
val demolici komínu v týdnu od 
pondělí 17. října. Pro vytvoření 
destrukčního řezu bylo použito 
osm kilogramů plastické trhaviny 
a 128 elektrických rozbušek.

LAVIČKA 
VÁCLAVA HAVLA

LISTOPAD

Připomínka Mezinárodního dne 
studentstva a Dne boje za svo-
bodu a demokracii se 17. listopa-
du 2022 setkala s mimořádnou 
účastí navzdory deštivému poča-
sí. Po pietním shromáždění totiž 
následovalo v parku u nádraží  
v prostoru před budovou měst-
ského kina odhalení lavičky Vác-
lava Havla, na kterou se složily 
desítky místních občanů a firem 
ve veřejné sbírce. Lavička má 
podobu dvou křesílek spojených 
stolkem, jehož středem prorůs-
tá lípa, a je symbolem dialogu  
a ideálů, jejichž reprezentantem 
Václav Havel byl.

KOČÁROVNA
V NOVÉ PODOBĚ

ŘÍJEN

Zvelebování areálu mnichovo-
hradišťské fary probíhá v po-
sledních letech neuvěřitelným 
tempem. Po rekonstrukci roube-
né stodoly v letech 2018 a 2019 
se farář Pavel Mach pustil do re-
konstrukce takzvané kočárovny, 
pilířové stodoly. Za pomoci dob-
rovolníků a firmy specializující se 
na opravy památek vznikl ze sto-
doly příjemný prostor s velkory-
sou kuchyní a masivní pecí, který 
se okamžitě stal vyhledávaným 
místem pro konání oslav, setkání 
farníků, ale v době adventu po-
sloužil také jako dějiště koncertu 
smyčcového kvarteta. 

HROBKA
ZÁŘÍ

Hrobka rodiny Hendrichovy a 
Švermovy patří mezi dominanty 
areálu hřbitova. Město tuto stav-
bu získalo od  Bedřišky Kopoldo-
vé před 10 lety a v posledních le-
tech investovalo do jejích oprav. 
V červnu se restauratér Jan Vích 
pustil do práce na exteriéru této 
neogotické stavby a na konci září 
měl hotovo. Kulturní památka 
výrazně prokoukla, byla zajiště-
na proti pronikání dešťové vody  
a opět je chloubou hřbitova.

programu k výstavě byla jednak 
prezentace závodních vozů, se 
kterými jezdili Václav Bobek st., 
Jaroslav Bobek a Václav Bobek 
ml., na Sousedské slavnosti, ale 
také beseda s Eduardem Líha-
řem, přítelem a spolupracovníkem 
Bobkových, v městském kině, kde 
byla k vidění řada unikátních video 
záznamů a fotografií.

Novému starostovi popřáli mnoho štěstí ve funkci jeho předchůdci.
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Co Klub Mn. Hradiště připravil na leden?

Kino vás zve do světa nového Avatara i do Hollywoodu
V prvním měsíci nového roku bude-
me opakovat prosincové filmové hity 
hlavně pro ty diváky, kteří návštěvu 
kina v předvánočním či povánočním 
období nestihli. Uvidíte několikrát 
Avatara 2, Vánoční příběh nebo Ko-
coura v botách: Poslední přání.

Z atraktivních novinek vám na-
bídneme slovenské historické drama 
Piargy, jehož dějištěm je předváleč-
ná vesnice, a americké drama Ba-
bylon odehrávající se v Hollywoodu 
20. let minulého století, v době po-
čátků filmového průmyslu, kde by 
herci a herečky udělali všechno, jen 
aby zazářili. Film nenechá diváka 
vydechnout a o jeho výjimečnosti 
svědčí i to, že vznikal téměř 15 let.  

V hlavních rolích uvidíte Brada Pitta 
a Margot Robbie.

Česká kinematografie je zastou-
pena dvěma novými filmy – komedií 
Přání k narozeninám a komorním 
příběhem A pak přišla láska. Ne-
nechte si ujít také vynikající český 
dokument Good Old Czechs o vá-
lečných letcích v britské RAF. Film je 
tvořený pouze dobovými archivními 
záběry a vyprávěním dvou dosud 
žijících pilotů.

Zahraniční artovou filmovou na-
bídku tvoří tentokrát dokumentární 
snímek Tizian – říše barev a aktuál-
ní americké drama Když promluvila. 
Námětem tohoto filmu je dlouhotrva-
jící sexuální zneužívání žen v Holly-

Nově v Mnichově Hradišti otevíráme ta-
neční kurzy pro dospělé, vedené lektory  
z taneční školy ILMA. Kurzy o šesti lekcích 
budou zahájeny v neděli 15. ledna v 17:00 
hodin a kurzovné činí 1790 Kč za osobu. 

Stejně tak přijímáme přihlášky do pokračova-
cích kurzů pro mladé, kteří by se rádi v tanci 

ještě více zdokonalili. Více informací se dozvíte  
v kanceláři divadla (divadlo@klubmh.cz).

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 
A POKRAČOVACÍ KURZY PRO MLÁDEŽ

V sobotu 14. ledna za dětmi do divadla při-
jedou Krysáci. Hubert, Hodan, dva krysáci, 
Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, 
sádrový trpaslík. To je nerozlučná parta, 
která zažívá na malém smetišti poblíž Vi-

zovic jedno dobrodružství za druhým. Zrovna 
teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík 

se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Vrátí 
se všichni šťastně domů?

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI)

Hned 5. ledna nás čeká koncert dechového 
hudebního tělesa Alinde quintet, založené 
ho mladými českými talentovanými inter-
prety zaměřujícími se na klasickou hudbu. 
Soubor Alinde Quintet je vítězem meziná-

rodních soutěží BIMC 2019, ODIN 2020 a 
OPUS 2021 a tvoří jej Anna Talácková (flétna), 

Barbora Trnčíková (hoboj), David Šimeček (klari-
net), Kryštof Koska (lesní roh), Petr Sedlák (fagot).

ALINDE QUINTET
(KONCERT)

19. ledna nás čeká bláznivá komedie Raye 
Cooneyho Velké lásky v malém hotelu. Vy-
práví o tom, že ani člen vlády by si neměl 
něco začínat s vdanou sekretářkou. A po-
kud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho 

manželka a čínská obsluha mu moc nerozu-
mí, je to přímo katastrofa. Hrají: Lukáš Vaculík, 

Mahulena Bočanová/Olga „Háta“ Želenská, Adéla 
Gondíková/Betka Stanková a další.

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

INZERCE

Koncert naděje a nadějí

V pondělí 6. prosince proběhl  
v městském divadle tradiční Vánoční 
koncert žáků a učitelů ZUŠ Mnicho-
vo Hradiště. My všichni, natěšení 
rodiče a rodinná uskupení, se zde 
každoročně setkáváme v advent-
ním čase poněkud naměkko. Vždy  
s vědomím toho, že naše děti  
a vnoučata či pravnoučata jsou zase 
o rok starší a zkušenější a my také. 
Těšíme se na přehlídku dovedností 
a na setkání všech fanoušků umě-
ní, na vystoupení plná dovedností 
a kreativity a na celou velkou rodinu 
zdejší „zušky“, kterou uvádí vždy 
vřelá, usměvavá a optimistická dlou-
holetá paní ředitelka Eva Ševců.

I letos se všichni na účinkování 
vzorně připravili, slavnostní nálada 
panovala v hledišti po celý večer  
a opravdu nikdo nebyl zklamán. Žá-
kyně a žáci od těch nejmenších po 
nejstarší si vedli statečně a obdivu-
hodně, radost prostupovala atmo-
sféru od prvních tónů do posledního 
přídavku.

Dojetí a nadšení bylo jistě zná-
sobeno nejen vnímáním slavnost-
ního charakteru předvánočního ob-
dobí, ale i mimořádnostní letošního 
roku, který je specifický zjitřenými 
city vůči válkou zmítané Ukrajině  

i situací v naší zemi a na celém svě-
tě.

Mladí mnichovohradištští umělci 
a jejich pedagogové jsou krásní lidé, 
přinášejí nám všem mnoho potěšení 
a my jim svým potleskem projevuje-
me uznání a vděčnost za zprostřed-
kování takových zážitků. Slavnostní 
pocity nás provázely celý večer, 
ať už zněl zpěv sborový, sólový či 
komorní, instrumentální provedení 
skladeb, probíhala nádherná taneč-
ní vystoupení nebo zábavné pro-
vedení pohádek dle Aloise Mikulky  
v podání žaček dramatického oboru. 
Skvělá energie prýštila ze školního 
orchestru i ze skupiny Majkl a vše 
umocnil nevšední zážitek ze zpěvu  
manželů Jany a Miloše Horákových, 
sólistů Opery Národního divadla  
v Praze (paní Jana Horáková Levi-
cová vede již druhým rokem třídu só-
lového zpěvu v naší ZUŠ). To oprav-
du nemáme každý den a nemají to 
hned tak někde.

