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Podekování
Mít tak klobouk, smekám
Sedím v plné školní tělocvičně mníšecké školy a pro slzy už nic nevidím. Sedím
a užívám si nádhernou atmosféru vánočních slavností. Parketem prošli
všichni, prvňáci … tanečníci ze třetí … deváťáci, závěrečná společná vánoční
„hymna“ CESTA …
… tou cestou, tím směrem…
Ta cesta je úžasná, ten směr je správný.
Pokud vaším cílem bylo:
1.
rozplakat rodiče hlásím: splněno
2.
zvednout všechny ze židlí splněno
3.
naplnit srdce štěstím a nadějí splněno
4.
těšit se na další setkání splněno
Milé paní učitelky, milý pane učiteli, děkujeme vám. Za úžasný předvánoční
zážitek, za váš volný čas prožitý s našimi dětmi, za péči, kterou našim dětem
věnujete, za to, že děláte víc, než musíte.
Jitka Svatušková

Podekování

Obec Mníšek
Místní poplatky za odpad a ze psů v r. 2014
V r. 2014 se nemění výše poplatků:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí 600,-Kč za 1 osobu
Poplatek ze psů:

1 pes
1 pes důchodci
každý další pes

200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2014.
U odpadů je možno poplatek zaplatit ve dvou splátkách v případě, že je
poplatek odváděn společným zástupcem za více osob.
Poplatky je možno zaplatit hotově na OÚ, nebo převodem na č. ú.
158868002/0300, var. symbol je číslo popisné, nebo číslo evidenční.
Upozornění a výzva
Upozorňujeme občany Mníšku a Fojtky na volně pobíhající psy bez vodítka na
veřejném prostranství a v místních lesích, kde napadají zvěř. Vyzýváme
majitele psů, aby zabezpečili své miláčky a předešli tak nepříjemnostem, ke
kterým by mohlo dojít při napadení osob. Při nutném odchytu zaplatí majitel
veškeré náklady spojené s odchytem a umístěním do psího útulku.

Materská školka
I rodiče mohou být součástí vzdělávání
Stalo se již tradicí, že u nás v mateřské škole připravujeme dvakrát ročně
společná tvořivá odpoledne pro rodiče a děti z naší školky. V letošním školním
roce byla první tvořivá dílna na konci listopadu. Rodiče společně s dětmi měli
možnost vyrobit a ozdobit adventní věnec nebo svícen. Zájem byl velký, což
nás velmi mile překvapilo i potěšilo. Velký dík patří panu Vackovi, který nám
zajistil pro tuto dílničku dostatečné množství přírodního materiálu pro tvoření.
Jsme přesvědčeni, že pro všechny zúčastněné jsou takové akce velkým
přínosem. Dochází k podpoře vzájemné spolupráce mezi rodičem a dítětem, k
prohloubení komunikace mezi pedagogy a rodiči a určitě i příjemným
sousedským setkáním. Všichni se vzájemně doplňují i inspirují při vlastním
tvoření. Nejkrásnější tečkou byl pak výsledek v podobě adventního věnce,
které si děti hrdě odnášely domů a připomínal jim ve dnech vánočních svátků
prima prožité odpoledne se svými rodiči a kamarády.
Na jaře nás čeká další dílnička, tentokrát s velikonoční tématikou. Každý rok
jsme se zaměřovali převážně na zdobení vajíček různými technikami. Vždy
nám s organizací pomáhali maminky dětí ze školky. V letošním roce máme
malé překvapení pro rodiče i děti. Protože to má být překvapení, nebudeme ho
prozrazovat ani čtenářům, ale určitě se v dalším čísle podělíme o prima zážitky
z naší školky.
Bc. Petra Sadílková

