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Vítání obcánku
RADOSTNÉ ODPOLEDNE
V pátek 3. května 2013 se v obřadní místnosti Obecního úřadu v Mníšku ozývaly
roztomilé hlásky našich nejmenších. Ano, uskutečnilo se Vítání občánků.
Přivítáni byli Matyáš Birka, Michael Kohout, Mariana Maurerová, Jakub Novák, Lucie
Markéta Pavlíková, Kristýna Pšeničková a Doubravka Skálová.
Hezký průběh obřadu byl doplněn dalšími dětskými hlásky. Tentokrát přišly malé
občánky pozdravit děti z mateřské školy.
Děkujeme všem přítomným za účast a našim nejmenším a jejich rodičům přejeme na
jejich cestě životem jen to nejlepší.

Zápis do materské školy
S každým jarem přichází i příprava na nový školní rok v mateřské škole. Vše začíná
dnem otevřených dveří, kde si mají rodiče možnost společně se svými dětmi
prohlédnout veškeré prostory mateřské školy a zároveň tím podpořit adaptaci dítěte
pro nástup do mateřské školy. Letos se den otevřených dveří uskutečnil 25. 4. 2013 v
dopoledních hodinách a přišlo se podívat 22 rodičů společně se svými dětmi.
Následující týden proběhlo předávání žádostí o přijetí do mateřské školy na nový
školní rok 2013/2014.

Bc. Petra Sadílková

Události ze základní školy
ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013 SE CHÝLÍ KE KONCI…
Školní rok se rychle přehoupl a jeho konec už je za dveřmi. Nastává tedy čas
bilancování. Jako každý rok jsme se zapojili do nejrůznějších projektů a aktivit. Již
podruhé jsme uspěli ve dvouletém mezinárodním projektu Comenius – partnerství
škol. Nejenže jsme hostili partnery z tohoto projektu na mníšecké škole, ale naši žáci i
učitelé také absolvovali několik výjezdů do zahraničí. 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. K dalším
oblíbeným projektům patří literární projekty Noc s Andersenem a Celé Česko čte
dětem. K tradicím již patří Vanoční slavnosti, Setkání šikovných dětí ve spolupráci s
libereckými školami ZŠ Lesní a ZŠ U Soudu, Sportovně turistický pobyt ve Splzově u
Malé Skály. 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. Na prázdniny pak
opět chystáme příměstský tábor „Prázdniny nejen s keramikou“, o který je vždy velký
zájem.
Letos ukončí základní vzdělávání 13 žáků 9. třídy a 2 žáci 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.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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SETKÁNÍ ŠIKOVNÝCH DĚTÍ
Rok s rokem se sešel a my jsme opět vyrazili do Liberce na setkání šikovných dětí na ZŠ
Lesní. Tak jako vloni i letos vyjela tři družstva pod vedením Jany Deduchové, Marcely
Kolarovičové a Jitky Šafkové. Letošní téma znělo „LISTOVÁNÍ“a bylo spojeno hlavně s
knihou, písmenky a listy… Téma to bylo opravdu široké. Po ubytování byl zadán první
úkol – každé družstvo mělo vytvořit knihu. Technika byla libovolná a obsah také, takže
v následujících hodinách začaly vznikat knihy dobrodružné, zamilované i plné kouzel.
Všechny byly doprovázeny ilustracemi. Aby si děti odpočinuly, zahrály si v podvečer
hru na počasí. Velký úspěch slavila i hra na upíra. Po ní se jednotlivá družstva vydala na
stezku odvahy. Dostatečně vystrašení pak šli všichni do hajan. Druhý den dopoledne
se pokračovalo v dotváření knih. Ke knize si každý vyrobil krásnou záložku a také každé
družstvo muselo stihnout upéci nějakou „mňamku“ k obědu Co jiného se hodí k
tématu listování než listové těsto! Po výborné písmenkové polévce, nad kterou měla
dohled Marcela Kolarovičová, následovalo listové těsto 100X jinak. Slaní šneci, slaný
závin, štrúdl, plněné taštičky… Všichni jsme si moc pochutnali a hurá do knihovny, kde
každé družstvo představilo svoji knihu. Pak už nás čekalo balení a odjezd. Do Mníšku
jsme dorazili unavení, ale spokojení. Tak jako předešlé roky, tak i letos se setkání moc
vydařilo a všichni se těšíme, že se snad za rok opět sejdeme. Celou akci podpořil
Obecní úřad v Mníšku, za což mnohokrát děkujeme.

