
Nečekaný zájem o budoucnost náměstí, 
do diskuze se aktivně zapojilo přes sto lidí

ROK POTÉ
Uběhl rok od chvíle, kdy 
se řízení města ujalo nové 
vedení. Jak oněch dvanáct 
měsíců hodnotí s odstu-
pem starosta?
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JEŽÍŠEK
Z farní zahrady opět poletí 
přání za Ježíškem. Vzpo-
mínáte na loňský vánoční 
zázrak? Možná se bude 
dvanáctého opakovat.
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Zpravodaj města Mnichovo Hradiště vychází od května tohoto roku a infor-
muje o dění v našem městě a nejbližším okolí. A protože se blíží Vánoce, 
rozhodli jsme se dát všem malý dárek právě ve formě tohoto listu. 

V Kamelotu naleznete každý měsíc informace především o společen-
ském dění ve městě, dále přináší kulturní kalendář, informace z radnice 
či články o historii našeho domova rozléhajícího se mezi řekou Jizerou  
a Drábskými světničkami. V tomto čísle naleznete například pozvánky 
na adventní akce, zprávy o tom, jak se zapojit do tvorby vize Mnichovo 
Hradiště 2026, či reportáže z akcí našich škol a spolků. Vložená kulturní 
anketa, o jejíž vyplnění prosí Klub, je slosovatelná a výherce hodnotných 
cen oznámíme na Vánočním jarmarku. 

Adventní čas by měl být obdobím bilancování a rozjímání. Často je 
pro mnohé z nás ale částí roku, kdy se snažíme stihnout vše, co jsme 
během předchozích měsíců nestihli a co musí být do Štědrého dne ho-
tovo. Přeji Vám, aby pro Vás byl prosinec především časem, kdy se za-
stavíte a dokážete alespoň chvíli nerušeně rozjímat. Třeba na adventních 
koncertech v kostele svatého Jakuba či při zpěvu sboru Zvonky. A také, 
aby pro Vás byly Vánoce časem protkaným tradicemi, radostí a setkáními  
s blízkými. Přeji Vám, ať si vyberete to správné novoroční předsevzetí, 
které Vám vydrží až do příštího Nového roku.

Přeji Vám vše dobré v roce 2016.

Ondřej Lochman, starosta města

KAMELOT DO KAZDÉ 
SCHRÁNKY

   PROSINEC 2015

FOTBAL
Mnichovohradišťský spor-
tovní klub hodnotí podzim-
ní část sezóny. V obsáhlém 
článku se dozvíte, jak se 
vedlo mladým fotbalistům.

str. 8

315 810 620

ITBUSINESS

internet | HDtv | LTEmobil | pevná 

Výhody:
10Gbit INTERNET 
HD TELEVIZE, ARCHÍV 7dní
PEVNÉ, MOBILNÍ VOLÁNÍ
EXPRES SERVIS PC, TISKÁREN

ZAČAL ADVENT, NEKRÁSNĚJŠÍ ČAS V ROCE

V momentě, kdy se vám 
do rukou dostává prosinco-
vé vydání Kamelotu, je již 
advent v plném proudu, na 
adventním svícnu září první 
svíčka a druhá se rozsvítí 
co nevidět. Za sebou máme 
rozsvěcení vánočního stro-
mu, očekáváme mikulášský 
průvod, adventní koncerty i 
největší předvánoční udá-
lost, jíž bude tradiční Vá-
noční jarmark. Ten se také 
letos uskuteční na Masa-
rykově náměstí a představí 
celodenní program včetně 
několika novinek. O připra-
vovaných akcích se více 
dočtete na následujících 
stranách. Příjemné adventní 
čtení přeje redakce!
Foto: Archiv Klubu MH

„Podobných besed dělám týdně do-
cela dost. Většinou se ale schází tak 
třicet až padesát lidí. Váš počet je 
dokladem toho, že se o své náměs-
tí zajímáte,“ zahájil Martin Nawrath 
z Nadace Partnerství 9. listopadu 
setkání o budoucnosti Masarykova 
náměstí. Počty příchozích překvapi-
ly i starostu Ondřeje Lochmana, kte-
rý debatu uvedl: „Když jsme začali 
plánovat toto setkání, ptal jsem se, 
jestli přijde víc než sto lidí. Říkali mi, 
abych počítal s tím, že jich nebude 

víc než třicet. Nyní můžu pozdravit 
víc než sto Hradišťáků,“ uvedl spo-
kojeně starosta.

Zájem nad očekávání však pro-
věřil schopnosti organizátorů pružně 
reagovat. Na místě bylo rozhodnuto 
upustit od plánované práce ve sku-
pinách a bylo rovnou přistoupeno  
k velké diskuzi, v níž se ukázalo, jak 
moudrým rozhodnutím bylo přizvat 
na pomoc profesionálního a zku-
šeného facilitátora, tedy odborníka 
na moderování diskuze. Martin Na-

wrath totiž svou roli podle zúčastně-
ných zvládl na jedničku.

Proměna Masarykova náměstí 
je jednou z priorit současného vede-
ní města. To se už dříve přesvědčilo, 
že otázka náměstí je v Hradišti ostře 
sledovaným tématem, což dokázala 
mimo jiné stovka názorů, které Hra-
dišťáci sepsali na připravená tabla  
v září během Sousedské slavnosti.

Zatímco názory ze slavnosti 
byly jakousi přípravnou fází a prů-
zkumem terénu, setkání v sále Klubu 

už mělo přinést konkrétní výsledky.  
A to se také stalo. Organizátoři de-
baty získali celou řadu tipů jak ná-
městí zlepšit, i představu o tom, kte-
ré body jsou pro obyvatele prioritní. 
Výsledky se stanou pro architekta 
města Jakuba Chuchlíka podkladem 
pro zadání architektonické soutěže, 
kterou město vypíše do konce pro-
since.

V dubnu bude mít město vý-
sledky soutěže a bude jasné, jakými 
úpravami náměstí projde.  ...2 ˇ

Přejeme klidné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v novém roce 2016.

Do Jiráskovy ulice se v listopadu vrátila doprava. Mezi prvními projel ulicí ve 
stylovém motocyklu se sajdkárou místostarosta Jiří Bína.
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Nečekaný zájem o budoucnost náměstí, do diskuze...
...dokončení z titulní strany

Architekt se v úvodní části se-
tkání rovněž chopil slova a představil 
posluchačům, jakým způsobem se 
bude na tvorbě koncepce náměstí 
pracovat. Svůj příspěvek uvedl pro-
vokativní otázkou: „Je potřeba něco 
měnit?“ Hojné komentáře z audito-
ria, které zanedlouho začaly přichá-
zet, byly důkazem toho, že změny 
budou vítané. Ovšem ne všechny.

Vlastní debatu odstartoval Mar-
tin Nawrath otázkou, jaké nesporné 
klady a hodnoty současné náměstí 
má. Jako první byla podle očeká-
vání jmenována zeleň, která se po 
závěrečném sčítání dočkala vůbec 
největšího ocenění. Dále například 
historický ráz náměstí (samostatně 
byl vypíchnut morový sloup), živá 
povaha náměstí nebo jeho otevřený 
charakter.

Stejným způsobem se postu-
povalo v otázce problémů (nejčas-
těji posluchači kritizovali podloubí, 
skutečnost, že součástí náměstí je 
autobusové nádraží, že tudy projíždí 
nákladní automobily nebo že je zde 
nedostatečný prostor pro setkávání) 
a možných návrhů zlepšení (instala-
ce sochy Václava Budovce z Budova 
a vodního prvku, vytvoření relaxační 
zóny, kde by bylo možné nerušeně 
posedět, zajištění častějších kontrol 
městské policie či zřízení informač-
ního bodu pro turisty). Závěrečné 
shrnutí, které vypracovali organi-
zátoři debaty z Nadace Partnerství 
a Nadace Via, naleznete na této 
straně.

Poté, co skončilo prosté vyjme-
novávání kladů, záporů a možných 
zlepšení, přišla náročnější část. Ka-
ždý z posluchačů dostal pět značek 

Sál Klubu zaplněn lidmi, kteří přišli diskutovat. Foto: 3x Redakce

pro každý okruh otázek, které mohl 
následně rozdělit a pomoci tak sta-
novit priority. Výsledky debaty se-
psané na velkých arších papíru po 
debatě Martin Nawrath vyhodnotil 
a vy si shrnutí můžete přečíst ve 
vedlejším boxu. I poté, co organi-
zátoři poděkovali za hojnou účast, 
konstruktivní přístup i za zajímavé 
podněty a debatu oficiálně ukončili, 
celá řada přítomných zůstala ještě 
na místě a pokračovala v neoficiální 

výměně názorů.
„Pokud si myslíte, že jsme se 

tu dnes sešli a za rok budeme mít 
nové náměstí, mohu vás ujistit, že 
tak rychle to nepůjde. Budeme však 
dělat maximum proto, abychom se k 
tomu blížili,“ zakončil starosta a po-
děkoval rodině Šosvaldových za la-
hodné občerstvení, které pro setkání 
připravila.

Redakce

Velitel hasičů po cvičení v Domě s pečovatelskou službou: 
Dojezdové časy jednotek i jejich spolupráce byly v pořádku

Shrnutí výsledků debaty z pohledu organizátorů
Vysoká účast občanů na diskuzi  
o budoucí podobě náměstí potvrdi-
la velký zájem o náměstí a o podo-
bu jeho budoucí proměny. 

Občané města za velkou 
hodnotu náměstí považují zeleň 
(výrazně nejvyšší priorita mezi 
hodnotami náměstí). To souvisí s 
obecným pocitem veřejnosti, že 
zeleně ubývá, a současně i s ros-
toucímu uvědoměním, že zeleň je 
také významným prvkem zastínění 
a ochlazení veřejných prostranství 
v letních měsících, což jsme le-
tos mohli ostatně v létě pocítit na 
vlastní kůži. Současně si ale obča-
né uvědomují, že kvalita zeleně na 
náměstí nemá patřičnou hodnotu a 
uspořádání. 

Vzhledem k tomu, že při 
předchozích snahách o přípravu 
projektu na rekonstrukci náměstí 
došlo k odmítnutí projektu zejmé-
na z důvodu kácení stromů, je i pro 
budoucí podobu projektu klíčové 
dobře posoudit kvalitu jednotlivé 
zeleně a při plánování rekonstruk-
ce dobře zvážit posloupnost zása-
hů do zeleně (zejména vzrostlých 
stromů). 

Obyvatelé Mnichova Hradiš-
tě považují za vysokou hodnotu 
historický ráz náměstí a chtějí 
tuto hodnotu zachovat a posílit. 
K tomu by mohlo pomoci mimo 
jiné využití historizujících prvků 
na náměstí, tedy žádané zvidi-
telnění morového sloupu, pří-
padné vnesení znaku města do 
náměstí nebo zcela nový záměr 
instalace sochy Václava Budovce  

z Budova (vůbec nejvyšší priorita 
mezi návrhy). 

K posílení historické podoby ná-
městí by bezpochyby pomohla úpra-
va stávajícího „podloubí“ (identifiko-
váno jako vůbec největší problém 
náměstí) a vymístění autobusového 
nádraží z náměstí (v součtu všech 
variant přesunu druhý nejpodpo-
rovanější návrh). K tomuto tématu 
padlo i několik konkrétních variant 
řešení, stejně jako potřeba (byť ne 
příliš výrazná) redukované podoby 
autobusové dopravy na náměstí. 

Historii náměstí vidí obča-
né také jako hodnotu, kterou je 
třeba prezentovat návštěvníkům 
náměstí (nějaká podoba informač-
ního bodu, panelu apod.). Kvalitě  
a bezpečnosti života a pohybu na 
náměstí a jeho historickému rázu by 
dle občanů pomohlo i řešení vysoké 
intenzity a rychlosti dopravy přes ná-
městí, případně omezení nákladní 
dopravy přes náměstí.

S historickou podobou a také 
funkčností náměstí bezprostředně 
souvisí i každodenní život. Občané 
oceňují pestrou nabídku obchodů 
a služeb (radnice, pošta, škola a 
další), která náměstí oživuje. Kva-
litě a pestrosti života na náměstí 
rozhodně pomůže plánovaná re-
konstrukce části radnice a kultur-
ního centra. 

Z hlediska dalšího oživení 
náměstí by občané uvítali více 
prostoru pro setkávání, vymeze-
né místo pro posezení a relaxaci, 
případně zřízení vodního prvku v 
podobě fontány nebo vodotrysku.

Kompletní výstupy veřejné 
debaty včetně bodování priorit byly 
zveřejněny na webových strán-
kách města: www.mnhradiste.cz/
namesti 

Martin Nawrath, Nadace 
Partnerství, 

Ondřej Šindelář, Nadace Via

Martin Nawrath z Nadace Partnerství.

Přítomní měli původně pracovat i s plánem náměstí. K tomu však nedošlo.

Houkání sirén, spěšný příjezd ha-
sičských jednotek, natahování hadic 
a zaujaté pohledy obyvatel. Tak vy-
padalo ráno ve čtvrtek 12. listopadu 
v Domě s pečovatelskou službou v 
Družstevní ulici. Kdyby obyvatelé 
zařízení předem nevěděli, že se zde 
uskuteční cvičení, patrně by počíná-
ní požárníků nesledovali s takovým 
klidem a zaujetím.

To, jaký případ hasiči simulo-
vali, jak si s nastaveným scénářem 
poradili a co díky cvičení zjistili, 
nám prozradil velitel Hasičského zá-
chranného sboru Mnichovo Hradiště 
Jiří Vltavský.

Povězte na úvod, jak často se po-
dobná hasičská cvičení konají?

Minimálně dvakrát ročně. To 
nám ukládají předpisy. Každá sta-
nice musí alespoň jednou za rok 
uspořádat taktické cvičení a jednou 
za rok cvičení prověřovací. Zásadní 
rozdíl je v tom, že v prvním případě 
se ověřují dojezdové časy jednot-
livých jednotek, jejich spolupráce, 
činnost operačního střediska a pře-
devším o konání cvičení všichni pře-
dem vědí. Všichni, tím mám na mysli 
jak hasiče, tak instituci, které se cvi-
čení týká. Často to bývají například 
školy, úřady, továrny nebo zařízení 
pro seniory.

A jak je to v případě prověřovací-
ho cvičení?

To jsme vloni uspořádali na 
městském úřadě. Do poslední chvíle 
jsem o něm věděl pouze já, starosta, 
místostarosta a paní Hofmanová, 
která má na starost krizové řízení. 
To bylo samozřejmě zajímavější. 
Vše jsem připravil, přesunul se na 
úřad, přes operační středisko na-

nám stačila menší délka hadic.

Zmínil jste sledování časů...
Každá jednotka má na zákla-

dě výpočtu stanovený čas dojezdu 
požární techniky ze své dislokace. 
Jelikož v případě DPS šlo o případ  
s vysokou koncentrací lidí, byl rov-
nou vyhlášen druhý stupeň požár-
ního poplachu. Operační středisko 
tak vyrozumělo jak jednotky prvního, 
tak druhého stupně, které se roz-
jely na místo. V našem případě to 
konkrétně byl v prvním stupni HZS 
Mnichovo Hradiště, jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Mnichovo Hra-
diště a dobrovolní hasiči z Kláštera, 
ve druhém stupni dalších šest jedno-
tek. Z Mladé Boleslavi přijeli kolego-
vé s výškovou technikou, přestože 
jich většina byla tou dobou u jiného 
zásahu, takže jsme mohli vyzkou-
šet, zda bude tato technika v areálu 
DPS použitelná. Měli jsme štěstí, 
bytová jednotka, která měla hořet, 
se nacházela na úrovni parkoviště, 
kde byla náhodou dvě místa volná. 
Pokud by však požár ohrožoval byt 
v jiné části kruhového objektu, tuto 
techniku bychom možná využít ne-
dokázali. Okolní travnatý terén to 
ztěžuje. Do všech oken bychom se 
takto určitě nedostali.

Jaké jsou předběžné závěry cvi-
čení?

Všechny dojezdové časy byly 
v pořádku, spokojen jsem byl i se 
spoluprací jednotek. Negativa bych 
viděl v otázce samotné budovy DPS. 
V tomto ohledu budeme ještě s ve-
dením města a se správcem budovy 
jednat, abychom vše dotáhli.

Redakce

hlásil vznik události a pak už jsem 
jen sledoval práci kolegů, zapisoval 
časy a zaměřoval se na to, jak na 
úřadě probíhá evakuace.

Bývá cvičení i víckrát ročně?
Mohlo by jich být víc, ale vzhle-

dem k objemu práce se ten přede-
psaný počet většinou dodržuje.

Jaký je smysl taktických cvičení?
Hasiči se seznámí s budovou, 

zjistí, kudy vedou únikové cesty, kde 
je záložní zdroj, kde je zdroj vody, 
hlavní rozvod elektřiny nebo uzávěr 
plynu, a získají další zkušenosti. 
Rovněž si promluví s lidmi o tom, jak 
by se měli zachovat v případě ostré-
ho zásahu. To většinou vědí, ale to 
připomínání je důležité.

Vybíráte instituce, kde se cvičení 
konají, sami?