Takže podtrženo a sečteno, 
děkujeme všem, kteří „zušku“ tvoří  
a čímkoliv jí pomáhají. Přejme škole  
a všem lidem dobré vůle hodně štěs-
tí a elánu do dalších roků.                                                                                                               

Anna Novotná                                         

woodu a v současnosti probíhající 
soudní proces s producentem Har-
veym Weinsteinem, obviněným již 
90 ženami.

Ve středu dopoledne promítne-
me filmy Spolu se Štěpánem Kozu-
bem a Veronikou Žilkovou v hlavních 
rolích a Il Boemo s Vojtou Dykem 
coby hudebním skladatelem Jose-
fem Myslivečkem.

První letošní cestopisná před-
náška nás vezme do velehor a vy-
stoupí s ní cestovatelka a fotografka 
Pavla Bičíková. Přednáška má ná-
zev Himálaj – Tajemné příběhy hor 
a proběhne v úterý 17. ledna od 18 
hodin.

Vzhledem k tomu, že v letošním 

roce zdražilo prakticky všechno, i my 
v kině jsme k tomuto kroku museli 
přistoupit. Od ledna 2023 upravuje-
me vstupné na středeční dopolední 
projekce ze 60 na 70 Kč. Podobně, 
v řádu desetikorun, se navýší i ceny 
vstupenek na večerní filmy. Stoup-
nou také ceny u popcornu. Podobně 
upravujeme ceník pronájmu kina. 
Děkujeme za pochopení.

Přejeme vám úspěšný nový rok 
a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

KINO

11. LEDNA, 19:00
KDYŽ PROMLUVILA

4. LEDNA, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER
5. LEDNA, 19:00
A PAK PŘIŠLA LÁSKA
6. LEDNA, 20:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
7. LEDNA, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER HFR 3D
8. LEDNA, 15:00
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
11. LEDNA, 10:00, DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
SPOLU

KALENDÁR AKCÍˇ

18. LEDNA, 19:00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

12. LEDNA, 19:00
VRAŽDA V LONDÝNĚ
13. LEDNA, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER
14. LEDNA, 20:00
PIARGY 
15. LEDNA, 15:00
MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO
17. LEDNA, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
HIMÁLAJ – TAJEMNÉ PŘÍBĚHY HOR 

20. LEDNA, 19:00
BABYLON

19. LEDNA, 19:00
GOOD OLD CZECHS

25. LEDNA, 19:00
TIZIAN – ŘÍŠE BAREV

21. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

22. LEDNA, 15:00
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
25. LEDNA, 10:00, DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
IL BOEMO

27. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

26. LEDNA, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER

28. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BABYLON

OSTATNÍ
4. LEDNA, 9:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZAHÁJENÍ LEKCÍ CENTRA NÁRUČ
5. LEDNA, 9:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
NOVÝ KURZ S MONTESSORI PRVKY
5. LEDNA, 19:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
ALINDE QUINTET (KONCERT)
8. LEDNA, 15:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, FARA
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
14. LEDNA, 15:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK (DIVADLO)
18. LEDNA, 10:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
NA SLOVÍČKO S DULOU
19. LEDNA, 19:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU (DIVADLO)

29. LEDNA, 15:00
ÚŽASNÝ MAURIC

20. LEDNA, 10:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
RODINNÉ FINANCE V DOBĚ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
24. LEDNA, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
RELAXAČNĚ-POHYBOVÝ PODVEČER
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Studenti GMH vyhráli soutěž v 3D tisku
Na využití 3D tisku ve výuce se 
zaměřila podzimní soutěž, kterou 
uspořádala Fakulta strojní Technic-
ké univerzity v Liberci. Soutěž byla 
určena pro studenty středních škol 
a jejich úkolem bylo vytvořit výukový 
model zhotovený převážně pomocí 
3D tisku. Do 1. kola se přihlásilo 15 
týmů jak z Liberecka, tak i z jižních 
Čech či Karviné. Do listopadového 
finále bylo vybráno 10 týmů, z nichž 
se jich nakonec zúčastnilo osm.  

Vítězem se stal tým Gymnázia 
Mnichovo Hradiště, složený z pěti 
studentů (Jan Barančík, Filip Ko-
lomazník, Jan Ptáček, Dan Razák  
a Lukáš Soustružník) a dvou učitelů 
(Ing. Tomáš Jelínek a Ing. František 
Vodvářka). Nejen porotu, ale i ostat-
ní účastníky zaujali Hradišťáci svým 
modelem mechanického kalkuláto-

ru, který umí sčítat čísla až do výše 
99.999. Na jeho navrhnutí, vytisknutí 
a sestavení měli studenti šest týdnů. 
Přestože zhotovování výrobku za-
bralo týmu mnoho volného času po 
vyučování i o víkendech, společný 

projekt si náramně užili. Navíc získa-
li mnoho cenných zkušeností, které 
budou moci zúročit ve svém budou-
cím studiu.

S výhrou souvisela nejen velká 
radost z vítězství, diplom a finanční 

odměna pro školu, ale také povin-
nost se s mechanickou sčítačkou 
rozloučit a ponechat ji liberecké uni-
verzitě.

Dan Razák, oktáva, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

LEDEN 2023

Pod vánočním stromečkem ve školce děti našly roboty
Digitalizace a technika míří i do 
školek. Největším překvapením pod 
stromečkem byly v naší školce o le-
tošních Vánocích robotické hračky. 
V každé třídě Ježíšek nadělil robota 
Andy, Včelky Bee-Bot a Chytrá pera 
pro nejmenší. Tyto pomůcky budou 
pomáhat rozvíjet představivost, lo-
gické myšlení a pomohou seznámit 
se základy programování nejmenší 
děti. 

 Robot Andy je naučí rozdíl mezi 
levou a pravou stranou, sekvence, 
logický i vesmírný pohled.  Mezi jeho 
funkce patří programování 30 akcí, 
dva módy pohybu o 15, nebo 30 cm 
a zvukový či taneční mód. 

Didaktická pomůcka Včelka 
Bee-Bot bude rozvíjet schopnosti a 
dovednosti dětí, je vhodná pro rozvoj 

logického myšlení, prostorové orien-
tace a plánování. Práce s včelkou 
nenásilně podporuje také jemnou 
motoriku a posiluje koncentraci po-
zornosti dítěte. Je velmi vhodným 
nástrojem pro praktickou výuku zá-
kladů programování. Její obsluha je 
jednoduchá a díky velkým tlačítkům 
s ní mohou pracovat již děti od tří 
let. Včelka se pohybuje po hladké 
podložce ve čtyřech směrech a lze 
ji naprogramovat na sekvenci až 40 
kroků.

Chytrá pera přispějí k zábav-
nému a snadnému učení.  Letošní 
nadílka tedy byla výjimečná a děti si 
ji náramně užily.

                                                                                                                 
Pavlína Bešíková,

Mateřská škola Jaselská

Advent v mateřské škole
Jen co skončil podzim, začalo ve 
školce panovat napětí. Dětské oči 
se rozzářily, když se začalo všech-
no chystat a zdobit na nadcházející 
krásné vánoční období. Začal čas 
adventu. 

Nejprve jsme přivítali Mikuláše 
se svoji družinou, kteří dětem ve 
všech třídách nadělili dárečky za 
písničku, básničku či taneček. 

Následoval den otevřených dve-
ří, který si nenechalo ujít opravdu 
velké množství návštěvníků. Hosté 
měli možnost prohlédnout si nově 
vzniklé a zrekonstruované prostory 
školky od sklepa až po druhé patro. 
Všem se moc líbilo propojení hlavní 
budovy s pavilonkem, kde vznik-
lo zázemí pro učitele, hospodářku  
a ředitele, a v přízemí nově vzniklá 
třída s názvem Včelička. Ta byla vy-
tvořena z bývalé kuchyně. U vstupu 
do budovy děti přivítaly návštěvníky 
krátkým vystoupením, které všechny 
přítomné mile potěšilo. Paní učitelky 
ze všech tříd nachystaly bohaté ob-

čerstvení ve třídě Motýlek. 
Nejstarší děti ze tříd Hruštiška  

a Beruška se svými učitelkami na-
cvičily vystoupení na vánoční jar-
mark na náměstí a také pro babičky 
a dědečky v komunitním centru.  
V některých třídách proběhly vá-
noční dílničky pro děti a jejich ro-
diče. Například ve třídě Hruštička 
proběhlo „Drátování s Martinou“  
a děti si mohly vyrobit krásné andílky 
a vánoční zápichy. Ve třídě Jablíčko 
se vyráběly svícínky z jablíček a ve 
třídě Sluníčko se zase rolovaly svíč-
ky z plátů včelího vosku. V Berušce 
děti vyráběly andílky a přáníčka  
a nejmladší děti ve třídě Motýlků vy-
tvořily vánoční svícínky. 

