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listopad 2012 únor 2013

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku)

Moudré myšlenky slavných osobností:
„Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s
tebou neprolomí led.“
Eskymácké přísloví

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 12. září 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
67/09/12
ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro plynovodní
přípojku RWE GAS Net s.r.o. na ppč. 1362/2 k. ú. Mníšek u Liberce
68/09/12
ZO projednalo a schválilo zřízení věcného břemene z důvodu příjezdu a přístupu
na pp.č. 313/9 k. ú. Mníšek u Liberce
69/09/12
ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko za
rok 2011
70/09/12
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012, rozpočet po provedeném
rozpočtovém opatření
Příjmy		
22,034.329,80 Kč
Výdaje		
22,034.329,80 Kč
71/09/12
ZO schválilo náhradní ověřovatele zápisu: pí. Pavlíkovou, pí. Drobnou a
zapisovatele: Bc. Čepičkovou

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10. října 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
71/10/12
ZO projednalo a schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-4010978/01 pro stavbu MNÍŠEK,
1077/4 – OBEC, KABELOVÁ PŘÍPOJKA PRO 2 RD (ppč. 1124/17, 1124/18,
1077/4 v k. ú. Mníšek u Liberce) s ČEZ Distribuce Děčín
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72/10/12
ZO projednalo a předběžně schválilo prodej části ppč. 1188/1 v k. ú. Krásná
Studánka – cca 51 m2. Žadatel si zajistí vypracování geometrického plánu na
oddělení části pozemku. Poté bude znovu projednáno na jednání ZO.
73/10/12
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek pro ZŠ na akci Mníšecký sportovec
r. 2012/13 ve výši 10.000,- Kč.
74/10/12
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012, rozpočet po provedeném
rozpočtovém opatření
Příjmy		
22,475.802,30 Kč
Výdaje		
22,475.802,30 Kč
75/10/12
ZO projednalo a schválilo převod majetku do majetku
ZŠ Mníšek
dodávka a montáž kuch. linky - MŠ			
vybavení nového pavilonu MŠ			
vybavení kuchyně - MŠ a ZŠ			

příspěvkové organizace
34.846,- Kč
398.971,- Kč
288.010,- Kč

76/10/12
ZO projednalo a schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 18.000,Kč na Obnovu informačních tabulí v obci Mníšek, která je určena jako vlastní
podíl pro financování akce. Celková hodnota obnovy informačních tabulí činí
60.000,- Kč.
77/10/12
ZO projednalo a schválilo Rozpočtový výhled na období 2013 -2017
78/10/12
ZO projednalo a schválilo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Obce Mníšek
79/10/12
ZO jmenovalo náhradního ověřovatele zápisu p. Vacka
stránka 3