Ano. Buď sami, nebo je to na 
přání právě dané instituce. Právě 
cvičení je prostředkem, jak se do-
zvědět, co v případě ostrého zásahu 
zlepšit a na co si dát pozor. Letos 

si Generální ředitelství hasičského 
záchranného sboru ČR přálo, aby 
se cvičení konala zejména v zaří-
zeních, jako jsou domy s pečovatel-
skou službou či domovy důchodců. 
Ta jsou totiž typická tím, že je v nich 
větší koncentrace osob a ty navíc 
mnohdy mají postižení nebo omeze-
ní hybnosti. Vedle zdejší DPS jsme 
v poslední době zasahovali v Mateř-
ské škole Obruby nebo v Domově 
pod skalami v Kurovodicích.

Dostáváme se k tomu nejaktuál-
nějšímu cvičení. Jaký případ jste 
v DPS simulovali?

Šlo o požár bytové jednotky  
v šestém nadzemním podlaží. Byt 
se vznítil od rychlovarné konvice. 
Součástí cvičení bylo také otesto-
vání nového způsobu natahování 
hadic, které se nosí v hadicových 
koších. To je výhodné zejména při 
hašení výškových budov, protože se  
s hadicemi tímto způsobem mno-
hem rychleji manipuluje. V DPS 
jsme se rozhodli táhnout hadice po 
točitém schodišti uprostřed atria, kde 

Během zásahu si hasiči vyzkoušeli práci s hadicovými koši. Foto: J. Senohrábek

Zastupitelstvo města se příště sejde v pondělí  
16. prosince 2015 v sále Klubu Mnichovo Hradiště 
s.r.o. na Masarykově náměstí. Jednání začne v 17 
hodin. 

Program zasedání bude v dostatečném předsti-
hu zveřejněn na webových stránkách města včet-
ně podkladů pro jednání.

Zasedání zastupitelstva je veřejné a hosté z řad 
veřejnosti jsou vřele vítáni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Tentokrát bez provizoria, 
rozpočet bude už letos

určená na sportoviště a nová hřiště.
Poté, co návrh rozpočtu schválí 

16. prosince zastupitelstvo, bude 
každý, kdo z rozpočtu čerpá, přesně 
vědět, s jakým objemem finančních 
prostředků může počítat. Jedinou 
nevýhodou je skutečnost, že kom-
pletní příjmy a výdaje bude město 
znát až 1. ledna. V průběhu roku 
tedy bude ještě docházet k úpravám.

Návrh rozpočtu vypracoval za 
radu města Miroslav Kolomazník, Jiří 
Bína a Ondřej Lochman, za finanční 
výbor Aleš Jirásek. Zastupitelé se 
nad materiálem setkají v předvečer 
veřejného zasedání zastupitelstva  
v rámci pracovního jednání.

Redakce

Pokud města a obce neschválí 
před koncem roku podobu roz-
počtu na příští rok, vstupují do 
nového roku s rozpočtovým provi-
zoriem. Běžná praxe však s sebou 
přináší jednu nevýhodu. Až do února  
a sestavení rozpočtu jsou zcela za-
blokovány investiční možnosti a také 
přípravy investic. Mnichovo Hradiště 
bude mít letos poprvé v tomto století 
rozpočet v řádném termínu.

„Potřebujeme pracovat na pro-
jektech náměstí, školní jídelny, ma-
teřských škol nebo Klubu. Pokud 
bychom neměli rozpočet, odbor in-
vestic a komunálního hospodářství 
by byl dočasně ochromen,“ komen-
tuje starosta Ondřej Lochman. Na-
výšena byla mimo jiné také částka 
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Vánoční jarmark: jak umocnit zážitek dětí? Na čem aktuálně pracuje 
projektová manažerka?
Příprava koncepce náměstí, nový 
strategický plán nebo třeba kame-
rový systém městské policie, to je 
jen několik projektů, které aktuálně 
řeší Martina Kulíková, nová projek-
tová manažerka. Rodačka z Hlinska  
v Mnichově Hradišti v těchto dnech 
zprostředkovává komunikaci mezi 
různými společenskými skupinami, 
které jednají o strategických doku-
mentech důležitých pro další rozvoj 
města, připravuje žádosti o dotace, 
snaží se zapojovat veřejnost do 
rozhodování o budoucnosti města, 
dělat radnici ještě transparentnější  
a otevřenější a také řeší spolupráci  
s partnerskými městy.

K napsání motivačního dopisu  
a rozhodnutí ucházet se o pozici, 
která zůstala po náhlém odchodu 
Leny Mlejnkové do starostenské-
ho křesla v Semilech uprázdněná, 
Martinu Kulíkovou přiměla zejména 
současná snaha města řešit věci 
veřejné společně s občany. Nabídla 
tak své zkušenosti z celé řady mana-
žerských a koordinátorských pozic 
zejména z neziskového sektoru a ve 
výběrovém řízení uspěla.

Ze své dosavadní praxe nová 
projektová manažerka zdůrazňuje 
zejména práci pro o. p. s. České 
Švýcarsko a Nadaci Via. Pracovala 
však také jako kurátorka v Národní 
galerii v Praze, podílela se na pro-
jektu Jeden svět na školách o. p. s. 
Člověk v tísni a v neposlední řadě na 

mateřské dovolené pracovala jako 
lektorka v Národním muzeu.

Svázat s Mnichovým Hradištěm 
svůj osobní život už je projektová 
manažerka rozhodnutá. Přestože 
dosud žila v pražských Kbelích, od 
1. ledna 2016 bude ona i její rodina 
obyvateli Mnichova Hradiště.

V případě potřeby je možné pro-
jektovou manažerku kontaktovat na 
e-mailové adrese martina.kulikova 
@mnhradiste.cz. „Ráda pomůžu 
zorientovat se v grantových možnos-
tech spolkům a dalším neziskovkám, 
které v Hradišti působí,“ vzkazuje.

Redakce

Martina Kulíková.

Myšlenky zdejších farníků 
patřily obětem útoků

Kříž před kostelem ozdobila 15. listopadu trikolora na znamení soustrasti.

Koordinované teroristické útoky,  
k nimž došlo v Paříži v pátek 13. lis-
topadu a které si vyžádaly přes 130 
lidských životů, vzbudily po celém 
světě vlnu solidarity. Také v kostele 
sv. Jakuba se během nedělní mše 
svaté vzpomínalo na rodiny nevin-
ných obětí útoků.

„Události posledních dnů jsou 
důkazem odmítnutí pravého Boha. 
Pokud člověk nemá před očima 
duchovní stránky a není zakotven  
v duchovním životě, stává se mnoh-
dy zoufalcem a na konci života se 
ocitá v beznaději s prázdnýma ru-

kama,“ hovořil k padesátce farníků, 
kteří přišli do kostela hledat útěchu, 
farář Pavel Mach. Strůjce paříž-
ského násilí označil za zosobnění 
ďábelského zla, současnou situaci 
označil za nejnapjatější od konce 
druhé světové války a vyzval k pros-
bám za moudrost a odvahu těch, 
kteří mohou Evropě i světu zajistit 
mír a trvalý pokoj.

Už před mší u kostela plápola-
lo několik svíček, po bohuslužbě se 
rozhořely další.

Redakce

Setkání s vedením města se dočkaly i nejmenší místní 
části, v některých byly založeny nové osadní výbory

Strategický plán: koordinační 
tým chystá pětici diskuzních fór
V minulém vydání jsme informovali 
o zahájení příprav strategického 
plánu, dokumentu, který bude ur-
čující pro budoucnost města až do 
roku 2026. Na cestě k jeho vzniku 
má zásadní důležitost skupina lidí, 
která pomůže do tvorby dokumentu 
zapojit různé skupiny obyvatelstva a 
zaštítí všechny akce se strategickým 
plánem spojené. Říká se jí koordi-
nační tým.

Tato čtyřiadvacetiletá skupina 
už měla v době uzávěrky tohoto vy-
dání za sebou dvě setkání. Po tom 
prvním, především seznamovacím  
a úvodním, práce koordinačního 
týmu pokračovala vytipováváním or-
ganizací i jednotlivců, které by bylo 
vhodné v některém okamžiku do 
tvorby dokumentu zapojit.

„V první řadě jsme vymýšleli, 
pro jaké cílové skupiny udělat dis-
kusní fóra. Naplánovali jsme jich 
celkem pět: pro mládež, zástupce 
spolků a městských organizací, se-
niory, mladé rodiny s malými dětmi  

a pro podnikatele. První tři proběh-
nou v prosinci,“ vyjmenovává projek-
tová manažerka Martina Kulíková.

Jako úplně první se 8. prosin-
ce od 17 hodin odehraje v budově  
2. základní školy setkání určené 
místním spolkům a organizacím.  
V 18:30 na něj plynule naváže setká-
ní pro členy komisí, výborů a dalších 
lidí, dobrovolně zapojených do akti-
vit města.

V úterý 15. prosince se odehra-
je další fórum, v němž své představy  
o budoucnosti města bude prezen-
tovat mládež. Místo ještě jasné není, 
ale čas ano, zájemci jsou zvaní na 
17. hodinu. O dva dny později, ve 
čtvrtek 17. prosince, se v Klubu 
uskuteční setkání se seniory. Další 
dvě fóra proběhnou v lednu.

Cílem těchto fór je nastartovat 
diskuzi o tom, jaké přednosti a rizi-
ka rozvoj města má. V lednu na tato 
setkání naváže dotazníkové šetření.

Redakce

Poslední farmářské trhy
Oblíbené výrobky budou mít obyva-
telé města letos možnost naposledy 
koupit v sobotu 5. prosince. Poté za-
čne zimní pauza. Na poslední před-
vánoční trhy naváže 12. prosince 

jarmark, který ovšem nabídne zboží 
již trochu jiného rázu. Na jaře se trhy 
opět vrátí, a to opět o sobotách.

Redakce

Pravidla dotačního programu
Zastupitelstvo města schválilo na 
jednání v září letošního roku do-
tační program, podle nějž se bu-
dou v roce 2016 poskytovat dotace 
žadatelům z řad společenských 
a sportovních organizací. Jelikož 
se jedná o novinku, která zde do-
posud nebyla, rozhodli se tvůrci 
programu uspořádat ve spolupráci  
s městským úřadem setkání zá-
stupců organizací, které budou 
žádat město o podporu. 

Setkání se uskuteční v pá-
tek 11. prosince v sále Klubu 
Mnichovo Hradiště od 17 hodin. 
Budoucí žadatelé budou sezná-
meni s pravidly dotačního progra-
mu, bude vysvětleno, co je nutné 
uvádět do žádostí, jak budou žá-

dosti administrovány, a to vše pří-
mo na vzorových formulářích. 

Příjemci budou nově předklá-
dat také vyúčtování dotace dle no-
velizovaného zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a v souladu se 
zákonem o obcích.

Všechny budoucí žadatele  
o dotace z rozpočtu města zveme, 
aby se tohoto setkání zúčastnili. 
Vyměníme si informace potřebné 
k hladkému rozběhnutí této novin-
ky, plynulé administraci i celému 
schvalovacímu procesu programu. 
Děkujeme za váš zájem.

Kamila Galetková,
tajemnice městského úřadu

Předpokládáme, že jako dospělí 
nepotřebujete návod na to, jak si 
užít program vánočního jarmarku – 
program je publikován a vy si z něj 
jistě vyberete. Až přijdete v sobotu 
12. prosince na místo činu, tedy Ma-
sarykovo náměstí, vyzvedněte si ho 
pro jistotu na stánku Klubu, kde se 
bude také prodávat svařené víno, 
pěkně černý na bílém. Takový tiště-
ný leták pro vás jistě bude přes den 
dobrým vodítkem.

Pokud ale berete na jarmark 
děti, měli byste určitě podřídit pro-
gram právě jim. A už proto, že jar-
mark bude mít svůj doprovodný pro-
gram i na několika dalších místech, 
přijde vám dost možná vhod malý 
itinerář, napovídající v následujících 
řádcích, o co by neměl dětský ná-
vštěvník v žádném případě přijít.

Předně by to asi chtělo uvařit 
brzký oběd – řádné naplnění ža-
ludku před oním výdajem energie 
rozhodně doporučujeme nepodcenit 
– a být ideálně již kolem poledního 
na startu vánoční stezky Od Martina 
ke Třem králům, kterou jako každý 
rok připravuje místní Klub dětí a mlá-
deže. Na trase stráví vaše ratolest 
zhruba půlhodinku, počítejte ale  
s jistým zdržením při registraci. Start 
je průběžný, z místa, kde do náměstí 
ústí Mírová ulice. 

V pohybu budete i po absolvo-
vání stezky. Vaši potomci jistě oce-
ní, přemístíte-li se na 13. hodinu 

schodech zpátky na náměstí právě 
včas, abyste od 16 hodin byli při tom, 
když program celého vánočního jar-
marku vyvrcholí závěrečnou ohňo-
vou show, jež je vedle zvonohry 
druhou velkou novinkou letošního 
ročníku.

Pokud budete mít pocit, že den 
pro vás ještě neskončil, vraťte se na 
17. hodinu do kostela sv. Jakuba na 
vánoční koncert sboru Zvonky. 

Až budete večer doma v teple, 
ozvěte se na facebooku, mailem 
nebo klidně klasickým dopisem na 
šustícím papíru, aby pořadatelé, 
radnice a Klub, měli zpětnou vazbu, 
zda onen sváteční den stál za to.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

do farské zahrady, kde se v ten čas 
začnou po loňském úspěchu po-
druhé vypouštět balónky přání. Až 
poslední zmizí z obzoru, važte chvil-
ku a přijďte se poklonit Ježíškovi  
v betlémě, vystaveném na tradičním 
místě v kostele sv. Jakuba. Pokud 
vám začne být po delším pobytu 
venku zima, zahřejte se výstupem 
na kostelní věž a prohlédněte si 
hezky zblízka kostelní zvony.

Nejpozději ve 14 hodin ale mu-
síte být bezpodmínečně na náměstí. 
V tu dobu totiž ornitolog a kovář Pa-
vel Kverek z nedalekého Kněžmostu 
pokřtí na pódiu svoji zbrusu novou 
knížku pro děti Slavík z dubového 
lesa. Dětem se bude rozlévat dětský 
sekt. Roli kmotra na sebe bere ře-
ditel pražské ZOO Miroslav Bobek. 

Nabízí se příležitost rafinovaně za 
zády dětí doplnit hromádku chysta-
ných vánočních dárků o pěkné čtení.

Ve 14:20 hodin se asi na pěta-
dvacet minut potřetí a naposledy ro-
zezní tóny mobilní zvonohry, která 
bude na jediný den stát v samotném 
středu náměstí. Stihnete ji akorát tak 
doposlouchat a koupit si při tom na 
stáncích nějaký ten perník, horký 
nápoj nebo vánoční ozdobu, abys-
te zvládli včas zasednout do hlediště 
Městského divadla, kde počínaje  
15. hodinou začíná originální pohád-
ka Gulliverovy cesty, jejíž téma má 
šanci zaujmout i dospělé. Vstupenky 
stačí zakoupit na místě, byť rezerva-
ce předem vám určitě zajistí lepší 
komfort.

Foyerem divadla sestoupáte po 

Vystoupení dětí na jarmarku nebudou chybět ani letos.

Výběr z programu
10:00 – Zahajovací fanfáry
11:15, 12:15, 14:20 – Zvonohra
11:00 až 13:00 – Vánoční stez-
ka Od Martina ke Třem králům
13:00 – Vypouštění balónků 
přání ve farské zahradě
14:00 – Křest dětské knihy Pav-
la Kverka Slavík z dubového lesa
15:00 – Pohádka Gulliverovy 
cesty v Městském divadle
15:45 – Losování cen pro účast-
níky ankety Kultura pro mě
16:00 – Ohňová show

Každoročně alespoň dvě setkání se 
zástupci místních částí, to vedení 
města považuje za nezbytné mini-
mum, aby mezi městem a jeho sou-
částmi fungovala komunikace. 

„Během prvního roku jsme 
navštívili všechny místní části, aby-
chom se seznámili se členy jejich 
osadních výborů a nastartovali 
spolupráci. Také do budoucna s 
místostarostou, vedoucími odborů 
či velitelem městské policie budeme 
v těchto cestách pokračovat. Osob-
ní kontakt považujeme za důležitý, 
a tak se vždy jednou do místních 
částí vypravíme my, podruhé členy 
osadních výborů pozveme na úřad. 
Cílem je ,abychom byli navzájem 
informováni a svých aktivitách,“ ko-
mentuje starosta Ondřej Lochman.

Ve čtvrtek 12. listopadu se dele-
gace z městského úřadu podívala do 
Hoškovic a Olšiny, o týden později 
se dočkaly Kruhy, Hradec, Podolí 
a jako poslední byla na řadě Dobrá 
Voda.