Po všech aktivitách a úspěš-
ných akcích pak na všechny dětičky 
čekal ve třídách vánoční stromeček 
a pod ním vytoužené a krásné nové 
dárky od Ježíška.

Michaela Novotná,
Mateřská škola MírováNa mistrovství světa zazářila také děvčata z Hradiště

Během čtyřdenního tanečního ma-
ratonu se v libereckém Babylonu na 
třech parketech představily taneční 
týmy i sóloví tanečníci z Evropy, Asie 
a Afriky. Celkem soutěžilo v 5300 ta-
nečních vstupech na 2000 taneční-
ků, kteří si mohli vytančit krásné po-
háry, diplomy a originální mozaikové 
medaile. Trenéři pak poprvé letos 
získali za zlatá umístění svých cho-
reografií masivní originální medaile 
s logem šampionátu. Celé čtyři dny 
(24. – 27. listopadu 2022) byly strea-
movány do celého světa, a tak si ba-
revnou přehlídku toho nejlepšího, co 
taneční svět nabízí, mohli vychutnat  
i diváci doma.

Na šampionátu se potkávají ta-
nečníci všech stylů a žánrů. Největší 

konkurence bývá v latinsko-americ-
kých a karibských tancích a v kate-
gorii Cheer Pom Pom dance. Právě 
v těchto tancích zápolí pod křídly Ta-
neční a pohybové školy ILMA Turnov 

i děvčata z Mnichova Hradiště.
V kategorii starších dětí repre-

zentovaly Emička Dvořáková, Bar-
borka Dušková a Anička Kolomazní-
ková. V kategorii mladších dětí pak 

soutěžily Sylvinka Šťastná a Viktorka 
Dušková. Všechna mnichovohradišť-
ská děvčata jsou ve svých kategori-
ích mistryněmi světa a my jsme na 
ně náležitě pyšné. Velké úspěchy 
nás ale nenechají usnout na vavří-
nech, protože už netrpělivě vyhlíží-
me další tuzemské ligové soutěže 
a evropský šampionát ve Varšavě  
a Budapešti.

Trenérské rodině Šulcových 
(můžete je znát například jako ta-
neční mistry z místních tanečních) 
děkujeme nejen za sportovní pří-
pravu děvčat, ale také za náročnou 
organizaci celého šampionátu.

Jana Šťastná

Předvánoční čas ve škole a školce ve Veselé
Adventní čas jsme ve Veselé škole 
zahájili už 22. listopadu návštěvou 
Vánoční dílny v muzeu. Vyrábění, 
pečení a příjemné povídání o vánoč-
ních zvycích nás naladilo na tradič-

ní rozsvěcení stromečku na návsi 
ve Veselé. To se uskutečnilo po 
dlouhé odmlce 29. listopadu. Spolu  
s dětmi z mateřské školy jsme připra-
vili pásmo koled, vánočních básní  

a tančení s Popelkou. Stromek se  
k radosti nás všech rozzářil a my 
jsme rádi, že jsme potěšili velké 
množství návštěvníků. Rozhodně na 
nás nezapomněli ani Mikuláš s čerty 

a andělem. A těsně před prázdnina-
mi jsme si mohli užít také muzikote-
rapii a návštěvu kina.

Mateřská a základní škola Veselá
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INZERCE

Podvečer 5. prosince patřil na Ma-
sarykově náměstí Mikulášovi, andě-
lům a čertům, kterých se tu vyrojila 
pořádná banda. Nebyli to čerti le-
dajací, ale představitelé pekelných 
řemeslných cechů. I peklo má totiž 
pilné pracanty, kteří se o něj starají, 
aby nespadlo ostatním čertům na 
hlavu. Děti, které se do čertovských 
řemeslných dílen vydaly, musely 
prokázat, že se nebojí nejen čertů, 
ale ani práce. Odměnou jim pak bylo 
setkání s Mikulášem a anděly, kteří 
jejich odvahu a píli náležitě ocenili.

Mimo to jsme nechali návštěvní-
ky letos uhranout ohňovým uměním 
propojujícím prvky tance, divadla  
a hudby, které všem přítomným 
představilo performerské duo Ker-
le&Artner. K navození předvánoční 
atmosféry přispěli svým vystoupe-
ním i členové Jednoty bratrské. 

Děkujeme všem spolupořada-
telům a nápomocným organizacím  
a spolkům. I díky vám si celá řada 
dětí a rodičů mohla užít tento mi-
mořádný předvánoční podvečer. 
Především pak děkujeme městu 
Mnichovo Hradiště, které celou akci 
financovalo.

Anna Lhoťanová,
Dům dětí a mládeže  

Na Výstavišti Mladá Boleslav

Otevřely se registrace 
do nového kroužku atletiky
Skvělá zpráva pro všechny děti z 3., 
4. a 5. tříd základních škol z Mnicho-
va Hradiště, které se rády hýbou. Od 
února budou ve městě pod značkou 
Kemp vítězů probíhat pravidelné tý-
denní atletické tréninky, které jsou 
vhodné jak pro začátečníky, tak pro 
pokročilé atlety. 

Kroužek se bude konat kaž-
dou středu od 16 hodin, a to až do 
konce školního roku, na Atletickém 
stadionu Josefa Hrona. V případě 
špatného počasí se trénink přesune 
do tělocvičny 2. základní školy. Pro-

bíhat bude pod vedením zkušených 
trenérů a na vybrané tréninky zaví-
tají také hvězdná jména české atle-
tiky! Co byste třeba řekli na trénink 
pod vedením desetibojaře Adama 
Sebastiana Helceleta nebo bývalé 
překážkářky Denisy Helceletové? 

Cena za pololetí činí 1500 Kč. 
Pokyny k platbě vám organizáto-
ři kroužku zašlou po registraci na 
jejich webu www.kempvitezu.cz.  
V případě dotazů se můžete obracet 
na info@kempvitezu.cz. (wes)

Na Hromnice 
světla více...

Vánoční strom na našem náměstí 
zůstal vloni až do Hromnic. Je to dob-
rý nápad, protože i Hromnice mají  
s Vánoci souvislost. 

Když uplynulo 40 dní od naro-
zení Ježíška, putovali s ním rodiče 
do chrámu v Jeruzalémě. Tam je 
přivítal stařec Simeon a proroky-
ně Anna, velmi šťastní, že se Jeho 
narození dočkali (Anně bylo již 84 
let). Simeon vzal Ježíška do náruče 
a řekl rodičům, že se stane světlem 
světa. Na památku této události jsou 
žehnány známé svíčky hromničky.

Krásnými setkáními s Ježíškem 
jsou v naší současnosti adorace. Že 
jste o nich dosud neslyšeli? Můžete 
je prožít v kostelích nebo zprostřed-
kovaně díky přenosům z kaple tele-
vize NOE (obvykle jsou vysílány ka-
ždou středu ve večerních hodinách). 
Při druhé variantě netřeba vypínat 
mobil – poslouží k zaslání SMS s 
vašimi prosbami, díky a vším, co 
komu na srdci leží.

Daniela Břoušková

Shrnutí fotbalového roku 2022

Čertování na náměstí

Tým Sokola Mnichovo Hradiště za-
mířil na turnaj do Karlových Varů na 
pozici pátého týmu v celkovém po-
řadí české skupiny a s odhodláním 
podat co nejlepší výkon. 

To předvedl hned v prvním 
utkání proti Českým Budějovicím, 
kdy vyhrál s lídrem soutěže první set  
a i v dalších setech sehrál s Budějo-
vicemi vyrovnanou partii, i když na-
konec podlehl 1:2. V dalším zápase 
si naši žáci poradili s týmem Jiskry 
Havlíčkův Brod, následně i s VK 
Jirkov, vždy poměrem 2:0. Poslední 
sobotní zápas proti VK Kladno ovliv-
nilo menší zranění našeho libera. 
Celý tým nepodal optimální výkon  
a jednoznačně jsme prohráli 0:2. 

V neděli se naši hráči plně zkon-
centrovali na první utkání proti SKV 
Ústí a oplatili mu porážku z předcho-

Skvělý výsledek žáků Sokola v Českém poháru

zího turnaje zcela jednoznačným vý-
sledkem 2:0. Poté nás sice přehrál 
SK Prosek a v přímém souboji o třetí 
místo jsme podlehli 0:2, ale na závě-
rečné utkání proti VK Příbram jsme 
se opět připravili výborně a podali 
skvělý výkon v první sadě, kdy jsme 

soupeře deklasovali 25:10 a ve dru-
hé sadě jsme nakonec uhájili tříbo-
dové vítězství. V závěru jsem  odvrá-
tili setbol soupeře a vyhráli tak 2:0.

