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zprávy z obce

Kluziště na hřišti u základní školy
Letošní vydatná zima umožnila od prosince do
února provozovat kluziště na hřišti vedle základní školy.
Asi na 2/3 hřiště parta nadšených tatínků ohradila plochu, položila plachtu, která umožnila polít
hřiště vodou. Pak již jen stačilo mrazivé počasí
a hra mohla začít.
Kluci si vyzkoušeli útok na branku, jízdu
s hokejkou, mezi bruslaři byli i úplní začátečníci. Radost z bruslení přímo u školy byla zjevná.

Vzhledem k tomu, že je hřiště také nasvícené,
prodloužila se podstatně doba, kdy bylo možné
bruslit.
Hřiště sloužilo jak široké veřejnosti, tak ho
zároveň využívala také škola a školní družina.
Poděkování patří také paní vychovatelce Janě
Deduchové, která neúnavně s dětmi z družiny na
ledové hřiště chodila.
Děkujeme nadšeným tatínkům z 2. třídy v čele
s panem Ivo Pavlíkem za skvěle odvedenou práci!
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Sdružení dobrovolných hasičů Mníšek
Sbor dobrovolných hasičů Mníšek oslaví letos významné jubileum, a to 145 let od svého
založení.
V současné době tvoří členskou základnu SDH
Mníšek 36 členů. Z toho je 28 mužů a 8 žen.
Roční členský příspěvek činí100 Kč. Na aktivní
činnosti se podílí 12 - 14 členů.
SDH pořádají, spolupořádají a pomáhají zajišťovat celou řadu akcí :
• zalévání vodou z Jeřice kluziště na víceúčelovém
hřišti u školy,
• spoluúčast na Dětském dni,
• Mníšecké kolečko,
• stavba vatry na hřišti a asistence při jejím pálení
• účast na soutěžích,
a dále výjezdová jednotka řeší mimořádné
situace v obci. Z akcí v roce 2018 vybíráme:
• ul. Poutní – zahoření komína v rodinném domku
• hašení louky na letišti modelářů
• likvidace oleje v ul. Liberecká
• hořící auto u školy
• spadlé stromy, ul. Liberecká a ul. Dětská
• hořící les mezi Raspenavou a Oldřichovem
a celá řada dalších akcí.
Posledním případem byl například orkán
z neděle 11.3 na 12.3.2019, kdy výjezdová jednotka v noci spolu s panem starostou zajistili
odstraňování popadaných stromů z obecních
komunikací a předešli v mnoha případech škodám na soukromém majetku.
Výjezdová jednotka sboru je akce schopná. Jednotka disponuje kvalitním technickým a materiálním vybavením. Účast členů při zásahu je
však ovlivněna jejich pracovní dobou.

Pro výjezd jsou k dispozici 2 vozidla - DA AVIA a
FORD TRANZIT. Hasiči mají k dispozici kalové čerpadlo, 2 motorové pily, elektrocentrálu, dýchací
techniku a vysavač na včely.
Jednotka SDH Mníšek hledá nové členy. Rádi
bychom vyzvali obyvatele ke vstupu do Sboru
dobrovolných hasičů Mníšek, a to ať již do řad
dospělých, tak také dětí.
Obec naší velikosti je povinna zřizovat minimálně
jednu jednotku dobrovolných hasičů dle zákona
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
V případě, že by úbytkem členů došlo k nefunkčnosti jednotky byli bychom nuceni si objednávat tuto službu v okolních obcích.
Mezi hasiči jsou samozřejmě členové, kteří mají
své vlastní zaměstnání, mají své zájmy, koníčky,
proto by při vyšším počtu členů byla větší zastupitelnost. V našem sboru je možnost absolvovat
zkoušky na velitele jednotky, strojníka nebo kurz
dýchací techniky.
Ve stávajícím malém počtu aktivních hasičů
se hasiči nemohou účastnit tolik oblíbených
soutěží. Naši hasiči drželi v soutěži okrsků
Hrádek-Chrastava prvenství šest let, třikrát byli
druzí a třetí z šestnácti sborů.
Nechte ostych doma a přijďte mezi dobrovolné
hasiče!
Bedřich Holubec, velitel
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Ohňostroje a pyrotechnika v obci
Vážení obyvatelé Mníšku,
31. prosinec je den, kdy mnoho lidí slaví a vítá
příchod nového roku domácím ohňostrojem.
Tato kratochvíle spojená s koncem roku a příchodem toho nového je velmi oblíbená a i ti , co tento druh zábavy nemají rádi, jsou velmi tolerantní.
Stává se však, že někdo střílí pyrotechniku i ve
zcela nepředvídatelnou dobu např. na Štědrý
den - v době svátků klidu, rozjímání a přemítaní.
Někdy nás ohňostroje překvapí i v létě
a vzhledem k pozdnímu stmívání se ohňostroje
ozývají i téměř kolem půlnoci.
Vyzýváme Vás k oboustranné toleranci
a pečlivému zvážení vhodnosti střílení pyrotechniky.
Obec Mníšek

