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Obec Mníšek
Vážení spoluobčané Mníšku a Fojtky
Za několik dnů budeme slavit vánoční svátky. Už rozsvícením první svíce na adventním
věnci do nás pozvolna vstoupila vánoční nálada a právě ta nám usnadňuje oprostit se
od starostí a shonu všedního dne. Je jasné, že nejvíce se na Vánoce těší ti nejmenší.
Ale žádný z nás není dost starý na to, aby se mu před Vánocemi nevrátil alespoň
kousek dětství.
Vánoce jsou také příležitostí k upevnění rodinných a přátelských svazků a možnost
vzpomenout na ty, kteří již nejsou mezi námi. Ale takto už v životě chodí ‐ radost i
smutek, štěstí i neštěstí jsou velmi blízko u sebe. Život pokračuje dál a je na nás,
abychom to zlé dokázali zmírnit.
Blíží se nový rok a začínáme bilancovat. Udělali jsme v tom končícím roce všechno, co
jsme měli? Věřím, že každý z nás pracoval podle svých nejlepších možností a
schopností.
Dlouze vyjmenovávat co bylo v obci vykonáno a co nás čeká není v tento čas vhodné,
vše je prezentováno na webových stránkách Obce a na jednání zastupitelstva obce.
Mohu jen dodat, že intenzivně pracujeme na odstranění povodňových škod z června a
července letošního roku. Pracujeme na dokumentaci k odkanalizování Liberecké
ulice, včetně vybudování chodníku. Věřím, že tuto práci dotáhneme do úspěšného
konce a následně získáme potřebné dotace na její vybudování. Pomalu se vracíme k
postupným opravám obecních komunikací atd.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří pro obec něco dělají, zastupitelům obce, všem
spolupracovníkům, zaměstnancům obce, našim obětavým občanům a spolkům, bez
kterých by obec nebyla taková, jaká je.
Přeji Vám, milí občané, pohodové vánoční svátky, prožité v klidu se svými nejbližšími a
pokoj ve Vašich rodinách.
Roman Slezák starosta obce

Vítání obcánku
Nejmenší kavalíři
V pátek 11. října 2013 se konalo vítání občánků. Pozvání přijali rodiče Jakuba Adámka,
Jáchyma Pavlíka, Matěje Janečka a Davida Dostála. Rodiče dvou dětí se omluvili. Celý
obřad probíhal v klidné a příjemné atmosféře. O dobrou náladu se postaraly děti z
Mateřské školy pod vedením paní učitelky Radky Machaté a také všichni přítomní.
Malí občánkové si snad uvědomovali důležitost obřadu a po celou dobu jeho průběhu
se chovali velmi ukázněně a vůbec nevyrušovali, prostě se chovali jako kavalíři.
Děkujeme všem přítomným za účast a do života přejeme našim nejmenším kavalírům
a jejich rodičům všechna NEJ potřebná pro radostný, hezký a spokojený život.
Václav Harmáček

Materská škola
Každý jistě ví, že náplň denních aktivit v mateřské škole je velmi pestrá. Děti se
například učí hrát divadlo, tancují, zpívají, malují, učí se vzájemně si hrát i respektovat
kamaráda. Naše mateřská škola nabízí však ještě další možnosti pro rozvoj osobnosti
dítěte, které již vycházejí ze zájmů dětí a rodičů. V průběhu školního roku jezdíme
jednou týdně s dětmi do Liberce plavat. Tato aktivita nejen rozvíjí jejich tělesnou
stránku, ale přináší i nové zkušenosti. Je velmi zajímavé některé z dětí pozorovat, jak
vnímají jízdu městkou hromadnou dopravou. Jak se těší, že společně s ostatními
kamarády budou například mávat z autobusu na projíždějící auta. Sboreček je další
aktivitou naší mateřské školy, kterou úspěšně již druhý rok vede paní učitelka Radka
Machatá a Iva Uzlová. Repertoár pak využívají při společných akcí pro rodiče i obec.
Minulý školní rok se také zúčastnili pěvecké přehlídky mateřských škol Kytička. Mezi
mimoškolní aktivity máme v nabídce výuku hry na flétnu a břišní tanečky, které
vyučují externí paní učitelky. Na všechny aktivity děti chodí jistě rády o čemž svědčí
jejich radost a smích.
Petra Sadílková