Obsadili jsme čtvrté místo  
a nevýrazně hrající Příbram skončila 
až osmá. Díky tomu jsme poskočili 

na celkovou čtvrtou příčku v žeb-
říčku českých týmů a v lednu si tak  
v Mnichově Hradišti zahrajeme prv-
ní ligu Českého poháru i po spojení  
s moravskou skupinou.

Kádr týmu Sokola Mnichovo 
Hradiště tvoří hráči: Tadeáš Bara-
novský, Martin Benda, Štěpán Bu-
beník, Marek Jansta, Vítek Kysela, 
Vítek Pospíšil, Tomáš Skřivan, Kryš-
tof Škorpil, Ondřej Švejdar a kapitán 
Vojtěch Veselý. Trenéři týmu Jiří 
Skřivan a Luděk Maier.

Všem tímto gratulujeme ke 
skvělé hře a pěknému výsledku  
a budeme držet palce do dalších 
bojů 21. a 22. ledna v Mnichově 
Hradišti.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

V Železném Brodě se na konci lis-
topadu konal již 16. ročník turnaje 
fotbalistů nad 35 let. V konkurenci 
sedmi týmů ze tří krajů uspěl tým  
z Mnichova Hradiště složený z hráčů 
ve věku od 36 do 53 let (nejstarší byl 
gólman Pavel Šimíček, který si za 
své zákroky vysloužil trofej nejlepší-
ho brankaře turnaje). 

Hráči MSK vyhráli všechny 
své zápasy a s celkovým skóre 16 
vstřelených branek a čtyři obdržené 
se bezkonkurenčně stali vítězem 
turnaje před druhým týmem Doubí 
Liberec. Na třetím místě skončil tým 
z Lázní Bělohrad. V poli poražených 

Garda MSK ovládla turnaj 
v Železném Brodě

zůstal například domácí tým Želez-
ného Brodu a také tradiční účastník, 
náš soused z Bakova. Nejlepším 
střelcem se stal náš Michal Jíra  
s deseti brankami na svém kontě. 

Mnichovohradišťská stará garda 
nastoupila v tomto složení: Pavel 
Šimíček, Martin Hrdina, Michal Jíra, 
Daniel Šimíček, Tomáš Král, Tomáš 
Hofman, Jiří Zajíček, Aleš Kohout, 
Michal Šosvald, Aleš Skalický, Pavel 
Halbich, Jaroslav Bárta a hrající ma-
nager Aleš Janatka.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK

Mladší přípravka 
(ročníky 2014-2015)

V naší mladší přípravce je jede-
náct chlapců a jedna dívka. Během 
podzimu jsme absolvovali několik 
přátelských utkání, jak s místními 
kluby, jako je SK Klášter nebo So-
kol Kněžmost, tak jsme vyjížděli  
i za kluky z FK Turnov nebo Slovanu 
Liberec. V letošní zimní části jsme 
odehráli i několik halových turnajů.

Rok 2022 jsme završili vítěz-
stvím na turnaji v Bělé pod Bezdě-
zem. Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen náš hráč David Pfeifer. 
Následné zakončení sezony, pose-
zení s dětmi i rodiči, jsme si všichni 
společně užili.

Starší přípravka 
(ročníky 2011-2013) 

Po povedené jarní části sezóny, 
kdy jsme se v rámci severočeské 
skupiny krajského přeboru zařadili 
do horní poloviny osmičlenné sku-
piny (a to i přesto, že jsme zpravi-
dla nastupovali proti o rok starším 
soupeřům), zažil během podzimu 
náš tým neobvyklý nápor zájmu dětí  
z Mnichova Hradiště i okolí. Aktu-
álně k nám na tréninky dochází re-

kordních 36 dětí, které vede celkem 
šestičlenný trenérský tým. Podob-
ně širokou členskou základnou se 
nemůže pravděpodobně pochlubit 
žádný další tým v našem okolí, a to 
nejen z fotbalového prostředí... 

Díky širokému kádru, kvalitnímu 
tréninkovému procesu spojenému 
s chutí na sobě pracovat i ideálním 
podmínkám, které má náš tým v are-

álu městského fotbalového stadionu, 
na sebe nenechaly úspěšné výsled-
ky dlouho čekat. Od samého počát-
ku podzimní části se držíme v čele 
soutěže a soupeříme o první příčku 
společně s naším hlavním rivalem  
z FK Turnov. Ostatní manšafty sle-
dují první dva týmy s notným odstu-
pem. 

Vysokou fotbalovou kvalitu uká-

zal náš tým v úspěšných soutěžních 
kláních, vyrovnaných přátelských 
zápasech s fotbalovou akademií 
ligového FK MB, ale dokazuje ji pře-
devším v rámci aktuálně běžící halo-
vé sezóny. Zde náš tým zatím jasně 
dominuje, ze čtyř turnajů konaných  
v pražských Říčanech, dvakrát  
v Bělé pod Bezdězem a na domá-
cí palubovce v Mnichově Hradišti 
přivezl po naprosto suverénních 
vystoupeních čtyři poháry za první 
místa. V rámci všech čtyř turnajů za 
sebou nechal celkem 26 soupeřů ze 
středních i severních Čech, s bilancí 
24 odehraných zápasů, 22 výher,  
1 remíza a 1 prohra při naprosto do-
minantním skóre 81:3. 

 Tyto výsledky ukazují, jak vel-
ký pokrok náš tým za poslední rok 
udělal a zároveň dodávají našim 
svěřencům chuť do další práce  
v roce 2023. Za kalendářní rok 2022 
patří celému týmu i trenérskému štá-
bu velké uznání a poděkování a po 
krátké vánoční pauze se již společ-
ně těšíme na pokračování úspěšně 
rozjeté sezóny.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

Úspěšný tým starší přípravky na podzim slavil jeden úspěch za druhým.

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

JE NA FACEBOOKU
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Lehký krok v roce 2023
Máme tu nový turistický rok, do kte-
rého vám chceme popřát lehký krok 
a spoustu prima cestovatelských 
zážitků. Vydáte se na nějaký výlet 
s námi? Pokud ano, můžete se těšit 
na pestrou nabídku různých senior-
ských akcí, jež si pro vás připravují 
Helena Pöllová, Vladimíra Hančlo-
vá a Jitka Thorovská. Těší nás, že 
máme ve svém středu takto aktivní 
dámy, které se nebojí „jít s kůží na 
trh“, vymyslet výlet, nejprve si vše 
individuálně projet a projít a pak 
s sebou vzít i další seniory. Jejich 
akce patří k těm nejhojněji navště-
vovaným.

Opět chystáme jednodenní výlet 
do Prahy, rodinný víkend, vodáckou 
akci, cyklovýlet za sakrálními památ-
kami, noční přechod, něco pro děti a 
mnohé další akce, jež už si našly své 
příznivce. Kromě členů výboru mni-
chovohradišťského odboru KČT si je 
pro vás připravují naši již osvědčení 
členové či příznivci: Lukáš Umá-
čený, Petr Hladík, Jana Jedličková  
a Pavel Mach. Jim všem (i výše jme-
novaným dámám) bych ráda vyjád-
řila své poděkování za ochotu, čas  
a nadšení, s jakými obohacují výlet-
ní nabídku Klubu českých turistů.

Pokud zrovna nejste typ na hro-
madné akce (ale věřte, že ty naše 

až tak moc hromadné nejsou), na-
hlédněte případně pro inspiraci na 
náš web www.kct-mh.cz. Najdete 
zde popisy našich již uskutečněných 
výletů, třeba vás některý zaujme na-
tolik, že jej budete chtít zrealizovat 
sami. 

Naše aktivita je v zimě zcela mi-
nimální, chystáme program na jarní 
a podzimní měsíce, leč před sebou 
máme členskou schůzi ve středu 11. 
ledna od 17 hodin ve Volnočasovém 
centru, kde jednak zhodnotíme uply-
nulý rok 2022, necháme nahlédnout 
pod pokličku roku současného a pro-
bereme i financování našeho odboru 
a další nezbytnosti. Nicméně půjde 
pro nás o velmi příjemnou možnost 
potkat se s našimi členy, odbýt si 
oficiality a doptat se na to, co z naší 
nabídky funguje nebo co by se v ní 
mohlo ještě objevit, či přivítat další 
aktivní zájemce o organizování vý-
letů pro širokou veřejnost. Nemusíte 
být totiž členem, abyste se mohl stát 
vedoucím našich akcí! Pokud o or-
ganizaci nějakého výletu uvažujete, 
neváhejte a přijďte na naši členskou 
schůzi. Rádi vás uvidíme!

