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ÚVOD 

 

Setkání se seniory proběhlo 17. 12. 2015 od 16 hodin v KLUBu v rámci tradičního předvánočního 

setkání, které připravuje město. Na akci přišlo více než 100 účastníků. Na pozadí vánočního programu 

proběhl i sběr podnětů ke Strategickému plánu. Senioři měli možnost napsat na kartičky, které 

představovaly vánoční dárky, to, co by si přáli ve městě zlepšit. Celkem bylo vyplněno 20 kartiček (v 

některých případech na jednu kartičku napsalo přání více seniorů) a sešlo se ca 50 podnětů.  

Přání na zlepšení směřují převážně k vzhledu města, čistotě a pořádku. Velká část (10x) připomínek se 

týká stavu silnic a chodníků (včetně návrhů na úpravy konkrétních míst), další velká část čistoty a 

pořádku (připomínky se obracejí spíše na majitele psů, než na vedení města). Dalším okruhem jsou 

veřejná prostranství (náměstí, pozemek, kde byl minigolf) a opakovaně se objevily i přání související 

s vybudováním bazénu či koupaliště. 

Níže uvádíme jednotlivá „přání“ seskupená tematicky a následně i prostý soupis dle jednotlivých 

kartiček.  
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PODNĚTY NA ZLEPŠENÍ (SESKUPENY TEMATICKY) 

 

ČISTOTA, POŘÁDEK, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (11x) 

Úklid po pejscích 

Majitelé psů ať si po sobě uklízejí. 

Uklízet po svých pejscích 

Být kouzelní a donutit pejskaře k uklízení po miláčcích. 

Čisté nádraží a zastávky.  

Čistota nádraží 

Zlepšit čistotu na náměstí – podloubí 

Čisté město 

Zlikvidovat rámus ze sběrného dvora železa – Jiráskova, Lidická, Obr. Míru 

Tmavý hustý kouř v topné sezoně.  

Nejezdit nákladní auta přes město 

 

VZHLED MĚSTA - SILNICE, CHODNÍKY (10 x) 

Z jakého důvodu jsou na ulici Na Úvoze retardéry na silnici = 8 kusů za sebou po 50 metrech 

Značek jako v lese stromů 

Zlepšit údržbu silnic – propadající se kanály (např. Studentská ul.) 

Chodník v Poříčské ulici je téměř neschůdný 

Opravit Dvořákovu ul. 

Opravit Olbrachtovu ul.  

Rovné chodníky u Sokolovny a jinde 

Zámkový chodník v ulici kpt. Jaroše 

Silnice nebo chodníky, které rozkopou, chodníky ŘÁDNĚ upravit tak, aby za měsíc nebyly díry (kaluže 

vody, klopýtání starých lidí) 

 

VZHLED MĚSTA - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (7x) 

Vyřešit prostor podloubí na náměstí 

Prosíme útulné náměstí a podloubí 

Přála bych, aby mělo Hradiště krásné a klidné náměstí s pěší zónou, s vodou, zelení,…  přála bych se 

toho dožít.  

Aby z ulic zmizely automobily. Někdy jich je až moc. 

Zkulturnit prostor po golfovém hřišti u domu č. 1005 – 1007 (hřiště pro seniory) 

Přejeme si zkulturnění soukromého pozemku na konci Lidické ulice – bývalý minigolf. 

Odborné ošetřování stromů a keřů. Z keřů jsou „košťata“, stromy pláčou z neošetřených ran.  
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BEZPEČNOST (3x) 

Zajištění občanské kázně 

Strážníci dohlížet a případně postihnout! 

Prosíme, zrušte petardy alespoň na Silvestra! A nejen na Silvestra – střílí se už od listopadu. 

 

SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS (5 x) 

Zlepšit koupání u Jizery 

Zimní plavecký stadion 

Dotace na koupaliště!! 

Krytý plavecký bazén, na který celá léta nebylo (snad se situace zlepší!). 

Sportovní areál s plaveckým bazénem a s aktivitami pro desetileté a víceleté (dětských hřišť je 

dostatek) 

Líbí se mi tradice jarmarku – ještě večer náměstí spolu s trhovci žilo. 

Obnovení zájezdů do Prahy na kulturní akce (např. Mýdlový princ) 

 

VZTAH K MĚSTU (2x) 

Získat lidi – jejich zájem o město, jejich město v mém případě o mou obec. 