Informace ze školy
Mníšecká škola vstoupila do 2. pololetí, proto bych ráda shrnula, co jsme
absolvovali a co nás čeká. V prosinci proběhly ve škole tradiční Vánoční
slavnosti, tentokrát „trochu jinak“. Namísto prodejního jarmarku jsme připravili
pro rodiče i děti výtvarné dílny, kde si mohli společně vytvořit různé výrobky.
Velký úspěch mělo vystoupení žáků jednotlivých tříd. Zájem o vystoupení byl
tak velký, že prostory tělocvičny byly bohužel malé. Příště vše napravíme tak,
aby mohli zhlédnout vystoupení žáků všichni zájemci. V lednu proběhl ve škole
zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 38 budoucích prvňáčků. Několika z nich
bude odložena školní docházka a někteří budoucí prvňáčkové nastoupí na
jinou školu, takže počítáme s 28 30 žáky. Vzhledem k tomu, že bude v příštím
školním roce naplněna kapacita školní družiny převážně žáky 1. a 2. třídy,
bude pro ostatní zájemce sloužit tzv. „Domeček“ s kapacitou 25 dětí, který
bude nahrazovat činnost školní družiny. A co nás čeká v druhém pololetí? V
dubnu absolvují žáci 9. třídy přijímací řízení na střední školy. Přejeme jim při
přijímacích zkouškách hodně úspěchů. Dvouletý projekt Comenius
partnerství škol se chýlí ke konci. První týden v dubnu proběhne poslední
zahraniční výjezd. Tři pedagogové a pět žáků navštíví partnerskou školu v
Irsku. Koncem dubna se uskuteční tradiční setkání šikovných dětí, tentokrát na
naší škole. Hostit budeme žáky a pedagogy z libereckých škol Lesní a Husova.
V rámci setkání budou jednotlivé skupinky dětí soutěžit například ve stolování,
jarní výzdobě a podobně. Na poslední červnový týden opět připravujeme
Sportovně turistický pobyt ve Splzově u Malé Skály pro žáky 2. 5. třídy. Pak už
se mohou žáci těšit na zasloužené prázdniny.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Informace ze školy

4. setkání Norsko
Cesta do země fjordů, losů, sobů a polárních nocí
V listopadu loňského roku vycestovali žáci mníšecké základní školy v rámci
projektu Comenius do severské země Norska. Opět šlo o týdenní pobyt
dětí v dané zemi.Cesta započala v sobotu 26. 11. v noci odjezdem na
pražské letiště. Někteří žáci odjížděli s obavami, zda zvládnou let letadlem,
neboť takto cestovali poprvé. Někteří se zase trochu báli, zda se v cizí zemi
domluví, protože každý člen výpravy byl ubytován sám v nějaké norské
rodině, takže nejen angličtina byla potřeba, ale i ruce a nohy.Počáteční
obavy se po příjezdu do krásného městečka Namsos (se zhruba 12 000
obyvateli) brzy rozplynuly a děti si užívaly vše, co jim norští přátelé připravili.
Program byl opravdu bohatý. Pondělní setkání proběhlo v místní škole a
neslo se v duchu blížících se Vánoc. Každý zúčastněný stát (Norsko,
Finsko, Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Česká republika) měl za úkol ozdobit
vánoční stromeček způsobem typickým pro jejich zemi. My jsme vsadili na
tradice a pochlubili se různými ozdobami z ořechových skořápek, ze slámy
a papíru. Také jsme zdobili perníčky (obzvlášť ochutnávka měla velký
úspěch). Každá země měla také připravenou prezentaci o jejích vánočních
zvyklostech a tradicích, takže se toho děti hodně dověděly.V úterý se
sportovalo, a to téměř celý den. Dopoledne ve sportovních halách,
odpoledne v plaveckém bazénu.Středa byla velmi zajímavá. Jeli jsme do
přírodní rezervace, kde jsme měli možnost vidět pro nás netypická zvířata,
jako jsou losi a sobi. Také jsme viděli bílou lišku, vlky, rysy… Všechny děti
se v poledne zahřály u ohně v teepee a opekly si vuřty. Ani chladné počasí a
poměrně velký vítr nám nezkazily náladu. Ve čtvrtek dopoledne děti
navštívily namsoské muzeum a odpoledne se ve městě uskutečnil závod
Amazing race. Také zbylo trochu času na nakupování dárků pro rodiče a
známé. Ti se měli na co těšit. Kromě drobných suvenýrů děti nakoupily i losí
a sobí salámy.V pátek ráno všechny čekalo velké loučení. I slzy ukáply. A
není divu. Naše děti se s norskými dětmi za ten týden skamarádily a užily si
spousty legrace. Domů se sice také těšily, ale v Norsku bylo opravdu krásně
(i když chladno a brzy tma).Čekaly nás dvě cesty letadlem, náročné
šestihodinové čekání na amsterodamském letišti, ale domů jsme se vraceli
s mnoha zážitky a také obohaceni o nové přátele, se kterými můžeme být
(díky dnešní době) stále v kontaktu.
Poznámka: Všichni „cestovatelé“ touto cestou děkují obci za zajištění
dopravy na letiště a zpět.
Mgr. Jitka Šafková