Po uvítání chlebem a solí prošla 
hradišťská výprava s členy Osadní-
ho výboru Hoškovice, Stanislavem 
Dumkem a Danou Lamačovou, 
obec, kterou trápí zejména řidiči, 
kteří obcí projíždějí zvýšenou rych-
lostí a kamiony, jež se cestou po 
nezpoplatněných silnicích vyhýbají 
placení mýtného na rychlostní ko-
munikace R10. Od příštího roku se 
na hlavní komunikaci v obci zaměří 
městská policie, která bude mít nově 
k dispozici radar. V Hoškovicích se 
rovněž probíral plán vybudovat z 

obce cyklostezku vedoucí k zámku.
Jak se ukázalo, problémem, 

jenž je až na výjimky společný všem 
menším místním částem, jsou chy-
bějící společenské prostory. Hoško-
vice by se však během příštího roku 
mohli dočkat oprav staré hasičské 
zbrojnice. Stačí, aby rekonstrukci, 
jež přijde na půl druhého milionu, 
posvětilo zastupitelstvo.

V Olšině byl během letošního 
roku obnoven nefungující osadní vý-
bor, v jehož čele nyní stojí Ivana Hal-
bichová. V případě Olšiny je hlavním 
zdrojem nesnází skutečnost, že 
obec byla pod Hradiště převedena 
relativně nedávno a do té doby spa-
dala pod Březinu. Město tam tedy 
nemá mnoho pozemků. Hřiště patří 
soukromé osobě a hasičárna, která 

města je, je ve špatném stavu. Měs-
to se tak bude věnovat spíše drob-
nější údržbě, například hodlá vytvo-
řit vkusnější stání pro kontejnery. 
Místo určené k setkávání obyvatel 
bude mezi dlouhodobými cíli.

V Podolí mělo setkání opět 
podobu vzájemného seznamová-
ní, i zde vznikl osadní výbor nově. 
Tématem pro vedení města byla 
péče o místní komunikace, potřeba 
radarového měření a oprava sochy 
sv. Vojtěcha.

V Kruhách přišly na přetřes po-
třebné opravy veřejného osvětlení, 
úpravy zeleně a potřeba vzniku no-
vého dětského hřiště a také toalet 
u klubovny místního sportovního 
klubu.

Redakce

Jak má městský úřad 
otevřeno v závěru roku?
S blížícím se závěrem roku informu-
jeme obyvatele města o změnách  
v provozu městského úřadu. 

Ve středu 23. prosince bude 
úřad pro občany a klienty otevřen 
do 13 hodin, v pondělí 28. prosince 
a v úterý 29. prosince bude otevřen 
v běžných hodinách. Ve středu  
30. prosince bude provoz opět 

zkrácen (otevřeno bude opět jen do  
13 hodin) a v poslední den roku, 
tedy na Silvestra, bude pro veřejnost 
zcela uzavřen. V pondělí 4. ledna 
2016 se vracíme k běžné provozní 
době, úřad se otevře ráno v 8 hodin.

Kamila Galetková, 
tajemnice městského úřadu



4 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ PROSINEC 2015

Vyplňte anketní lístek a hrajte o krásné ceny CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Švandovo divadlo přivezlo v pátek 13. listopadu typ moderní činohry, jaký 
Hradiště dosud nevidělo. Pět prototypů žen zklamaných životem, mezi nimi 
zaopatřená bulvární novinářka, úspěšná sportovkyně, operní pěvkyně či 
matka na plný úvazek, se schází při lekcích s mužským koučem, který 
jim má poradit jak změnit život. Na výkonech hereček bylo patrné, že 
podobné bolístky mají odžité a našly v tématu silné osobní zaujetí – ne 
nadarmo je coby kolektivní autor hry uvedena Dámská šatna Švandova 
divadla. Toto silné obsazení v čele s Klárou Cibulkovou, Bohdanou Pav-
líkovou či Rékou uvedlo v listopadu novou hru, po které již pošilháváme při 
přípravách příštího abonentního cyklu. Foto: K. Zahradníčková

V pondělí 30. listopadu se publikum místního divadla nalodilo na zaoce-
ánskou loď, aby si při plavbě Atlantikem nechalo vyprávět strhující životní 
příběh geniálního klavíristy, jemuž byla loď celoživotním bytem i pódiem. 
Divácká účast hry Novecento k naší lítosti naznačila, že po představení 
Městského divadla Mladá Boleslav přes jeho vysokou úroveň, potvrzenou 
v posledních třech letech hned dvěma Cenami Thálie, není v Hradišti do-
statečně široká poptávka. Jeho pár místních skalních příznivců je mezi 
abonenty boleslavské scény. Smekáme před organizačním umem a vku-
sem Andrey Provazníkové, díky níž se vypravil z Kněžmostu za divadlem 
celý autobus, ačkoli na jevišti chyběly televizní celebrity. Foto: P. Veselý

„Tak tímhle představením jste nastavili laťku tak vysoko, že si nedokážu 
představit, že byste ji mohli něčím dalším v budoucnu ještě překonat,“ 
vyjádřila se pochvalně na adresu představení Krysáci odehraného  
20. listopadu v divadle pro školní publikum učitelka ZŠ Studentská Helena 
Bernatová. Maximálně spokojeni byli s pohádkou pražského divadla D5  
i její svěřenci. Klub by rád připravoval pro školy větší počet a různorodější 
paletu představení. Kolik kultury školní děti poznají, záleží především 
na ředitelích škol. Rodiče bychom rádi upozornili na pravidelné sobotní 
pohádky, které uvádíme jednou měsíčně od 15 hodin. Foto: Archiv Klubu

Už poosmé vystoupil ve čtvrtek 26. listopadu v Mnichově Hradišti uzná-
vaný český houslista Ivan Ženatý. Že si tento světoběžník, který se kromě 
koncertní činnosti po celé Evropě věnoval také pedagogické činnosti  
v Německu a v současnosti ve Spojených státech, připadá v Hradišti 
jako doma, potvrdil tím, když po koncertě (a nebylo to poprvé) inicio-
val přátelské posezení s dlouholetým dramaturgem místních koncertů 
Vlastimilem Kouřilem a zástupci pořadatelského Klubu. Ozdobou kon-
certu byla americká klavíristka Sandra Shapiro. Foto: V. Hudečková

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Ještě zhruba dva týdny můžete vy-
plnit velkou anketu Klubu Mnicho-
vo Hradiště a zúčastnit se tak hry  
o báječné ceny, které šťastlivcům 
Klub nadělí pod stromeček. Nej-
větším lákadlem je nocleh pro dvě 
osoby v posteli s nebesy na zámku 
Loučeň, ale i volné vstupenky na 
kulturní akce a další ceny. Právě 
těmito odměnami chce vedení Klubu 
motivovat Hradišťáky, aby vyjádřili, 

jak jsou se současným stavem kul-
turní nabídky v Mnichově Hradiště 
spokojeni.

„Chceme dělat kulturu pro vás, 
a potřebujeme tedy znát vaše pri-
ority. Chybí vám nějaký hudební 
žánr? Jste spokojeni s programem 
divadla? Kolik jste ochotni maximál-
ně zaplatit za vstupenku na akce 
různého druhu? Na to všechno se 
vás v anketě Kultura pro mě ptáme,“ 

poznamenává jednatel Klubu Jiří 
Senohrábek.

Anketu lze odevzdat do  
11. prosince, 12 hodin, v Klubu na 
Masarykově náměstí (osobně, poš-
tou, či e-mailem), nebo v den konání 
Vánočního jarmarku, tedy 12. pro-
since, nejpozději do 15:15 hodin do 
boxu, který bude připraven pod pódi-
em před budovou radnice k násled-
nému losování výherců cen.

Anketní lístek je vložen do to-
hoto vydání Kamelotu. Naleznete 
ho také na internetových stránkách 
města, k vyzvednutí v papírové po-
době je též v sídle Klubu.

Při vyplňování lístku se může-
te inspirovat také v anketě níže, ve 
které několika Hradišťáků kulturní 
nabídku ve městě krátce zhodnotilo.

Redakce

ANKETA: Co říkáte na kulturní nabídku ve městě?

Christian Abraham
V Mnichově Hradišti na-
vštěvuji především kino  
a knihovnu. S knihovnou 
jsem spokojený, najdu tam 
mnoho knih – od encyklo-
pedií až po ty zábavné. Do 
kina chodím rád, ale byl bych 
spokojenější, kdyby nabízelo 
občerstvení.

Eliška Macková
Často a ráda chodím na 
výstavy (a to hlavně do 
Galerie Konírna Základní 
umělecké školy) a také do 
městského divadla. Protože 
ráda čtu, chodím také často 
do knihovny. Uvítala bych 
ale, kdyby byla nabídka knih  
o něco bohatší. 

Roxana Kubovská
Myslím, že kulturní nabídka 
v Mnichově Hradišti je do-
cela bohatá. Sama ráda na-
vštěvuji zdejší kino a občas 
zajdu na nějakou akci, jako 
byla třeba Sousedská slav-
nost nebo festival No Waves. 
Takových akcí by mohlo být 
určitě víc.

Josef Lojda
Rád chodím do mnichovo-
hradišťského kina. Nabídka 
filmů je skvělá, ale trochu mi 
zde chybí možnost zakou-
pení nějakého občerstvení. 
Také se mi ve městě líbí, 
že je široká nabídka výstav 
a dobře fungující městská 
knihovna.

Kateřina Jizbová
Nejsem až tak spokojená. U 
některých akcí je vidět sna-
ha, ale nemají návštěvnost, 
třeba Férová snídaně. Určitě 
ale oceňuji kino, protože čím 
dál víc zlepšuje program, 
a také výstavy v Konírně. 
Uvítala bych více hudebních 
festivalů či naučných akcí.

Adéla Lerchová
Kulturní nabídka ve městě 
je taková, jaká by měla být. 
Já navštěvuji knihovnu, kino 
a hudební festivaly. V kině 
by se mohl zavést online 
systém rezervací vstupenek, 
a kdyby byla knihovna ote-
vřená po vyučování ve více 
dnech, byla bych ráda.

Věra Edrová
Letos jsem byla popravdě 
nadšená z obnovení letního 
kina v novém areálu. Také se 
mi moc líbil koncert Melody 
Makers na Vostrově. Tam 
bych přivítala více programů 
i pro starší lidi. Kino nena-
vštěvuji, ale s divadlem jsem 
spokojená.

Vladimír Dittrich
Máme tu povedené kino  
a akce ZUŠ. V divadle se bo-
hužel často objevují vulgární 
výrazy, které do divadla ne-
patří. Byl bych rád, kdyby se 
doplnil program na Vostrově i 
pro střední generaci, využilo 
se krásné zámecké zahrady 
a byl tu důstojný taneční sál.

Jaroslav Maděra
Kulturní nabídku bych já 
osobně nijak neměnil. Ne-
dávno jsem po dlouhé době 
navštívil místní kino a byl 
jsem velice mile překvapen. 
Také se moc těším na tradič-
ní vánoční koncert místního 
dětského pěveckého sboru 
Zvonky.

Eva Ponocná
Uvítala bych, kdyby kino pro-
mítalo přenosy z Metropolit-
ní opery, stejně jako tomu je 
i v jiných menších městech. 
Také by bylo dobré více in-
formovat veřejnost o historii 
a významných osobnostech. 
Zpracovaný materiál by bylo 
vhodné poskytnout školám.

Zpracovala Anna Dittrichová

Před Vánoci nabízíme dvě soutě-
že k uváděným filmům, jednu tipo-
vací a jednu vědomostní. Zapojte 
se, třeba vyhrajete právě vy!

První celovečerní animovaná 
adaptace slavné dětské knížky Anto-
ina de Saint-Exupéryho Malý princ 
je tady! Tipněte si, kolik diváků přijde 
na tento film při jeho prvním uvedení 
v našem kině v neděli 13. prosince.

Své odpovědi můžete posílat 
na e-mailovou adresu kino@mnhra-

Soutěžte s novými Star Wars a Malým princem
diste.cz do pátku 11. prosince do 
12 hodin. Uveďte i celé své jméno. 
Deset nejpřesnějších odpovědí bude 
odměněno malým dárkem týkajícím 
se filmu. Vítěze vyhlásíme těsně 
před nedělní projekcí přímo v kino-
sále, a pokud budou výherci přítom-
ni, předáme jim i ceny. Ostatní si je 
mohou vyzvednout u pokladny kina 
v době provozu. Těšíme se na vaše 
tipy!

Při příležitosti premiérového 
uvedení nejnovějšího pokračování 

vesmírné ságy Hvězdné války s ná-
zvem Star Wars: Síla se probouzí 
do českých kin vyhlašujeme soutěž 
o dvě volné vstupenky na libovolnou 
prosincovou projekci tohoto filmu  
v našem kině.

Soutěžní otázka: Hlas které po-
stavy slyšíme v Epizodě II, ačkoli se 
tam daná osoba fyzicky nenachází? 

Odpovědi posílejte e-mailem 
na adresu kino@mnhradiste.cz do 
pátku 11. prosince do 12 hodin. Ne-
zapomeňte uvést celé své jméno. 

Vloni před Vánocemi jsme vám 
nabídli v předprodeji vstupenky na 
bestseller Padesát odstínů šedi. 
Tato akce se setkala s velkým ohla-
sem, prodáno bylo 120 voucherů a 
zájemci se ozývali i v lednu, kdy už 
byl zvýhodněný předprodej ukončen.

Proto nyní neváhejte! Od 10. 
prosince 2015 zahajujeme předvá-
noční předprodej vstupenek na nový 
český životopisný film režiséra Filipa 
Renče Lída Baarová s Táňou Pau-
hofovou v hlavní roli, který bude mít 
premiéru 21. ledna 2016.  

Stejně jako Padesát odstínů je 

Lída Baarová! Darujte 
vstupenky na nový film

i u tohoto filmu organizátorem akce 
distribuční společnost Cinemart, 
která nabízí prvním 40–50 majite-
lům voucherů ke vstupence malý 
dárek jako poděkování za předpro-
dej. Voucher bude stát 120 korun  
a bude volně směnitelný za vstupen-
ku na libovolnou projekci zmiňova-
ného filmu v našem kině. 

Vouchery můžete zakoupit v 
kanceláři Klubu Mnichovo Hradiště, 
po předchozí domluvě také v kině.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Monty Python a Svatý grál 
slaví 40 let od premiéry
Kultovní film Monty Python a Sva-
tý Grál slaví 40. výročí a diváci po 
celé Evropě si ho budou moci užít 
opět v kinech. Fanoušci svérázného 
britského humoru uvidí legendární 
zpracování příběhu o králi Artušovi  
a jeho rytířích v našem kině ve stře-
du 16. prosince od 19 hodin.

Monty Python jako britská ko-
mediální skupina proslula už na 
začátku 70. let seriálem Monty Py-
thonův létající cirkus, po němž přišly 
filmy Život Briana nebo Smysl života. 
Oblibu si získaly díky nezaměnitel-
nému humoru, který fanoušky oslovil 

a už nepustil. Hlášky o krvelačném 
králíkovi a africké vlaštovce se neo-
mrzí a král Artuš putující napříč Bri-
tánií baví stále skvěle.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Ze správných odpovědí vylosujeme 
dva výherce. Losování proběhne  
v kině u pokladny v neděli 13. prosin-
ce před zahájením filmu Malý princ.  
O výhercích vás budeme informo-
vat na internetových stránkách kina 
a na Facebooku. Samotné výherce 
budeme kontaktovat e-mailem, kde 
se domluvíme na způsobu předání 
vstupenek.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Během řádění Pipi v knihovně 
nebylo ublíženo jediné knize
V pořadí třetí odpoledne věnované 
pohádkám a malým posluchačům 
se uskutečnilo ve středu 4. listopadu 
v čítárně městské knihovny. Několik 
milých i veselých příběhů tentokrát  
z knížky Eduarda Petišky Pohád-
kový dědeček přečetla paní Soňa 
Myšková. Děti odcházely opravdu 
nadšené a plné dojmů, neboť paní 
Myšková posluchače do svého čtení 
zapojila velmi nápaditě a živě. 

Setkání bylo součástí cyklu 
Dneska čte..., o kterém vás pravi-
delně informujeme v Kamelotu i na 
webových stránkách města, a naše 
knihovna jej začala pořádat v rámci 
celostátního projektu Celé Česko čte 
dětem. Příště se setkáme v lednu. 
Bližší informace o každém dalším 
čtení se dozvíte v knihovně.

Rádi bychom pozvali čtenáře 
i nečtenáře, malé i dospělé, ješ-
tě na výstavu s názvem Pipi řádí  
v knihovně! Výtvarnou soutěž na toto 
téma jsme vyhlásili na začátku října 
v rámci Týdne knihoven, u příleži-

tosti 70. narozenin oblíbené literární 
postavy. Děti měly nakreslit nebo 
namalovat Pipi Dlouhou punčochu, 
která provádí své nezbedné kous-
ky v naší knihovně. Do soutěže se 
zapojili jak jednotlivci, tak celé školní 
třídy. Sešlo se nečekané množství 
veselých obrázků (přes sto!), které 
nyní můžete obdivovat v prostorách 

městské knihovny. 
Také bychom naše čtenáře 

chtěli upozornit, že všechny děje za-
chycené na vystavených obrázcích 
jsou smyšlené a že v průběhu soutě-
že nebylo ublíženo jediné knize!

Kateřina Vítová, 
městská knihovna

V listopadu dětem předčítala Soňa Myšková.