Vývoz fekálem
Obec zajišťuje službu občanům – vývoz septiku fekálním vozem. Cena byla dlouhodobě
nezměněna a byla ve výši 400 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13. 3. 2019
symbolické navýšení ceny na 500 Kč.

Náklady na vývoz fekálního vozu jsou podstatně
vyšší (pracovník, náklady na naftu, provoz čistírny
odpadních vod), a proto tuto cenu považujte za
nezbytné navýšení.

4

zprávy z obce

Pitná voda v roce 2019
V souvislosti s nedostatkem pitné vody v roce
2018 zajišťovala obec na požádání občanům zajištění dodávky pitné vody až do domu.
Z důvodu velkého zájmu připravujeme pro rok
2019 následující způsob řešení:
Na žádost zajistí i v roce 2019 obec Mníšek
občanům s trvalým pobytem v Mníšku pitnou
vodu, kterou přečerpáme do připravené nádoby,
kterou si každý žadatel sám zajistí.
Občan bude garantovat, že jeho nádoba bude
využita výhradně na pitnou vodu.
Voda nebude v žádném případě využita jako
užitková!
Tímto potenciální zájemce informujeme o nutnosti zajistit si vlastní nádobu na pitnou vodu.
Pro bližší informace kontaktujete obecní úřad.

Infokanál
Obec rozšiřuje možnosti zasílání zpráv a informací občanům obce Mníšek. V případě zájmu můžete
prostřednictvím webových stránek obce www.obce-mnisek.cz zaregistrovat svůj e-mail, kam Vám
budou zasílány další zajímavé a podrobnější informace o dění v obci.
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Zubní lékař v obci Mníšek
Mikroregion Jizerské podhůří vybudoval jako
společnou investici zdravotní středisko, kde jsou
umístěny ordinace praktického lékaře, ordinace
dětského lékaře a také ordinace zubního lékaře.
Nebytové prostory čekárny a ordinace zubního
lékaře byly pronajaty 1.1.2017 na dobu neurčitou
paní doktorce Tetianě Bodnar, která se přihlásila
do výběrového řízení, které vyhlásil Krajský úřad
Libereckého kraje na zajištění stomatologické
péče.
Mikroregion vybavil ordinaci zubního lékaře
stomatologickou soupravou tj. zubařským
křeslem, klimatizací, rentgenem i sterilizátorem.
Místnosti byly nově vymalovány. Prostory velmi
dobře slouží svému účelu.

Mikroregionu Jizerské podhůří, z důvodu plné
úhrady za všechny výkony a nebo vypsat nové
výběrové řízení na zajištění stomatologické péče
a pokusit se najít nového zubního lékaře, který
bude mít uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Paní zubařka je mezi lidmi oblíbená a doprovází
ji dobrá pověst.