4. setkání Norsko

4. setkání Norsko

4. setkání Francie
COMENIUS PROJEKT FRANCIE
26.- 31. ledna 2014 navštívili žáci naší školy, v rámci Comenius projektu,
olympijské francouzské město Albertville.
Hlavním cílem tohoto setkání všech partnerských zemí (Irsko, Norsko, Finsko,
Dánsko, Francie, Itálie) bylo sehrání muzikálu s názvem The amazing journey
of Oliver „ Úžasná Oliverova cesta“. Celé představení se odehrálo v angličtině.
V naší části zazněla česká písnička a byl představen český tanec.
Děti, jako vždy, byly ubytovány v rodinách. Každý den jsme se setkávali ve
škole, kde byl pro nás připraven vyčerpávající a zároveň úžasný program v
podobě sportovních her, výtvarných dílen, exkurzí, soutěží a dokonce lyžování
v Alpách.
Poslední den náš team navštívil Ženevu, v které jsme strávili celý den před
odletem zpět domů. Počasí nám přálo a nová přátelství byla navázána.
Jana Pospíšilová a Dana Andělová

4. setkání Francie

Posezení senioru
POSEZENÍ SENIORŮ SE STAROSTOU OBCE MNÍŠEK
Dne 5.prosince v hospůdce Na Hřišti proběhlo posezení seniorů se
starostou obce tak, jako předcházející léta.
Starosta nejprve za asistence p. Harmáčka předal každé zúčastněné
seniorce kytičku. Pak následovalo vystoupení taneční skupiny A STYL z
Liberce, která nám předvedla několik svých tanců. Po jejich vystoupení
všechny přivítal p. Harmáček a předal slovo starostovi p. Slezákovi, který
všechny přítomné uvítal a seznámil nás s prací OÚ a akcemi, které v letošním
roce v obci proběhly. Jako příklad to byly opravy cest, mostků, vybudování
semaforu na křižovatce a ve spolupráci se Svijanským pivovarem , který akci
financoval, vybudování hospůdky Na Přehradě. Dále nastínil plán prací, které
jsou naplánovány na příští rok. Všem popřál hezkou zábavu a hodně zdraví v
příštím roce. K tanci nám hrála osvědčená skupina Continental Band.
Poté následovala volná zábava při tanci a zpěvu. Během večera měli
taneční sólo dva nejstarší účastníci našeho setkání a to paní Adamská (90 let)
a pan Josef Vacek (87 let). Musíme před nimi smeknout, jak to ještě ve svém
věku vytáčeli.
Chutnou večeři připravila nám známá kuchařka paní Zlatka Michajlovová a o
občerstvení se vzorně starala paní Miluška Holubcová se svou dcerou, za což
jim děkujeme. Kolem 20.30 hodin nás také překvapila skupina čertů s
Mikulášem a andělem. Tanečníci tak měli možnost si s nimi i zatančit.
Mohu říci, že bylo veselo, posezení se opravdu povedlo a neradi jsme pak z
hospůdky odcházeli. Teď už se můžeme těšit na posezení v roce 2014.
Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

Posezení senioru
„předávání květin seniorkám“

„sólo pro nejstarší účastníky“

Obec Mníšek
Olga Pašková
Účetnictví
Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy
pro drobné podnikatele, malé a střední firmy.
Dále nabízím zpracování daňového přiznání živnostníkům,
včetně příloh pro zdravotní pojišťovny a OSSZ.
Oldřichovská 43
463 31 Mníšek u Liberce
tel. 773 582 583
IČ: 42455251
DIČ: CZ6856270432
info@ucetnictvipaskova.cz
www.ucetnictvipaskova.cz