Pěvecká hvězda StarDance 
ještě nemá vyprodáno
Už v listopadovém Kamelotu jsme in-
formovali o chystaném koncertu zpě-
vačky Dashy, nejlepšího hlasu právě 
vysílané televizní show StarDance 
– Když hvězdy tančí, která vystoupí 
v Městském divadle v Mnichově Hra-
dišti ve středu 9. prosince od 19 ho-
din. Protože se radnice rozhodla toto 
číslo Kamelotu věnovat jako vánoční 
dárek do schránek všem občanům 
města a příměstských částí, dává-
me tuto informaci na vědomí znovu  
i těm, kdo drží vydání Kamelotu 
možná v ruce poprvé.

Dasha, o níž zpěvák Karel Gott 
prohlásil, že je talentem, jenž se 
rodí jednou za sto let, je interpret-
kou zhruba třetiny písní, které lahodí 
našim uším přes televizní obrazovku 
aktuálně sobotu co sobotu jako hu-
dební podkres tanečních vystoupení 
populárních osobností. Možná sle-
dujete, jak si jako tanečníci vedou 
herečka Jitka Schneiderová, mo-
derátor Leoš Mareš, herečka Marie 
Doležalová či bavič Lukáš Pavlásek.

V Mnichově Hradišti si Dasha 
střihne vedle popu i neuvěřitelné 
spektrum dalších žánrů. Jak jinak 
než za doprovodu kapely Pajky Pajk 
složené z vybraných hudebníků 
televizního Moondance Orchestra 
Martina Kumžáka. Chybět by neměl 
ani kapelník. 

V čase uzávěrky Kamelotu 
byla prodána přesně stovka vstupe-
nek, a na svého diváka tak čekalo 
ještě 150 volných křesel. Některá  
z nich tak mohou být devátý prosin-
cový večer vaše. Stačí si jen pospíšit 
do Klubu. Umělecký zážitek je zajiš-
těn.

Dasha a Pajky Pajk, mimořád-
ný koncert uznávané zpěvačky 
za doprovodu vybraných členů 
televizního Moondance Orchest-
ra Martina Kumžáka, Městské di-
vadlo Mnichovo Hradiště, středa  
9. prosince, 19:00 hodin.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

V mrazivém lednu zaručeně zahřeje 
cimrmanovský výlet do Afriky
V duchu cimrmanovské logiky pa-
radoxů nemohl Klub Mnichovo Hra-
diště naplánovat představení Afriky, 
nejhřejivější z her Járy Cimrmana, 
jinak než na chladný leden. Místa  
v hledišti na středu 20. ledna si re-
zervujte včas. Dost možná potěšíte 
své blízké, když jim vstupenky věnu-
jete jako vánoční dárek.

Najít volný zájezdový termín  
v našlapaném itineráři Divadla Járy 
Cimrmana je od doby, kdy Zdeněk 
Svěrák ztratil úmrtím Ladislava 
Smoljaka svého rovnocenného al-
ternanta, velmi složité. Na sklonku 
roku jsme si v Klubu řekli, že dál už 
své milé Hradišťské, kteří se čas od 
času chodí zeptat, kdy dílo jednoho 
z největších Čechů ve městě na Ji-
zeře opět jevištně promluví, prostě 
čekat nenecháme. Když v nejbliž-
ších měsících nemůže slavný sbor 
žižkovských akademiků, poohlédli 
jsme se jinde.

V Liberci totiž takřka osmdesá-
tiletým věčným klukům kolem feno-
menálního Zdeňka Svěráka velmi 
úspěšně fušuje do řemesla Ansámbl 

Mikoláše Dačického z Heslova. 
I tady byl však docela problém. 

Žižkovské cimrmanovské ústředí 
totiž povolí Libereckým vždy jen ur-
čitý počet lekcí smíchu, které může 
soubor nesoucí jméno geniálního 
kutnohorského pijáka éry renesance 
na základě jejich scénářů publiku 
udělit. Do kontaktu s cimrmanov-
ským šéfem ansámblu  
Janem Pražákem jsme vešli právě 
včas, v lednové šňůře, do letních 
prázdnin jediné, zbývalo poslední 
volné termínové okénko. Jsme rádi, 
že se ho podařilo obsadit právě 
nám.

A tak tedy máte ve středu  
20. ledna od 19 hodin jedinečnou 
příležitost pobavit se s Afrikou, jed-
nou z nejnovějších her Divadla Járy 
Cimrmana, která měla premiéru  
v říjnu 2002. 

Ocitnete se ve světě lidojedů, 
a to ve společnosti slovutného ces-
tovatele Dr. Emila Žáby. Zdeňka 
Svěráka sice na jevišti neuvidíte, ale 
cimrmanovským humorem se zaru-
čeně pobavíte. A ještě ušetříte na 
vstupenkách, které budou levnější, 
než jste u Cimrmanů zvyklí. 

O další návštěvu žižkovských ši-
řitelů odkazu Járy Cimrmana bude-
me nadále bojovat, předpokládáme, 
že bychom mohli uspět na podzim 
příštího roku.

Jára Cimrman: Afrika, Měst-
ské divadlo Mnichovo Hradiště, 
středa 20. ledna, 19:00 hodin. 
Vstupenky jsou již nyní v prodeji 
v prostorách Klubu na Masaryko-
vě náměstí.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště
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Kvarta se seznámila s prací profesionálního fotografa
Součástí Školního vzdělávacího 
programu na Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště je volitelný předmět Mediál-
ní výchova. Na těchto hodinách se 
žáci seznamují s postavením médií 
ve společnosti, zabývají se novinář-
skou etikou, diskutují o pravidlech 
pro bezpečnou komunikaci přes 
internet, ale vyzkouší si i praktickou 
žurnalistiku, například cestou vy-
hledávání zajímavých osobností ve 
městě a jeho okolí.

Část studentů kvarty se 23. říj-
na přesvědčila, že takovou osobnos-
tí bezesporu je pan Václav Vopat.  
S humorem mu vlastním nás sezná-
mil s radostmi i úskalími povolání 
fotografa a vytvořil příjemnou atmo-
sféru v prostředí rodinného ateliéru.

Nejsme všichni místní, a tak ro-
dinu Vopatových někteří z nás znají 
jen ze společného fotografování  
v závěru školního roku. Proto bylo 
určitě zajímavé dozvědět se, jak se 
profesionální fotograf k této práci 
dostal, co všechno musí umět, čím 

se zabývá ve svém volném čase, či 
zda při své práci zažil také nějaké 
„horké chvilky“. Samozřejmě jsme 
prodiskutovali i to, jak se v čase 
měnila technika i technologie výroby 

fotografií.
Hodina povídání utekla jako 

voda oběma stranám. Ještě spo-
lečné foto a zpátky do školy. Panu 
Vopatovi chceme touto cestou po-

děkovat za příjemné chvíle a ochotu 
poskytnout nám brzy ráno interview.

Kvarta Gymnázia 
Mnichovo Hradiště

Návštěva fotografického ateliéru se nemohla obejít bez společného focení.

Kam vyrazit  
v prosinci

Kulturní události
4. setkání s historií Mnichova Hradiště a okolí: archeologické poklady Pojizeří
01/12 – 17:00, Volnočasové centrum
Rožmberská kapela: koncert v rámci cyklu Kruhu přátel hudby
03/12 – 19:00, Městské divadlo
Debill Heads a Ovčie Kiahne: koncert
05/12 – 20:00, Rock Posilovna Mnichovo Hradiště
Zpěv srdce: 2. adventní koncert
06/12 – 18:00, Kostel sv. Jakuba
Dasha a Pajky Pajk Quintet: koncert populární zpěvačky a známého hudebního tělesa
09/12 – 19:00, Městské divadlo
Gulliverovy cesty: divadelní představení pro děti
12/12 – 15:00, Městské divadlo
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby: 3. adventní koncert
13/12 – 18:00, Kostel sv. Jakuba
Byt na inzerát: divadelní představení v rámci abonentního cyklu
15/12 – 19:30, Městské divadlo
Česká a zahraniční vánoční hudba: 4. adventní koncert
20/12 – 18:00, Kostel sv. Jakuba
Štědrovečení zpívání: tradiční zpěv koled v podání hradišťských pěveckých sborů
24/12 – 22:00, Masarykovo náměstí

Sportovní aktivity aneb „ve zdravém těle zdravý duch“

Ve vodě, to je nám hej. A nevadí nám ani koupací čepice. Osvojit si základy plavání dětem pomáhaly instruktorky i pomůcky.

Každým rokem zajišťujeme pro před-
školní děti předplaveckou výuku ve 
sportovním zařízení v Jičíně. Letos 
se jí zúčastnilo celkem 39 předškol-
ních dětí a zahrnovala deset vyučo-
vacích hodin. 

Jejím cílem bylo osvojení si  
„pocitu vody“, dýchání do vody, splý-

vání v poloze na prsou a na znaku, 
první plavecké pohyby – kraulové  
a znakové nohy, prsové paže. Vý-
uka probíhala formou her s použitím 
říkadel a pestré škály plaveckých 
pomůcek. V plaveckém zařízení děti  
s chutí využívaly také saunu, vířivku 
a tobogán.

Na každé plavání se děti každý 
týden moc těšily. Na konci výuky 
zvládli všichni plavat ve velkém hlu-
bokém bazénu a všechni obdrželi 
mokré vysvědčení Kapřík.

Přestože hodiny plavání už jsou 
za námi, se sportovními aktivitami 
nekončíme. Každé pondělí  nyní 

využíváme ke cvičení na jednu vy-
učovací hodinu halu BIOS. Děti cvičí  
s různým náčiním a na nářadí a 
hlavně si užívají velký prostor, který 
nám v mateřské škole chybí.

Naďa Kudrnáčová,
Mateřská škola Mírová

Nové možnosti a nápady v Sokolovské ulici

Dvě stovky nových knih, včetně aktuálních knižních hitů, rozšířily nabídku školní knihovny.

Naše škola využila příležitosti a za-
pojila se do dvou projektů vyhláše-
ných ministerstvem školství, které 
jsou hrazeny z evropských fondů. 

„Výzva 56“ je zaměřena na roz-
voj čtenářství a čtenářské gramot-
nosti, výuku cizích jazyků. Jak už 
jste si mohli přečíst v minulém čís-
le, v rámci této výzvy žáci druhého 
stupně naší školy vyjeli do Anglie. 
Poznávací zájezd s výukou anglic-
kého jazyka byl plně hrazen z výše 
uvedených fondů, pro děti tedy zcela 
zdarma.

V rámci projektu jsme rovněž 
pro naše žáky nakoupili více než dvě 
stě kusů knih, a rozhodli se tak při-
spět k rozvoji čtenářské gramotnosti 
na naší škole. V hodinách českého 
jazyka se žáci zajímavými způsoby 
setkávají s těmito knihami, ale i dal-
šími pomůckami, které ještě budou 
nakoupeny. Čtenářské dílny, které 
zatím proběhly, měly velký úspěch. 
Žáci si postupně osvojují čtenářské 
dovednosti potřebné pro radost  
z četby, začínají více číst, nosí si do 
školy vlastní knihy, půjčují si knihy 
školní. Zatím jsme ještě stále na za-
čátku, ale doufáme, že se nám po-
daří tento prvotní zájem dětí udržet 
i v budoucnu.

„Výzva 57“ je zaměřena na 
další dovednosti žáků, tentokrát 
technického charakteru. Školní dílna 
tedy bude nově vybavena o nářadí  

a další pomůcky. V rámci pracovních 
činností se žáci budou rozvíjet v ná-
sledujících činnostech: měření pra-
vítkem, rašplování, pilování, řezání, 
spojování kovu nýtováním, práce se 
dřevem a dalších. S novým nářadím 
se tak zkvalitní způsob i bezpečnost 
práce. 

„Výzva 57“ přináší do naší školy 
i rozvoj individuálních ústních komu-

nikačních dovedností žáků v oblasti 
anglického a německého jazyka a to  
na základě přirozené posloupnosti 
jednotlivých fází osvojování cizího 
jazyka (tj. poslech, mluvení, čtení, 
psaní). Realizace spočívá v tom, 
že do výuky je zaveden interaktivní 
výukový systém (blended learning), 
který zohledňuje aktuální úroveň ja-
zykových znalostí žáků a umožňuje 

jejich individualizované vzdělávání. 
Nové projekty přinesly nové 

možnosti, nové nápady a další chuť 
vytvářet a zkoušet s dětmi něco no-
vého. Děkuji všem učitelům, kteří se 
do jednoznačně přínosných projektů 
zapojili.

Marcela Zahrádková, 
Základní škola Sokolovská

Ostatní události
Den otevřených dveří na Gymnáziu Mn. Hradiště: seznamte se se střední školou
02/12 – 10:00, Gymnázium Mnichovo Hradiště
Zasedání zastupitelstva města: veřejné jednání vrcholného orgánu města
02/11 – 17:00, Kino Mnichovo Hradiště
Rozsvěcení adventního světla: rozsvěcení osvětlení a mikulášská nadílka
05/12 – 16:00, Dneboh, hřiště
Živý betlém: biblický příběh ožije před vašimi zraky
06/12 – 16:00, Farní zahrada
Lucie noci upije: zimní muzejní noc
11/12 – 16:00, Muzeum města Mnichovo Hradiště
Vánoční jarmark: největší adventní akce pořádaná městem
12/12 – 10:00, Masarykovo náměstí
Balónky pro Ježíška: také letos poletí přáníčka ze Ježíškem na balóncích
12/12 – 13:00, Farní zahrada
Zasedání zastupitelstva města
16/12 – 17:00, Klub Mnichovo Hradiště
Vánoční setkání pro seniory: čaj, cukroví, zpěv dětí, slovo starosty a O. Menzel
17/12 – 16:00, Klub Mnichovo Hradiště

Pravidelně se opakující akce
Pravidelné besedy s Libuší Vonáskovou: besedy na téma, které určí zúčastnění
02/12 – 10:00, 10/12 – 17:00, Volnočasové centrum
Pojizerské farmářské trhy
05/12 – 9 až 12 hodin, Masarykovo náměstí
Konzultace veřejnosti s architektem města MgA. Jakubem Chuchlíkem
07/12, 21/12 – 15:00, Městský úřad Mnichovo Hradiště, 2. patro, místnost č. 202

Klub dětí a mládeže
Dopolední kluby pro rodiče s dětmi ve věku od dvou let
Sluníčko: každé úterý od 9 do 11 hodin, Korálek: každý čtvrtek od 9 do 11 hodin
Mikuláš: těší se na vás čerti, Lucifer, ale také andělé a Mikuláš
05/12 – 17:00–19:00, Masarykovo náměstí
Vánoční stezka od Martina ke Třem králům: stezka plná úkolů, součást jarmarku
12/12 – 11:00–13:00, start na Masarykově náměstí, cíl v Klubu dětí a mládeže

Dlouhodobé akce
Vánoční výstava: advent na českém venkově
29/11 až 31/12, otevřeno od 9 do 16 hodin, Muzeum města Mnichovo Hradiště
16. vánoční výstava: tradiční předvánoční výstava adventních výrobků
01/12 až 06/01, Domov Modrý kámen
Poklady z našich chalup: výstava maleb, keramiky a objektů pořádaná ZUŠ
18/11 až 21/01, otevřeno ve středu (15 až 17 hodin) a v sobotu (9 až 11), Galerie Konírna

Kino
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (3D) – 02/12, 19:00
Gangster Ka: Afričan (2D) – 03/12, 19:00
Fakjů pane učiteli 2 (2D) – 04/12, 20:00
Steve Jobs (2D) – 05/12, 17:30
Spectre (2D) – 05/12, 20:00
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu (2D) – 06/12, 10:00
Vánoční Kameňák (2D) – 09/12, 10:00
Hunger Games: Síla vzdoru, 2. část (2D) – 09/12, 19:00
Everest (3D) – 10/12, 19:00
Spectre (2D) – 11/12, 20:00
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (3D) – 12/12, 20:00
Malý princ (2D) – 13/12, 15:00
Monty Python a Svatý grál (2D) – 16/12, 19:00
Star Wars: Síla se probouzí (3D) – 17/12, 0:01
Star Wars: Síla se probouzí (2D) – 17/12, 19:00
Star Wars: Síla se probouzí (3D) – 18/12, 20:00
Star Wars: Síla se probouzí (2D) – 19/12, 17:30
Vánoční Kameňák (2D) – 19/12, 20:00
Sněhová královna 2 (2D) – 20/12, 15:00
Star Wars: Síla se probouzí (3D) – 28/12, 20:00
V srdci moře (2D) – 29/12, 20:00
Hodný dinosaurus (2D) – 30/12, 10:00
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Ať si obyvatelé města sami rozhodnou, 
zda se úroveň správy města zvýšila, či snížila
„Čas letí jako bláznivý, já nechy-
tím ho, ani vy,“ zpívá Karel Gott. 
A starosta Ondřej Lochman, kte-
rý si v polovině listopadu připo-
menul rok od usednutí do křesla 
starosty, nemůže nesouhlasit. Co 
se podle něj během uplynulého 
času podařilo? Co naopak ne-
proběhlo zcela podle představ? 
Jaká je nyní, rok po volbách a po 
sérii změn, nálada na městském 
úřadě? A jak bude starosta trávit 
vánoční svátky?