Události ze základní školy
Základní škola Mníšek zahájila nový školní rok
V pondělí 2. září budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2013 2014. V
letošním školním roce evidujeme 173 žáků, z toho 101 žáků na prvním stupni a 72 na
druhém stupni. V novém školním roce nastoupilo k základnímu vzdělávání 23
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 účast naší školy v projektech Návrat k dílnám, Volím správnou
kariéru a Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji. V
rámci těchto projektů se žáci seznamují teoreticky ale i prakticky s možnostmi dalšího
vzdělávání. Navštěvují střední odborné školy, kde se seznamují s prostředím, obory,
které daná škola nabízí a mohou si i prakticky vyzkoušet různá řemesla. V průběhu
prázdnin se opět vylepšovalo prostředí školy. Určitě jste zaznamenali úpravu vchodu
do školy, dále je škola postupně vybavována novými šatními skříňkami pro žáky, do 1.
oddělení školní družiny byl pořízen nový nábytek a moderní interaktivní techniku již
máme ve všech třídách. Do jednotlivých tříd jsou také postupně instalovány nové
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, kterého se
účastní žáci 2. a 3. třídy. Pokračujeme již 2. rokem v Projektu Comenius partnerství
škol. Čeká nás ještě návštěva tří zemí Norska, Francie a Irska.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 7.
prosince to budou tradiční Vánoční slavnosti. V únoru nabídneme žákům 7. a 8. třídy
možnost zúčastnit se lyžařského výcviku, který proběhne formou každodenního
dojíždění a za odborného vedení lyžařských instruktorů. Mezi další aktivity školy patří
například účast v projektech Noc s Andersenem, nebo Celé Česko čte dětem a
dokončujeme projekt Biozahrada všemi smysly. Protože žáků ve škole přibývá a
kapacita školní družiny je každoročně naplněná tak, že nejsme schopni uspokojit
všechny zájemce, rozhodli jsme se od příštího školního roku otevřít nový kroužek
Školní družinová činnost. Tento kroužek by měl sloužit především pro žáky 3. a 4. třídy,
případně i 5. třídy. Podmínky jeho činnosti připravujeme společně se zřizovatelem a
rodiče žáků o nich budou včas informováni. V měsíci říjnu proběhly také v rámci
třídních schůzek nové volby do devítičlenné školské rady pro období let 2014 2017. Ve
školské radě zasednou 3 zástupci zřizovatele, 3 zástupci pedagogů a 3 zástupci rodičů.

Události ze základní školy
Nová školská rada bude pracovat v tomto složení: zástupci zřizovatele pan Roman
Slezák, paní Soňa Maurerová, Bc. Hana Čepičková, zástupci rodičů Ing.arch. Lumír
Pašek, paní Vladimíra Rajnová, paní Jitka Svatušková, zástupci pedagogů Mgr. Jana
Pospíšilová, Mgr. Dana Andělová a paní Lenka Koprnová. Děkuji touto cestou
zástupcům školské rady minulého období, kteří ukončí svoji činnost k 31.12.2013 za
dobrou práci a vstřícnost. Jmenovitě panu Petru Effenbergerovi, Mgr. Daně
Suchánkové a paní Janě Bekešové a věřím, že i nadále zachovají škole přízeň.
V měsíci lednu nás čeká zápis do 1. třídy. Termín zápisů do prvních tříd probíhá od
15. ledna do 15. února 2013. Naše škola stanovila termín na pátek 24. ledna 2014.
Bližší informace k zápisu budou zveřejněny na www.zsmnisek.com.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Prehrada Fojtka
RESTAURACE „NA PŘEHRADĚ“
Dnem 1.11.2013 byl zahájen provoz nové restaurace „Na přehradě“. Restaurace je
otevřena celoročně – zimní provoz od 16.00 ‐22.00 (út–pá) a od 14.00 – 22.00 hodin
(so‐ne). Letní provoz bude nepřetržitý od 11.00 – 23.00 hodin. Fojtecká přehrada
patřila v minulosti k velmi navštěvovaným místům. Stávala tu dřevěná terasa s
hospodou, dokonce tu bývala i plovárna s půjčovnou loděk. Postupem času však tyto
stavby zanikly. Ke stržení původního altánu došlo v roce 1986 s tím, že se postaví
objekt nový. Bohužel se už přes veškerou snahu o znovuvzkříšení života na přehradě
nikomu nepodařilo tento záměr realizovat. Občerstvení pro návštěvníky přehrady
bylo po celou tu dlouhou dobu zajišťováno provizorně ve stáncích. Řešení to bylo
opravdu velice nouzové a tak se snaha po nové stavbě rok od roku stupňovala. V
průběhu let vzniklo několik projektů, až myšlenka obce vrátit restauraci na pilíře
původního dřevěného altánu se ukázala jako nejschůdnější. Rozhodující byl také
vstup pana ing. Miroslava Kučery do tohoto projektu. Po dlouhém jednání nakonec
došlo k dohodě mezi obcí, Pivovarem Svijany a.s. a Povodím Labe. Stavba byla
zahájena a také dokončena v letních měsících roku 2013. Na přehradu se vrátil život,
na který jsme 27 let čekali. Restaurace s plně vybavenou kuchyní má kapacitu 38 míst.
Svým návštěvníků nabízí příjemné posezení v krásném prostředí s výhledem na vodní
plochu jak z terasy, tak i z vyhřáté hospůdky. Po dohodě je možné zde uskutečnit různé
společenské akce či oslavy.Na závěr bych chtěl za všechny návštěvníky naší přehrady
poděkovat za vznik tohoto nádherného areálu vedení obce, rodině Kučerových a
všem, kteří se o stavbu zasloužili.
Miloslav Bagač

