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Slovo starosty
Vážení spoluobčané Mníšku a Fojtky,
jak nám ten čas neúprosně běží, těžko věřit, že jsou přede dveřmi opět
Vánoční svátky. Mám je rád, ostatně jako většina z nás.
Mám je rád proto, že se zastavím a mám čas přemýšlet o věcech, na které si v
průběhu roku nevzpomenu. Mám je rád pro jejich atmosféru klidu a takového
zvláštního pocitu míru.
„Mír“ - slovo, které jsme dříve slýchávali mnohem častěji než dnes. Slovo,
které je zcela neprávem spojováno s minulým režimem a které v dnešní době
opět začínáme slýchat čím dál více a je to dobře.
Válčí se téměř všude a politici mluví a mluví, vše dovedou dobře zdůvodnit, ale
zásadního řešení nejsou schopni.
Považuji v tento sváteční čas za nutné vzpomenout našich bezmála 20 letos
zemřelých spoluobčanů. Myslím, že poválečná historie Mníšku a Fojtky
takové smutné číslo nepamatuje.
Dovolte, abych popřál těm nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen
vlastních, ale také na tvářích rodičů, vždyť Vánoce jsou nejkrásnější svátky
především pro naše nejmenší. Těm starším, kteří na Ježíška už nevěří, chci
popřát hlavně hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout,
hlavně pevné zdraví a dostatek optimismu, které právě ve Vašem případě
vychází z bohatých životních zkušeností.
Všem dospělým přeji klid, hodně štěstí a dostatek rodinné pohody, neboť
jsme to právě my, na kterých vytvoření krásné vánoční atmosféry závisí
nejvíce.
Přeji Vám, ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší,
na které se můžete v každé situaci spolehnout.
Do nového roku 2016 přeji Vám všem všechno nejlepší, hodně zdraví, dobré
nálady a životního optimismu, aby každodenní, často malicherné a
nepodstatné trable zůstaly co nejvíce schovány ve stínu a doufám, že k tomu
trochu napomůže i současná atmosféra „vánočně naladěného Mníšku a
Fojtky“.

Roman Slezák, starosta obce

Obec Mníšek
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se pokusil zrekapitulovat uplynulý rok z hlediska
investičních akcí a projektů v obci Mníšek a Fojtka.
Největším a nejdůležitějším projektem byla zcela jistě rekonstrukce třetího posledního pavilonu mateřské školky. V podstatě zůstalo pouze obvodové
zdivo, vše ostatní prošlo důkladnou opravou, kterou si tento pavilon už
opravdu zasloužil. V současné době navštěvuje školku neuvěřitelných 96 dětí
z Mníšku a Oldřichova v Hájích.
Rovněž ve škole dochází k průběžným opravám a rekonstrukcím, která si
tato budova velmi žádá. V letošním roce jsme byli nuceni vyměnit veškeré
osvětlení v učebnách a chodbách pro jejich havarijní stav, taktéž bylo nutné
opravit šatny, které byly také v havarijním stavu. Do školy v Mníšku dochází
198 žáků z Mníšku, Oldřichova v Hájích, Nové Vsi, Stráže nad Nisou, Liberce
a tak dále.
Další velkou investicí byla koupě budovy současné provozovny „Autoplachty
Ryška“, pro pamětníky jde o bývalou hospodu „U Fechtlu“. Budova bude
využita pro potřeby obce.
Z podnětu obce byla rovněž provedena rekonstrukce a rozšíření komunikace
podél přehrady, zde byl investor Liberecký kraj, kterému touto cestou děkuji.
Myslím, že se tento projekt povedl. Obec v rámci této stavby ﬁnancovala
chodník směrem k železničnímu přejezdu.
Velmi výhodné pořízení stroje na zametání místních komunikací, včetně
krajských a komunikace č. I/13 umožňuje snížit velmi výrazně prašnost
dotčených komunikací. Stroj je používán od letních měsíců a výsledek je
patrný, komunikace jsou zametené a čisté.
Výměnou brány, včetně vydláždění vstupu, získal hřbitov důstojnější vzhled.
Příští rok se budeme snažit vylepšit poškozené obvodové zdivo, které nám
dělá trochu problémy stran statiky. Opravy obecních cest pokračují průběžně,
nicméně zde vnímám určité rezervy, které se pokusíme v příštím roce
napravit.
Rok 2016 je v hlavních projektech investičně naplněn. V jarních měsících
začne obec se stavbou chodníku podél celé Liberecké ulice. Tento projekt
bude realizován díky získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Součástí této stavby bude uložení tlakové kanalizace do tělesa dotčeného
chodníku. Tato dlouho očekávaná stavba uleví především spoluobčanům v
Liberecké ulici, které jsem skutečně litoval. Chůze po této komunikaci je díky
neukázněným řidičům velmi nebezpečná. Jsem rád, že se nám tento projekt
podaří realizovat.