80/10/12
ZO projednalo a schválilo prodej plynárenského zařízení – STL plynovod DN 63
a přípojka DN 2 na pozemku p. č. 1077/6, 1124/2, 1124/18, 1840/9, 1901 v k. ú.
Mníšek u Liberce pro ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO MNÍ-ŠEK – SO 501 firmě RWE
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 31. října 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
81/10/12
ZO projednalo a schválilo
a)
vypsání výběrového řízení na dodávku malotraktoru
b)
text výzvy na podání nabídky na dodávku malotraktoru
c)
seznam obeslaných dodavatelů
d)
jmenovalo výběrovou komisi pro výběrové řízení ve složení: starosta
p. Slezák, p. Effenberger, p. Vacek. Výběrové řízení se bude konat dne 14. 11.
2012.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. listopadu 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
82/11/12
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 1188/1 v k. ú. Krásná Studánka –
ppč. 1188/3 - 51 m2 za 35,- Kč/m2
83/11/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření bud. smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu stavby č. IP-12-4003239/VB/1 – Lbc, Mníšek 1187/7
– přípojka NN s ČEZ Distribuce Děčín vč. Čestného pro-hlášení – souhlas s
vydáním územního souhlasu a ohlášení – souhlas s umístěním stavby
84/11/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věc. břemene č. 3DHM120137 s
Povodím Labe – „Pěší chodník kolem údolní nádrže Fojtka“ – ppč. 685/5, 691/2,
1424, 685/1 a 1399/4 v k. ú. Fojtka, ppč. 1090, 1116/2, 1178/2, 1092/6, 1145,
1158/2 v k. ú. Mníšek u Liberce
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85/11/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet
Ústí n. L.- plynárenské zařízení – „Přeložka STL plynovodu PE d63-SO 501Povodňové škody 2010 – Mníšek M3 přes Jeřici, vjezd k ul. Tovární“ vč. jeho
součástí a příslušenství a Smlouvu o zřízení věc. břemene - „SO 501 – předložka
STL plynovodu PE 63 - Povodňové škody 2010 – Mníšek, M11 most přes Jeřici
– ul. U Potoka“ vč. jeho součástí a příslušenství
86/11/12
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, na základě které se upravuje poplatek
následovně:
sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 350,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Osvobození a úlevy: snižuje se věk pro osvobození od poplatku - poplatníci,
kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 2 roky.			
87/11/12
ZO projednalo a schválilo koeficient pro stanovení daně z nemovitosti pro r. 2013
bez navýšení
88/11/12
ZO projednalo a schválilo rezervu na řešení krizových situací v obci Mníšek –
obec Mníšek vyčleňuje v rozpočtu na rok 2012 finanční rezervu ve výši 100.000,Kč potřebnou k řešení krizových situací a odstraňování jejich následků
89/11/12
ZO projednalo a schválilo převod majetku do majetku přísp. organizace ZŠ
Mníšek ve výši 78.394,- Kč - doplnění vybavení a oplocení MŠ
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90/11/12
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012
po provedeném rozpočtovém opatření – příjmy		
23,011.380,30 Kč
					
výdaje		
23,011.380,30 Kč
91/11/12
ZO projednalo a schválilo Zápis z výběrového řízení na dodávku malotraktoru
vč. příslušenství a schvaluje vybraného dodavatele firmu BPK nord, spol. s r. o.,
Stráž n. N. Doporučuje s uvedenou firmou uzavřít smlouvu o dodávce.
92/11/12
ZO, po projednání předložených podkladů, schvaluje upravené Zadání územního
plánu Mníšek ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou
součástí
93/11/12
ZO posoudilo a projednalo návrhy na změnu územního plánu v rámci zpracování
nového územního plánu obce Mníšek došlé po termínu a na základě tohoto
projednání ZO rozhodlo:
a) o schválení níže uvedených lokalit:
k. ú. Fojtka
lokalita 75 (ppč.954/1), lokalita 82 (ppč.1048, 1060/3)
k. ú. Mníšek u Liberce
lokalita 73 (ppč. 1165/2, 1165/4, lokalita 74 (ppč.1063/14), lokalita 76 (ppč.
206/2, 962/4, 967/1, 967/25, 967/28, lokalita 77 (ppč.1202/21), lokalita 81 (ppč.
313/15), lokalita 83 (ppč. 1260/3, 1256/1, 1258/3,1256/3
b) o vyřazení níže uvedených lokalit
k. ú. Fojtka
lokalita 79 (ppč. 315/1)
k.ú. Mníšek u Liberce
lokalita 78 (ppč. 1539/17, 1539/18, lokalita 80 (ppč. 766/4)
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 12. prosince 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
94/12/12
ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-124001525 s ČEZ Děčín – bL025 Lbc, Mníšek, ppč.578/11, 12, Řípa, Pavlík –
distribuční soustava s ČEZ Děčín
95/12/12
ZO projednalo návrh směnné smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a Obcí
Mníšek. Jedná se o směnu pozemků 1346/1, 1346/2, 1348/3, 1349, 1867/1 a
1867/2 v k. ú. Mníšek u Liberce od PF a pozemků 200/1, 213/1, 373/1, 437/5,
437/6, 489/6, 489/10, 863/3 v k. ú. Mníšek u Liberce a pozemků 36/1, 937/1,
1065/1 a 1065/2 v k. ú. Fojtka od Obce Mníšek. Vzhledem k nejednotnosti názorů
zastupitelů na tuto směnu bude další projednání směnné smlouvy zařazeno do
programu příštího jednání zastupitelstva.
96/12/12
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2013. Obec Mníšek
bude hospodařit v roce 2013 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost
do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2013 podle § 13 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Výdaje budou čerpány v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2012.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
97/12/12
ZO projednalo a schválilo převod finančního příspěvku na Mikroregion Jizerské
Podhůří ve výši 88.550,- Kč
98/12/12
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012
po provedeném rozpočtovém opatření		
příjmy 24,581.569,28 Kč
						