Jak se po tom prvním roce vlastně 
cítíte. Jaké pocity převažují?

Především cítím únavu. Hodně 
pracovat jsem byl zvyklý ještě před-
tím, než jsem do funkce nastupoval. 
Role starosty je ale nekončící ko-
loběh povinností. Jakmile je jedna 
záležitost vyřešená, objevuje se 
další. Pokud bych měl říct, co mi 
starostování dalo a vzalo, pak mám 
jasno. Ubyly mi vlasy a přibyly vrás-
ky. Starostování mi vzalo soukromí  
a čas na mé blízké. V neziskovém 
sektoru, ze kterého pocházím, je člo-
věk navíc za svou práci vnímán ve-
směs pozitivně, jakmile se ale ujme 
pozice, jako je funkce starosty, rázem 
získá nálepku politika a pohlíží se na 
něj jako na potenciálního darebáka. 
Člověk se musí stále hlídat a bojí se  
i zavtipkovat, aby si jeho slova někdo 
špatně nevyložil. Za ten rok jsem 
se ale naučil velké odolnosti vůči 
pomluvám a získal opravdu široký 
přehled v celé řadě oblastí života, 
protože starosta musí rozumět ale-
spoň trochu všemu.

V prvních měsících úřadování jste 
chtěl mít přehled o všem, co se na 
úřadě dělo. To trvá? Naučil jste se 
úkoly delegovat?

Z části ano, stále cítím potře-
bu být v mnoha ohledech detailně  
v obraze. Svým přístupem tak ně-
které zaměstnance úřadu nejspíše 
štvu, protože strkám nos i do otá-
zek, které starostové běžně neřeší. 
Jako příklad mohu uvést třeba to, 
že každá platba přes pět tisíc korun 
jde přes můj stůl. Vždy se ptám, 
zda máme všechny mechanismy 
na úřadě správně nastavené a zda 
je to tak pro město nejvýhodnější. 
Teď po roce už mohu říct, že mám 
několik blízkých spolupracovníků, 
kteří mají moji velkou důvěru. Lo-
gicky jsou to lidé v nejužším vedení, 

NA SLOVÍČKO. DNES SE STAROSTOU MĚSTA ONDŘEJEM LOCHMANEM.

Starosta Ondřej Lochman se ujal funkce v polovině listopadu 2014.

jmenovitě například tajemnice, pro-
jektová manažerka, jednatel Klubu, 
architekt města, vedoucí finančního 
odboru či vedoucí odboru výstavby. 
Nechtěl bych ale na nikoho zapome-
nout. Rozhodně mám ke kolegům 
na radnici více důvěry než před ro-
kem. To jsem byl velmi nedůvěřivý 
a měl v hlavě myšlenku, že starosta 
je odpovědný za všechno a jediným 
podpisem se může snadno odsoudit 
k několika letům nesvobody.

Během roku se obměnilo perso-
nální obsazení městského úřadu. 
Nepanuje tu dnes napětí?

K větším změnám na úřadě 
nedošlo několik let, je přirozené, že 
s tak razantní změnou v obsazení 
zastupitelstva a vedení samosprávy 
muselo dojít i ke změnám na úřadě. 
Těžké to bylo pro obě strany. Nasta-
vilo se nové tempo a ten, kdo měl 
chuť se mu přizpůsobit, to udělal. 
Vím, že nové vedení mohlo nebo 
stále může někomu připadat zbrk-
lé a divoké, ale myslím, že teď už 
všichni vědí, že myslí především na 
dobro města a je odhodlané si vše 
pořádně odpracovat. Je pravda, že 
na úřadě byla dusná atmosféra. Ně-
kteří odešli, každý organismus však 
potřebuje novou energii. Musím říci, 
že nyní jsem s kolegy na úřadu vel-
mi spokojen. Věřím, že nejhorší je 
za námi a bude pokračovat pozitivní 
změna.

Máte komentář k nařčení, že jste 
si na úřad přivedl kamarády?

To se týkalo asi především 
obsazení postu jednatele Klubu.  

O Janu Kurkovi jsem měl pochyb-
nosti, ale přijal jsem doporučení 
výběrové komise. Nakonec ta spo-
lupráce nedopadla a v krátké době 
se nám na tomto místě vystřídali 
celkem tři jednatelé. Cesta to byla 
strastiplná, ale věřím, že pan Seno-
hrábek byla šťastná volba. Obrov-
skou podporu cítím ze strany projek-
tové manažerky, která na mě skvěle 
zapůsobila už během výběrového 
řízení. Předtím jsem ji neznal. Často 
se nesetkáte s profesionálem, který 
bydlí v pražských Kbelích, chce pra-
covat pro Mnichovo Hradiště a hod-
lá se do něj s rodinou přestěhovat. 
Hodnocení ale není ani tak na mně 
jako na občanech. Ať si sami rozhod-
nou, zda se úroveň správy našeho 
města zlepšila, či snížila.

Co osobně považujete za úspěch 
prvního roku úřadování?

Rád jsem především za to, že 
se podařilo uskutečnit několik inves-
tic. Starší a zkušenější kolegové mě 
totiž připravovali na to, že během 
prvního roku volebního období se 
člověk pouze stačí zorientovat,  
v druhém začne investice připravo-
vat a další dva roky věnuje jejich rea-
lizacím. Nám se ale povedlo už letos 
udělat nové hřiště, uskutečnit gene-
rální opravu Jiráskovy ulice, což byl 
za ty dva měsíce malý zázrak, nebo 
zateplit školu a školku, a to všechno 
za pomoci dotací. Pokud to spočí-
tám, objem investic za uplynulý rok 
činí zhruba 17 milionů korun a z toho 
deset milionů představují dotace. To 
jsou věci, které by se neděly, pokud 
by člověk netrávil v úřadě 250 nebo 

300 hodin měsíčně a nebyl dostateč-
ně odvážný. I v radě zaznívaly hlasy, 
abychom projekty zateplení ještě 
detailně připravovali a realizovali je 
třeba až za dva roky. Podle mě je 
třeba příležitosti využívat. 

To by byly velké projekty. Jaké 
menší úspěchy vás ale naplňují 
novou chutí do práce?

Skvělá věc je předškolní příprav-
ná třída. Nesmírně mě těší nebývalá 
chuť Hradišťáků zapojovat se do ve-
řejného dění prostřednictvím komisí, 
úspěšné akce, jako byla Sousedská 
slavnost či skvěle zvládnutá připo-
mínka státního pohřbu Jana Švermy 
(a že to je složité téma), nebo škála 
transparentních opatření, která jsme 
přijali. Už nevidím mnoho prostoru, 
jak být ještě transparentnější. Za 
úspěch považuji i jednání s deve-
lopery. Jsou to sice jednání dlouhá  
a nesnadná, ale výsledky mohou být 
velké. Jako například dohoda, že in-
vestor, který připravuje výstavbu ro-
dinných domů, zaplatí rekonstrukci 
silnice k hněvousickému statku, kte-
rá by město přišla na jedenáct milio-
nů korun. A myslím, že hrdí můžeme 
být také na otevřenost úřadu. Založili 
jsme tento zpravodaj, zmodernizo-
vali a zpřehlednili web města, založili 
facebookový profil města...

A teď z druhé strany. Co se vám 
vybaví, když se řekne vleklý pro-
blém Mnichova Hradiště?

Jsou věci, které se dají řešit, ale 
nedají se vyřešit. Mám na mysli tře-
ba veřejná prostranství znečištěná 
od psů. Přestože se na tento nešvar 
strážníci zaměřují a zvýšili jsme ob-
jem peněz vynakládaných na úklid 
náměstí a jeho okolí, výsledek stále 
není dokonalý. Přesto nás návštěvy 
chválí, že Mnichovo Hradiště působí 
jako uklizené město. Problematický 
je samozřejmě také rozpočet. Zkrát-
ka nemáme na to, abychom v jednu 
chvíli uspokojili všechny žadatele  
o peníze z městské kasy. Doufám, 
že všichni ti aktivní občané, kteří 
se snaží získat peníze pro aktivity, 
na nichž pracují, chápou, že jsou 
projekty, které jsou jednoduše prio-
ritní, a proto jiné musí počkat. Věč-
ným problémem jsou také dotace. 
Abychom na ně dosáhli, musíme 
připravovat pro každý projekt de-
tailní studii, dokumentaci, a mezitím 
čekáme, jaké dotace budou vůbec 

vypsány. Není ale možné tvořit do 
šuplíku 150 různých projektů ročně. 
Osobně bych byl snad raději, kdyby 
se dotační peníze rozdělily do měst 
a obcí plošně podle počtu obyvatel  
a na základě určitého koeficientu.

Dotace jsou jedna věc, další jsou 
výběrová řízení, na která si vedení 
měst poměrně často stěžují...

Pro člověka, který má čisté úmy-
sly, jsou výběrová řízení nutné zlo. 
A zároveň nejsou garantem kvality. 
Stáváme se mnohdy rukojmími firem, 
které postupují společně, a uměle 
tak zvyšují ceny. Výběrové řízení 
nutně neznamená, že na něm měs-
to vydělá. Domnívám se, že pokud 
bude v radě a zastupitelstvu panovat 
shoda, měli bychom menší zakázky 
zadávat firmám, s nimiž dlouhodobě  
a úspěšně spolupracujeme. Ušetřilo 
by to čas, nervy a přineslo kvalitu.

Rozpočet na příští rok bude tepr-
ve procházet schvalováním, jaké 
důležité projekty se přesto rozbí-
hají nebo se s nimi počítá?

Zásadní význam má tvorba 
strategického plánu, do které mohou 
všichni, kteří mají zájem, zasáhnout, 
což se v řadě případů již děje. Inten-
zivně se pracuje na nové podobě 
náměstí a přípravě zkapacitnění ma-
teřských škol. Tam pouze nevíme, 
zda to zvládneme do 1. září 2016. 
Postupně proměníme také plovárnu 
u Jizery, aby mohla od léta fungovat 
tak jako kdysi. Pokud má přesto ně-
kdo obavu, že investice nejsou do-
statečné, prosím ho, aby počkal na 
rok 2017, který bude rokem změn.

Vánoce jsou za dveřmi. Už víte, 
jak je budete trávit?

Každopádně v rodinném kru-
hu. Mám v tomto ohledu obrovské 
resty. Těším se na to, že se s pří-
telkyní, která pochází z Polska,   
25. prosince vypravíme za její rodi-
nou, takže si užiju dvoje zcela od-
lišné svátky. Polské Vánoce v sobě 
mají díky víře silnější návaznost 
na tradici a nejsou tolik komerčně 
zprofanované. Také bych rád ušetřil 
alespoň jeden den a jel si zalyžovat 
a nadýchat se na hory čerstvého 
vzduchu. Nová energie bude potře-
ba, po Novém roce se opět vrhneme 
do práce.

Redakce

ˇ

Mh2net bilancuje a představuje své plány
Mh2net je spolek provozující v Mni-
chově Hradišti počítačovou síť s při-
pojením k internetu již od roku 2003. 
Síť mh2net pokrývá převážnou část 
města a jeho blízkého okolí. 

Vedle toho však náš spolek 
sdružuje téměř 800 členů. Zájem-
cům můžeme nabídnout přístup do 
vnitřní sítě bez omezení objemu 
přenesených dat, vyšší průměrnou 
rychlost připojeník internetu a samo-
zřejmostí jsou jak přátelští dobrovol-
níci, kteří jsou špičkovými odborníky 
v oboru, tak také profesionální pod-
pora.

Optickou datovou síť vybudo-
vanou v minulých letech se nám  
v letošním roce podařilo rozšířit do 
Jiráskovy ulice, ulice Obránců míru 
a také do ulice Na Kamenci. Budo-
vali jsme nejen optickou datovou síť, 
ale i zbylou část sítě a dělali jsme 
všechno pro to, abychom našim 
členům mohli poskytnout co nejrych-

Do budoucna se chystáme 
mimo jiné obnovit populární cestova-
telské besedy (v minulosti si zájemci 
mohli poslechnout například vyprá-
vění a zhlédnout fotografie o první 
Češce, která objela svět na jízdním 
kole, o Laponsku, Peru a Bolívii, 
Ladakhu, Norsku, Kanadě, Gala-
págách, jihoamerických indiánech, 
cestě Střední Amerikou nebo o psím 
spřežení ve Francouzských Alpách). 

Do budoucna plánujeme také 
založit zábavný kroužek robotiky 
pro páťáky a starší děti, kde by se 
mohli naučit základům elektroniky  
a programování. V této chvíli hle-
dáme vhodný prostor pro pořádání 
besed i kroužku.

Nakonec bychom vám za náš 
spolek chtěli popřát šťastné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Anna Dittrichová, mh2net

lejší připojení. Nově je síť připojena 
rychlostí 5 Gbit. 

Jednou z novinek, na které stále 
pracujeme, je monitorování počasí  
v okolí Mnichova Hradiště, které 
můžete nalézt na internetové adrese 
pocasí.mh2net.cz.

Již pravidelně pořádáme na pře-
lomu července a srpna oslavu výročí 
založení spolku. Členům byl letos  
k dispozici celý areál ve Dneboze, 
kde mohli hrát nohejbal, volejbal, te-
nis nebo frisbee a zdarma se občer-
stvit grilovanou kýtou, pivem nebo 
limonádou. Pro děti byl připraven 
skákací hrad a soutěže o ceny.

V polovině září jsme se zúčast-
nili Sousedské slavnosti, do které se 
zapojilo město Mnichovo Hradiště. 
Na náměstí před poštou jsme „zažili 
město jinak“ a prezentovali činnost 
našeho spolku. Pro děti byly znovu 
připraveny tematické hry s odměna-
mi.

Muzeum připravilo výstavu Ad-
vent na českém venkově. Na ná-
vštěvníky čekají typické postavy 
adventních obchůzek, známé Bar-
borky, Mikuláš, čert a anděl, ale  
i ty méně známé, jako je Amb-
rož, Lucie nebo Žber. Kromě nich 
jsou zde představeny lidové zvyky  
a pověry spjaté s tímto tajemným 
obdobím a ukázky činností, kte-
rými se naši předkové o adventu 
zabývali. Nechybí ani připomínka 
kdysi v Pojizeří slavných miku-
lášských trhů nebo ukázky sta-
rých adventních jídel. Výstava se 
otevře pro návštěvníky v neděli  
29. listopadu po rozsvícení vánoč-
ního stromu na náměstí a poté 
bude přístupna do 22. prosince  
a od 29. do 31. prosince každý 
den od 8 do 16 hodin. Na úterní  
a čtvrteční dopoledne jsou pro 
školní třídy v muzeu připraveny 
rovněž adventní dílničky. (dum)

Adventní výstava

Mladí zpěváci ze Zvonečků vystu-
povat v neděli 6. prosince ve farské 
zahradě u živého betlému, Zvonky 
pozvou na Vánoční koncert do 
kostela sv. Jakuba v den konání 
vánočního jarmarku v sobotu 12. 
prosince od 17 hodin, Zvonečky 
znovu vystoupí na vánočním kon-
certě základní umělecké školy 14. 
prosince od 18 hodin v Městském 
divadle. Seniory z Domova Modrý 
kámen zpěváci naladí do vánoční 
pohody v sobotu 19. prosince v 16 
hodin a společně se všemi zájem-
ci si celé Zvonky zazpívají také na 
Štědrý den ve 22 hodin. (red)

Koncerty Zvonků

Sbor dobrovolných hasičů, Klub 
dětí a mládeže, Divadelní soubor 
Tyl a město pořádají v sobotu  
5. prosince na Masarykově ná-
městí Mikulášskou nadílku. Pro-
gram začne v 17:30 a potrvá do 
20 hodin. Spolky zvou na příjemný 
podvečer plný zábavy s čertem, 
Mikulášem a andělem, ale také 
na drobné hry a úkoly, za jejichž 
splnění děti čeká odměna. Přijďte 
se naladit do vánoční atmosféry. 
Vždyť Ježíšek už za dveřmi. (red)

Mikulášská nadílka

Čtvrtek 17. prosince bude v sále 
Klubu patřit seniorům. Na ty čeká 
občerstvení, zpěv v podání dětí i 
hudební pásmo O. Menzela. Přijď-
te se v 16 hodin pobavit, všichni 
jsou srdečně zváni. (red)

Setkání seniorů
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Do letošní sezony vstupovali nohej-
balisté TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
s jasným cílem, a to postoupit do 
druhé nejvyšší republikové soutěže, 
tedy do 1. ligy. 

Tým jsme doplnili o Patrika Srbu 
z prvoligového Žďáru nad Sázavou  
a Martina Šenkýře z Plazů. Cíl se 
nám od začátku sezony dařilo napl-
ňovat a po celou dobu soutěže jsme 
se pohybovali na předních  příčkách. 
Prohráli jsme pouze dva zápasy  
a takzvanou „českou” skupinu jsme 
vyhráli. 