Za kolektiv účastníků setkání
Mgr. Jitka Šafková
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SPORTOVNÍ KLÁNÍ S ARMÁDOU
V pondělí 11. března 2013 se mníšečtí žáci zúčastnili akce Týden s armádou v Liberci.
Zábavná soutěžní show s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“ probíhala ve sportovním
duchu. Do liberecké sportovní haly ASO Dukla vyrazil celý druhý stupeň, aby podpořil
šestičlenné družstvo vedené panem učitelem Zdeňkem Polou. Soutěžní tým s
originálním názvem IMMORTALS (Nesmrtelní) byl tvořen osmáky a deváťáky, kluky i
děvčaty. Ti porovnávali sílu a schopnosti s dalšími (převážně libereckými) týmy ‐ ze ZŠ
Lesní, ZŠ Oblačná, ZŠ U Soudu, ZŠ Ještědská, ZŠ Kaplického... Jako první přišla na řadu
překážková dráha, následovala akce, který tým nejrychleji ustrojí jednoho z členů do
speciálního obleku zásahové jednotky chemiků, náročné bylo „měření sil“ v počtu
sedů a lehů za dvě minuty, na závěr byla také přetahovaná.
Mezi jednotlivými disciplínami liberečtí vojáci předváděli, co všechno dovedou. Viděli
jsme ukázky boje zblízka proti nepříteli, záchrannou akci včetně přemístění se na laně,
slavností přehlídku vojenské hradní stráže... Během celé akce si děti mohly v
přilehlých prostorách prohlédnout mnoho zajímavých věcí, které vojáci potřebují ke
své práci – speciální vojenskou lékárničku, zbraně... Nechybělo ani malé občerstvení.
Celou akci jsme všichni se zájmem sledovali a během soutěžení jsme fandili ze všech
sil. Nakonec náš tým vybojoval čtvrté místo. Možná, že někteří byli z „bramborové“
medaile trochu zklamaní, ale myslím si, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Pochvalu si zaslouží soutěžící i fanoušci.
Mgr. Jitka Šafková
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NOC S ANDERSENEM 2013
"Není krásnějších pohádek než ty, které píše sám život." ( H.Ch. Andersen)
A právě toto magické slovo "pohádka" bych použila pro naši první mníšeckou Noc s
Andersenem. Začala bych čísly pohádkovými : 94 ( počet účastníků), 6 (tvořivých
skupin), 14 ( počet hodin strávených ve škole), 42 (snědených jablek v županu) a např.6
(průměrný počet naspaných hodin). Nejprve se všechny děti seznámily s osobností
dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Nejmladší účastníci si poté hráli s knihou
Tajemství permoníků od Andrey Popprové ( plnili s permoníky různé úkoly a nakonec
si zahráli stínové divadlo). Starší děti se přenesly do Kocourkova spisovatele Ondřeje
Sekory. Vyrobily společnými silami novou radnici a řešily různé kvízy. Také si vyrobily
přebal na knihu . Páťáci se začetli do pohádky Křesadlo H. Ch. Andersena a seznámili se
s autorovým životem.
Jak už bylo řečeno, všichni si pochutnali na jablíčkách v županu a samozřejmě
nechyběla ani noční hra. Po škole bylo rozmístěno 20 kouzelných předmětů z pohádek
a z nasbíraných písmenek nakonec všichni složili jméno Heleny Zmatlíkové, která by
letos oslavila 90. narozeniny. (Této pozoruhodné ilustrátorce bude u nás věnován
letošní Mezinárodní týden čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem.)Po krátké noci
jsme se všichni za účasti rodičů sešli v tělocvičně a společně se rozloučili s naším
nocováním. A jistě za všechny mohu říci, že se těšíme na další rok.

