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Obec Mníšek
Vážení spoluobčané
dovolte, abych se pokusil rekapitulovat uplynulé volební období. Nastává
pomalu ale jistě čas, kdy je nutné se ohlédnout zpět a nastává také čas
výhledu do budoucnosti naší obce. Především musím velmi poděkovat všem
zastupitelům bez rozdílu za dobře vykonanou odpovědnou práci pro obec.
Zastupitelé naší obce jsou velmi rozumní a pracovití lidé, s opravdovým
zájmem o obec. Nepamatuji, že bychom na sebe někdy zvedli hlas, vše se
řeší diskuzí a rozumem. Uplynulé období bylo nelehké a složité tím, že jsme
neustále od roku 2010 do dnešních dnů řešili různé povodňové škody. Ty
poslední z června a července loňského roku se právě dokončují. Věřím, že se
nám do budoucna podobné události budou vyhýbat a bude čas a dostatek
prostředků na jiné důležité investice v obci. Velmi nás trápí chybějící chodník a
kanalizace v Liberecké ulici a chápeme tento problém jako prioritu číslo jedna.
V současné době probíhají přípravné práce k realizaci na jaro 2015. Prioritou
číslo dvě je škola a školka. Potýkáme se se značným převisem dětí jak do
školky, tak do školy. Také v tomto případě začaly přípravné práce pro realizaci
rekonstrukce obou zařízení na letní období roku 2015. Cílem je dostavba
čtvrtého pavilonu mateřské školky a kompletní rekonstrukce zbývajících
prostor včetně nové fasády. V případě školy usilujeme o rozšíření a
modernizaci stravovacího prostoru tak, aby bylo možno vařit více chodů jídel
a samozřejmě v dostatečném množství. Určitou rezervu pro dostavbu školy
nabízejí půdní prostory, určitě se budeme snažit o vestavbu. Chybí učebny,
kabinety atd. Stávající tělocvična nevyhovuje svojí velikostí už dávno a je
nutné přemýšlet také o dostavbě. Samozřejmostí rekonstrukce bude výměna
veškerých sítí (topení, elektrické rozvody, kanalizace, vodovodní potrubí atd.)
Vše bude zakončeno opravou fasády tak, abychom zachovali původní zdařilý
vzhled budovy. Věřím, že vše bude nancováno z nového grantu min. školství,
který byl před pár dny vyhlášen. Prioritou číslo tři je oprava obecních
komunikací jak ve Fojtce (Fojtova, Lesní, atd.), tak ve Mníšku (Ke Střelnici,
Dlouhá, Hraniční, Za Humny atd.) Mohl bych v seznamu důležitých úkolů
pokračovat určitě dál, ale nikdy jsme nechtěli slibovat nesplnitelné. Pokud se
podaří realizovat shora uvedené akce, budeme rádi. Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemně strávené letní dny.
Roman Slezák, starosta obce

Vítání obcánku
Jarní síly vyrovnány
První jarní den 21. března 2014 se konalo Vítání občánků.
V prvním obřadu jsme vítali Adama Hájka, Terezu Grohmanovou, Viktorii
Mansfeldovou a Terezu Pietroszovou – tedy jednoho chlapečka a tři holčičky.
Ve druhém obřadu byli přivítání Josefína Maderová, Daniel Bujok, František
Melč a Vojtěch Roušar – jedna holčička a tři chlapečkové. Síly se zcela
vyrovnaly. Vše proběhlo v radostné a klidné atmosféře. O dobrou náladu se
postarali všichni přítomní a samozřejmě také malí gratulanti z mateřské školy.
Děkujeme všem zúčastněným a našim novým občánkům a jejich rodičům
přejeme na jejich cestě životem dostatek všeho, co je třeba ke šťastnému
životu.
Václav Harmáček