V semifinále play-off jsme 
narazili na Holubice, druhý tým  
z „moravské” skupiny, který jsme 
po výsledcích 5:1 doma a 5:0 ven-
ku jasně přehráli. Následně jsme 
čekali na soupeře, který měl vzejít  
z druhého semifinále mezi Modři-
cemi „B” a Horažďovicemi. Lepší 
byl celek Horažďovic, a tak jsme si 
zopakovali souboje ze skupiny, které 
skončily nejdříve 6:4 pro Horažďo-
vice. Odveta však už byla zcela v 
naší režii, 6:2. Daly se očekávat vy-
rovnané zápasy, což se v plné míře 
potvrdilo.

V prvním zápase se nám po-
dařil neskutečný obrat, když jsme 
po špatném začátku prohrávali 1:3, 
vyrovnali na 3:3, opět prohrávali 3:4, 
ale obě závěrečné dvojky jsme za 
obrovské podpory diváků dokázali 
vyhrát a otočit výsledek na 5:4.

V Horažďovicích, v jejich spe-
cifické „kleci”, byli domácí lepší  
a vyhráli 5:2. Rozhodující byl třetí zá-
pas, který se konal v sobotu 24.října  

v hale v Kněžmostě. Bylo to oprav-
dové vyvrcholení sezony, kdy do-
mácí, ale i hostující diváci vytvořili 
neskutečný kotel, ve kterém ani jed-
no mužstvo dosud nehrálo. Bohužel 
nám tentokrát nepřálo štěstí. Utkání 
bylo vyrovnané, nám se však smol-
ně zranil ve druhé dvojce Vojta Ho-
las, který do této dvojky již nemohl 
zasáhnout, ale obětavě nastoupil do 
obou trojek.

Dva zápasy jsme prohráli po-
sledním možným míčem ve třetím 
setu, takže konečný výsledek 5:2 
pro Horažďovice vypadá jasně, ale 
tentokrát to bylo opravdu hodně  
o štěstí, i když tím samozřejmě ne-
chceme snižovat výkon hostů, který 

byl  výborný. Hlavním strůjcem jejich 
vítězství byl Vladimír Babka, ještě 
vloni hráč extraligových Karlových 
Varů, který v tomto rozhodujícím 
zápase plně prodal své zkušenosti 
a um.

Za výkony a výsledky v této se-
zoně se nicméně nemusíme vůbec 
stydět. Každým zápasem jsme při-
vedli do ochozů více diváků a v zá-
pasech play-off byla divácká kulisa 
opravdu vynikající. Věříme, že pří-
ští rok takovéto tažení zopakujeme  
i s vítěznou tečkou v podobě vytou-
ženého postupu do 1. ligy.

Stanislav Matouš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Nohejbalisté TJ Sokol Mnichovo Hradiště.

Podzimní fotbalové soutěže skončily. Jak se zatím vyvíjí sezóna?

Máme sloveno, hlásí hradišťští rybáři
Členové místní rybářské organizace 
obhospodařují nad Přestavlky ně-
kolik chovných rybníků a na sobotu  
7. listopadu byl naplánovaný výlov 
jednoho z nich. Samotná akce je pro 
rybáře velkým svátkem. Představ-
te si, že celý rok či dva krmíte rybí 
osádku, kterou vlastně ani nevidíte. 
Nevíte, kolik ryb v průběhu roku uhy-
ne, kolik vám vyberou pytláci, něco 
uloví volavky včetně ostatních pre-
dátorů žijících kolem vody. Vše se 
nakonec ukáže v onen den D, kdy 
se upustí voda a přeživší obyvatelé 
rybníka se začnou tlačit u stavidla.

Od brzkého rána vydatně pr-
šelo. Přesto se na hrázi se sešlo 
18 zkušených rybářů, kteří mají za 
sebou již několik výlovů a z nichž 
každý ví, co má dělat. Připraveny 
byly kádě, třídička, kesery, váha  
i samotní rybáři. Poslední zbytky 
vody rychle odtekly a šlo se na věc. 
Jedna skupina skončila v rybníku, 
kde nabírala kesery ryby do plas-
tových vaniček. Druhá dopravovala 
vaničky s rybami k třídičce a třetí 
rozdělovala vylovené ryby podle ve-
likosti a druhů. 

V přistavených kádích tak skon-
čili kapři, líni, amuři i několik štik. 
Vylovené ryby se podle plánu dále 
distribuovaly nejen do našich revírů. 
Drtivá část kaprů, celkem 12 metric-
kých centů, byla vysazena na míst-
ním rybářském revíru Veselá. Našim 
rybářům tak ještě zpříjemníme blíží-
cí se konec sezóny. Lín byl prodán 
okolním organizacím v Bakově nad 
Jizerou a Bělé pod Bezdězem. Zby-

tek vylovených ryb se i s amury vrátí 
zpět do chovných rybníků, kde snad 
dorostou do potřebných rozměrů. 

Nezapomnělo se ani na naše 
nejmenší rybáře. Všichni budou mít 
možnost rybařit na revíru, který je ur-
čen pouze pro ně. Právě sem jsme 
dovezli 30 kilogramů kaprů a 26 ki-
logramů amurů. Na vážení a pohyb 
s rybami dohlížel samozřejmě člen 
dozorčí komise. 

Samotnou produkci zhodnotil 
pan Šťastný, který se o chovné ryb-
níky na Hořeních Přestavlkách peč-
livě stará: „Nakonec převládá mírná 
spokojenost, i když přírůstky nebyly 
takové, jak se očekávalo. Určitě se 
na tom podepsalo letošní tropické 
léto včetně nedostatku vody. Pro-
blém nám dělají pytláci, kteří s vý-
lovem „pomáhají“ v průběhu roku. 
Bude nutné se na tento nešvar po-
řádně zaměřit. Kontrol na Přestavl-
kách bude mnohem více, než tomu 

bylo doposud.“ 
Další komentář dodal hospodář 

místní organizace a předseda Stře-
dočeského územního svazu v jedné 
osobě Dušan Hýbner, který vyzdvihl 
hlavně kolektivní práci celé skupiny 
kolem pana Tučka.  „Kluci se vzá-
jemně znají, pomůžou si, pan Čer-
mák dokonce pro všechny připravil 
vynikající gulášovou polévku, která 
v deštivém dopoledni po několikaho-
dinové práci opravdu zahřála. Vždy 
se na takové akce těším a děkuji za 
spolupráci!“

Mnichovohradišťští rybáři se 
tak pomalu připravují na blížící se 
vánoční akce. Vy se s nimi budete 
moci setkat jak na jarmarku, na který 
srdečně zveme, tak i při vánočním 
prodeji kaprů v kanceláři místní or-
ganizace v Sokolovské ulici.

Josef Ďurček, Český rybářský svaz
MO Mnichovo Hradiště

V sobotu 6. listopadu se nad Přestavlky pracovalo už od časného rána.

Fotbalisté mají za sebou podzimní 
polovinu soutěží a bilancují. 

Nejmladším týmem MSK, který 
hraje soutěž, je mnichovohradišť-
ská přípravka U11, jež startuje  
v krajském přeboru Libereckého kra-
je. Páteř starší přípravky tvoří hráči 
ročníku 2005, kteří budou od příští 
sezóny nastupovat již za mladší 
žáky. Dále jsou součástí kádru hráči 
ročníků 2006, 2007 a rovněž dva be-
njamínci Radim Jeníček a Jiří Strán-
ský narození v roce 2008. Vzhledem 
k tomu, že se v této věkové kategorii 
nevedou žádné oficiální tabulky, 
uvádíme alespoň pár statistik. 

V podzimní části krajského 
přeboru U11 odehrála obě mužstva 
starší přípravky v devíti kolech cel-
kem 36 utkání s týmy z Libereckého 
kraje.  „A“ mužstvo v 18 odehraných 
zápasech podlehlo pouze jednou 
a to Slovanu Liberec „A“ v poměru 
5:10, z ostatních 17 utkání odešlo ví-
tězně s celkovým skóre 225:58. Dva 
nejlepší střelci dokázali dohromady 
vsítit 127 branek – Jakub Kvintus 
69 a Adam Stand 58. „B“ mužstvo 
si taktéž v 18 zápasech připsalo pět 
vítězství a třináct porážek s celko-
vým skóre 92:194. Nejlepší střelec 
Gabriel Novák vstřelil 34 branek. Do 
střelecké listiny se alespoň jedním 
gólem zapsalo 19 hráčů. Dokonce 
i naši dva nejmladší si připsali stře-
lecké úspěchy – Radim Jeníček dal 
sedm gólů a Jiří Stránský se připojil  
jednou brankou.

Nábor do obou přípravek probí-
há nepřetržitě. Zájemce zveme na 
tréninky vedené trenéry Milanem 
Kvintusem a Alešem Jindrou. Po-
drobnosti naleznete na www.mskmi-
nizaci.estranky.cz.

Mladší žáci pod vedením Kar-
la Váni se v podzimní části potýkali  
s velkou obměnou kádru. Z původ-
ního týmu zůstali pouze čtyři hráči 
a ze starší přípravky přišlo deset 
nových. Úvod sezony začal velice 
slibně a první tři zápasy mladší žáci 

v kompletní sestavě vyhráli a drželi 
se v popředí tabulky středočeského 
krajského přeboru. Poté však došlo 
ke zlomu. Začaly soutěže okresního 
přeboru žáků, kde dva hráči kádru 
působí na střídavé starty, a jedno-
mu hráči byl umožněn start ve vyšší 
soutěži za FC Liberec. Docházelo ke 
kolizím utkání a v oslabené sestavě 
se mladší žáci MSK těžko prosazo-
vali, zejména kvůli nízké střelecké 
produktivitě. Přišla série porážek.

Na závěr sezony se tým opět 
sešel na poslední tři zápasy již v sil-
nější sestavě a začalo se dařit i stře-
lecky. Díky tomu mladší žáci z po-
sledních tří zápasů získali šest bodů 
a v krajském přeboru mladších žáků 
drží 10. místo s 18 body. Mezi opo-
ry týmu patří Stříženec, Matoušek, 
Horák, Šolc, Rakovská, Havlíková, 
Zápotocký, Krejčí a Novák. 

I přes několik nezdarů je třeba 
poděkovat hráčům a hráčkám za 
předvedené výkony a rodičům, že 
dětem umožňují reprezentovat měs-
to v celém Středočeském kraji. Kon-
cem listopadu začíná zimní příprava 
v hale BIOS, a to každou středu od 
16 do 17:30 hodin. „Noví hráči roč-
níku 2003–2010 jsou u nás vítáni. 
Učme společně děti dělat něco pro 
tělo a zdravý pohyb,“ vzkazuje trenér 
mladších žáků Karel Váňa.

Starší žáci pod vedením Pavla 
Sameše a Roberta Mihalíka se od 
počátku sezony potýkají s nedostat-
kem hráčů, mužstvo stojí především   
na ročníku 2002, dorazový ročník 
2001 je zastoupen v týmu pouze  
třemi hráči. V průběhu soutěže se 
podařilo mužstvo doplnit o dva  hrá-
če z Kněžmosta, kteří startují na 
střídavý start, v několika zápasech 
vypomohl i hráč kádru mladšího do-
rostu Karel Vlach (2001). 

Největší problém podzimní  části  
byl v  obsazení  místa  brankáře. Na 
tomto postu se vystřídali hned čtyři  
hráči, ač pouze jeden z nich měl  
s chytáním zkušenosti. V mnoha zá-
pasech dokonce zaskakoval brankář 
mladších žáků David Červa (2004), 
který se chytat teprve učí, a patří mu 
za to, s jakou odvahou se postavil 
proti mnohem starším klukům, dík. 
Herní projev mužstva nebyl dobrý, 
v zápasech se slabšími mužstvy 
chlapci ještě výkonnostně stačili, 
bohužel jim chyběla větší odvaha  
a bojovnost. S kvalitními mužstvy 
byl rozdíl bohužel propastný. Zde se 
výrazně projevil přechod mladšího 
ročníku na velké hřiště.  A tomu také 
odpovídají i výsledky, které řadí star-
ší žáky MSK po podzimní části zatím 
na poslední místo v tabulce středo-
českého krajského přeboru.

„Kluci  musí  zlepšit  svůj přístup  
jak při trénincích,  tak  při zápasech. 
Budeme věřit, že zimní příprava jim 
poskytne více sil do jarní sezóny  
a ještě se poperou o záchranu v kraj-
ském přeboru,“ věří trenérské duo. 

V podzimní části přeboru ode-
hrálo mužstvo 15 utkání, jednou 
vyhrálo, dvakrát remizovalo a dva-
náctkrát prohrálo. Skóre je 19:83, 
nejlepšími střelci jsou Tomáš Havel  
se šesti brankami a Filip Šosvald 
s Ondřejem Maršálkem se třemi 
brankami.  Podrobnější  informace 
o výsledcích naleznete na stránkách 
www.mladsizacimsk.estranky.cz.

Po loňském soutěžním roční-
ku, kdy se mladší dorostenci stali 
přeborníky Středočeského kraje, se 
museli vypořádat se značným po-
sunem hráčů do starší věkové kate-
gorie. Celkem tým opustilo dvanáct 
hráčů, oproti kterým přišli pouze tři 
starší žáci. Na počátku sezóny se 
tak mužstvo muselo vypořádat s ve-
lice úzkým kádrem, který čítal pou-
ze jedenáct hráčů. Na první utkání 

cestovali kvůli nemoci pouze v dese-
ti, ale i přesto se mužstvu podařilo 
soupeře přehrát a vstoupit do nové 
sezóny vítězně. Postupem času se 
výkony stále zlepšovaly, a k tomu se 
podařilo doplnit kádr o několik posil 
z FK Mladá Boleslav, SK Bakov nad 
Jizerou nebo MFK Podještědí. 

Bezchybně a s herní pohodou 
v zádech tým kráčel až do 7. kola, 
kde jej na domácí půdě zaskočil 
FK Neratovice-Byškovice a přetrhl 
mužstvu téměř roční neporazitel-
nost v mistrovských utkáních. Tento 
nezdar chlapci napravili hned v dal-
ším kole na půdě vedoucího celku  
z Uhlířských Janovic, kde zvítězili 
po suverénním výkonu.  Bohužel se 
nezadařilo na půdě favorita z Vlaši-
mi, kde podlehli vysoko 4:1. Celek 
však pod vedením Ondřeje Najmana 
a asistentů Petra Vitmajera a  Davi-
da Altmana přezimuje mezi nejlepší 
čtyřkou středočeského krajského 
přeboru.

„Podzimní část musím hodnotit 
jednoznačně pozitivně, neboť kluci  

i my trenéři si užíváme každý trénink 
a utkání, což je cítit na v týmu pa-
nující pohodě, kterou se nám daří 
přenášet do jednotlivých utkání.  
S výsledky a především herním pro-
jevem jsem také spokojen a věřím, 
že na případných chybách přes zimu 
zapracujeme a vedoucí celek soutě-
že ještě proženeme,“ hodnotí hlavní 
trenér Ondřej Najman.

Trenér staršího dorostu Mar-
tin Smetana naopak nemá mnoho 
důvodů ke spokojenosti. „Mužstvo 
vstoupilo špatně do sezóny, podá-
valo nevyrovnané výkony a trpělo 
využíváním několika hráčů v do-
spělé kategorii,“ míní trenér starší-
ho dorostu. Tým před dohrávaným 
utkáním na Mělníku drží osmé místo 
v tabulce za čtyři výhry, jednu remí-
zu a 5 porážek, což je vzhledem ke 
kvalitě hráčů za očekáváním.

Jak se vedlo dospělým týmům, 
se dočtete v příštím čísle.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

Recesisté z mužstva B Mnichovohradišťského sportovního klubu.

Starší přípravka Mnichovohradišťského sportovního klubu U11 se svými trenéry.
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Dobrovolníci v dešti sázeli 
stromky a obnovovali alej

Komunitní zahrada: právě vzniká místo, 
kde se pěstují vůně i mezilidské vztahy

Houštinu u zdravotního střediska už iniciátoři vzniku zahrady čistí. Na jaře 
pozemek přivítá první zahradníky, kteří si vytvoří vlastní záhony.

Patříte k lidem, v nichž dřímá duch 
pěstitele, ale chybí vám vlastní za-
hrada? Máte chuť dělat věci společ-
ně a tak trochu jinak? Pak je právě 
vám určena mnichovohradišťská 
Komunitní zahrada, která nabídne 
možnost pěstování vlastní zeleniny, 
bylin či květin, ale stane se také mís-
tem pro setkávání a sdílení společ-
ného času.
 „Chtěli bychom vytvořit příjemný pro-
stor, kde by se mohli lidé setkávat. 
Nejde však jen o pěstování rostlin, 
ale také o pěstování sousedských  
a mezilidských vztahů,“ vysvětluje 
Lucie Podařilová, zakladatelka spol-
ku Meza (městské zahrady, pozn. 
red.). 

Zmíněný spolek vznikl v čer-
venci letošního roku s cílem zřídit 
a provozovat ve městě komunitní 
zahradu. Ta by měla mít podle plánů 
rozlohu okolo 300 metrů čtverečních 
a měla by se nacházet v blízkosti 
zdravotního střediska, tedy v do-
cházkové vzdálenosti jak z centra 
města, tak i od blízkého domu s pe-
čovatelskou službou. 