Starostové se dohodli na tom, že s paní doktorkou T. Bodnar bohužel musí být ukončen pronájem nebytových prostor k 30. 4. 2019 a že bude
osloven Krajský úřad Libereckého kraje s žádostí
o vypsání nového výběrového řízení na poskytování stomatologické péče.
Toto výběrové řízení v současné době běží a do
25.4.2019 se mohou zájemci z řad zubních lékařů
do něj přihlásit.
Jsme si vědomi nedostatku a nezájmu zubních
lékařů provozovat svoji praxi v menších obcích,
a proto pro zatraktivnění nabídky, nabízí obec
Mníšek k pronájmu nebytových prostor novému
zubnímu lékaři také služební byt 2+kk v obecním
nájemním domě Fojtecká čp. 244.

V lednu 2019 oznámila paní zubařka Tetiana Bodnar panu starostovi Romanu Slezákovi své vlastní
rozhodnutí, že ukončí ke konci dubna 2019 spolupráci se všemi zdravotními pojišťovnami a že již
nebude poskytovat svým klientům - pacientům
lékařskou péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Pro pacienty to znamená, že veškerá
stomatologická péče včetně např. preventivních
prohlídek dospělých i dětí bude muset být klientem vždy hrazena přímo.
Pan starosta jednal s paní doktorkou a snažil
se jí přesvědčit, aby v poskytované péči hrazené zdravotními pojišťovnami nejen občanům
Mníšku pokračovala. Paní doktorka však své
rozhodnutí potvrdila a nezměnila.
Vzhledem k nastalé situaci se starostové obcí
Mikroregionu Jizerské podhůří (J. Tichý, za Oldřichov v Hájích, R. Slezák za Mníšek a paní R. Hajnová za Novou Ves) sešli, aby projednali další
postup.
Starostové stáli před rozhodnutím, zda dále pronajímat nebytové prostory zubnímu lékaři, jehož nabízenou stomatologickou péči nebudou
mít pravděpodobně zájem využívat obyvatelé

Místostarostka obce konzultovala se zástupcem
Všeobecné zdravotní pojišťovny, zda má VZP
v evidenci lékaře, kteří přijímají nové pacienty.
Zástupce VZP toto potvrdil.
O tom, zda
bude nový zubní lékař,
Vás
budeme
následně
informovat.
INTENZIVNĚ HLEDÁME NOVÉHO ZUBNÍHO
LÉKAŘE!
Hana Čepičková, místostarostka obce
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Ceny dřeva a dopravy pro rok 2019
Obec Mníšek nabízí k prodeji dřevo :
Doprava dřeva traktorem s vyvážecí soupravou (5 - 7 m3) 1x fůra			

800 Kč s DPH 21%

Samovýroba dřeva v lese 1prm (prostorový metr)					

230 Kč s DPH 15%

Prodej palivového dřeva jehličnatého měkkého (délka 2 - 6m), 1m3		

805 Kč s DPH 15%

Prodej palivového dřeva listnatého tvrdého ( délka 2 - 6m), 1m3
Prodej pilařské kulatiny je dle kvality AB, C a D v rozmezí

1265 Kč s DPH 15%
1452 – 2541 Kč s DPH 21%

Z 1m3 se udělá cca 1,5prm (1prm = 1m x 1m x 1m rovnaný)
V případě zájmu kontaktujte lesníka Petra Effenbergera na tel. 777 152 042.
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Informace o provozování sdruženého vodovodu
obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích
je mezi obcemi přečerpávací stanice, která dále
tlačí vodu do Oldřichovského vodojemu o objemu 2x100 m3.

Občané Mníšku mají zajištěno zásobování pitnou vodou buď z vlastních studní a nebo využívají obecní vodovod. Řada z nás si možná ani
neuvědomuje, jak složitý proces je zabezpečení
pitnou vodou z vodovodu.

Voda teče z vodojemů samotíží. Mimo tlaková
pásma jde voda přes čerpací stanice, které zvyšují tlak na požadovanou hodnotu.

Sdružený vodovod obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích provozuje od roku 2008 Mikroregion Jizerské podhůří.

Tlak ve vodovodu by měl být v rozmezí 0,15 – 0,6
MPa (výjimečně 0,7).