výdaje 24,581.569,28 Kč
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99/12/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci „ Mníšek – LibereckáOldřichovská – přechod vč. světelného signalizačního zařízení“ na Státní fond
dopravní infrastruktury (2. podání)
100/12/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na vypracování nového
Územního plánu obce Mníšek z integračního operačního programu (EU) v rámci
17. Výzvy na Podporu tvorby a aktualizace ÚPO, vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR
101/12/12
ZO projednalo a schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku obce
určeného k prodeji
102/12/12
ZO pověřuje starostu obce schvalováním případných rozpočtových změn a
úprav, které se uskuteční po schválení rozpočtového opatření, týkajících se
rozpočtu obce.
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012
po provedeném rozpočtovém opatření		
příjmy 25,813.742,92 Kč
						
výdaje 25,813.742,92 Kč
Provedené rozpočtové změny budou předloženy Zastupitelstvu Obce Mníšek ke
schválení na nejbližším jednání.
103/12/12
ZO projednalo a schválilo inventarizační komisi k provedení inventarizace
majetku za rok 2012 ve složení p. František Viktora – předseda, pí Zdena
Lanková a Gisela Škodová – členky
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení
ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.
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už se těšíme do školy......

Začátek roku je vždy ve znamení zápisů dětí na základní školu. Pro každého
předškoláka tím začíná nová životní etapa. Přípravu k zápisu berou mnohdy
velmi zodpovědně nejen rodiče, ale i samotné děti. Je úžasné poslouchat
rozhovory malých předškoláků, jak se k zápisu těší, kdo s nimi půjde do školy,
co si vezmou na sebe a hlavně jakou písničku, nebo básničku přednesou.
Veškeré přípravy k zápisu jistě umocnila návštěva kamarádů v první třídě
základní školy, se kterými se ještě minulý školní rok potkávali ve školce. Děti si
měly možnost sednout ke svým starším kamarádům do lavice, společně přečíst
pohádku a splnit úkol. Takovou krásnou tečkou byla pohádka, kterou s dětmi z
první třídy nastudovala paní učitelka Bejblová.
Zápisem nám však činnost pro předškoláky v mateřské škole nekončí. Ještě nás
čeká mnoho práce. Vždyť předškolní věk je pro děti obdobím her, poznávání
světa, časem zvídavých otázek a prožitků. Proto se celý tým mateřské školy
bude snažit, aby na tuto dobu dlouho vzpomínaly.