„Naší vizí je nabídnout různo-
rodé činnosti a zapojit nejen rodiny  
s dětmi, ale třeba také starší občany 
s důrazem na jejich potřebnost. Moc 

tráví svůj čas před televizí nebo  
v obchodních centrech. Zároveň 
mezi lidmi stále stoupá zájem  
o zdravou výživu, potravinovou 
soběstačnost, ekologii a přirozený 
způsob života jako za časů našich 
babiček. Komunitní zahrada dokáže 
krásně skloubit obojí. Lze si tu jak 
vypěstovat vlastní potraviny, tak se 
zde potkat s několika generacemi 
najednou, čerpat nové zkušenosti, 
navzájem se učit,“ míní zakladatelka 
zahrady.

Prvním krokem, k němuž musí 
dojít, aby zahrada začala fungovat, 
je vytvoření skupiny lidí, která pomů-
že zahradu utvářet, bude ji s chutí  
a s organizátory provozovat a rozví-
jet vlastními nápady. Nyní na pod-
zim se zahrada uklidí a připraví na 
stavbu záhonů. V zimních měsících 
se naplánují akce a činnosti, které 
vypuknou na jaře. 

Chcete-li se zapojit, neváhej-
te se ozvat na e-mailovou adresu 
spolekmeza@seznam.cz nebo na 
telefonní číslo 775 313 228-9. Další 
informace naleznete i na faceboo-
kovém profilu Zahrada Mnichova 
Hradiště.

Redakce

se mi líbí projekty čtverečkových 
zahrádek, kde si každý obdělává 
svůj nevelký záhonek, stejně jako 
budování hmyzích domečků a další 
aktivity,“ dodává Lucie Podařilová.

Veřejnost mohla poprvé spolek 
Meza zaznamenat na Sousedské 
slavnosti konané v rámci větší akce 
Zažít Hradiště jinak. Projekt zahrady 
podporuje město Mnichovo Hradiště 
a též Nadace Via. „Právě jejího pro-
gramu Města z jiného těsta jsme se 
zúčastnili a podařilo se nám uspět  
v grantové výzvě. S nadací budeme 
nadále spolupracovat, konzultovat 

naši činnost a vzdělávat se na jejích 
skvělých workshopech a seminá-
řích,“ dodává iniciátorka vzniku hra-
dišťské zahrady.

Komunitní nebo také městské 
zahradničení má mnoho nadšenců 
po Evropě i za oceánem a pomalu 
se zabydluje i u nás. Inspiraci mo-
hou Hradišťští čerpat také v neda-
lekém Turnově či Liberci. I tady se 
zahrady staly místem, kde lze trávit 
volný čas na přírodní bázi. 

„Lidé žijící v panelových do-
mech většinou nemají zahradu, 
nemají se kde potkávat a často 

Z Mnichova Hradiště opět poletí přání za Ježíškem
„Milý Ježíšku,“ tak začínaly všechny 
dopisy navázané na balónky naplně-
né heliem, které se o vánočním jar-
marku 13. prosince vznesly z farské 
zahrady do výše a zamířily k nebi. 
Když pestrobarevný oblak zmizel na 
obloze, dětem nezbylo než doufat, 
že právě ten jejich dostane Ježíšek 
do rukou a vyslyší. A skutečně. Eliš-
ka Vanišová se jen o pár dní později 
dočkala!

Zatímco hlavní část progra-
mu vánočního jarmarku roku 2014 
probíhala na Masarykově náměstí, 
desítky rodin zamířily odpoledne na 
faru, aby se zúčastnily společného 
vypouštění vánočních přání. Origi-
nální událost připravil spolek Žijeme 
pro Hradiště a takřka po roce se 
chystá druhý ročník této pěkné akce 
pro děti.

Mezi třemi stovkami dětí, které 
vloni ve farské zahradě napsaly na 
připravené kartičky svá nejtajnější 
přání, byla i Eliška z Prahy. Na líst-
ku stálo: „Milý Ježíšku, přála bych si 
umělého papouška, telefon a oble-
čení. Eliška Vanišová.”

Uběhly čtyři dny. Ve středu  
17. prosince se v Czestochowie, pol-

ském poutním městečku vzdáleném 
294 kilometrů od Mnichova Hradiš-
tě, vydal stejně jako každý den na 
procházku se psem pan Zbigniew 
Stawiarski. Když objevil vzkaz psaný 
česky, obrátil se nejprve na vedení 
města a Poláci společně začali pá-
trat po českém Hradišti. Stopa je 
zavedla nejprve do toho Uherského. 
Tam se však najednou ztratila. Ná-
lezce vzkazu tedy znovu prošel celý 
text na kartičce a narazil na novou 
stopu – Žijeme pro Hradiště. Do in-
ternetového vyhledávače zkusil za-
dat celé slovní spojení. Nalézt hra-
dišťské sdružení a na jeho stránkách 
zprávu o pouštění balónků už trvalo 
jen pár chvil.

O dalších několik dní později se 
s Jaroslavem Trpkošem ze spolku 
Žijeme pro Hradiště a následně se 
starostou Ondřejem Lochmanem 
spojil honorární konzul ČR v Polsku 
Jarosław Krykwińský. Začalo usilov-
né pátrání po Elišce. Nikdo nepočítal 
s tím, že by se dívku nepodařilo ob-
jevit ještě před Vánoci.

Stovka lidí sdílela výzvu, že 
město Mnichovo Hradiště hledá 
holčičku, která napsala Ježíškovi, 

na Facebooku, další si informaci 
předávali mezi sebou v obchodech, 
na ulicích i během předvánočních 
návštěv. Za několik dní, v předvečer 
Štedrého dne, se podařilo s Vani-
šovými konečně navázat kontakt. 
Eliška nakonec nepocházela z Mni-
chova Hradiště, nýbrž z Prahy.

Půvabný příběh se tak svého 
šťastného konce dočkal na Štědrý 
den. V den, kdy děti nemohou do-
spat a šijí s nimi všichni čerti, přijel 
Elišce předat dárky Marek Minarc-

zuk, zástupce polské velvyslankyně 
v ČR, Ondřej Lochman, starosta 
města Mnichovo Hradiště, a Aleš Ja-
natka za spolku Žijeme pro Hradiště. 

Jak již bylo řečeno, druhý ročník 
klepe na dveře. Opět v čase vánoč-
ního jarmarku, tedy 12. prosince, od 
13 hodin budou mít děti všech věko-
vých kategorií možnost napsat svůj 
dopis Ježíškovi a vypustit své přání 
z farské zahrady. Tak jako v minulém 
roce věnuje drahý plyn potřebný pro 
létající balonek firma Lipraco, jež je 
hlavním sponzorem a které patří vel-
ký dík. Díky dalším sponzorům, kteří 
jsou v jednání ani letos neodejdou 
děti z akce s prázdnou a mohou se 
těšit nejenom na drobné dárky, ale  
i na teplou polévku pro zahřátí. 

Hudební doprovod zajistí rovněž 
jako při prvním ročníku Obec baráč-
níků Mnichovo Hradiště.

Nezbývá než se na sobotní 
odpoledne 12. prosince těšit. Děti 
místní i ty z širokého okolí jsou na 
tuto zajímavou akci konanou v rámci 
vánočního jarmarku srdečně zvány.

Aleš Janatka,
Žijeme pro Hradiště

Eliška Vanišová zažila vloni skutečně 
kouzelné Vánoce.

VERŠE JOSEFA BROŽE PATŘÍ JEHO RODNÉMU KRAJI

Tři desítky lidí se zúčastnily setkání s oblíbeným uči-
telem a básníkem Josefem Brožem, na které poslední 
říjnovou sobotu pozval lhotický osadní výbor. V hasič-
ské zbrojnici se vzpomínalo na staré časy, například 
na dobu, kdy Lhotice ještě měly vlastní školu, na dobu 
po druhé světové válce, kdy Josef Brož dostal z poli-
tických důvodů zákaz publikovat, protože odmítl psát 
v duchu marxismu-leninismu, a mluvilo se i o součas-
nosti. Čtyřiadevadesátiletý autor neopomněl během 
přednesu svých básní připomenout, jak jej dodnes in-
spiruje jeho rodný kraj, který je hlavním tématem jeho 
třinácti básnických sbírek. Už názvy básní jsou však 
mnohdy vyznáním lásky k Českému ráji, Podbezdězí 
či Podještědí a vroucí verše jejím důkazem: „To je můj 
kraj, co jizvy země hojí, kraj polí chlebových i ptačích 
hlasů, v něm přijímáme podobojí tu pravdu čistou i tu 
krásu.“ 
Foto: Lucie Růžková

Ze staré zámecké aleje, která le-
muje cestu od parkoviště u zámku 
směrem ke Káčovu a Sychrovu, 
mnoho nezbylo. Zub času se do 
mnoha kmenů řádně zakousl, a tak 
bylo brzy jasné, kde najdou své mís-
to mladé stromky věnované městu 
společností Škoda Auto.

Mnichovo Hradiště uspělo v ori-
ginálním grantovém programu české 
automobilky Za každé prodané auto 
v ČR jeden zasazený strom a získa-
lo osm desítek ovocných stromů. Ty 
6. a 7. listopadu dobrovolníci, kterým 
nevadil jemný, ale o to vytrvalejší 
déšť, za pomoci Luboše Dvořáčka  
z firmy Těžex, která se ve městě sta-
rá o zeleň, zasázeli.

„V pátek tady pracovali škodo-
váci, dnes tu sází hradišťští skauti, 
obyvatelé Sychrova a další Hradiš-
ťáci. Staré stromy doplňujeme jablo-
němi, hrušněmi a třešněmi,“ vysvětlil 

Dvořáček, který mladé stromky pro 
příchozí pracanty připravoval na kor-
bě nákladního automobilu.

V pátek se brigády za zámkem 
zúčastnili škodováci, kteří vyvrtali 
díry a umístili do země první list-
náče, v sobotu sázení pokračovalo. 
Nejpočetnější organizovanou skupi-
nou, která přišla přiložit ruku k dílu, 
byli skauti. „Je nás tady asi patnáct. 
Když je příležitost, rádi se podob-
ných akcí účastníme,“ konstatoval 
skautský vůdce David Maroun.

Po skončení hlavních prací byly 
stromy ještě opatřeny ochranným 
nátěrem proti okusu, pořádně zality  
a na příležitostné zahradníky čeka-
la zasloužená odměna. Organizá-
toři přímo na místě rozdělali oheň  
a v době oběda už se nad plameny 
škvířily buřty.

Redakce

Do práce se s vervou pustily děti, které na brigádu dorazily s rodiči.

Luboš Dvořáček připravuje pro pracanty stromky, které rychle ubývají.

Nejpočetnější organizovanou skupinou na akci byli skauti.

Neděle po Štědrém dni je 
svátkem Svaté rodiny
Svátek Svaté rodiny patří k méně 
známým křesťanským svátkům. Při-
padá na první neděli po Štědrém 
dnu, letos tedy na 27. prosinec. 

Svatou rodinou jsou ony zná-
mé betlémské postavy – dítě Ježíš, 
Panna Maria a svatý Josef. O tom-
to svátku je hezkým zvykem, že si 
manželé připomínají a obnovují své 
manželské sliby. Také v našem měs-
tě je svátek slaven, mše svatá v kos-

tele sv. Jakuba s obnovou manžel-
ských slibů je naplánovaná na ráno 
27. prosince. Začne v 8:30 hodin.

Svátek se může stát vítanou 
příležitostí – zvláště tam, kde to  
o Vánocích zajiskřilo (nejen prskav-
kami...) – znovu si podat ruce a tak 
vstoupit do nadcházejícího nového 
roku .

Daniela Břoušková



Město si v listopadu připomnělo 70. výročí 
státního pohřbu Jana Švermy, antifašistického 
odbojáře, ale i komunistického politika, který je 
pro mnohé z nás stále jedním ze symbolů tota-
litního státu. Tak či tak, výrazného rodáka na-
šeho města. V sérii příspěvků se tuto osobnost 
snažili zhodnotit současní historici v její kom-
plexnosti a následně se zúčastnili panelové 
diskuze, která připomněla, že dějiny by neměly 
být nazírány černobíle.
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O Janu Švermovi bez balastu: debata s historiky zaplnila kino do posledního místa

Obavy i napjatá očekávání. Právě 
s takovými pocity připravovali pra-
covníci Muzea města Mnichovo 
Hradiště vzpomínkovou akci na 
patrně nejvýznamnějšího mnichovo-
hradišťského rodáka Jana Švermu. 
Pochopí obyvatelé města, že nejde 
o pokus znovu oživit Švermův kult? 
Nesklouzne debata k hrubostem  
a urážkám, k nimž v otázkách poli-
tického přesvědčení nebývá nikdy 
daleko? Podaří se udržet diskuzi 
v kultivované rovině? Pochybností 
bylo během příprav mnoho a s blíží-
cím se datem listopadové vzpomín-
ky ještě sílily. Vlastní debata s podti-
tulem Jan Šverma – národní hrdina? 
však nakonec svým profesionálním 
průběhem všechny rozptýlila.

V úterý 10. listopadu byl sál kina 
naplněný víc než při premiéře leckte-
rého hollywoodského hitu. Dokonce 
bylo třeba přidávat židle. Několik po-
sluchačů zůstalo stát či sedět přímo 
na schodech. Přestože programu se 
zúčastnili především starší obyvate-
lé, v řadách bylo vidět i mnoho mlad-
ších lidí včetně studentů. Ty všechny 
sem zlákala pozvánka na diskuzi  
o známé osobnosti zbavené balastu.

Pozvání na netradiční akci při-
jal Zdeněk Doskočil z Historického 
ústavu Akademie věd ČR, senátor 
a historik Jaromír Jermář, Stanislav 

Kokoška z Ústavu pro soudobé dě-
jiny Akademie věd ČR, Jiří Křesťan 
z Národního archivu ČR a Jakub 
Rákosník z Ústavu hospodářských 
a sociálních dějin Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy.

„Jak vidíte, jsou tu zastoupeny 
všechny nejvýznamnější historiogra-
fické instituce, a přesto vám nikdo 
neřekne, jak to s Janem Švermou 
vlastně bylo,“ uvedl Ondřej Matějka 
z Ústavu pro studium totalitních re-
žimů na úvod. Tímto konstatováním 
zcela vystihl téma celé vzpomínkové 
akce. Ne že by historikové nevěděli, 
jaký byl životní příběh známého ko-
munisty, odborníci však do Mnicho-
va Hradiště přijeli sdělit fakta, nikoliv 
vlastní interpretace. Zůstalo na kaž-
dém posluchači, aby s životopisnými 
informacemi naložil podle svého.

Večer zahájil starosta Ondřej 
Lochman upozorněním, že ti, kteří 
zapomínají vlastní historii, jsou nu-
ceni k jejímu opakování a že smys-
lem celé vzpomínky je právě revize 
dějin. Mezi hosty přivítal například 
Bedřišku Kopoldovou, vnučku 
Jana Švermy, poslance Stanislava 
Grospiče nebo náměstka středočes-
kého hejtmana Karla Horčičku. Pak 
už předal slovo Václavu Holasovi a 
filmovému plátnu.

Ve sbírkách městského muzea 

se totiž dochoval středometrážní 
němý film zachycující pohřeb Jana 
Švermy v roce 1945 (jediný státní 
pohřeb v historii naší země konaný 
mimo Prahu). Holas upozornil na 
hodnotu snímku, v němž se vedle 
Švermovy rodiny objevují špičky teh-
dejší politiky, například Zdeněk Ne-
jedlý, Rudolf Slánský nebo Klement 
Gottwald a v němž smuteční průvod 
kráčí notoricky známými místy Mni-
chova Hradiště.

Nad množstvím informací se po 
celý večer klenulo jako duha téma, 
které ve svém příspěvku v listopado-
vém Kamelotu přesně pojmenoval 
Václav Holas z městského muzea 
– takzvaný druhý život Jana Švermy.

Šverma ve svých třiačtyřiceti 
letech zahynul během Slovenského 
národního povstání v roce 1944, 
tedy čtyři roky před Vítězným úno-
rem, a do poválečného vývoje již 
tedy pochopitelně nezasáhl. Přesto 
se stal osobností, kterou režim vyu-
žil ke svým účelům měrou vrchova-
tou. Jaká by byla jeho úloha, kdyby 
se dožil konce války? Čekal by jej  
v padesátých letech stejný osud 
jako Rudolfa Slánského? I takových 
témat se pozvaní historikové dotkli.

V závěru setkání v kině došlo 
také na hlasy z auditoria. Několik 
pamětníků zavzpomínalo na časy, 
kdy Švermovo jméno nesly doly, 
ocelárny i dobrovolné pracovní 
čety. Kritické hlasy v této části ve-
čera nezazněly. Ti, kteří vyjádřili 
už během příprav svůj nesouhlas s 
akcí, se jí nezúčastnili nebo zůstali 
mlčet (reakce a komentáře události 
i Švermova odkazu naleznete na in-
ternetových stránkách Muzea města 
Mnichovo Hradiště).