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Zemřel Eduard Jan Havránek, dlouholetý 
ředitel gymnázia a oblíbený pedagog
Ve středu 7. prosince 2022 nás 
opustil Mgr. Eduard Jan Havránek, 
dlouholetý ředitel a pedagog Gym-
názia Mnichovo Hradiště, který zá-
sadním způsobem formoval charak-
ter školy, generace svých žáků, své 
kolegy, ale také naše město. 

V prvních svobodných volbách 
po revoluci se Eduard J. Havránek 
stal zastupitelem a následně přes 
dvacet let v městském zastupitel-
stvu působil. Do života uváděl nejen 
studenty, ale také manželské páry 
a se svým výborným řečnickým ta-
lentem nechyběl u řady významných 
událostí. Pamatovat si jej můžeme 
z vystoupení Dětského pěveckého 
sboru Zvonky i z mnoha dalších akcí 

a událostí, které moderoval. V roce 
2019 mu byla udělena cena za celo-
životní přínos pro město. 

Obyvatelé města mohou dě-
kovat šťastným okolnostem, které  
pana Havránka v roce 1982 zavály 
do zdejších pedagogických vod. 
Sám však v medailonku natočeném 
u příležitosti udělení ceny města pro-
hlásil, že je za toto životní rozhodnutí 
rád a že za výhled na vrch Mužský, 
na který se díval každé ráno z okna, 
by se mělo platit.

V úctě k osobnosti pana Ha-
vránka byly vlajky města staženy na 
půl žerdi a na radnici byly vyvěšeny 
černé prapory.

Redakce

Čtyřicet let s Edou
7. prosince 2022 odešel Eduard Jan 
Havránek, učitel a ředitel místního 
gymnázia, divadelník a ochotník, 
moderátor kulturních akcí, nositel 
Ceny města za celoživotní přínos – 
prostě všestranná osobnost nejen 
Mnichova Hradiště, ale i širšího regi-
onu. Znala jsem ho od studentských 
let – už tehdy jsme mu my, studenti, 
neřekli jinak než prostě Eda – pozdě-
ji jsme se stali kolegy a samozřejmě 
jsme si potykali, snad tedy nebude 
vnímáno jako dehonestující, bude-li  
má vzpomínka na něj zcela osobní 
a neoficiální.

Na první setkání s Edou si pa-
matuji zcela přesně: V roce 1982 se 
stal ředitelem gymnázia v Mnichově 
Hradišti a nás, maturanty, začal učit 
v rámci občanské výchovy dějiny 
filozofie. Byli jsme uchváceni jeho 
vyprávěním o antických filozofech, 
imponovalo nám i to, že v čele školy 

náhle stanul člověk mladý na těle i 
na duchu, vtipný a pohotový rétor. 
Získal si nás tehdy stejně jako od té 
doby další generace studentů. Ob-
líbeným a milovaným pedagogem 
zůstal až do svého odchodu do dů-
chodu v roce 2011.

Když jsem se po studiích a 
mateřské dovolené vrátila na gym-
názium jako učitelka, Eda stále učil 
češtinu, dějepis a základy spole-
čenských věd. Založil a jako režisér 
také vedl studentský divadelní sou-
bor Hla-divadlo, který s inscenací 
Werichovy pohádky Fimfárum získal 
řadu ocenění. Studenty měl prostě 
rád, respektoval je a oni mu to vra-
celi na oplátku – v hodinách češtiny 
jim barvitě zprostředkoval velké pří-
běhy světové literatury a mnohé tak 
inspiroval k aktivnímu čtenářství, dě-
jepis byl v jeho podání nekonečným 
barvitým dobrodružstvím. A jaký byl 

kolega? Laskavý a s nadhledem, 
zábavný společník, vždy dobře nala-
děný. Nikdy si nestěžoval a takzvaně 
„nebrblal“. Ze školy Eda definitivně 
odešel až tehdy, když už mu v po-
kračování učitelské kariéry bránilo 
zhoršující se zdraví.

V roce 2014 jsem byla poprvé 
zvolena do zastupitelstva města – 
Eda byl v té době již zkušeným za-
stupitelem a byl naprosto přirozeně 
respektován všemi bez ohledu na to, 
za které politické uskupení se kdo do 
komunální politiky dostal. To už měl 
vážné zdravotní problémy a hůř cho-
dil, stále ale zůstával důležitým akté-
rem místního kulturního života – hrál 
divadlo v ochotnickém souboru Tyl, 
a zejména uváděl koncerty pěvecké-
ho sboru Zvonky. Jeho nominace na 
Cenu města za celoživotní přínos v 
roce 2016 tak byla jaksi přirozeným 
důsledkem toho všeho.

Na jaře 2021 jsme byly s kole-
gyní Janou Edovi popřát za učitelský 
sbor k životnímu jubileu. Z návštěvy 
měl radost a vyprávěl nám, jak si 
každé ráno nejdřív přečte novinky 
na internetu, pak jde na malou vy-
cházku (přesněji řečeno pro cigarety 
do stánku), v poledne mu přivezou 
oběd, pak si dá kávu a čte si… Ne-
stěžoval si na zdraví či osamělost, 
vyzařovala z něj spokojenost a vůle 
užít si ty radosti, které ještě život 
skýtá.

A takhle budu na Edu vzpomí-
nat. Věřím, že tam někde nahoře 
sedí v křesle se sklenkou červené-
ho vína v jedné a nepostradatelnou 
cigaretou ve druhé ruce a trochu 
potutelně se usmívá, protože ví, že 
všeho je jen dočasu….

 Lenka Sosnovcová

Sbohem pane profesore
„Sbohem pane profesore“ a „Panu 
učiteli s láskou.“ Že vám to nic ne-
říká? Myslím, že mnoha lidem ano. 
Jsou to, dle mého názoru, velmi 
pěkné filmy z učitelského prostředí. 
A právě na tyto dva filmy jsem si 
vzpomněl, když jsem se dozvěděl tu 
velmi smutnou zprávu o úmrtí profe-
sora Eduarda Havránka.

Nikdy by mě nenapadlo, že mě 
tato smutná zpráva tak zasáhne. 
Vždyť patřil k mnoha, mnoha dalším 
lidem, které jsem v tomto městě znal 
a znám.  A přesto se mi zdá, že nám 
byl nějakým způsobem bližší. Do-
konce si myslím, že se i tak trochu 

stal nenápadnou „ duší“ i naší rodiny.  
Naše dcera měla to štěstí, že mohla 
být studentkou pana profesora. Do-
dnes na něho velmi ráda s úsměvem 
a láskou vzpomíná. Hlavně na to, co 
ji naučil a jakým způsobem vedl vý-
uku. Na přání mé dcery byl později 
i jejím oddávajícím a po určité době 
vítal do života v Mnichově Hradišti 
také naše vnoučata – vítání občánků 
jistě všichni znáte. Dá se říci, že byl 
u všech významných událostí naší 
rodiny. 

Nikdy nezapomenu, mimo jiné, 
na naše náhodná setkání na autobu-
sové zastávce u sokolovny, kde pan 

profesor čekával na spoj na Mladou 
Boleslav. Na můj pozdrav vždy od-
pověděl s úsměvem na tváři, proho-
dil se mnou několik slov či vět. Bylo 
to takové milé pohlazení po duši. Je 
to opravdu zajímavé, že jeho výraz 
v obličeji při setkání nikdy nebyl 
obyčejný nebo snad mrzutý. Vždy 
byl plný úsměvu. Opravdu vzácný 
člověk. 

Člověk často slýchává tu zná-
mou „poučku“ o tom, že každý je 
nahraditelný. Možná určitým způ-
sobem ano. V tomto případě si ale 
nejsem tak docela jistý. Vlastně si 
nejsem jistý vůbec. Protože pan pro-

fesor Havránek byl pouze jeden. A 
ten se asi jinak nahradit nedá. Jedi-
né, co může být pro nás útěchou po 
„odchodu“ pana profesora, je to, že 
sice zanikne jeho tělesná schránka, 
ale jeho vzácná duše bude žít dál. 
Jednoho dne se jistě vrátí v určité 
podobě, v určité bytosti, která bude 
dále šířit jeho moudrost, rozum, lás-
ku a přátelství.

Jedno přísloví či spíše zvolání 
praví: „Král zemřel, ať žije král!“. Ta 
první část se stala, je pravdivá, ale 
co dál...? Čest jeho památce.