Další poměrně značné investice půjdou do rekonstrukce úpravny vody a
vodojemů, které si to po dvacetiletém provozu zaslouží. Díky této
rekonstrukci získají obce Mikroregionu Jizerské Podhůří kvalitnější pitnou
vodu. Tímto děkuji Libereckému kraji za poskytnutí velmi významné ﬁnanční
pomoci.
Jsem optimistický a proto věřím, že najdeme ﬁnance např. na opravy
některých velmi poškozených komunikací nebo např. veřejného osvětlení.
Určitě se budeme snažit získat ﬁnance na prodloužení vodovodních a
kanalizačních řadů v obci.
Nerad cokoliv slibuji, ale uděláme vše proto, aby se obec Mníšek a Fojtka
rozumně rozvíjely bez zbytečného zadlužení jako doposud. Přeji Vám do
nového roku vše dobré.
Roman Slezák, starosta obce

Rozsvícení Vánočního stromku

Vítání obcánku
V pátek 9. října 2015 se odpoledne zaplnila zasedací místnost , abychom
slavnostně přivítali naše nejmladší občánky.
Ve dvou obřadech byli místostarostkou obce paní Kamilou Drobnou přivítáni:
Matyáš Hnyk, Lenka Krásná, Laura Mejstříková, Natálie Mlezivová, Julie
Pavlíková, Anna Pytlounová, Anita Schwarzerová, Ella Štrosová, Šimon Tichý
a Vítek Votruba.
O dobrou náladu se postarali všichni přítomní a také děti z mateřské školy s
paní učitelkou Zdenou Pacltovou-Stiborovou.
Všem hostům srdečně děkujeme za účast a našim novým občánkům
přidáváme splnění přání
„Šťastný život – největší dar přírody.“
Václav Harmáček