Mgr. Jiřina Bejblo
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FOTBALOVÁ PREMIÉRA
Naši mladí fotbalisté byli pozváni na fotbalový turnaj do polského městečka Gozdnica.
Příležitost to byla veliká a náš tým ji využil. Nadšení a vybavení pořádnými svačinami,
které zajistila obec, vyjeli kluci objednaným autobusem v pátek 3.5.2013. Doprovázel
je vedoucí týmu Martin Koranda a pan učitel Zdeněk Pola.
Počasí jim sice moc nepřálo, což byl možná důvod, proč některé týmy z Polska a
Německa nedorazily, ale naši kluci hráli s velkým nasazením a odhodláním vyhrát. To
se jim téměř povedlo. Skončili na krásném druhém místě.
Užili si nejen turnaj, ale také další akce, které pořadatel připravil. Užívali si na
nafukovacím hradu nebo na šlapacích autech a k tomu měli zajištěno občerstvení.
Domů se všichni vrátili unavení, ale spokojení.

Víceúcelové hrište v Mníšku
NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD
Vlastník a provozovatel areálu:
Obec Mníšek, Oldřichovská 185
tel: 482 725 080
e‐mail: mnisek.obec@iol.cz
www.obec‐mnisek.cz
Správce areálu: Viktora František, tel.: 604 159 653

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá
8.00 – 16.00 hodin
Po – Pá
16.00 – 22.00 hodin
So – Ne
8.00 – 22.00 hodin

vyhrazeno pro účely školy
veřejné sportování
veřejné sportování

CENÍK VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V MNÍŠKU
Malá kopaná, nohejbal, basketbal, volejbal
Tenis
Příplatek za použití osvětlení
Komerční pronájem celého hřiště
Půjčovné míčů

20,‐ Kč/1 hod/1 os
60,‐ Kč/1 hod/ kurt
30,‐ Kč/1 hod
1 500,‐ Kč/1 den (8.00‐22.00 hod)
15,‐ Kč/1kus
(basketbal, volejbal, nohejbal,

kopaná)

DĚTI DO 18‐TI LET MAJÍ VSTUP ZDARMA

10. LET MNÍŠECKÉ OSMIČKY
V sobotu 29. 6. 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 38 mužů a 5 žen. Extrémní deště, které zasáhly
Jizerky letošní jaro, připravily závodníkům velice těžkou trať. Výkony ale byly více než
vynikající a konkurence je každý rok větší!
Od začátku do konce vedl suverénně zkušený borec z Varnsdorfu Spurný Milan, který
dokázal po třetí za sebou zvítězit M8 s 11. okruhy. O druhé místo se vedl po celých osm
hodin nelítostný boj. Liberecký Tuž Jaroslav nakonec urval s deseti okruhy druhé místo
na bedně těsně před Herčíkem Mírou ze Stráže také s deseti koly. Neuvěřitelnou smůlu
měl Václav Radim, který vyrazil do posledního jedenáctého kola a vypadalo to na
stříbrný kov. Defekt ho připravil o vavříny nejvyšší. Dokončil jedenáctý okruh čtyři
minuty po limitu závodu a okruh se mu nepočítal. Nakonec na něho zbyla bramborová
medaile.
Letos po trati kroužilo duo koloběžkářů a nevedlo se jim špatně. Oba ujeli pět okruhů.
Umístění mníšeckých borců :
8. místo

Petr Vlastimil (osm okruhů)

18. místo
24. místo
26. místo

Tajmr Martin
Kulhánek Radek st. (sedm okruhů)
Kulhánek Radek ml. (šest okruhů)