Materská školka
„Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce …“
Robert Fulghum
A je to. Mé třetí dítě se rozloučilo ve školce a po prázdninách půjde do školy.
A je to. Školka už je pro jiné, mladší děti. Dcera je spokojená, ta se těší do
školy. Ale co já? Mně se bude stýskat. Měla jsem ráda atmosféru naší školky.
Rodiče se na sebe culí už od branky, zdravíme se, někdy prohodíme pár slov,
jindy se u branky zastavíme na celé hodiny. Že, milé dámy … Kdo nespěchal,
klábosil. Až mrazivé počasí nás vyhánělo k domovům.
A je to tak správně. Přijdou další děti a snad budou také spokojeně chodit do
školky a další rodiče a snad budou také postávat a povídat u branky.
Děkujeme milé paní učitelky, uklízečky, kuchařky. Přejeme vám mnoho štěstí,
šikovné a šťastné děti, jako byly ty naše a pohodové, milé rodiče, jako jsme
byli my.
Jitka Svatušková a Andrea Špryslová

Informace ze školy
Školní rok 2013 – 2014 skončil
Školní rok 2013 – 2014 uběhl jako voda a jaký byl? Jako každý rok jsme se
zapojili do nejrůznějších projektů a aktivit. Některé projekty jsou trvalého rázu
a zapojujeme se do nich ž pravidelně. Jedná se například o Noc s
Andersenem nebo Celé Česko čte dětem. Každoročně také připravujeme pro
rodiče, děti a veřejnost Vánoční slavnosti a ve spolupráci s libereckými
školami Lesní Husova a U soudu organizujeme společná setkání šikovných
dětí. Opět proběhl sportovně turistický pobyt dětí z prvního stupně ve Splzově
u Malé Skály. Tentokrát jim přálo i počasí a děti přijely spokojené a nadšené.
Ukončili jsme dvouletý mezinárodní projekt Comenius – partnerství škol. V
letošním roce navštívili naši žáci a učitelé v rámci tohoto projektu partnery z
Francie, Norska a Irska. Dokončili jsme také projekt Volím správnou kariéru,
který byl zaměřen na správnou volbu svého budoucího studia či povolání a
zúčastnili se ho žáci 7. a 8. tříd. Dále jsme byli zapojeni do projektu Návrat k
dílnám, v němž žáci navštěvovali libereckou Střední odbornou školu Na
Bojišti, kde měli možnost se za odborného vedení prakticky seznámit s
používáním nejrůznějšími nástrojů a s jejich pomocí si vyrobit i vlastní
výrobky. Ve škole pracovala v průběhu školního roku celá řada kroužků. Byly
to například: dramatický kroužek, kroužek břišních tanců, přírodovědný
kroužek, keramický kroužek, kroužek sportovních her, výtvarný kroužek,
kroužek fotbalu. Jsme velmi rádi, že se do vedení kroužků kromě pedagogů
také zapojují rodiče našich žáků nebo další externisté, kteří nabídku
volnočasových aktivit rozšiřují. Všem paním učitelkám, vychovatelkám a
panu učiteli děkuji za jejich obětavou práci. V prvním týdnu prázdnin proběhl
také příměstský tábor „Prázdniny nejen s keramikou“, o který je vždy velký
zájem.
Letos ukončí základní vzdělávání 17 žáků 9. třídy a 1 žák z 8. třídy. Přeji jim
hodně úspěchů v dalším studiu i v životě a věřím, že na léta strávená v
mníšecké škole budou rádi vzpomínat. Všem žákům i jejich rodičům přeji
krásné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
Co nás čeká?
Ve škole budujeme tzv. Domeček, který bude v provozu od září 2014 a bude
sloužit k volnočasovým aktivitám dětí, které nebudou moci být z kapacitních
důvodů přijaty do školní družiny. V mateřské škole bude v průběhu prázdnin
rekonstruován další pavilon. Od ledna 2015 bude navýšena kapacita
mateřské školy z 84 na 96 dětí.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Informace ze školy
Touto básní se s učitelským sborem rozloučili naši deváťáci:
Básnička pro učitele
9. třída 2013 - 2014
Ředitelka naší školy je do každé nepohody,
Zpíváme s ní písničky, občas píšem notičky.
Kdopak míchá barvičky? Má stepové botičky.
Hodina dnešní začala a paní učitelka nás pracovat nechala.
Prezentace o fyzice jak fungují všechny svíce,
Šutová nám vysvětlí, občas nikdo nepochopí.
Nejdřív přijde rozcvička, Zdenda zkouší slovíčka,
keškama je posedlý, loví je i v pondělí.
Příklad ihned spočítá, protože prostě – matika.
IQ testy děláme, moc dobré výsledky nemáme.
Tajný lektvar namíchá, je s ní sranda veliká,
přírodopis naučí, ať je to tak nebo tak,
vždycky je v tom nějaký pták.
A na závěr našich řečí, to nejlepší na konec.
Naši třídní rádi máme, rádi na ni vzpomínáme.
Vy jste světlo našich duší, no to přece každý tuší.