Prehrada Fojtka

Zimní plavání
Fojtka předvedla tentokrát bezvětří
Druhá listopadová sobota patří v termínovce zimního plavání již mnoho let malebné
přehradě Fojtka v podhůří Jizerských hor. Letos jsme se tu sešli už po dvanácté. Místní
hrázný Jirka Valeš se řadí mezi největší patrioty pořádajícího brněnského oddílu Fides
a do přípravy akce jako vždy zapojil i široké okolí panem starostou Slezákem počínaje,
vodními záchranáři a hasiči konče. A bez výborné svíčkové v Hospůdce Na Hřišti si už
závody na Fojtce málokdo umí představit, stejně jako bez hektolitrů vařícího čaje od
paní Kárníkové. Premiérově jsme měli na Fojtce i sanitku a naše tradiční paní doktorka
Lepšová si rovněž premiérově přivedla o více než čtyři desetiletí mladšího kolegu na
zaučení. Příjemným bonusem pro všechny určitě byla i nově otevřená hospůdka Na
Přehradě. Všichni si pamatovali loňskou vichřici, při které se z mohutných vln mohli
radovat maximálně plavci připravující se na zdolání La Manche. Letos se rtuť
teploměru vyšplhala na 10°C a odpolední sluníčko tak určitě lákalo ke koupání i
přihlížející veřejnost. Při zjištění, že voda má 8,5 °C však zájem rychle opadl.
Na kilometru se závodilo jen po první bójku. Poté zmizela Magda Okurková a posléze i
Petr Tomášek celému „pelotonu" z dohledu. Po celý zbytek závodu se už o první místa
závodit nemuselo. Vypjatý tak byl nejvíce souboj o konečné druhé místo v absolutní i
ženské kategorii mezi domácí Eliškou Novotnou a Anetou Lokajovou, letošní
přemožitelkou Kanálu La Manche. Eliška nocovala před soutěží u hrázných a na start to
tak měla 50 metrů. Naopak téměř 500 kilometrů musel ujet z Topolčan Robo Šupa. I
on se radoval z druhého místa, na které odsunul výborného Kubu Valníčka,
sympatického Pražáka s brněnskými kořeny. Jihlavský Pavel Kučera šel v 18 letech
raději jen na 750 metrovou trať. A udělal dobře. Vyhrál před Pražany Stolínem (+23) a
Petrem Novákem (43 roků). Novopacká Bětka Militká ovládla stejnou trať žen,
náchodské duo Radonová a Horniaková se radovalo z „pódiového" umístění. Pražský
dorostenec David Sebera a Andrea Sedláková vyhráli na trati 250 metrů.Úspěšnou
generálku před startem ve vánoční Praze si pak na trati 100 metrů odbyl pan Jaroslav
Brustmann, ročník 1927. Pro ty, co nechtějí počítat, je to 86 roků !
Pohár Starosty po roční pauze díky triu Magda, Eliška a Robo zůstal v držení
pořádajícího oddílu. Závod se vydařil, počet závodníků byl hojný, počasí přálo a pohár
zůstal „doma". Co víc si přát. Takže za rok ve stejnou dobu na shledanou.