Informace ze školky
Nový školní rok v naší školce začal 1. září. Letos jsme školní rok zahájili trochu
netradičně. Část dětí odjela v neděli 30. 8. na školku v přírodě. Strávili jsme
týden plný zážitků v Rekreačním středisku Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou.
Vyšlo nám krásné počasí, děti byly úžasné a už nyní se všichni těšíme na
první týden v květnu, protože pojedeme na školku v přírodě znovu. Děkujeme
tímto členům Zastupitelstva obce, že nám celý týden školky v přírodě obec
zaplatila. Obrovský dík také patří panu Kouškovi z Mníšku, který zajistil
dopravu tam i zpět. Další velikou změnou v naší školce je bezesporu to, že
třída Rozárka se v oblasti předškolního vzdělávání začala ubírat novým
směrem. Paní učitelky v této třídě se rozhodly, že budou praktikovat při
vzdělávání dětí program „Začít spolu“. Začít spolu je vzdělávací program pro
výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je
realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice.
V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více
než 100 mateřských a 80 základních škol. Začít spolu je program hlavního
vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového
vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Obecná východiska programu Začít
spolu jsou založena na humanistických a demokratických principech ve
vzdělávání a osobnostně rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělávání. Tato
východiska se projevují například v individualizaci, v tematickém plánování a
kooperativním učení. Dítěti poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na
porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém
naslouchání. V první řadě se musí cítit spokojené, v bezpečí a teprve potom
se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Pedagog je chápán jako autorita,
především však ve smyslu vyzrálé osobnosti, je dítěti spíše partnerem,
pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznání, respektuje to, že každé
dítě má právo být jiné, projevovat se jako jedinečná osobnost, rozvíjet a učit se
v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem. Výchova a vzdělávání
jsou chápány jako celistvý proces, který zasahuje celou osobnost dítěte.
Důraz je kladen na prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnosti,
na učení se ze života a pro život. Nemůžeme ani opomenout zmínění a
poděkování za to, že díky starosti obce a péči zřizovatele máme opět naši
školku o obrovský kus krásnější. Během prázdnin totiž proběhla rekonstrukce
posledního pavilonu, kde je umístěna třída Doubravka. Rekonstrukce se
velmi vydařila a my tak trávíme s dětmi ve školce chvíle ve velmi příjemném,
moderně vybaveném a útulném prostředí. A co jsme zatím v letošním školním
roce v naší školce stihli? V každé třídě jsme se v září sešli společně s rodiči na
informativních schůzkách.
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Zároveň se ve všech třídách uspořádalo seznamovací odpoledne:
Doubravka pořádala „Jablíčkování“ – kde, jak správně tušíte, bylo ústředním
tématem jablko a jeho využití. Rodiče měli za úkol připravit na odpoledne něco
dobrého na zoubek. Ovšem podmínkou bylo, že se bude pokrm připravovat z
jablek a že společně s dobrotou dodají recept. Výsledkem bylo, že se ve třídě
při společném odpoledni sešlo velké množství laskomin. Děti společně s
maminkami ochutnávaly a měly v závěru ohodnotit nejchutnější výrobek. My
jsme společně s dětmi druhý den ve školce uspořádali vyhodnocení a na
všechny nakonec čekaly odměny. Z donesených receptů jsme vytvořili naši
první „Doubravkovou kuchařku“, která je k nahlédnutí ve třídě. Během
odpoledne také maminky (i tatínkové) s dětmi tvořili…opět na téma jablíček.
Druhá v pořadí uspořádala společné odpoledne Rozárka. Paní učitelky si pro
rodiče připravily tvořivé odpoledne. Maminky tak strávily společně s dětmi ve
třídě příjemné odpoledne, které se neslo ve velmi milé atmosféře a vzniklo tak
spousta zajímavých výrobků. A v neposlední řadě proběhlo i ve Vendelínovi
společné odpoledne a zde byla také účast hojná. Vendelínci měli odpoledne
při tvoření „Skřítků podomníčků“ a dýňové tvoření. Účast byla velká a
atmosféra příjemná a kamarádská. Jelikož si všichni společně ve školce
myslíme, že taková setkání přispívají k prohlubování vzájemné důvěry,
podporují přátelskou atmosféru mezi zaměstnanci školky a rodiči, tak jistě v
podobných akcích budeme pokračovat. A co nás v nejbližší době ještě čeká?
Divadelní představení hudebního divadélka Koloběžka, 4. 12. nás v
dopoledních hodinách navštíví Mikuláš, čert a anděl, každá třída bude mít
opět odpoledne pro rodiče s dětmi, tentokráte v duchu blížících se Vánoc,
pojedeme s našimi nejstaršími do Naivního divadla v Liberci…no a budeme
se společně těšit na Vánoce. Tímto bychom chtěli v závěru velice poděkovat
paní Slezákové za přípravu balíčků na Mikulášskou nadílku pro všechny děti
ve školce a také moc děkujeme za pomoc při shánění ﬁnančních prostředků
na nákup dárečků pod stromeček pro celou školku.
Za kolektiv MŠ v Mníšku Pacltová Stiborová Zdenka
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Základní škola Mníšek zahájila nový školní rok
V úterý 1. září budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2015 –
2016. V letošním školním roce evidujeme 197 žáků, z toho 120 žáků na
prvním stupni a 77 na druhém stupni. V novém školním roce nastoupilo k
základnímu vzdělávání 25 prvňáčků, kteří se sžívají s prostředím školy a
postupně si zvykají na nové povinnosti. Žáci 9. třídy se zase budou
rozhodovat o své další budoucnosti. K jejich dobré volbě jistě pomůže také
například návštěva Úřadu práce, kde si vyzkouší formou dotazníkového testu,
která profese by pro ně byla vhodná. Dále budou pokračovat v návštěvách
středních odborných škol, kde se seznámí s prostředím a obory, jež daná
škola nabízí a budou si moci i prakticky vyzkoušet různá řemesla. V průběhu
prázdnin se opět vylepšovalo prostředí školy. Byly opraveny šatny žáků a
pořízeny nové šatní skříňky. Dále byly ve třídách opraveny podlahy a již ve