6. setkání Norsko
The end, n, ende, deireadh, ne, pää - zazvonil zvonec a projektu je
konec.
Už samotné slovíčko „konec“ ve všech jazycích účastnických zemí, nám dává
najevo, že naše dvouleté působení v projektu Comenius – partnerství škol se
nachýlilo ke svému závěru.
Na přelomu března a dubna letošního roku jsme v projektu „Tuning Europe”
vycestovali na naši poslední štaci, a to na Smaragdový ostrov, čili do Irska. Po
klidném letu do Dublinu se naše osmičlenná skupina ubytovala v typickém
studentském hostelu a následně se vydala poznávat kouzlo tohoto hlavního
města. Cestou jsme prošli Trinity College, Ha'Penny Bridge, Grafton Street a
plno dalších zajímavých míst. Únava z cesty ale byla veliká, a tak jsme se brzy
odebrali do pelíšků. Druhý den jsme se přivítali s ostatními účastníky výjezdu
a hurá napříč celým Irskem až na „konec světa“ do malinkaté vesničky
Rossport, která leží na samotném pobřeží Atlantského oceánu. Ve škole jsme
předali naše deváťáky jejich „adoptivním“ rodinám a všichni museli začít
„speak English” :)
V pondělí účastníci jednotlivých partnerských zemí nejdříve předvedli ukázky
své tradiční hudby, kdy jsme si zazpívali a zatančili a odpoledne jsme vyráběli
typické irské výrobky (například St. Brigid's cross) a vařili tradiční irské
pokrmy, které překvapivě ihned zmizely.
Po celý zbytek týdne jsme měli nabitý program a aktivity se střídaly jak na
běžícím pásu. Navštívili jsme muzeum, v němž jsme se seznámili s irskou
historií, zejména životem na venkově, které se nacházelo v překrásném
parku. I přes nepřízeň počasí (v Irsku přeci muselo pršet) jsme si vyzkoušeli
zasurfovat v Atlantiku a nezapomenutelným zážitkem pro nás byl pěší
patnáctikilometrový výlet rašeliništi po pobřežních útesech kolem oceánu, kdy
jsme se chvílemi kochali výhledy z výšky až 100 metrů.
Celý týden utekl velmi rychle. Dobrou náladu, kterou si naše parta po celou
dobu zachovávala, nezkazila ani nečekaná stávka německých pilotů, která
nás donutila strávit noc v areálu dublinského letiště. S půldenním zpožděním
a především kupou nových zážitků jsme se v pořádku vrátili zpět domů. Po
zkušenostech, které jsme získali, se budeme snažit, aby se nám i v dalších
letech podařilo zapojit se úspěšně do podobných projektů.