Základní škola informuje

•
V pátek 8. února proběhl na základní škole v Mníšku zápis do 1.třídy.
Zapsáno bylo 26 budoucích prvňáčků.
•
Termín podání žádostí pro
přijetí dětí do mateřské školy v Mníšku
bude v pátek 3. května 2013 od 14 do
16.30 hodin v budově mateřské školy.
Je potřeba přinést vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání
(možnost stáhnout z internetu, nebo
vyzvednout v MŠ či ZŠ) rodný list
dítěte a občanský průkaz.
Součástí žádosti je lékařské potvrzení v souladu s § 50 zákona č.258/2000
Sb.,o ochraně veřejného zdraví. Žádost musí
být podána v určeném termínu.
•
Ve čtvrtek 25. dubna 2013 proběhne
v mateřské škole Den otevřených dveří v čase
od 9.00 do 12.00 hodin. Zákonný zástupce si
může v tento den v mateřské škole vyzvednout
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Mníšek pro
školní rok 2013/2014.
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•
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ:
1) Děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky s místem
trvalého pobytu v Mníšku a Oldřichově v Hájích
2) Děti, které dovrší k 1.9.2013 tří let a v MŠ se vzdělává již starší sourozenec
3) Děti s trvalým pobytem v Mníšku a Oldřichově v Hájích od 3. let věku,
přednostně budou přijímány děti starší (dle data narození, od nejstarších)
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Projekt Comenius
druhé setkání partnerů v mníšecké škole
V týdnu od 18. do 23. listopadu hostila naše škola 42 žáků a 12 učitelů z
partnerských zemí (Norska, Finska, Dánska, Irska, Francie a Itálie) Projektu
Comenius. Byl pro ně připraven pestrý program, který vycházel z cílů projektu.
Každé zemi připadly úkoly, které ostatní plní. V našem případě to byla historie.
Ještě před návštěvou měli všichni za úkol naučit se českou státní hymnu, kterou
jsme si společně zazpívali, dále měli mít připravené elektronické prezentace o
své zemi, jejích tradicích a svátcích a o své škole. Naším úkolem pak bylo naučit
je český tanec a českou lidovou píseň. Veškeré další aktivity u nás měly historický
podtext. Prostřednictvím hry se seznámili například s postavou husitského
vojevůdce Jana Žižky, který přišel o obě oči. S postavou se ztotožnili tak, že
plnili úkoly se zavázanýma očima. Navštívili také Prahu, frýdlantský zámek a
barokní chrám v Hejnicích.
Jsme velice rádi, že děti měly možnost bydlet v rodinách našich žáků, kde byly
ubytovány většinou po dvojicích z různých zemí. Komunikovalo se v angličtině.
Program byl nabitý, ale vše jsme zvládli a hostům se u nás velmi líbilo.
Poděkování patří všem rodinám, které děti ubytovávaly, učitelům, zřizovateli za
podporu a především koordinátorům projektu paní učitelce Janě Pospíšilové a
panu učiteli Zdeňku Polovi. Projekt Comenius trvá dva roky a teď čekají naše
žáky výjezdy do ostatních zemí, kde budou nejen plnit další úkoly projektu, ale
seznámí se také s jejich prostředím, zvyky a tradicemi.
				