Stanislav Novák

Spolek genealogů zve na 
schůzky v prvním pololetí
Mnichovohradišťský spolek genealo-
gů sdružuje přes tři desítky nadšen-
ců zkoumajících své předky, vzá-
jemné příbuzenské vazby a původy 
rodů a příjmení v našem regionu. Už 
téměř šest let se schází s výjimkou 
letních prázdnin pravidelně každý 
měsíc. V době covidu probíhaly 
schůzky částečně on-line. Ukázaly 
se jako zajímavá možnost interakce, 
a tak, umožňuje-li to situace, schůz-
ky se konají ve dvojí formě zároveň.

Sdružení nadšenců zve na nej-
bližší schůzky do Domu Ludmila (Na 

Návsi 229, Veselá), případně se ke 
schůzkám můžete připojit i on-line.

Schůzky jsou naplánované na 
14. února, 14. března, 11. dubna, 
16. května a 13. června, a to vždy od 
17:30 hodin.

Změna plánovaných aktivit je 
vyhrazena. Aktuality a podrobnosti 
sledujte na webu www.rodokmeny-
mh.cz či se informujte na telefonním 
čísle 724 700 656.

Petr Novák,
Mnichovohradišťský spolek 

genealogů

CHODÍM PO MĚSTĚ
Milí spoluobčané, s důvěrou kráčejme novým rokem 2023. Přejme si navzá-
jem, ať máme dostatek sil na zdolání překážek, a zároveň se radujme z ka-
ždé chvilky pohody. Nejvíc sil nám ubírají starosti a obavy, které se nakonec 
obvykle ukáží být zbytečnými. Každý čas je takový, jaký k němu zaujmeme 
postoj. Vnímejme tedy rok 2023 optimisticky!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS



10 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ LEDEN 202310 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Do muzea za vánočními 
zvyky dorazilo tisíc dětí

Poslední letošní vydání 
sborníku OJKT je na světě
Letošní poslední číslo časopisu Od 
Ještěda k Troskám přináší opět zají-
mavé články. Mnichovohradišťska se 
týká článek Jany Brůžkové o mohel-
nickém mlynáři Josefu Sezemském, 
z jehož iniciativy bylo v 2. polovině 
19. století postaveno či obnoveno 
několik soch, například v Mohelnici, 
v Podolí či na Trenčíně. 

Fotografie na titulní stránce 
zve k přečtení příspěvku botaničky 
Mileny Roudné (autorky brožury  
o památných stromech Mnichovo-
hradišťska) o obnově Sedmihorských 
mokřadů, projektu, jemuž byla a je 
věnována poměrně velká mediální 
pozornost. Vladimír Louda ve vel-
mi zajímavém a fundovaném textu  
s názvem Nad Střelčí stojí vy-
hlídka… zpracoval historii zaniklé 
vesničky Skařišov, která musela 
ustoupit těžbě písku ve Střelči u 
Mladějova. Rubrika 100 let OJKT 
představuje další dva významné 
prvorepublikové přispěvatele do 
sborníku – kněze Josefa Voborníka 
z Vlastibořic a řídícího učitele z Mod-
řišic Josefa Škodu, který se stal obě-
tí nacistické okupace. Lenka Křížová 
ve svém seriálu o farních hřbitovech 
představuje ten všeňský, kde je po-
chována řada známých osobností. 

Lubomír Krsek připomíná 110 let od 
aviatické produkce Eugena Čiháka, 
bratrance Ing. Jana Kašpara, v Tur-
nově. Čtenář se může seznámit také 
s textem popisujícím návštěvu pre-
zidenta Masaryka v Turnově v roce 
1922, který byl v časopise uveřejněn 
v roce 1929. 

Kromě článků výše zmíněných 
najdeme v čísle ještě další texty,  
s historickým námětem, vzpomínky 
či aktuální informace o nových kni-
hách či výstavách.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Nebýt LIAZu, tak je dnes Hradiště druhý Bakov, je přesvědčený Vratislav Šverma
společná řešení. Motivace byla 
jasná – u vás lidi pracují, ve městě 
žijí, takže se to bude zkrátka řešit 
společně. Brzy se ten formát změnil 
a ředitelé za sebe začali posílat ná-
hrady. Tak jsem se na tato jednání 
dostal i já. Každopádně to ale fun-
govalo. Ring měl později funkci na 
kraji v bytové komisi, což se projevilo 
v tom, že se v Hradišti začaly stavět 
panelové domy. První byly v Lidické, 
kde je stavěl právě LIAZ. To sem lá-
kalo další a další lidi.

Počítám, že v 60. a 70. letech byl 
LIAZ na vrcholu. Co jeho konec v 
90. letech?

To byl smutný příběh. LIAZ 
dlouho táhl celé RVHP. Se západem 
jsme se rovnat nemohli, ale ve vý-
chodním bloku šlo o nejlepší náklad-
ní vozy. Konkurovala nám jen Tatra, 
která měla velké zastání na minister-
stvu. Sověti totiž tatry potřebovali na 
Sibiř, kde vzduchem chlazené moto-
ry preferovali. Po Tatře se dočkalo 
podpory AZNP, dnešní Škodovka, 
protože bylo cílem, aby každá rodi-
na měla auto. Když se mělo dostat 
konečně na LIAZ, přišla revoluce a 
LIAZ se té dlouho slibované podpo-
ry nedočkal. Byly tady sice snahy o 
záchranu, ale nic, co by stálo za řeč.

Kdy jste do LIAZu nastupoval vy?
Studoval jsem strojařinu v Liber-

ci a chtěl se dostat do Boleslavi do 
automobilky. Protože jsem ale nebyl 
v partaji, neměl jsem šanci a rovnou 
mi řekli, ať to ani nezkouším. LIAZ, 
kam jsem to chtěl zkusit místo toho, 
měl v té době zase zákaz brát vyso-
koškoláky, dostávali se tam pouze 
průmyslováci. Dvakrát jsem byl v 
LIAZu v konstrukci o prázdninách na 
brigádě a dostal dokonce od nadří-
zených papír na to, že mě po škole 
vezmou. V roce 1966, když už to šlo, 
jsem přešel do LIAZu z benátecké-
ho Karba, kde jsem pracoval do té 
doby. Nastoupil jsem do technického 
vývoje, protože v konstrukci už bylo 
všechno jinak, byli tam jiní lidé a pro 
mě neměli místo. Z technického vý-
voje mě potom pan Truhlář vytáhl do 
investiční výstavby, která se tenkrát 
zakládala. Tam jsem strávil přes 30 

Nebýt Vratislava Švermy z Veselé,  
o LIAZu bychom toho dnes věděli 
podstatně méně. Právě jemu vděčí-
me za zachování cenných dokumen-
tů, zmapování historie někdejšího 
národního podniku i za zaznamená-
ní vzpomínek pamětníků. Pan Šver-
ma v rozhovoru pro Kamelot zavzpo-
mínal na 30 let prožitých v LIAZu na 
úseku investiční výstavby, přiblížil 
klíčové okamžiky podniku a na závěr 
se podělil i o jedno překvapení.

Povězte mi, pane Švermo, čím to 
je, že i dnes nedá na LIAZ tolik 
Hradišťáků dopustit? Jak důležité 
místo už neexistující závod v his-
torii Mnichova Hradiště má?

Nebýt LIAZu, tak je Hradiště 
druhý Bakov. Co bychom tu měli bez 
něj... Frutu, to je – jen pro pořádek  
– dnešní Kofola, potom za kolejemi 
Severku, kde se šily oděvy, cukrovar 
a to by bylo z těch větších všechno. 
Sklárna byla v době, kdy přišel LIAZ, 
pryč a žádný jiný průmysl jsme tu 
neměli.

Předpokládám, že fabrika se podí-
lela i na proměně města. Od kon-
ce 50. do začátku 70. let vzrostl 
počet obyvatel Hradiště, tuším,  
o třetinu. 