Mgr. Zdeněk Pola

6. setkání Norsko

6. setkání Norsko

Loupežnická pešina
Loupežnická pěšina 2014 – 42. ročník
Klub českých turistů v Mníšku uspořádal v sobotu 17. května 2014
turistický pochod a cyklojízdu pod názvem Loupežnická pěšina pěšky i na
kole.
Pochodu se zúčastnilo celkem: 519 účastníků pěší
44 účastníků cyklo
Pěší - 4 trasy a cyklo 3 trasy do Jizerských hor.
Na trase pěší: 8 km bylo 343 účastníků
15 km bylo 129 účastníků
25 km bylo 32 účastníků
41 km bylo 15 účastníků

Cyklo: 30 km JH 13 cyklistů
50 km JH 16 cyklistů
80 km JH 15 cyklistů

Z celkového počtu pěší se zúčastnilo 117 dětí,
Z celkového počtu cyklo se zúčastnilo
5 dětí,

213 žen a 189 mužů
10 žen a 29 mužů

Účastníci pochodu obdrželi Diplom a občerstvení na trasách i v cíli. Velký
úspěch měl i dobrý makovec. Účastníci cyklo na trasách nad 50 km navíc
obdrželi tričko.
Počasí bylo nepříznivé, od rána pršelo. Všichni účastníci pochodu byli
velmi spokojeni.
Na přípravě a technickém zabezpečení pochodu i cyklo pracovala většina
členů odboru turistiky a mnoho našich příznivců. Děkujeme za nanční i
věcné dary přátelům turistiky.

B. Daněčková

Vyhodnocení
Vyhodnocení zájezdu do divadla ABC
Dne 26. dubna 2014 uspořádala kulturní komise ve spolupráci s
Obecním úřadem Mníšek pro naše spoluobčany zájezd do pražského
divadla ABC na komedii „Holky z kalendáře.“ Nabídky využilo celkem 48
zájemců. Musím konstatovat, že o kulturní dění mají zájem vesměs ženy, kdy
do Prahy jelo 45 žen a jen 3 muži! Pravdou je, že to byla komedie o ženách a
psaná pro ženy. Divadlo chvílemi vybuchovalo smíchem, když známé
herečky, od kterých bychom to nečekali, se odvážně postavily ke svým rolím,
kdy se nechaly nahé fotografovat do kalendáře. Je ale pravdou, že
nejintimnější místa měly před diváky zakryty.
Z Mníšku jsme odjížděli ve 13 hodin, kdy čtvrthodinu před odjezdem,
přesně v době, kdy byl každý na cestě k autobusu, nás chytila malá průtrž
mračen. Pak se počasí zase umoudřilo. V Praze jsme byli ve 14.30 hodin a do
17 hodin měl každý možnost se projít, bylo teplo a svítilo sluníčko. V době
představení v Praze také zapršelo, protože když jsme vyšli z divadla, bylo
pěkně mokro, ale krásně čistý vzduch. Do Mníšku jsme dojeli ve 22.30 hodin
a každý si odnášel krásné zážitky z představení.
Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

Obec Mníšek
Zájezd do Národního divadla v Praze
Vážení spoluobčané, Obecní úřad Mníšek pro vás pořádá dne 8.
listopadu 2014 zájezd do Národního divadla v Praze. Protože muzikály a
činohru jsme absolvovali při minulých zájezdech, tak nyní shlédneme jednu z
nejpopulárnějších oper Antonína Dvořáka Čert a Káča. Tato opera je napsána
na pohádkové motivy Boženy Němcové o hubaté a nebojácné Káče,
vychytralém ovčákovi Jírovi a oklamaném čertovi Marbuelovi. Scénu a
kostýmy navrhl výtvarník Adolf Born. Pokud budeme mít štěstí, uvidíme pěvce
Luďka Veleho z našeho kraje, který hraje čerta a alternuje ho František
Zahradníček. Myslím si, že plno z vás ještě v Národním divadle nikdy nebylo,
takže máte jedinečnou šanci tohoto zájezdu využít. A abyste se s naším
Národním divadlem ještě více seznámili, je pro vás po představení zajištěna
prohlídka budovy divadla s průvodcem, kde nahlédneme i do zákulisí divadla.
Dalším plusem je, že jsou zajištěny vstupenky do první až třetí řady .
Přihlášky a zálohu ve výši 350,- Kč na osobu budou vybírat pracovnice OÚ od
1. září 2014 a současně obdržíte vstupenky. Upozorňuji, že vstupenky jsou
pouze pro občany obcí Mníšek a Fojtka, neboť obec značnou částku za naše
občany doplácí. Pokud by někdo po zakoupení vstupenky nemohl jet, musí si
najít sám náhradníka z obce, zálohu obec vracet nebude. Jelikož opera je pro
diváka náročná, berte s sebou děti od 12ti let! Odjezd autobusu bude
8.11.2014 v 8.00 hodin od OÚ. Představení začíná v 11.00 hodin. Jistě
nabídky obce využijete, neboť bývá problém do Národního divadla lístky
sehnat, natož pak absolvovat prohlídku budovy ND.
Za kulturní komisi: Vladimír Vacek