Mgr. Věra Rosenbergová
							
ředitelka školy
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Projekt Comenius
třetí setkání v Itálii
Čas nám rychle plyne, a tak nás hned ze začátku nového roku čekalo další
společné setkání. Tentokrát se ve dnech 19. – 24. ledna vše odehrávalo v italské
režii. Konkrétně ve škole v horském městečku Anagni, které leží přibližně 50
km jihovýchodně od Říma. Na letišti se naše skupinka (dva učitelé a šest žáků)
přivítala s italskými kolegyněmi, počkala na ostatní partnery a hurá večerním
autobusem do Anagni. Po příjezdu na místo si zdejší rodiče rozebrali naše
žáky, kteří v tomto týdnu měli poznat život v italských rodinách a samozřejmě
také procvičit angličtinu. Druhý den na nás ve škole, kde vyučování začíná až v
9.00, čekal nabitý program. Představení tradičních italských tanců se střídala s
jejich písněmi a prezentacemi ostatních partnerů. Následovala prohlídka školy,
která v nás vyvolala spíš negativní pocity. Ponuré prostředí bez výzdoby, kde
jakoby se zastavil čas o dvacet let zpátky. Závěr dne jsme strávili prohlídkou
starého města, které se může pyšnit tím, že bývalo sídlem papežů. I z atmosféry
městečka je to stále patrné. Další den bylo na programu představování lidových
písní a příběhů ostatních zemí, zapojených v projektu Comenius, včetně té naší.
Po obědě jsme se vydali na návštěvu dalších budov školy, kterých je celkem
pět a jsou rozesety v kopcích v okolí Anagni, abychom se stručně seznámili s
italským školským systémem. Den byl zakončen volejbalovým turnajem, kde si
děti po náročném dni sportovně odpočinuly. Celý následující den jsme strávili v
Římě. Příjezd ke Koloseu byl ve znamení deště, ale ten se nakonec uklidnil a
další část výletu jsme si tak mohli v tomto impozantním městě užít. Od Kolosea
se celá naše skupina vydala přes Forum Romanum (centrum starobylého
Říma) do starého města k Fontáně di Trevi, která je největší fontánou na světě.
Dále jsme pokračovali k chrámu Pantheon a v jeho blízkosti také ochutnali
výtečnou italskou zmrzlinu. Den jsme zakončili návštěvou nejmenšího státu
světa – Vatikánu. Samotného papeže jsme sice nepotkali, přesto pro nás byla
návštěva Baziliky sv. Petra nezapomenutelným zážitkem. Poslední den našeho
společného pobytu jsme zakončili prohlídkou starobylého horského kláštera a
k neskrývané radosti ostatních, též nezbytným nakupováním suvenýrů. Večer
se konala závěrečná hostina, na které nechyběl nikdo z učitelů a žáků, kteří se
zúčastnili tohoto setkání. Jsem přesvědčen, že naši žáci budou na toto setkání
dlouho a rádi vzpomínat a přeji jim, ať jim nová přátelství vydrží co nejdéle.
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Za účastníky setkání
Mgr. Zdeněk Pola, ZŠ Mníšek

„Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava
povodňových škod srpen a září 2010“

Na základě prokázaných uhrazených výdajů, které Obec Mníšek zaplatila
z vlastního rozpočtu, byly Obci tyto výdaje v plné výši z výše uvedeného
Fondu solidarity EU dotovány.
Oprava asfalt.komunikací v ul. Tovární a Pod Ostrým-dodatečné opravy po zimě
Dodatečné práce vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí mostu M6 v ul. Spojovací

84.530,- Kč
62.565,- Kč

Dodatečné práce vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí mostu M2 v ul. Ke Křížkům

155.533,- Kč

Dodatečné práce vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí mostu M11 v ul. U Potoka

320.400,- Kč

Dodatečné práce vzniklé v souvislosti s rekonstukcí mostu M3 v ul. Tovární

633.967,- Kč

Dodatečné práce vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí mostu M7 v ul. Dětská

137.388,- Kč

Opravy obecních komunikací – dodatečné opravy komunikací poškozených povodní (po zimě 2010-2011)

173.859,- Kč

Celkem

1,568.242,- Kč

Jedná se o výdaje, které vznikly v souvislosti s povodněmi v srpnu 2010,
po prvotním ohledání se škody v rámci aktuálních možností zasanovaly.
Teprve po zimě 2010-2011 se rozsah škod dodatečně vyhodnotil a rozhodlo
se o rozsahu nutných prací v návaznosti na finanční prostředky obce.