všech prostorách školy byly vyměněny zářivky. Zřizovatel je k potřebám školy i
mateřské školy vstřícný, což nás velice těší. V novém školním roce opět
pokračuje plavecký výcvik v libereckém bazénu. Účastní se ho žáci 2. a 3.
třídy. Škola se také zapojila do dalších projektů. V říjnu se jednalo o projekt
„Všechny cesty vedou do Londýna“. Bližší informace jsou v samostatném
článku. Dále jsme zapojeni v projektu „Blended learning“. Jedná se o výuku
anglického jazyka tzv. „on line“ prostřednictvím výukového programu na
internetu. Žáci této výuce věnují jednu hodinu anglického jazyka týdně. Od
října pracuje ve škole celá řada kroužků, o které je jako vždy velký zájem.
Mohou je navštěvovat žáci prvního i druhého stupně a převážně je vedou paní
učitelky. A co připravujeme? V sobotu 12. prosince to budou tradiční Vánoční
slavnosti. V lednu pojedou žáci 3.,4. a 5. na zimní pobyt spojený s lyžařským
výcvikem do Janova nad Nisou. Mezi další pravidelné aktivity školy patří
například účast v projektech Noc s Andersenem, nebo Celé Česko čte dětem.
Na jaře bude naše škola organizátorem 2. ročníku soutěže
O pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko, které se zúčastní žáci
základních škol patřících do tohoto mikroregionu.
V měsíci lednu nás čeká zápis do 1. třídy. Termín zápisů do prvních tříd
probíhá od 15. ledna do 15. února 2016. Naše škola stanovila termín na pátek
22. ledna 2016. Bližší informace k zápisu budou zveřejněny na
www.zsmnisek.com.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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Pobyt v Anglii 2015 očima žákyně
Od 14. do 21. října nám škola zajistila týdenní pobyt v Anglii. Autobusem jelo
20 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy naší školy.
Naše cesta vedla přes Německo, Belgii, Holandsko a Francii. Z
francouzského Calé jsme trajektem pluli do anglického Doveru, dál jsme
pokračovali do Londýna.
Nejzajímavější pro mě a myslím, že i pro ostatní byl Londýn. Prošli jsme
blízkostí parlamentu (Bigben), Westminsterského opatství a cestou do
Buckinghamského paláce jsme prošli parkem ve kterém volně pobíhaly husy
a spousta ochočených veverek. Silným zážitkem bylo London eye. Jedná se o
ruské kolo, z kterého je vidět na celý Londýn.
Nejkrásnějším místem byly křídové útesy doverské. Jsou to krásné, vysoké
bílé útesy obklopující celou Anglii a tvoří tak její „Obrannou hradbu“.
Dvě odpoledne jsme strávili v anglické škole, kde jsme byli rozděleni do tří
skupin a střídaly se u nás tři profesorky. Každá hodina byla zaměřena na
konkrétní téma – hudba, sport, jídlo…
Celý týden jsme měli zajištěné ubytování u místních rodin po dvou až čtyřech
žácích. V rodině jsme dostali snídani a večeři, oběd nám připravovali formou
balíčku.
Můj první výlet do Anglie jsem si moc užila a věřím, že si ho užili i všichni
ostatní.
Děkuji panu učiteli Pólovi a paní ředitelce Rosenbergové, že nás doprovázeli
a zajistili pestrý program nám všem.
Barbora Volfová
žákyně 7. třídy
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Všechny cesty vedou do Londýna
Naší škole se podařilo zapojit do Výzvy č. 56, kterou vyhlásil Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tato výzva je
zaměřena i na výuku cizích jazyků a umožňuje žákům základních škol
zúčastnit se zájezdu do zahraničí s výukou anglického jazyka. Tak jsme se ve
dnech 14. – 20. října vydali vstříc Anglii. Výjezdu se zúčastnila skupina 20
žáků ze 7. , 8. a 9. třídy a dva pedagogové.
Po dlouhé noční cestě autobusem a plavbě přes Lamanšský kanál nás
konečně přivítaly Doverské křídové útesy. Autobus se po výjezdu z trajektu
zařadil vlevo a hurá do hlavního města Anglie – Londýna. Ten nás naštěstí
nepřivítal svou typickou mlhou a deštěm, ale na anglické poměry docela
pěkným počasím s velkou viditelností, a tak jsme mohli vyrazit prozkoumávat
tuto evropskou metropoli. Prohlédli jsme si dominantu města Big Ben, zkusili
pozdravit britskou královnu Alžbětu II. v Buckinghamském paláci, prošli se po
Trafalgarském náměstí a vychutnali si výhled na celé město ze světoznámého
ruského kola – London Eye. Den jsme uzavřeli u Temže a prohlídkou Tower
Bridge. Protože byl první den velmi nabitý, tak se nejen děti těšily do britských
rodin, u kterých byly po další 4 dny ubytovány. Díky tomu mohly nahlédnout
pod pokličku jejich životního stylu a porovnat, jak se žije u nás a jak v Anglii.
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Následující dopoledne jsme strávili v historickém městečku Rochester, které
je známé tím, že zde pobýval Charles Dickens. V městečku jsme si prohlédli
historické památky a navštívili jsme zde muzeum, které je tomuto
významnému spisovateli věnováno. Poté náš již čekala výuka angličtiny v
Oxford International School v londýnské čtvrti Greenwich. Žáci zde byli
rozděleni do 3 skupin a celé odpoledne se věnovali intenzívní výuce
angličtiny.
Další den jsme se vydali na celodenní výlet do jednoho z nejznámějších
univerzitních měst – Cambridge. Prošli jsme si celé historické centrum a
dokonce jsme i měli možnost i nahlédnout do několika místních „colleges“ –
univerzitních budov. Ve městě to žilo. Bylo plné lidí a studentů z celého světa a
naše početná skupina tak měla co dělat, aby se udržela pohromadě a centrem
prokličkovala.
Neděli jsme stejně jako spousta Britů strávili v přímořském letovisku Brighton
a jeho okolí na jižním pobřeží Anglie. Prošli jsme se po křídových útesech
(Beachy Head), prochodili staré město a na závěr dne jsme si odpočinuli u
moře a na Brighton Pier (molo se všemožnými zábavními atrakcemi).
Poslední den našeho pobytu jsme strávili chvilku na západní, chvilku na
východní polokouli. Ano, byli jsme v Greenwichi, kde se nachází nultý
poledník. Po nezbytném focení jsme se vydali do námořního muzea a také si
vyzkoušeli, jaké to bylo cestovat a převážet čaj na zaoceánském klipru (Cutty
Sark). Také jsme se prošli tunelem pod Temží a žáci naposledy zamířili do
školy, aby si zde procvičili „English language“ a poté už zpět do autobusu
vstříc domovu. Dorazili jsme všichni v pořádku s kupou nových zážitků a
zkušeností.