Muzeu se ve spolupráci s měs-
tem podařilo uspořádat debatu na 

úrovni, ve které měli posluchači 
možnost slyšet mnoho zajímavého. 
Příznivci komunistické myšlenky 
byli konfrontováni se skutečností, 
že životní příběh Jana Švermy jeho 
spolustraníci po válce zcela účelně 
využili pro vlastní účely, odpůrci mi-
nulého režimu zase museli uznat, že 
komunistická figurína jménem Jan 
Šverma nemá se Švermou skuteč-
ným mnoho společného. 

Za organizaci vzpomínky, je-
jíž součástí bylo také zpřístupnění 
Švermovy hrobky, patří dík přede-
vším Janě Dumkové a Václavu Ho-
lasovi z muzea, ale také dalším čle-
nům pracovní skupiny, jejímiž členy 
byli také někteří zastupitelé či radní.

Redakce

Sál kina byl zcela obsazen. Několik příchozích se muselo spokojit s místem 
na schodech, někteří zůstali stát.

Václav Holas z Muzea města Mnichovo Hradiště vítá Bedřišku Kopoldovou, vnučku Jana Švermy. Ta zná svého dědečka 
pouze z vyprávění, zemřel ještě dřív než se narodila. Foto: 3x Redakce

Pozvání na panelovou diskuzi přijala celá řada historiků z různých institucí. 
Zástupcem regionu byl senátor Jaromír Jermář (vpravo).

Významní zesnulí: muzejníci před dušičkami připomněli osobnosti

Na sobotu 24. října připravili pra-
covníci Muzea města Mnichovo 
Hradiště procházku po místním hřbi-
tově s názvem Významní zesnulí. 
Jak název napovídá, smyslem bylo 
uctít památku těch osobností, které  
v našem městě žily a pracovaly, pro 
město a jeho obyvatele mnohé vyko-
naly, a přesto o nich většina našich 
současníků mnoho neví. 

Připomněli jsme si několik de-
sítek jmen, namátkou jmenujme 
Josefa Štrobacha, Václava Sekeru, 
Alfréda Hořice, Adolfa Stoupu, Fran-
tiška Mendíka, Romana Nejedlého, 
Václava Paříka, Jaroslava Korčáka, 
Jindřicha Tancibudka, rodinu Dám-
cových, Grindlových, Tuvorových... 
Výčet by mohl pokračovat. Nestihli 
jsme se zastavit u všech, kteří by 

si to zasloužili. I proto chceme po-
kračovat v příštím roce. Vyzvali nás  
k tomu i mnozí ze zúčastněných, 
jichž přišlo více než padesát. Řada 
z nich připojovala vlastní vzpomínky 
a postřehy.  

Příjemnou atmosféru sobotního 
dopoledne podtrhlo i krásné říjnové 
počasí. Tou smutnější stránkou byl 
pohled na některé z navštívených 

hrobů. Když už nežijí potomci nebo 
nemají zájem či možnost o hroby 
pečovat, kdo by je měl nahradit?  V 
některých případech pomáhá město, 
nemohly by se ale zapojit i spolky či 
instituce, pro které dané osobnosti 
pracovaly? Nebo dobrovolníci?
                                                                                                                                                      

   Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Zastávka u hrobky rodiny Grindlových. Foto: 2x Jan Douda Letošní dušičková procházka se setkala s mohutnou účastí.

Součástí připomínky výročí státního 
pohřbu Jana Švermy bylo rovněž 
dočasné zpřístupnění hrobky rodiny 
Hendrichových a Švermových na 
městském hřbitově. 

Jedinečnou možnost navštívit 
místo posledního odpočinku vý-
znamného rodáka, komunistického 
poslance a odbojáře, ale také dvou 
bývalých mnichovohradišťských 
starostů a dalších lidí, kteří za svo-
bodu Československa položili život, 
využilo několik desítek lidí. Měli na 
to pouhých několik hodin, než se 

hrobka opět uzavřela.
V hrobce samé naleznete dnes 

již nevídanou scenérii minulého reži-
mu. Pod státní vlajkou a srpem a kla-
divem jsou uloženy Švermovy ostat-
ky a příchozí mohli též zhlédnout 
zašlé stuhy ze smutečních věnců  
a dočíst se, které organizace, průmy-
slové podniky, družstva a jednotlivci 
před sedmdesáti lety uctily Švermo-
vu památku zasláním či osobním 
přinesením květinových darů.

Redakce

Desítky příchozích nahlédly do hrobky
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Adventní zvyky našich předků

11PROSINEC 2015 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

V našem městě se už stalo tradicí 
Putování od adventu ke Třem krá-
lům. Pod tímto názvem najdeme 
řadu akcí pořádaných v tomto zvlášt-
ním a jedinečném období. Každý  
z nás tuto dobu prožívá po svém, pro 
většinu lidí má však své kouzlo a ne-
opakovatelnou atmosféru. 

Advent, Vánoce i svátek sv. 
Tří králů jsou ve svém prvotním 
významu důležité momenty litur-
gického kalendáře. Dnes je jejich 
význam ovšem částečně posunut. 
Ponechme stranou obvyklá klišé  
o předvánočním shonu a nákupech, 
máme na mysli něco jiného. Právě  
v uvedeném období se dnes stále 
více obracíme do minulosti, vracíme 
se k tradicím a lidovým zvykům. 

Zvyky a obyčeje byly nedílnou 
součástí života našich předků. Ačko-
liv měly často společný základ, lišily 
se kraj od kraje, často i vesnice od 
vesnice. Pojďme se tedy podívat, 
jak dobu od adventu ke Třem králům 
prožívali naši předkové před více 
než 100 lety. Vycházíme především 
ze zápisků zdejších učitelů. Právě ti 
ve svých záznamech zvyky a oby-
čeje, které se ve městě a v okolních 
vesnicích udržovaly, zachytili.

Advent začíná obvykle koncem 
listopadu, v době krátce po svátku 
sv. Kateřiny (25. listopadu). Oslava 
tohoto svátku bývala ještě spojena  
s rozvernou zábavou, muzikou a tan-
cem. Při ní se uplatňovalo takzvané 
ženské právo. To znamenalo, že se 
obracely role. Muži seděli na lavicích 
a k tanci je vyzývaly ženy. S nastu-
pujícím novým dnem pak období ve-

selí končilo a začínala doba zimních 
zábav, obchůzek tajemných postav, 
předehra Vánoc. 

Lidová slovesnost zachytila tuto 
skutečnost například ve dvou poře-
kadlech: Svatá Kateřina strčí housle 
do komína (začíná advent, nesmí 
se hrát) a Řekla Káča (sv. Kateřina) 
Barce (sv. Barboře): „ Nechme toho 
tance!“ 

Následující svátek sv. Ondřeje 
(30. listopadu) už byl proto zcela ji-
ného charakteru. Byl to, kromě Štěd-
rého dne, nejdůležitější z věštebních 
dní celého roku. Zvyky s ním spoje-
né jsou proto podobné těm štědrove-
černím a je jich celá řada. 

V našem kraji se zachovávaly 
například následující obyčeje. Děv-
čata se tohoto dne snažila dozvědět, 

jak brzo a za koho se vdají. Všechny 
dívky ve stavení ulomily kus chleba 
a položily ho na lopatu. Čí kousek 
pes nebo kočka jako první snědli, 
ta se měla vdát nejdříve. Dívky také 
trhaly větvičku višní, kterou zasadily 
do květníku a zalévaly vodou na-
branou do vlastních úst. Jestliže se 
větévka do Božího narození zazele-
nala nebo rozkvetla, dívka se měla 
do roka vdát. 

Čtvrtý prosinec je svátkem  
sv. Barbory. V předvečer tohoto dne 
obcházely po vesnicích bíle obleče-
né zahalené postavy. Někdy to byla 
jedna žena, jindy i celé průvody.  
V dávnějších dobách se provozovaly 
i celé lidové divadelní hry připomína-
jící osud sv. Barbory.

Barborky v jedné ruce drže-
ly metlu, v druhé košíček s jablky, 
ořechy, později s cukrovinkami. 
Vcházely do světnic a dětem za 
přednesenou motlitbu nebo říkanku 
nadělovaly něco z košíčku. Někdy 
nadělovaly jen do punčoch připrave-
ných za okny. 

O tom, že už opravdu začínala 
zima, svědčily pranostiky: Na svatou 
Baruši čepici na uši! Na sv. Barboru, 
saně do dvoru!

Jen dva dny po Barboře na-
vštěvoval děti Mikuláš. Původně 
ho doprovázel celý průvod maškar 
(husaři, kominíci, medvědi, myslivci, 
mouřenínové a další), které tančily a 
zpívaly. Mikuláš jdoucí v čele byl ob-
lečen v dlouhý bílý šat, na hlavě měl 
lesklou biskupskou čepici, v levici 
berlu. Nezbytný byl dlouhý bílý vous. 
Později Mikuláše provázel už pouze 
čert s andělem, ještě na konci 19. 
století na Mnichovohradišťsku vedle 
čerta chodila s Mikulášem smrt.

Sedmého prosince se za sou-
mraku blízko kostela objevovala po-
stava Ambrože. Ten býval oblečen  
v dlouhé košili, na hlavě měl černou 
homolovitou čepici, přes obličej při-
pjatý tyl. V pravé ruce držel koště po-
lepené bílým papírem, v levé uzlíček 
s cukrovinkami. Na sladkosti lákal 
děti a pak je honil okolo kostela. Tato 
tradice v porovnání s Barborou či 

Mikulášem v našem kraji tolik rozší-
řená nebyla, oblíbená byla zejména 
na Nymbursku a Kolínsku.  

Také svátek sv. Lucie (13. pro-
since) se připomínal obchůzkou 
tajemné postavy. Byla to velká bílá 
žena, měla v ruce nůž a hrozila 
dětem, které se v době adventu ne-
postily. V některých oblastech cho-
dily celé skupiny žen, které předvá-
děly různé činnosti, například úklid, 
pečení nebo bílení, zdůrazňovala se 
tak výchovná moc užitečné práce. 
Někde Lucie připomínaly lidem, že 
se noci krátí: „ Jdu, jdu, noci upiju!“  

Věřilo se, že noc před sv. Lucií 
je plná kouzel a Lucie byla chápána 
především jako ochranitelka před 
čarodějnicemi. Od tohoto dne až do 
Božího narození dávaly hospodyně 
kravám kousek těsta smíchaného 
s rozličným kořením a zeleninou, 
aby nad nimi neměly moc čaroděj-
nice. Po celý tento čas býval chlév 
uzamčen, aby si čarodějnice ne-
mohly vzít ani kousek hnoje. Každý 
den se také odhodilo stranou po-
línko. Na Boží narození se pak se 
dřevem zatopilo, což přinutilo čaro-
dějnici přijít na oheň, a tím se upálit. 
Nikdo si však nesměl vzít uhlíky z to-
hoto ohně, čarodějnice by mu mohla 
uškodit.

Adventní čas pomalu směřoval 
ke Štědrému dni. Zvyky i obyčeje  
s ním spojené jsou už jinou kapito-
lou. Možná si o nich povíme v příš-
tím roce.

Jana Dumková, vedoucí
Muzea města Mnichovo Hradiště

• Jízdní kola 2015 za výhodné ceny 

• Dětská kola, odrážedla, koloběžky 

• Elektrokola od 4 značek (do tří dnů) 

• Náhradní díly, doplňky, oblečení  

• - 20 % na vybavení pro běžecké 

mlyžování - lyže, hůlky, boty, vázání  

• Dárkové poukazy, splátkový prodej   

cyklo-kafka.cz  603 859 835 

Přejeme Vám klidné prožití  
svátků vánočních 

Na výročním jednání baráčníci volili  
konšely a připravovali oslavy 120. výročí
Baráčníci z Mnichova Hradiště, 
přesněji Staroslavná vlastenecko-
-dobročinná obec baráčníků Mni-
chovo Hradiště založená roku 1896 
uskutečnila 15. listopadu již 119. 
výroční členské zasedání. Zástupci 
šedesátičlenného spolku se sešli v 
příjemných prostorách Volnočasové-
ho centra v Zámecké ulici společně  
s hosty z baráčnické V. Župy Václava 
Budovce z Budova z Mladé Bolesla-
vi a dalších sedmi baráčnických obcí 
z okresu (z Bakova, Bělé, Čejetic, 
Kláštera Hradiště, Kosmonos, Malé 
Bělé a Trenčína), aby zhodnotili svoji 
činnost a informovali o přípravách 
oslav 120. jubilea v roce příštím. 

Zároveň se jednalo o zasedání 
volební, takže bylo voleno konšel-
stvo zdejší obce. K mnoha změnám 
nedošlo, v čele Obce baráčníků Mni-
chovo Hradiště nadále stojí Kristína 
Zichová (rychtářka), Vlastimil Mráz 
(místorychtář) a Martina Bachová 
(syndička a kronikářka). 

Při akci vystoupily s krátkým 
pásmem věnovaným také sv. Mar-
tinovi děti z mateřské školy ve Svi-
janském Újezdě, za což jim touto 
cestou ještě jednou děkujeme.

Zdejší baráčníci jsou často 
vidět při akcích nejen městského 
významu – v tomto roce například  
v červnu absolvovali výjezd spoje-
ný s výletem do Prahy u příležitosti 
pietní vzpomínky na popravu se-
dmadvaceti českých pánů na Sta-
roměstském náměstí v roce 1621, 
v horkých červencových dnech byli 
vidět na Valdštejnských slavnostech 
na zdejším zámku, vítali během 
oslav 150 let Turnovsko-kralupské 
dráhy zvláštní vlak nebo se před-
stavili se svým stánkem v září na 
povedené Sousedské slavnosti na 
náměstí v Mnichově Hradišti. 

Při zdejší Obci baráčníků půso-
bí i soubor Tetičky Krákorky, který 
letos vystoupil například při zahájení 
Adventního putování v sale terreně 
v zámeckém parku a ještě vystoupí 
ve farní zahradě během opakování 
vloni vydařené akce Balonky pro 
Ježíška (12. prosince během Vánoč-
ního jarmarku).

Největší nápor bude ale tetičky 
a sousedy od baráčníků čekat v roce 
2016, kdy se zdejší obec chystá na 
oslavy výročí 120 let své existence. 
Den „D“ oslav by pak měl proběh-
nout 10. září 2016 v areálu státního 
zámku v Mnichově Hradišti, v sou-
vislosti se zahradní slavností k poctě 

Václava Budovce z Budova a v rámci 
Dnů evropského kulturního dědictví. 

K jubileu obce chceme nechat 
opravit náš již téměř osmdesátiletý 
historický obecní prapor a i vzhle-
dem k bohatému kulturnímu progra-
mu pro veřejnost, který připravuje-
me, budou požadavky na rozpočet 
vysoké. Doufáme proto v podporu 
jak ze strany města, tak i v získá-
ní některé dotace. A samozřejmě 
budeme rádi za veškerou finanční  
i materiální pomoc ze strany případ-
ných sponzorů.
    
Martina Bachová, Obec baráčníků 

Mnichovo Hradiště

Výroční členské zasedání ve Volnočasovém centru.



Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 07/2015, náklad 3500 ks, vychází 2. prosince 2015
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

kontakt: 606 635 289,  
email: kamelot@mnhradiste.cz

pøijímám pøedvánoèní objednávky na:

- vinnou klobásu
- páreèky bez "éèek"

výroba - uzenáøství
Krejcarovi - Pìnèín

pøijímáme pøedvánoèní
objednávky na:

Turnovská 268, MH

tel. 732 167 581

 

 

 

ZDRAVÉ SPANÍ 

Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce 
a do roku nového přejeme jen to dobré. 

AKCE POSTEL bez DPH 
bližší info na www.nabytek-honza.cz 

E-shop: obchod.nabytek-honza.cz/zdrave-spani 

ul.I.Olbrachta 426 
Mnichovo Hradiště 
tel.326 771 027 
 
Liberec – tel.485161644 
Mladá Boleslav – tel.326729155 

Chcete ve zpravodaji inzerovat?
Městský zpravodaj je otevřený 
nejen čtenářským příspěvkům, ale 
také firmám a podnikatelům. Máte 
zájem na těchto stránkách inzero-
vat, a oslovit tak nové zákazníky? 

Všeobecné podmínky pro za-
dávání inzerce i konkrétní ceník 
naleznete na webových stránkách 
města, případně můžete kontak-

tovat Ing. Danu Stránskou (dana.
stranska@mnhradiste.cz). 

Věříme, že oficiální městský 
zpravodaj bude pro případné in-
zerenty zajímavou možností, jak 
seznámit potenciální zákazníky s 
nabídkou vašich služeb. Jen vězte, 
že reklamní materiály mohou po-
krýt maximálně dvě strany vydání.

Děkujeme Vám za 
projevenou důvěru v 

uplynulém roce a 
přejeme Vám příjemné 

prožití vánočních svátků a 
úspěšný rok 2016.

PF 2016

776 883 744 www.comfeel.cz

INTERNET RYCHLOSTÍ AŽ 100 Mb/s
IPTV TELEVIZE 
VÝHODNÉ  VoIP VOLÁNÍ

Prodej PC sestav a notebooků přesně podle Vašich přání a představ

Servis, opravy a modernizace vašich PC, notebooků

Prodej počítačových komponent a spotřebního materiálu

...jsme tu pro Vás!