Zimní plavci
se po dvou letech vrátili opět na Fojtku
Druhou listopadovou sobotu si dali zimní plavci z celé České republiky
dostaveníčko v malebném prostředí fojtecké přehrady.
Plavalo se zde již pojedenácté, letos však po dvouleté pauze zaviněné loňskými
opravami.
Ty si před rokem vyžádaly snížení hladiny a soutěž tak nebylo možné
uskutečnit.
Mezi 93 účastníky nechybělo několik přemožitelů kanálu La Manche.
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Na úplném začátku sezóny se soutěže snaží nevynechat většina
favoritů.
Mírně oslabení šli do boje, díky absencím Jana Váněho a Lenky
Pacákové, domácí plavci. Nepřítomnost opor v konečném výsledku zavinila
ztrátu hlavní trofeje soutěže – Poháru starosty. Ten se vůbec poprvé stěhuje do
Prahy. V premiérovém ročníku v roce 2001 uspěli plavci z Nové Paky, v dalších
ročnících zůstával pohár v držení pořádajícího oddílu Fides Brno.
V hlavním závodě na jeden kilometr se v konkurenci 22 plavců podle
očekávání prosadil pražský plavec Petr Tomášek, těsně před dvojicí brněnských
děvčat, Anetou Lokajovou z Univerzity Brno a Eliškou Novotnou z Fidesu Brno.
Nejkratší stometrovou trať pak úspěšně absolvoval pan Jaroslav Brustmann, v
85 letech nejstarší účastník soutěže.
Pražský oddíl I. PKO měl ve startovním poli 29 plavců, domácí pak jen
25. „Je to pochopitelné“, vysvětlil nám ředitel soutěže a současně hrázný Jiří
Valeš. „Většina členů našeho oddílu to má z Brna či ze Slavkova u Brna na
Fojtku třikrát dál než je to z Prahy“.
V celkovém hodnocení oddílu ale méně početný oddíl Fidesu nakonec vyválčil
malý bodový zisk a upevnil tak celkové pořadí v pohárové soutěži oddílů po pěti
závodech.
					