Obec Mníšek
V rámci projektu osvětlení přechodů získala obec Mníšek od NADACE ČEZ –
Podpora regionů 2013 - dotaci na osvětlení přechodu v ul. Oldřichovské (u
pošty) u odbočky z komunikace I. třídy č. I/13 – z ul. Liberecké. Cílem
vybudování osvětlení je zajištění větší bezpečnosti místních občanů a
chatařů, ale především dětí, které dojíždějí do základní a mateřské školy ze
sousedních obcí, pro které je obec Mníšek spádová. Hustota silničního
provozu rok od roku stoupá a každé takovéto zařízení může zachránit lidské
životy.
Termín realizace:

duben 2014

Celkové náklady:

243.696,- Kč

NADACE ČEZ podpořila projekt
ve výši 100 % nákladů, tj.

243.696,- Kč

11. let Mníšecké Osmicky
V sobotu 28. června 2014 v 9.00 vypuklo osmihodinové kroužení na horských
kolech od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať vedla kolem přehrady,
Fojtkou nahoru, pokračovala přes les na Skalky 711m.n.m. a Zaječím dolem
zpět. Okruh měří 13 km a převýšení je 350m. Na startu se sešlo 33 mužů a 6
žen. Již po čtvrté za sebou zvítězil suverénně zkušený borec z Varnsdorfu
Milan Spurný, který zvítězil s 11. okruhy a zatím na M8 nemá vážnějšího
protivníka. O druhé místo byla velká rvačka. František Kramer z Liberce
nakonec urval s devíti okruhy druhé místo na bedně těsně před Petrem
Novotným také z Liberce se stejným počtem kol.
Umístění mníšeckých borců :
7. místo Vlastik Petr (devět okruhů)
8. místo Ivoš Pavlík (devět okruhů)
18. místo Radek Kulhánek ml. (sedm okruhů)
22. místo Radek Kulhánek st. (sedm okruhů)
23. místo Robik Rozycki (sedm okruhů)
Letos ženy zabojovaly. Cyklisté z Varnsdorfu přivezli favorizovanou Lenku
Maškovou, která s osmi okruhy zvítězila a překonala rekord M8 v ženské
kategorii z roku 2012. Druhá oldřichovská Zuzana Šťastná zakončila závod se
sedmi koly a třetí Eliška Petříková z Liberce se umístila na třetím místě se šesti
okruhy. Letos mezi ženami byla jedna běžkyně…Zuzana Poláčková uběhla
52 km ( čtyři okruhy ) v čase 07.09.00. Skvělý výkon! Společnými silami
cyklisté ujeli za osm hodin 3679 km a převýšením tratě dosáhli 99650
výškových metrů a překonaly Mt. Everest 11 krát !!!
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Celý osmihodinový maratón se obešel bez vážných zranění a tak zdravotník
od záchranné služby musel zasahovat pouze dvakrát.
Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli jak nanční hotovostí tak i věcným
darem k tomu, že každý cyklista odcházel s hodnotnou cenou a diplomem.
A také všem kteří mi pomáhají realizovat tento závod.
Všem díky…
Grebson