Ani ženy se ale nenechaly zahanbit. Liberecká Kordová Adéla po loňském nezdaru s
přehledem obkroužila sedm kol a zůstala pouhých jedenáct minut za traťovým
rekordem. Druhou příčku obsadila Škodová Iva z Liberce s pěti okruhy a třetí místo
vydřela výborná bikerka Lanková Zdena z Mníšku.
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Všichni bojovali jako by šlo o život, ale v duchu fair play. Celý osmihodinový maraton se
obešel bez vážných zranění a tak zdravotník od záchranné služby musel zasahovat
pouze jednou.
Mé poděkování patří všem, kteří přispěli jak finanční hotovostí, tak i věcným darem k
tomu, že každý cyklista odcházel s cenou a diplomem.
A také všem, kteří mi pomáhají realizovat tento závod.
Všem díky…
Grebson

Obec Mníšek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Mníšek se na svém zasedání dne 12. 8. 2009 usnesením č.
79/08/09 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření k ochraně
před hlukem, v době nočního klidu v rámci zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně
.před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí Mníšek jako
územním samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a)
rušení nočního klidu,
b)
používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

1.
2.

Čl. 3
Noční klid
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin následujícího dne.
V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na noc z 31. 12. na 1. 1., kdy noční klid je
časový úsek od 2:00 do 8:00 hodin dne 1.1 daného roku.

1.

2.

Čl. 4
Omezení činností
O nedělích a státem uznaných svátcích lze veškeré činnosti spojené s
používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, provádět pouze v
době od 09.00 do 12.00 hodin
Časové omezení činností dle odst. 1 se nevztahuje na provádění zimní
údržby pozemních komunikací a svoz komunálního odpadu.

Čl. 5
Výjimky
O poskytnutí výjimky, která není stanovena touto vyhláškou rozhoduje
zastupitelstvo obce.

Čl. 6
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno
podle zvláštních předpisů.1)

Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Gisela Škodová
místostarostka

Roman Slezák
starosta

1

) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Ockování psu
Dne 29. 8. 2013 proběhne očkování psů na obvyklých místech
( 1 vakcína 60,‐ Kč )

Mníšek
Fojtka

18.00 – 18.45 hod.
18.45 – 19.00 hod.

Očkování provede MVDr. Červený, se kterým má Obecní úřad Mníšek uzavřenou
smlouvu.

Zatoulaní psi a kocky
Vážení občané,
v případě, že naleznete na území obce Mníšek a Fojtky zatoulaného neznámého psa
nebo kočku, kontaktujte prosím Obecní úřad v Mníšku, který má uzavřenou smlouvu o
podmínkách převzetí zatoulaného zvířete s Útulkem AZYLPES – Krásný les.
Nalezené zvíře bude v útulku umístěno pouze na základě objednávky, kterou vystaví
Obecní úřad Mníšek.
V případě, že odvezete nalezené zvíře bez vědomí Obecního úřadu, finanční náklady
(lékařská prohlídka, očkování a krmení), které bude po vás útulek uplatňovat,
nebudou Obecním úřadem hrazeny.
Vyzýváme majitele zvířátek k zajištění svých mazlíčků a omezení jejich volného
pobíhání po obci !!!

Ordinacní hodiny
Ordinace všeobecného praktického lékařství
Dětská 38, 463 31 Mníšek
telefon: 722 463 966

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13.00 – 18.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
7.00 – 12.00
13.00 ‐ 16.00
7.00 – 12.00

MUDr. Sabina Tichá
MUDr. Sabina Tichá
MUDr. Sabina Tichá
MUDr. Sabina Tichá
MUDr. Sabina Tichá
MUDr. Sabina Tichá

Zájezd na Zahradu Cech
Obecní úřad Mníšek pořádá po několika letech opět zájezd na Zahradu Čech do
Litoměřic.
Zájezd se uskuteční v sobotu dne 14. září 2013, kdy odjezd autobusu bude v 8.00 hod.
od Obecního úřadu . Další zastávka bude ve Fojtce na autobusových zastávkách a pak
na Liberecké ul.
Zájemci se hlaste u pracovnic OÚ, které budou vybírat od dospělých částku 100,‐ Kč a
za děti do 15ti let 50,‐ Kč. Vstupné na výstaviště si hradí každý sám, tak jako v
předešlých letech.
Věřím, že využijete příležitosti si na Zahradě Čech něco zajímavého nakoupit a že
kapacita autobusu bude plně využita.

Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

Vyhodnocení
ZÁJEZD DO DIVADLA V PRAZE
Dne 13. dubna 2013 uspořádal OÚ Mníšek pro naše občany zájezd do divadla
Broadway v Praze na muzikál Tři mušketýři. I když byl autobus pro 49 osob, tak svou
kapacitou nestačil, neboť zájem byl mnohem větší. Parkovali jsme u Florence, takže
jsme měli možnost se kousek projít po Praze. Každý, kdo měl zájem, měl dost času i na
oběd, což většina z nás využila.
Samotné představení bylo opravdu dobře divákovi podáno. Michal David, který
napsal hudbu k tomuto muzikálu, zde zúročil své předcházející zkušenosti z muzikálu
Kleopatra. Choreograf začal děj tak, že malý chlapec si čte knihu Tři mušketýři
Alexandra Dumase staršího. Během celého představení využil i projekce, kdy jsme
viděli mušketýry na koních i jiné scény, takže jako celek to vyznělo divákovi velmi živě.
Myslím, že všichni byli opravdu spokojeni. Z Prahy jsme pak odjížděli plni dojmů v
18.00 hodin.
Pro velký zájem budeme napříště uvažovat o podobném zájezdu.
za kulturní komisi
Vladimír Vacek

Podekování
V sobotu 8. 6. 2013 se uskutečnil Dětský den na hřišti v Mníšku. Byly připraveny
soutěže a zajímavá vystoupení pro děti.
Obecní úřad Mníšek děkuje všem sponzorům,
manželům Ptáčkovým, manželům Melíškovým a jejich partě mladých kamarádů,
kteří každoročně přispívají k zajištění průběhu krásného dne pro děti, jejich rodiče a
ostatní účastníky.
Mnohokrát všem děkujeme .

Jak všichni víme údržba komunikací v zimě je velmi náročná, zvlášť ulice Na svahu ve
Fojtce. Chci touto cestou veřejně poděkovat panu Jakubovi Sedlákovi za velmi dobrou
zimní údržbu komunikace ve zmíněné ulici.

Vladimír Včeliš st.

Oslavy, svatby, výrocí
SRAZ RODINNÝCH VÝROČÍ
Tento milý sraz se konal v první třetině letošního roku v rodině manželů Daňkových.
Paní Edita Daňková oslavila 17. února osmdesátiny. Pan Jaroslav Daněk 20. dubna
pětaosmdesátiny a mezi tato významná životní jubilea se vklínilo 28. února ještě
jedno vzácné jubileum – Diamantová svatba. Manželé Daňkovi oslavili 60 let
společného manželského života.
Václav Harmáček

RODINNÁ OSLAVA
Dne 24. května 2013 přijali naše pozvání manželé Květoslava a Vladimír Votýpkovi a
přišli do obřadní síně OÚ. Tam si v kruhu svých dětí a nejbližších příbuzných připomněli
svůj manželský slib, který si dali před 60 ti léty na Staroměstské radnici v Praze.
Starosta obce pan Roman Slezák přijal jejich obnovený manželský slib, že půjdou spolu
dále životem ve svornosti a lásce. K jejich vzácnému životnímu jubileu – DIAMANTOVÉ
SVATBĚ přejeme manželům hodně zdraví, štěstí, klidu a rodinné pohody do všech dnů
jejich dalšího života.
Václav Harmáček

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie
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Hezký zbytek léta