Martin Dubina, Fides Brno
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zatoulaní psi a kočky
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 !!!
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Zájezd do Prahy na muzikál Tři mušketýři
Vážení občané, Obecní úřad v Mníšku pořádá dne 13. dubna 2013 zájezd
do divadla Brodway v Praze na představení muzikálu Tři mušketýři. Mnozí z vás
jste určitě četli tento román od Alexandra Dumase, nebo viděli film. Přesto vám
stručně popíši děj.
Jedná se o romantický příběh o přátelství, lásce, ale také intrikách a
nenávisti, který se odehrává v 1. polovině 17. století ve Francii, kdy vládl král
Ludvík XIII. Ten se však více než o stát zajímal o organizování plesů, honů
a jiných radovánek. Vládu nad státem držel v rukou kardinál Richelieu. Nad
Francií visela hrozba války s Anglií. Ve snaze zkompromitovat královnu Annu
povolá Richelieu falešným dopisem anglického lorda - vévodu z Buckinghamu
do Paříže. Zde má být překvapen v náruči Anny a ta má být usvědčena z
vlastizrady. Lordu Buckinghamovi se díky přestrojení podaří navštívit královnu.
Jako zástavu lásky mu Anna předá přívěsky, které dostala od svého manžela
Ludvíka. Rozzlobený Richelieu degraduje šéfa policie Rocheforta a vymyslí lest.
Přemluví krále, aby na počest Anny uspořádal ples, na který si královna musí
vzít přívěsky. Zoufalá královna prosí o pomoc svoji důvěrnici Constance. Do
vysoké politické hry vstupuje náhodně mladý Gaskoněc d´Artagnan, který miluje
Constance. Ten by se rád stal mušketýrem. Za doprovodu svých přátel Athose,
Porthose a Aramise odcestují do Anglie s úkolem přivézt královniny přívěsky. Po
velké zápletce d´Artagnan vrací královně přívěsky a v náhodném souboji zabíjí
Rocheforta. Richelieu mu nabízí uvolněné místo šéfa policie, ale ten to odmítá,
protože se chce stát mušketýrem a sloužit králi. Nakonec královna přijde na ples
s přívěsky a d´Artagnanovi předává mušketýrský stejnokroj, čímž mu plní jeho
sen stát se mušketýrem.
A teď k organizaci zájezdu. Odjezd autobusu bude dne 13. dubna 2013
v 10.00 hodin od Obecního úřadu. Protože pojedeme velkým zájezdovým
autobusem, nebudeme do Fojtky zajíždět, protože by měl řidič problém přejet
náhradní most. Proto se zájemci z Fojtky budou muset dostavit do Mníšku k OÚ.
Jako vždy se hlaste u pracovnic OÚ, které vám po zaplacení částky 300,- Kč
hned předají vstupenky. Počet míst je omezen kapacitou autobusu, tj. 49 osob.
Představení začíná ve 14.00 hod., takže každý, kdo bude mít zájem, bude mít
dost času si ještě zajít na oběd. Po skončení představení bude odjezd domů.
Využijte této lákavé nabídky OÚ, který hradí dopravu a 50% vstupného.
Za kulturní komisi OÚ Vladimír Vacek
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Činnost JSDHO Mníšek
9. června
se v Mníšku konala soutěž okrsku Chrastava a Hrádek nad Nisou, SDH Mníšek
získal 1. místo v kategorii muži
16.června
se zástupci sboru zúčastnili 45. výročí dne hasičů v polském městě Gozdnice
14.července družstvo odjelo na mezinárodní soutěž o pohár starosty města
„Gozdnice bez hranic“
21.červenec
Všelibice - družstvo se zúčastnilo soutěže „O pohár starosty obce“
28.červenec
Zdislava – účast družstva na soutěži „O pohár starostky obce“
11.srpen
Gozdnice - Lipná. PL - Mezinárodní Hasičský den, soutěž států PL, DE, CZ,
naše družstvo se umístilo na 6. místě
1.září
jsme uskutečnili v rámci odborné přípravy „taktické cvičení“ na téma požár
kůlny
výbor SDH Mníšek
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Vyhodnocení posezení seniorů
Dne 22.listopadu 2012 proběhlo v Hospůdce Na hřišti posezení seniorů
se starostou obce, které zorganizoval OÚ s kulturní komisí.
Před vlastním zahájením všechny přítomné seniorky dostaly od pana
starosty kytičku. Pak následovalo vystoupení dětí z MŠ se svým připraveným
pořadem. Po nich pokračovali prvňáčci se svým programem. V průběhu
vystoupení byly děti odměňovány častým potleskem přítomných seniorů i rodičů,
kteří se přišli na své ratolesti podívat. Děti na závěr dostaly nějakou tu sladkost
a paní učitelky kytičku.
		
Po vystoupení dětí si vzal slovo pan Harmáček, který všechny
přítomné přivítal a popřál jim hezkou zábavu. Dále se slova ujal starosta obce
pan Slezák, který všechny přítomné rovněž přivítal, zhodnotil letošní rok a uvedl,
co všechno se podařilo v obci vybudovat a opravit, zvláště vyzdvihl vybudování
nového zdravotního střediska během pár měsíců a rozšíření kapacity mateřské
školky. Následně nás seznámil s některými plánovanými akcemi na příští rok.
Všem popřál pevné zdraví a hezkou zábavu.
V průběhu večera nám byla servírována chutná večeře, kterou připravila
paní Michajlovová a o občerstvení se vzorně starala paní Miluška Holubcová , za
což jim patří dík.
K poslechu i tanci nám hrála léty ověřená hudební skupina, která nám
už dlouhá léta zpříjemňuje naše posezení. Všichni přítomní se opravdu velice
hezky bavili, tanečníci a tanečnice si zatančili.Využili též možnosti si vzájemně
popovídat, jak už to při takovýchto setkáních bývá. Vzdálenějším byla zajištěna
doprava, což si všichni pochvalovali.
Posezení seniorů se vydařilo, škoda jen, že hospůdka není nafukovací,
aby se nám lépe tančilo. A už se zase těšíme na další rok.
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Vladimír Vacek
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