11. let Mníšecké Osmicky
Vítězka kategorie žen

Radek a Radek Kulhánkovi
Ivo Pavlík

Robert Rozycki
Nejúspěšnější z kategorie žen

Vlastimil Petr
Nejúspěšnější z kategorie mužů

Obec Mníšek
Letecké neštěstí v Mníšku v roce 1965
Dne 20.července 1965 odstartovali z libereckého letiště se školní C 205 dva
piloti – instruktor Josef Šubrt a žák Bohumil Ulman k běžnému cvičnému letu.
Při nácviku akrobacie v malé výšce zavadili v prostoru přehrady Fojtka
křídlem o strom a letadlo se s oběma piloty zřítilo u zdi uvnitř nedalekého
hřbitova. Podle očitých svědků havárii předcházelo několik nízkých průletů
nad hladinou přehrady a poslední byl zakončen výkrutem, který se jim
nepodařilo dotočit včas. Je pravda, že byl teplý červencový den a přehrada
byla plná koupajících se a slunících se lidí, pro které to bylo vítané zpestření
prázdninového dne. Nikdo však netušil, že vše skončí takto tragicky. Navíc
pilot Šubrt už byl zkušený letec a tou dobou se přeškoloval na Mig 15. Svaz
letců jim spolu s obcí Mníšek umístil přímo na místě neštěstí pamětní desku.
Letoun ve kterém letěli byl C 205 – vojenská verze známého a velmi
oblíbeného trenéra Zlín 226. (odtud také dodnes používané označení
„dvěstěpětka“). Dodnes civilní verze slouží v mnoha aeroklubech jako
spolehlivá vlečná.

Obec Mníšek

Technická data C 205:
Celokovový dvoumístný samonosný dolnoplošník s pevným záďovým
podvozkem se sedaly za sebou s dvojím řízením. Hlavní pilotní prostor je
vzadu.
Pohonná jednotka: řadový invertní šestiválcový motor Walter Minor 6-III o
výkonu 160 koní (133 kW) při 2 500 otáčkách za minutu s pevnou
dřevěnou vrtulí o průměru 2050 mm.
Rozpětí (m) : 10,28
Délka (m) : 7,83
Nosná plocha (m2) : 14,9
Váha – prázdná (kg) : 525
Startovní (kg) : 680
Plošné zatížení (kg/m2) : 45,6
Počet motorů : 1
Typ motoru : Walter Minor 6-III
Jmenovitá výkonost (k) : 160
Nejvyšší rychlost (km/h) : 200
Cestovní rychlost (km/h) : 175
Dostup (m) : 7150
Stoupavost (min/výška nebo m/s) : 7,2
Dolet nebo vytrvalost (km nebo h) : 650
Tento příspěvek nám věnoval, pamětník a pilot Jarda Prchal z Liberce.

Detský den Fotogalerie
PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 31.5. 2014 se uskutečnil „Dětský den“ na hřišti v Mníšku. Byly
připraveny soutěže a zajímavá vystoupení pro děti.
Obecní úřad Mníšek děkuje všem sponzorům a organizátorům, kteří
každoročně přispívají k zajištění průběhu krásného dne pro děti, jejich rodiče
a ostatní účastníky.
Mnohokrát Děkujeme.

Inzerce

Domácí hlídání dětí
Chcete se vrátit do zaměstnání
Nedostali jste školku – jesle,
nebo Vám nevyhovuje dětský kolektiv?

PROTO JSEM TADY a mohu Vám nabídnout
od září 2014 své služby.
Mám dlouholetou praxi ve zdravotnictví
i praxi s dětmi.
Zázemí i vybavení pro děti mám a k tomu
otevřenou náruč a dobré srdce.
Ostatní na osobní domluvě.
Mobil 602970503 TETA MARCELA ,, Mníšek ,,

Detský den Fotogalerie

Pohled na kostel sv. Mikuláše a v pozadí hora Poledník 864m n.m.

Autor fotograe Václav Černý.
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