To je možné. Podobně jako 
dnes do Škodovky se do LIAZu sjíž-
děli lidé z širokého okolí. Z Osečné, 
České Lípy, Bělé pod Bezdězem a 
okolních vesnic, Bousova, Sobotky... 
Škodovce LIAZ dost lidí sebral. Bo-
leslavská automobilka se tak začala 
rychleji rozvíjet až v momentě, kdy 
LIAZ už končil. Ale vezměte si, co 
se v Hradišti díky LIAZu všechno 
postavilo. Cihlové domy naproti so-
kolovně, paneláková výstavba, lité 
domky... LIAZ do toho vkládal vlast-
ní peníze a hlavně lidem půjčoval 
nákladní auta, spousta se toho tak 
mohlo udělat svépomocí. Velkou roli 
v tom hrál také tehdejší předseda 
MNV Josef Ring. Ten v jednu chví-
li sezval všechny ředitele ze všech 
větších podniků ve městě ke spo-
lečnému jednání a následně s nimi 
zavedl pravidelná měsíční setkání, 
na kterých se měly řešit problémy 
města i místních podniků a hledat 

Anebo si vzpomínám na další 
velkou věc. V místě, kde stával do-
nedávna komín, bývala uskladněná 
péra. Některá pod plachtou, některá 
ne, a jak byla promaštěná, za deště 
stékalo to konzervační mazadlo do 
země. LIAZ dostal tučnou pokutu a 
musel to místo podbetonovat. Nikdo 
nám na to tehdy nechtěl dát peníze. 
Zrovna se ale stavělo hoškovické le-
tiště. Ten beton používaný na letišti 
byl laciný a dost vydržel, a tak jsme 
se tam domluvili. Akorát to mělo zá-
drhel – byl v něm použitý radioaktiv-
ní písek z dolů v Příbrami. To mi do 
těch předávacích papíru na poslední 
chvíli připsali s tím, že na venkovní 
použití to nevadí. Jenže další kontro-
la vyžadovala nejen podbetonování 
toho skladu pér, ale vyloženě stavbu 
haly. Po nějakých peripetiích jsme 
halu postavili tak, aby mohl skrze ni 
proudit vzduch. Když LIAZ skončil, 
novým majitelům už to asi nikdo ne-
řekl a halu upravili tak, aby se dala 
kompletně zavírat. Počítám ale, že 
za ta léta už se to snad vyvětralo.

Do jakého roku jste byl v LIAZu.
Do roku 1996.

Jak to v té době v závodě vypada-
lo? Poslední vůz byl vyroben až v 
roce 2003, že?

To je pravda, ale ten už se tady 
jen montoval. Člověk, pro kterého 

let, po odchodu vedoucího na jeho 
místě.

Přestože nejste stavební inženýr...
Jsem strojní inženýr se specia-

lizací na spalovací motory. Protože 
jsem ale neměl způsobilejší lidi, byl 
jsem to právě já, kdo třeba s Teplo-
technou Olomouc vyjednával stavbu 
liazáckého komínu. Toho, který šel 
koncem loňského roku k zemi.

Počítám, že zrovna výstavba ko-
mínu byla velká věc. Měl jste i dal-
ší podobně zásadní úkoly?

Jednou se stalo, že nám po vy-
datných deštích začala ujíždět část 
areálu ve svahu nad Jizerou. Dnes 
je v těch místech betonová opěrná 
zeď, ale tehdy tam nebylo nic. Jen 
hala postavená na navážce. U ředi-
tele se objevili dva mladíci, kteří se 
představili s tím, že jsou z STB a kri-
minálky a že nás musí vyslechnout. 
Prý, kdo za to může. Nevím, co mě 
to napadlo, ale řekl jsem jim: Pánbůh 
a počasí. To jsem měl namále. Asi 
si mysleli, že tam někdo vrtal, aby 
způsobil sabotáž. Přitom se nor-
málně naplnily někdejší cukrovarské 
kálky a stoupla podzemní voda. Celé 
okolí stojí na jílu, takže nakonec bylo 
třeba zajistit celé místo betonovými 
piloty proarmovanými dohromady. 
Málem jsem šel sedět za něco, za 
co jsem nemohl.

Asi takhle. Jednou, snad v roce 
2007, jsem seděl v muzeu a probíral 
se dokumenty, o které jsem vedoucí 
muzea požádal v souvislosti s bá-
dáním o Švermácích. Do vedlejší 
místnosti přišel člověk, který uváděl, 
že má zájem o materiály spojené s 
LIAZem. Jana Dumková rovnou hlá-
sila, že toho moc k dispozici není, a 
přinesla velkou krabici, ve které byly 
ovšem jen tři fotografie nadepsané 
„montáž“. Nevydržel jsem to, vložil 
se do toho a přiznal, jaké dokumen-
ty mám doma. Díky nim a mému 
vyprávění pak vznikla výstava, na 
kterou přišla spousta lidí. Díky tomu 
se podařilo identifikovat řadu lidí na 
fotografiích. Dnes už by se to nepo-
vedlo, protože řada pamětníků už 
nežije. Jsem rád, že jsme to stihli, 
bylo to na poslední chvíli.

Dnes jste člověkem, který o histo-
rii LIAZu publikuje asi nejčastěji. 
Věnoval jste se historii už během 
své práce v LIAZu?

To ne. K historii jsem se dostal 
až přes rodokmeny. Zpracovával 
jsem si své rodinné kořeny, od toho 
jsem se dostal k historii Veselé 
(Vratislav Šverma je autorem knihy 
Proměny Veselé, pozn. red.) a sou-
běžně i k LIAZu.

Čím to, že vás LIAZ tak zajímá? 
Zdaleka to není jen o autech, že?

Zajímá mě fenomén celého toho 
podniku. Auta ale samozřejmě taky. 
Tím spíš, že k jejich opravě stačí 
klubo drátu, kladivo a kleště. A pak 
ještě čtrnáctka, sedmnáctka a deva-
tenáctka klíč. To už je dnes, kdy se 
porouchané osobní i nákladní auto 
musí odstavit a předat servisu, těžko 
představitelné. 

Co se týče LIAZu, máte stále co 
zpracovávat?

To tedy mám. S organizátory 
té velké připomínky LIAZu, která se 
chystá na květen, jsem se domluvil, 
že při této příležitosti vydáme knihu, 
ve které zúročím veškeré materiály 
a poznatky o LIAZu. Rozhodně tedy 
mám na čem pracovat.

Martin Weiss

se tohle auto dávalo dohromady, 
aby s ním potom jel Rally Dakar, 
musel nejdřív objet celou republiku 
a sehnat náhradní díly a pak sehnat 
partu, která montáž zajistila.

Sériová výroba běžela do kdy?
To si přesně nevzpomínám, ale 

v druhé polovině 90. let každý rok 
těch vyrobených aut ubývalo. Na 
konci století už to byly dvě stovky aut 
ročně, a tak nebylo ani třeba propou-
štět lidi – odcházeli sami. Ekonomic-
ky už se výroba nemohla vyplácet.

Před chvílí jste zmínil svého ve-
doucího, pana Truhláře. To je ten, 
po kterém jste zdědil dokumenty 
spojené s LIAZem, z nichž čerpá-
te při zpracovávání historie pod-
niku?

Přesně tak. Byl to člověk, kte-
rý měl rád historii, a tak si některé 
zajímavé dokumenty zakládal, že 
s nimi ve stáří třeba nějak naloží. 
To bohužel nestihl. Krabici jsem po 
něm zdědil já. Když jsem do dů-
chodu odcházel já, vzal jsem si ji s 
sebou domů. Bývalo totiž zvykem při 
takové příležitosti přistavit kontejner 
a to, co hoří, do něj naházet a spálit. 
Díky tomu, že jsem část dokumentů 
zachránil, jsem mohl později řadu 
dokumentů věnovat muzeu.

Jak významný byl tento dar?

V muzeu od konce listopadu do 
prosince probíhal každé dopoled-
ne školní vánoční program. Během 
něj se při pečení cukroví, zdobení 
svíček, tvoření dárkových taštiček 
a povídání o vánočních zvycích, 
pokrmech a tradicích vystřídalo v 
prostorách slavnostně vyzdobeného 
muzea téměř tisíc dětí z 1. až 5. tříd, 
a to jak ze škol z Mnichova Hradiště, 
tak i z okolí.

Celým programem děti prováze-

ly zkušené lektorky, Alena Bajerová, 
Alena Bukvičková, Jana Havlíková, 
Eva Koutová, Marie Králová, Jitka 
Mazánková, Helena Pöllová a Mi-
roslava Rydvalová, kterým bychom 
ještě jednou rádi poděkovali za jejich 
čas a energii, kterou do tohoto vá-
nočního programu vložily.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Tribuna MSK vydala během 
rekonstrukce tajemství

Vratislav Šverma pracoval v LIAZu mezi roky 1966 a 1996, většinu z toho na úseku investiční výstavby. 

V areálu MSK probíhá rekonstrukce 
divácké tribuny. Investice ve výši 560 
tisíc Kč umožnila dotace ze Středo-
českého kraje (400 tisíc Kč) a z 
města Mnichovo Hradiště (109 tisíc 
Kč). Zbytek uhradí klub z vlastního 
rozpočtu. Kompletní obměny se po 
více než 80 letech dočkají všechny 
pochozí plochy, schodiště, dlažby, 
sedačky a také vnitřní fasáda. 

Na zahájení prací čekalo vedení 
MSK s napětím. Velkou zvědavost 
totiž vzbuzovalo to, co se podaří ob-
jevit pod tribunou, kam se nikdo ne-
podíval od dokončení tribuny v roce 
1942. Jak se ukázalo, očekávání 
byla na místě.