Zimní plavání

Na trati 250m

Vyhlášení výsledků ‐ nejlepší družstvo a ženy na 1 km

pro zimni‐plavani.info sepsal Martin Dubina, fotografie doplnil Jirka Kuřina

Obec Mníšek

Rekonstrukce cyklostezky č. 3006
V rámci rekonstrukce cyklostezky, propojující obec Mníšek s Krásnou Studánkou, byl
opraven úsek, který vede po místní komunikaci v ul. Spojovací, a to směrem z Mníšku
do Fojtky od železničního přejezdu k čp. 316.
Cílem projektu bylo zkvalitnění trasy cyklostezky č. 3006
a dále: zvýšení bezpečnosti všech uživatelů cyklostezky, a tím i snížení nehodovosti a
zajištění bezpečného přesunu obyvatel.
Povrch komunikace byl proveden z asfaltového betonu ACO8 v tl. 5 cm, vč. očištění
vozovky, krajnic, vyrovnávek a sanace poškozeného podloží celkový povrch 1.260 m2.
Cyklostezku je možné, s ohledem na povětrnostní podmínky, využívat téměř
celoročně.

Obec Mníšek
Cyklostezky představují jednu z významných forem rekreační dopravy. Cyklostezka č.
3006 je v širších relacích napojena na základní síť cyklotras ČR s vnějšími návaznostmi
na trasy sousedních států. Obec Mníšek je součástí Mikroregionu Hrádecko‐
Chrastavsko a Jizerské podhůří a je významnou křižovatkou cykloturistických cest a
cyklostezek a také silnic I/13 II/592 III/2904 mezi městy Liberec, Frýdlant, Chrastava a
Raspenava. Síť cyklostezek je budována převážně souběžně s uvedenými silnicemi.
Cyklistická trasa č. 3006, která vede ze Stráže nad Nisou, přes Krásnou Studánku,
Radčice, Mníšek, Oldřichov v Hájích do Hejnic, navazuje na mezinárodní cyklostezku č.
14 z Žitavy do Hrádku n. Nisou a Stráže n. Nisou (dále pak pokračuje přes Hodkovice n.
Mohelkou a Turnov až do Jičína).
Celkové náklady na rekonstrukci:
Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje:
Z rozpočtu Obce Mníšek:

706.398,‐ Kč
453.738,‐ Kč
252.660,‐ Kč

Obec Mníšek
SDH Mníšek informuje
Naše činnost každým rokem začíná různými školeními a zkouškami, bez nich bychom
nemohli fungovat.
13.4. Vyhlášen planý poplach do Zaječího Dolu
1.6. Vyhlášen 3. Stupeň povodňové aktivity, plnili jsme pytle s pískem a připravili se
zasáhnout a pomoci lidem
7.6.‐9.6. Naše jednotka odjela do obce Kly, kde jsme pomáhali odklízet bahno ze
zatopených domů, odklízelo se vše, co povodeň zanechala. Velmi nás mrzí, že si
někteří lidé myslí, že jsme si jeli vydělat peníze, ale naší odměnou bylo jen „Moc
děkujeme". A my jsme se s dobrým pocitem vraceli domů.
25.6. Byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity, po celou dobu zvýšeného nebezpečí
byla monitorována situace v obci.
30.7.‐2.8. Byl vyhlášen více než 3. stupeň povodňové aktivity, za pomoci Policie ČR
jsme evakuovali z dolní části Mníšku 24 obyvatel a dva psy.
4.9. Vyhlášen výjezd do Zaječího Dolu k hořícímu bagru, kde šlo o život řidiči. Za
pomoci Liberecké jednotky se ho podařilo zachránit a bagr uhasit.
Na závěr sezóny proběhla akce Dětské kolečko na domácím terénu. Náš dorost se
umístil na šestém místě z dvanácti družstev. Velké poděkování patří našemu
mníšeckému Klubu turistů, jehož členové nám v této soutěži velmi pomohli. Moc
děkujeme.
Bedřich Holubec

Podekování
Ráda bych touto cestou poděkovala manželům Evě a Luďkovi Svobodovým za jejich
obětavou a nezištnou pomoc při mé a dříve i manželově nemoci. Bez jejich pomoci
bych musela žít v ústavu. Ještě jednou upřímný dík.
Poděkování také patří pečovatelce paní Ivaně Liškové z Chrastavy, děkuji.
Božena Šimůnková, Řadová 295, Mníšek