Obec Mníšek

Autodíly Petr Štork
Prodej kvalitních autodílů a autodoplňků
za příznivé ceny.
Prodej pneu - velké slevy až 40%

Otevřeno Po-Pa 8,00-16,30 hod
Liberecká 267
Mníšek
Těšíme se na vaší návštěvu

Loupežnickou pešinou

17.května 2014
pěšky 8, 15, 25, 41 km / cyklo 30, 50, 80 km
Prezentace , START a CÍL : V Mníšku na hřišti fotbalového klubu
Start: Na 41, 25, 15 km a cyklotrasy od 7:00 do 9:00 hodin
Na 8 km od 7:30 do 10:00 hodin
Časové limity pro pěší: 41 km – 11 hodin
15 km – 7 hodin

25 km – 9 hodin
8 km – 5 hodin

Ukončení pochodu na trasách pěších i cyklo nejpozději v 18:00 h.!!

Loupežnickou pešinou
Startovné:
trasy cyklo 50 a 80 km ...90 Kč (účastníci získávají upomínkový předmět)
trasy pěší 25 a 41 km a cyklo 30 km ......35 Kč
trasy pěší 8 a 15 km …..30 Kč
Důležitá upozornění:
děti na kole do 15 let s rodiči nebo zákonným zástupcem
cyklisté nezapomeňte na přilbu !
PSI budou puštěni na trasu pouze s košíkem a na vodítku
Doporučujeme:
kartičku pojištěnce, turistickou mapu
pojištění proti úrazu
Občerstvení:
na tratích a v cíli
Odměna:
nezapomenutelné zážitky, každý, kdo dokončí, obdrží diplom
nejstarší účastník obdrží věcnou upomínku
Doprava:
vlakem směr Liberec – Frýdlant v Č.(trať 037); od vlaku vlevo ke škole,
doleva kolem kostela, pak kolem budovy hasičů stále rovně až k mateřské
škole a doleva na hřiště FK
Ubytování:
Možnost přespání z pátku na sobotu ve vlastním stanu na louce za obecním
úřadem
Pochod se jde za každého počasí.
Doporučujeme mapu Jizerských a Lužických hor 1 : 50 000.
Kontroly na trasách jsou tajné. V případě nedokončení doručte průkazku po
kamarádech nebo předejte na kontrole či pořadatelům tvořícím závěr
pochodu. Pochod prochází Chráněnou krajinnou oblastí Jizerských a
Lužických hor. Dodržujte návštěvní řád! Každý se účastní na vlastní
nebezpečí. Na lesních cestách má přednost lesní personál.
KONTAKT:
Božena Zdeňková: E-mail: bozena.zdenkova@centrum.cz
Blanka Daněčková: Mobil: 420728409789, Tel:420485146691
E-mail: daneckova.b@seznam.cz

Loupežnickou pešinou
Pěší trasy
8 km Mníšek, cyklostezka do Oldřichova v Hájích, U Spálené Lípy,
po vlastním značení zpět na hřiště FK.
15 km Mníšek, Oldřichov v Hájích, Betlém, Červená Ruka, Skalky,
Zaječí Důl, Mníšek
25 km Mníšek, Oldřichovské sedlo ( U Kozy), Poledník, Bílá Kuchyň,
Hřebínek,Gregorův Kříž, Závory, Rozcestí pod Javor. Vrchem,
Fojtka, Mníšek
41 km Mníšek, Oldřichovské sedlo ( U Kozy), Poledník, Bílá Kuchyň,
Hřebínek, Ptačí Kupy, Holubník, Sedlo Holubníku, Na Žďárku,
U Čihadel, Rozmezí, Černá Hora, Kristiánov, Nová Louka,
Gregor. Kříž, Závory, Rozc. p. Javorovým Vrchem, Fojtka, Mníšek