Pod konstrukcí tribuny se poda-
řilo nalézt celou řadu materiálů, a to, 
díky zastřešení tribuny, ve výborném 
stavu. Například kompletní účetnic-
tví fotbalového klubu z roku 1944, 
dokumenty podepsané známým 
mnichovohradišťským stavitelem 
Dámcem, ale také průkaz a fasovací 
knížku jistého člena SS Waffen litev-
ského původu s vloženou podoben-
kou Adolfa Hitlera. Všechny tyto ma-
teriály rozšíří fond 2. světové války 
městského muzea.

MSK hodlá rekonstrukci tribuny 
dokončit nejpozději v únoru, aby 
bylo zázemí pro diváky připravené 
před zahájením sezóny. (wes)
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1 BIO  - každé sudé úterý *
2 PLAST  - každá sudá středa
3 PAPÍR  - každý druhý sudý čvrtek
4 SKO - MH město  - každou lichou středu (120l a 240l nádoby)
5 SKO - ostatní místní části  - každý lichý čvrtek (120l a 240l nádoby)

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

ČERVENEC SRPEN

BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN

* svoz BIO bude v lednu, únoru a prosinci jednou za čtyři týdny                                                                                                                                         
svoz SKO z 1100l kontejnerů - každé pondělí                                                                                                                                                              

svoz SKO z podnikatelské činnosti - pátky

Svozové temíny se mohou v případě nutnosti operativně změnit. 

2023
LEDEN ÚNOR

LISTOPAD PROSINEC

ZÁŘÍ ŘÍJEN

svoz odpadů od rodinných domů od 1.1.23

MNICHOVO 
HRADIŠTĚ

pravá část města - MH VÝCHOD
Veselá, Dobrá Voda, Lhotice, Dneboh 

a Olšina

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
26 27 28 29 30 31 1 L 30 31 1 2 3 4 5

L 2 3 4 5 6 7 8 S 6 7 8 9 10 11 12
S 9 10 11 12 13 14 15 L 13 14 15 16 17 18 19
L 16 17 18 19 20 21 22 S 20 21 22 23 24 25 26
S 23 24 25 26 27 28 29 L 27 28 1 2 3 4 5
L 30 31 1 2 3 4 5 S 6 7 8 9 10 11 12

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 27 28 1 2 3 4 5 L 27 28 29 30 31 1 2
S 6 7 8 9 10 11 12 S 3 4 5 6 7 8 9
L 13 14 15 16 17 18 19 L 10 11 12 13 14 15 16
S 20 21 22 23 24 25 26 S 17 18 19 20 21 22 23
L 27 28 29 30 31 1 2 L 24 25 26 27 28 29 30
S 3 4 5 6 7 8 9 S 1 2 3 4 5 6 7

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 1 2 3 4 5 6 7 S 29 30 31 1 2 3 4
L 8 9 10 11 12 13 14 L 5 6 7 8 9 10 11
S 15 16 17 18 19 20 21 S 12 13 14 15 16 17 18
L 22 23 24 25 26 27 28 L 19 20 21 22 23 24 25
S 29 30 31 1 2 3 4 S 26 27 28 29 30 1 2
L 5 6 7 8 9 10 11 L 3 4 5 6 7 8 9

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 26 27 28 29 30 1 2 L 31 1 2 3 4 5 6
L 3 4 5 6 7 8 9 S 7 8 9 10 11 12 13
S 10 11 12 13 14 15 16 L 14 15 16 17 18 19 20
L 17 18 19 20 21 22 23 S 21 22 23 24 25 26 27
S 24 25 26 27 28 29 30 L 28 29 30 31 1 2 3
L 31 1 2 3 4 5 6 S 4 5 6 7 8 9 10

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
L 28 29 30 31 1 2 3 L 25 26 27 28 29 30 1
S 4 5 6 7 8 9 10 S 2 3 4 5 6 7 8
L 11 12 13 14 15 16 17 L 9 10 11 12 13 14 15
S 18 19 20 21 22 23 24 S 16 17 18 19 20 21 22
L 25 26 27 28 29 30 1 L 23 24 25 26 27 28 29
S 2 3 4 5 6 7 8 S 30 31 1 2 3 4 5

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne
S 30 31 1 2 3 4 5 S 27 28 29 30 1 2 3
L 6 7 8 9 10 11 12 L 4 5 6 7 8 9 10
S 13 14 15 16 17 18 19 S 11 12 13 14 15 16 17
L 20 21 22 23 24 25 26 L 18 19 20 21 22 23 24
S 27 28 29 30 1 2 3 S 25 26 27 28 29 30 31
L 4 5 6 7 8 9 10 L 1 2 3 4 5 6 7

1 BIO  - každé liché úterý *
2 PLAST  - každá lichá středa
3 PAPÍR  - každý druhý lichý čvrtek
4 SKO - MH město a Hněvousice  - každou sudou středu (120l a 240l nádoby)
5 SKO - ostatní místní části  - každý sudý čvrtek (120l a 240l nádoby)

* svoz BIO bude v lednu, únoru a prosinci jednou za čtyři týdny                                                                                                                                         
svoz SKO z 1100l kontejnerů - každé pondělí                                                                                                                                                              

svoz SKO z podnikatelské činnosti - pátky

BŘEZEN DUBEN

KVĚTEN ČERVEN

svoz odpadů od rodinných domů od 1.1.23

ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
2023

LEDEN ÚNOR

Svozové temíny se mohou v případě nutnosti operativně změnit.

levá část města - MH ZÁPAD
Hněvousice, Podolí, Sychrov, 
Kruhy, Hradec a Hoškovice
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Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto materiálu jsou pouze orientační. Bližší informace  
Vám sdělí poradce. NN Finance, s. r. o., se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, 
IČO: 24265870, DIČ: CZ69900473.

S naší pomocí ušetříte čas i peníze.

NN Finance   

Nabízíme optimální řešení v těchto oblastech

Pojištění 
motorových 
vozidel

Pojištění  
majetku

Pojištění  
odpovědnosti

Cestovní  
pojištění

Pojištění  
podnikání

Životní  
pojištění

Penzijní  
spoření

Bankovní  
produkty

Investice

Pomáháme vám dělat

správná finanční
rozhodnutí

Markéta Žďánská  
NN Finance

606 454 021
marketa.zdanska@poradce.nn.cz
www.nn.cz
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Pošta součástí betlému

Domu dětí a mládeže patří naše vel-
ké poděkování za nabídku, abychom 
během vánočního jarmarku vysta-
vili náš mnichovohradišťský betlém  
v prostorách DDM v Komunitním 
centru. Po dvouleté covidové pauze 
jsme tak mohli představit nový blok 
betlému s poštou. Protože v Hradi-
šti stojí ještě spousta zajímavých 

budov, chystáme se příští rok přidat 
další blok. Třeba vlakové nádraží 
nebo sokolovnu. Hlavně se ale tě-
šíme na setkání se zajímavými Hra-
dišťáky na besedě, která vždy před-
chází umístění jejich dřevěné figurky 
do naší stavby.

Petr Novák
Jednota bratrská

Mikulášovo poselství
Pokud jste přišli 5. prosince na ná-
městí, mohli jste slyšet Mikuláše 
přinášejícího důležitou zprávu. Říkal 
nám všem povzbuzující slova: Ne-
bojte se. Nejspíš namítnete, že se to 
snadno řekne, ale hůř se to přenáší 
do každodenního života. Mikuláš 
také radil, abychom si pomáhali, od-
pouštěli si a měli se rádi. Je též hod-
ně věcí, za které můžeme děkovat. 
Pokud k tomu ještě přidáme důvěru 

Bohu, že nás povede, uděláme jen 
dobře. Protože víra a vděk je pro 
duši lék. 

Za Jednotu bratrskou bych vám 
všem chtěla poděkovat za přízeň, 
kterou jste nám v roce 2022 proje-
vovali a do letošního roku vám přeji 
pevné zdraví. Ať najdete světlo, které 
zažene tmu i každý strach.

Dana Nováková

1. adventní neděli jsme přivítali i my 
na Kruhách. Po obědě jsme se sešli, 
abychom připravili a ozdobili vánoč-
ní stromek. Nachystali jsme stánek 
s drobným občerstvením, pro zahřátí 
byl připraven svařák a horký čaj. Při 
slavnostním rozsvícení děti zazpí-
valy vánoční koledy, za což byly od-
měněny dobrotami. Večer se velice 
povedl a věříme, že se opět za rok 
u stromečku sejdeme v tak hojném 
počtu jako letos.

Za Sportovní klub Kruhy
Eliška Vaníčková

Kruhy a zahájení adventu