Zdrojem pitné vody je vrt hluboký 105 metrů,
umístěný u Jeřice mezi obcemi Mníšek a Nová
Ves. Vydatnost vrtu je min. 8 litrů/s. Z tohoto
vrtu je voda čerpána do úpravny vody, kde voda
vede přes pískové filtry do zařízení, kde dochází
k odvětrání radonu, následně přidání chloru a
nátoku do dvou nádrží o objemu 150 m3. Obě
nádrže slouží také jako vodojem pro Novou Ves.

Na vodovodní řad je k 31.12.2018 napojeno
celkem 628 přípojek, tj. 1884 osob. (313 přípojek
je z Mníšku, 235 z Nové Vsi a 80 z Oldřichova v
Hájích.
Délka vodovodní sítě je bezmála 31km. V roce
2018 bylo vyčerpáno z vrtu 80.000 m3 vody.
V současné době je cena vodného 30,10 Kč/m3
s DPH, což je v porovnání s ostatními dodavateli
výrazně nižší a je předpoklad, že se v budoucnosti bude mírně zvyšovat.

Z nádrží je voda čerpána do vodojemu Mníšek,
který tvoří také dvě nádrže avšak již o objemu 250
m3. Z Mníšeckého vodojemu jsou zásobovány
obyvatelé obce Mníšek a Oldřichov v Hájích, kde

Filmové léto 2019
Zveme Vás opět na skvělou akci – letní kino v Mníšku
Kdy : 16.6.- 19.6. 2019 po setmění
Kde : u hřiště v místech kde se pálí čarodějnice
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Likvidace kuchyňských olejů
Od 15. 4. 2019 můžete použité kuchyňské oleje
vhodit do nádob na sběr použitého oleje.
Jedna nádoba bude umístěna vedle kontejnerů
na tříděný odpad za obchodem v centru obce.
Druhá nádoba bude umístěna vedle kontejnerů
na tříděný odpad ve Fojtce „U Pýrků“ na točce autobusu.
Budete tak šetřit životní prostředí i životnost Vaší
kanalizace.
Olej je následně určen k ekologické likvidaci,
kterou pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek
oil.

Do sběrné nádoby PATŘÍ:
přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích.
Do sběrné nádoby NEPATŘÍ:
směsný (komunální) odpad, živočišné tuky
(sádlo, lůj), motorový olej, plast (krom lahví
s olejem), sklo, papír, nápojové kartony
(europack), baterie, elektromateriál,
textil a obuv, biologický odpad,
zdravotnický materiál

Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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Soutěž - Jak dobře známe svou obec?
Jsou místa, kolem kterých denně procházíme, ale někdy je téměř nevnímáme.
Poznáte o jaká místa se jedná?
Své tipy posílejte na adresu mistostarosta@obec-mnisek.cz do 30. 4. 2019.
Ze správných odpovědí bude vylosován vítěz.
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Informace ze školy
•

vyplněnou žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání
•
vyplněný zápisový list
•
rodný list dítěte
•
předložit průkaz totožnosti
•
přednostně budou k základnímu
vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova
v Hájích.
V dubnu také absolvují žáci 9. třídy přijímací
řízení na střední školy. Přejeme jim při přijímacích
zkouškách hodně úspěchů.
Na červen opět připravujeme Sportovně – turistický pobyt ve Splzově u Malé Skály pro žáky
1. stupně a samozřejmě třídní výlety. Pak už se
mohou žáci i pedagogové těšit na zasloužené
prázdniny.

Školní rok 2018/2019 rychle přehoupl do 2. pololetí, proto je namístě informovat o akcích, které
ve škole proběhly a které nás naopak čekají. V
prosinci jsme upořádali již tradiční vánoční slavnosti spojené se školním jarmarkem. Na slavnostech si mohli návštěvníci zakoupit různé výrobky
dětí s vánoční tematikou, zhlédnout vystoupení
žáků, ať už divadelní, taneční nebo pěvecké.
Vánoční slavnosti opět vydařily.
V únoru absolvovali žáci 1. i 2. stupně zimní
pobyt v Kořenově - Příchovicích spojený s
lyžařským výcvikem a dalšími zimními sporty.
Poděkování patří všem pedagogům, kteří pobyt
zajistili. V únoru také navštívili naši školu žáci z
holandského Amersfoortu a v květnu naopak
naše děti vyjedou tam.
A co nás čeká ve 2. pololetí?
V dubnu to bude hned několik důležitých
událostí pro budoucí prvňáčky a žáky 9. ročníku.
V pátek 5. dubna se uskuteční zápis do 1. třídy v
čase od 14 do 17 hodin. K zápisu je nutné dodat:

Mgr. Věra Rosenbergová, ředitelka školy

Informace ze školní družiny
baví …. Naše škola se zapojila do projektu “Sportuj ve škole”, který je pod patronací Asociace
školních sportovních klubů spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt je určen pro děti 1. stupně ZŠ a speciálně pro děti družinové. V našem případě se jedná
o 30 dětí I.oddělení školní družiny. V rámci projektu nabízíme žákům širokou škálu sportovních
aktivit: atletiku, gymnastiku, pohybové hry. Díky
několika opravdu skvělým rodičům, kteří nám
vytvořili ledovou plochu, také bruslení a hokej.
Cílem a smyslem projektu je utvoření trvalého
a pozitivního pohledu na přirozený pohyb,
vštěpení nových dovedností. Děti učíme smysl
fair-play a podporujeme v nich týmového ducha.
Máme radost, že se děti na tuto hodinu těší. Hodina „sportování“ je zdarma.
Projektem provází odborný lektor Jakub Trakal
(náš nový pan učitel) a Jana Deduchová.

Školní družina se rozloučila se zimou karnevalem
a tradičním vynášením Morany.
Každé oddělení nabízí dětem jiný druh projektu,
do něhož je v rámci celé České republiky zapojeno. První oddělení každé úterý pravidelně
trénuje svou kondici a pružnost v rámci projektu
„Sportuj ve škole“. Ve druhém oddělení děti zkoumají tok říčky Jeřice a její obyvatele v projektu
„Kmotři potoků“.
Všichni už se těšíme na jaro a sluníčko, až budeme
chodit na procházky, na hřiště a do lesa. Děti se
nemohou dočkat prací na naší biozahrádce.
Zpočátku nám pomůžou s úpravami tatínci, my si
potom záhonky zryjeme a zasázíme spousty dobrot, ze kterých si v létě a na podzim připravíme
výborné a zdravé svačiny.
Máme radost, že se děti do družiny těší, jsou tam
spokojené a někdy se jim ani nechce domů.
SPORTUJ VE ŠKOLE - ani jedno dítě nestojí
a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně

Jana Deduchová, vedoucí vychovatelka
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
na školní rok 2019/2020

Datum konání: pátek 5. 4. 2019
Čas:
Místo:

14.00 – 17.00 hod.
ZŠ Mníšek,
v učebnách 1. a 4. třídy v přízemí

Přineste s sebou:
- vyplněný zápisový list

- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

(tiskopisy najdete na www.zsmnisek.com nebo obdržíte v MŠ či ZŠ)
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti
Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka.
Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a
Oldřichova v Hájích.
Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Bližší informace poskytne ředitelství školy, tel. 485 146 668
nebo v MŠ, tel. 485 146 550

12

zprávy ze základní školy

Ohlédnutí za koncem roku 2018 aneb Staročeské
Vánoce na naší škole
Každým rokem se mníšecké děti těší na prosinec – nejen na Vánoce a s nimi spojené dárky,
ale také na školní akci zvanou Vánoční slavnosti.
Ty poslední se uskutečnily v sobotu 8. 12. 2018
a nesly název Staročeské Vánoce.
Celá škola byla vyzdobena va staročeském duchu – ozdobičky z ořechů, ze slámy i jablíček.
U vchodu ze stropu visel polaz, tradiční ozdoba Vánoc. Dílničky v družině byly také spojené
s tradičními technikami – drátkovaná rybička,
výroba ozdoby ze skořápky a jako bonus ukázka
předení na kolovrátku. V duchu tradic se neslo
i téma výtvarné a „sladké“ soutěže. Úkolem bylo
vyrobit ořechovou ozdobu a upéci staročeský
perník. Všechny odevzdané práce byly vystaveny
v 1. patře a nápadů bylo opravdu hodně.
Kdo se přišel podívat do naší jídelny, neprohloupil. Kromě staročesky nazdobeného sto-