Cyklotrasy
30 km Mníšek, Albrechtice, H.Vítkov, Václavice, Bílý Kostel, Chrastava,
Nová Ves, Mníšek
50 km Mníšek, Albrechtice, Kunratice, Víska, Minkovice, Višňová,
Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Frýdlant, Raspenava, Luh p.
Smrkem, Šolcák, Oldřich. Sedlo, Mníšek,
80 km Mníšek, Albrechtice, Kunratice, Víska, Minkovice, Višňová,
Filipovka, Černousy, Habartice, Háj, Horní Pertoltice, BulovkaHorní Ves, Horní Řasnice, Jindřichovice p.Smrkem., Dětřichovec,
Nové Město p.S., Ludvíkov, Peklo, Lázně Libverda, Hejnice,
Ferdinandov, Viničná cesta, Oldřichovské Sedlo, Mníšek

Loupežnickou pešinou
Akci sponzorují:
BusLine a.s.Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
www.Bus Line.cz, stredisko Jablonec nad Nisou, info:tel.481 368 701
OBEC MNÍŠEK STAVEBNINY MNÍŠEK
STŘECHY Reiner s.r.o.
tesařské, klempířské, pokrývačské práce,vzduchotechnika,
strechy@strechyreiner.cz www.strechyreiner.cz
Zadní 337, Mníšek , 463 31 Chrastava; M:602 648 569 T:/F:485 146 522
PEKÁRNA TANVALD J. Schneider a spol., Hlavní 983, 468 41 Tanvald
tel. 483 395 627; 483 394 201
Fotograf * Roman Grebson Grebeníček
www.grebson.estranky.cz * tel.: +420 603 237 455
www.brabec-brabec.cz * Kateřinská 83, 460 14 Liberec 17
Vladimír Jasik * Frýdlantská 196, Mníšek * Výroba a prodej zmrzliny
ČERVINKA & spol.s.r.o. Mníšek * Výroba forem a nástrojů
Jaromíra Slezáková * Mníšek 335 P O T R A V I N Y
FA. J & F PLUS s.r.o. Oldřichov v Hájích tel. 785 146 950
distribuce masa a masných výrobků
SLESTAV s.r.o. Aleš Langer, Mníšek 364 * stavební práce, doprava
HOLUBCOVÁ Miluše Mníšek * Hospůdka na hřišti
KVĚTINY u JANINY, Liberec, Rumjancevova 16; Tel: 604 947 619
www.kvetiny.ujaniny.cz * rozvoz po Liberci a Mníšku ZDARMA
TOP*STAR Dance club & Bar, Mariánská 587, Liberec
tel.: 777 888 451 www.topstarclub.cz
JAROMÍR ZDENĚK, 463 31, Oldřichov v Hájích 249
kuchyně_skříně_schody_konstrukce_přístřešky * návrh,výroba,montáž
mobil: +420 605 522 225, web: www.tjz.cz

Cvicení Pilates
Nejen PILATES v ZŠ Mníšek
Od 4.března 2014, každé úterý od 18.00 hod
Chcete-li se cítit lépe a lépe vypadat, přijďte!
Po pravidelném cvičení budete mít nové tělo!
S sebou pohodlný oděv a pití.
Cena: 60,- Kč
Moc se těší Lenka

1. jarní prodejní výstava

Pohled na přehradu Fojtka, vpravo je vrchol Ostrý 552m n.m.

Pohled na dolní Mníšek, směr Nová Ves.

Mníšecký zpravodaj ‐ informační tiskovina Obecního úřadu Mníšek e.č. MK Cr E 15875, náklad 500 výtisků.
Vychází 4x v roce. Vydává Obec Mníšek, Oldřichovská 185, Mníšek, 46331, Chrastava. Tel./Fax.: 482 725
080, e‐mail: podatelna@obec‐mnisek.cz , Redakční rada: Roman Slezák, Mgr. Věra Rosenbergová, Gisela
Škodová, Mgr. Ladislav Ulrych.
Vydavatel nezodpovídá za obsah, kvalitu, pravdivost příspěvků a reklam.
Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.
Grafická úprava: McCAN. s.r.o., www.mccan.cz, e‐mail: obchod@mccan.cz, Tel.: 485 100 900