Mgr. Zdeněk Pola

Obec Mníšek
Na konci roku si lidé kvůli odstávce
nevyřídí nové občanské průkazy ani
cestovní pasy
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o
cestovních dokladech si lidé nebudou moci na konci roku 2015 vyřídit nové
občanské průkazy ani cestovní pasy. V termínu od 24. do 31. prosince
2015 je naplánována odstávka systému.
V uvedeném období nebudou přijímány žádosti o vydání občanských
průkazů a cestovních dokladů a ani nebudou vyrobené doklady předávány.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku
systému.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a
předávat vyrobené doklady bude naposledy možné na obecních úřadech
obcí s rozšířenou působností, v hl. městě Praha a na úřadech městských
částí nejpozději do 23. 12. 2015.
Uvedené platí pro všechny příslušné úřady na území České republiky. V
době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude
vybírán správní poplatek.

Krajský úřad Lk
Správní odbor
Oddělení matrik a státního
občanství

Posezení senioru
POSEZENÍ SENIORŮ SE STAROSTOU OBCE MNÍŠEK
Dne 26. listopadu 2015 se uskutečnilo v hospůdce Na hřišti posezení seniorů
se starostou naší obce. Jedná se už o letitou tradici, kdy naši senioři mají
příležitost se zcela neformálně pobavit s naším starostou panem Romanem
Slezákem. Po zahájení starosta všem přítomným ženám předal kytičku a
všechny tak jednotlivě přivítal. Kulturním programem bylo vystoupení
pěveckého sboru z naší základní školy vedeného paní učitelkou Štolfovou.
Děti měly připraveny pásmo písniček, kdy po každé písničce byly odměněny
potleskem a na závěr celého vystoupení ještě velkou čokoládou. Paní
učitelce Štolfové děkujeme za připravený program. Pak všechny přítomné za
kulturní komisi přivítal pan Harmáček a předal slovo panu starostovi, který
rovněž všechny přivítal a přivítal i nám všem známou kapelu Continental
Band. Následně seznámil přítomné s tím, co vše se podařilo v obci vybudovat.
Starosta na závěr popřál všem hezkou zábavu, hodně zdraví a vzhledem k
celosvětovým problémům i mír. Myslím, že to opravdu není fráze, ale potřebná
nutnost! Po projevu starosty následovala volná zábava, kdy jsme se opravdu
dobře bavili jak tancem, tak i mezi sebou. Opět patří velké poděkování Milušce
Holubcové a její rodině, která se o nás dobře starala a díky ní jsme žízní
netrpěli. A rovněž dík kuchařce Zlatušce Michajlové za její výbornou
„svíčkovou“. Všem se nám posezení líbilo a už se těšíme na setkání v příštím
roce.
Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

Posezení senioru 26.11.2015

Posezení senioru 26.11.2015

Posezení senioru 26.11.2015

1. adventní nedele 2015

1. adventní nedele 2015

Veselé
Vánoce
a
štastný
nový rok
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