Bio farma
Bio zahrada všemi smysly
Venkovní, přírodní učebna, která vznikla během loňského školního roku, navázala na
malou stávající zahrádku v prostorách za školní kuchyní.
Díky grantu, který jsme získali od Ministerstva životního prostředí ve výši 70 000,‐Kč,
jsme mohli s žáky naší školy založit nové záhony, umístit několik nových výukových
tabulí a interaktivních předmětů, založit nové pískoviště s arboretem a vybudovat
malý rybníček.
Práce však zdaleka nekončí, neboť je před námi ještě několik dílčích bodů celého
projektu. Již teď však musím říci, že úsilí všech mělo smysl a vznikl příjemný prostor
pro hru a relaxaci. Vycházím nejen z reakcí dětí, ale i kolemjdoucích občanů.
Veliké poděkování patří těm, kteří ochotně pomohli materiálně i finančně a bez
kterých bychom zdaleka nebyli tam, kde jsme. Jmenovitě:
Pan Martin Koranda ,manželé Rajnovi, pan Facek, M. Ryška, Obec Mníšek.
Zahrada je volně přístupná a každý má možnost navštívit a zhodnotit dílo těch, kteří
trávili na zahradě během května a června mnoho času.
Za základní školu
Jana Pospíšilová
koordinátor projektu

Vyhodnocení
ZÁJEZD ZAHRADA ČECH
Dne 14. září 2013 uskutečnil OÚ Mníšek zájezd pro naše spoluobčany na Zahradu
Čech. Počasí nám přálo. Když jsme ráno z Mníšku odjížděli, tak bylo opravdu chladno.
Na výstavišti se pak vybralo i slunce a museli jsme svršky svlékat. První, co nás
překvapilo, byla opravdu velká fronta u pokladen na lístky. Když jsme si frontu odstáli,
tak už jsme pak měli dost času si vše důkladně prohlédnout a něco nakoupit.
Nevím, jak kdo hodnotil výstavu celkově, ale mně se zdálo, že už to není ta pravá
Zahrada Čech. Hned v prvním pavilonu vlevo od vstupu byla vždycky výstava ovoce a
zeleniny. Dnes v první části pavilonu už byly občerstvovací stánky a teprve ve zbývající
části pak byly vystaveny produkty ovocnářů a zelinářů. A takhle to bylo i na celém
výstavišti. Myslím si (je to jen můj osobní názor a nikomu ho nevnucuji), že se z
výstavy spíše stává tržiště se vším možným pod hlavičkou Zahrady Čech. Mnozí z nás si
ale nakoupili co chtěli, nebo co jim padlo do oka a autobus pak odjížděl vyzdobený
mnoha sazenicemi, květinami a dalšími produkty do našich zahrádek.
Je jen škoda, že nebyl autobus plně obsazen a že zájezdu nevyužilo více občanů.
Podle počtu účastníků je zřejmé, že zájem o tuto akci upadá, proto budeme muset na
příští rok přemýšlet o jiné akci pro naše spoluobčany.
Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

Oznámení
Oznamujeme veřejnosti, že po delší době se nám podařilo navázat jednání o obsazení
místa dětského lékaře MUDr. Martinem Zítkem, bývalým primářem dětského
oddělení Krajské nemocnice Liberec, ve Zdravotním středisku Mníšek, a to od března
roku 2014.
Podmínkou rozšíření jeho praxe o ordinaci v Mníšku je počet registrovaných dětských
pacientů. Z výše uvedeného důvodu Vás oslovujeme a žádáme o sdělení, zdali
uvažujete o návrat a zaregistrování vašich dětí u tohoto lékaře v Mníšku.
Z výsledku vašeho zájmu se rozhodne o znovuotevření ordinace v Mníšku a
především o rozsahu ordinačních hodin.
Kontakty pro další informace:
Obecní úřad Mníšek: 482725080, podatelna@obec‐mnisek.cz
Obecní úřad Oldřichov: 482725093, obec@oldrichov.cz
Obecní úřad Nová Ves: 482720110, nova.ves@volny.cz
starostové obcí
Roman Slezák v. r.
Jaromír Tichý v. r.
Jaroslav Müller v. r.

Fotogalerie

Pohádkový les 31.8.2013

Mníšecký festival 24.8.2013

Mníšecký festival 24.8.2013

Štastné
a
veselé
Vánoce
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