Zkrátka chovat se k veřejnému jako ke svému 

 

RŮZNÉ – INVESTICE, FINANCE  

Cyklistické a pěší stezky v okolí města s cílem – hospoda na Sychrově, posezení pod Valečovem,… 

Opravit nádraží 

Opravit budovy čistírny – bývalé 

Kdo bude pečovat o úpravu hřbitova ve Veselé, aby byl zase upravený.  

Veselá a další kanalizace  

Umístění mobilních toalet u Lidlu a Penny 

Více dotací pro město Mn. Hradiště 

Získat finance – nezbytné 
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PŘEPIS JEDNOTLIVÝCH „PŘÁNÍ“ – VZKAZŮ  

1. Čistota nádraží 

2. Více dotací pro město Mn. Hradiště 

 

3. Z jakého důvodu jsou na ulici Na Úvoze retardéry na silnici = 8 kusů za sebou po 50 metrech 

4. Značek jako v lese stromů  

 

5. Úklid po pejscích 

6. Čisté město 

7. Zajištění občanské kázně 

 

8. Zlepšit údržbu silnic – propadající se kanály (např. Studentská ul.) 

9. Zlepšit čistotu na náměstí – podloubí 

Přejeme hodně úspěchů a pevných nervů Mě úřadu Mnich. Hradiště 

 

10. Vyřešit prostor podloubí na náměstí 

11. Chodník v Poříčské ulici je téměř neschůdný 

 

12. Zlepšit koupání u Jizery 

13. Zimní plavecký stadion 

14. Opravit Dvořákovu ul. 

15. Opravit Olbrachtovu ul. 

 

16. Prosíme útulné náměstí a podloubí 

17. Rovné chodníky u Sokolovny a jinde 

18. Umístění mobilních toalet u Lidlu a Penny 

 

19. Zámkový chodník v ulici kpt. Jaroše 

 

Začínám poděkováním za krásná slova, za t, že chcete slyšet hlas občanů – i těch starších! I 

my rádi pomůžeme v úsilí o hezké město! 

20. Přála bych, aby mělo Hradiště krásné a klidné náměstí s pěší zónou, s vodou, zelení,…  přála 

bych se toho dožít.  

Tak hodně zdraví do nového roku!! 

 

21. Silnice nebo chodníky, které rozkopou, chodníky ŘÁDNĚ upravit tak, aby za měsíc nebyly díry 

(kaluže vody, klopýtání starých lidí) 

22. Strážníci dohlížet a případně postihnout! 

 

23. Dotace na koupaliště!! 

24. Krytý plavecký bazén, na který celá léta nebylo (snad se situace zlepší!). 

25. Líbí se mi tradice jarmarku – ještě večer náměstí spolu s trhovci žilo. 

Jen tak dál pane starosto, nenechte se odradit! 

 

26. Sportovní areál s plaveckým bazénem a s aktivitami pro desetileté a víceleté (dětských hřišť 

je dostatek) 
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27. Cyklistické a pěší stezky v okolí města s cílem – hospoda na Sychrově, posezení pod 

Valečovem,… 

 

28. Obnovení zájezdů do Prahy na kulturní akce (např. Mýdlový princ 

29. Zkulturnit prostor po golfovém hřišti u domu č. 1005 – 1007 (hřiště pro seniory) 

30. Zlikvidovat rámus ze sběrného dvora železa – Jiráskova, Lidická, Obr. Míru 

 

31. Prosíme, zrušte petardy alespoň na Silvestra! A nejen na Silvestra – střílí se už od listopadu. 

32. Opravit nádraží 

33. Opravit budovy čistírny – bývalé 

 

34. Kdo bude pečovat o úpravu hřbitova ve Veselé, aby byl zase upravený.  

 

35. Nejezdit nákladní auta přes město. 

36. Majitelé psů ať si po sobě uklízejí. 

37. Aby z ulic zmizely automobily. Někdy jich je až moc. 

 

38. Děkujeme za krásně zorganizované posezení v klubu pro seniory. Přejeme si zkulturnění 

soukromého pozemku na konci Lidické ulice – bývalý minigolf. 

 

39. Odborné ošetřování stromů a keřů. Z keřů jsou „košťata“, stromy pláčou z neošetřených ran.  

40. Být kouzelní a donutit pejskaře k uklízení po miláčcích. 

41. Čisté nádraží a zastávky.  

 

Do Nového roku přejeme hodně síly i štěstí.  

42. Získat finance – nezbytné 

43. Získat lidi – jejich zájem o město, jejich město v mém případě o mou obec. 

44. Tmavý hustý kouř v topné sezoně.  

45. Uklízet po svých pejscích 

46. Zkrátka chovat se k veřejnému jako ke svému 

47. Veselá a další kanalizace  

 