lu bylo možné ochutnat výbornou zelňačku či
rybí polévku. Kávu a něco sladkého jste si mohli
dát v kavárničce v přízemí. Nechyběly ani prodejní stánky dětí. Mohli jste si koupit různé drobnosti a dekorace, které děti vyrobily. Prodávalo se
nejen ve třídách, ale i na chodbě. Tam měly velký
stánek děti z naší mateřské školky. Bylo z čeho vybírat – prodávaly se svícínky, ozdobičky, šperky,
ale také různé laskominy, křížaly či nápoje.
Ani tentokrát nechybělo pěvecké vystoupení
Sboráčku, divadlo v 5. třídě, kratochvilné vystoupení dětí u keramické dílny a nově pěvecké
a recitační vystoupení dětí z mateřské školky.
Celý program byl slavnostně zakončen
v tělocvičně. Rozloučili jsme se písní, pro rok
2018 příhodnou – „Za 100 let“. My však doufáme,
že se setkáme zase za rok.
		
Mgr. Jitka Šafková, organizátorka
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Návštěva z Holandska
unavení, byli schopni pokračovat ještě večer ve
společném programu.
Ve čtvrtek jsme vyrazili do Bedřichova, kde chtěli
naši přátelé vyzkoušet lyžování. Lyže nasadili jak
úplní začátečníci, tak i zkušenější lyžaři. Přestože
nám počasí nepřálo a občas jsme se v mlze hledali, všichni byli spokojení. Po dopravě zpět domů
a krátké pauze jsme se sešli u arény, kde jsme si
společně zahráli bowling. Poté opět následoval
individuální program v rodinách.
Poslední den jsme naše kamarády pozvali do IQ
Landie a Aquaparku. Další program byl v režii
českých rodin. Jelikož počasí bylo nádherné,
rozhodla se většina pro návštěvu Ještědu, odkud
byl nádherný výhled na Liberec a okolí. Cesta
zpět byla náročnější. Všichni se přesunuli povětšinou do restaurací, a to i s celými rodinami, kde
poslední večeří zakončili svůj pobyt u nás.
Rozloučení v sobotu brzy ráno bylo i dojemné
a s úlevou jsme zkonstatovali, že vše proběhlo
bez problémů. Teď už se těšíme na naše květnové setkání rodinách v Holandsku…

Jak se již stalo tradicí, i letos jsme přivítali u nás
v Mníšku 30 studentů z naší partnerské školy z Amersfoortu. Tentokrát si vybrali termín
jedenáctého února, kdy opravdu zažili pravou
nefalšovanou zimu.
Úterý jsme strávili u nás ve škole, kde se žáci
zúčastnili připravených hodin, a to anglické
konverzace, výroby valentýnských překvapení
a zaběhli si překážkovou dráhu v naší malé
tělocvičně. Pak jsme je pohostili obědem v jídelně a přesunuli se vlakem do Liberce.
Od jedné hodiny se zúčastnili pouze naši
holandští kamarádi prohlídky radnice i věže, kde
byli zároveň přivítání paní Miluší Charyparovou,
která velmi fundovaně vyprávěla o historii radnice. Dále jsme už společně postupně navštívili
všechny známé památky v Liberci formou kvízu
a postupně se přesunuli až k ZOO. Program
pokračoval individuálně v rodinách.
Středa byla celá v režii našich přátel, kteří
navštívili Prahu a plni dojmů se vrátili do rodin ve večerních hodinách. I když byli značně
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Informace ze školky
DOUBRAVKA + AMÁLKA
V předvánočním čase jsme s dětmi a rodiči
strávili jedno adventní odpoledne výrobou adventních věnců a vánočních svícnů. Účast byla
velká a moc jsme si užili příjemnou atmosféru
a mohli se i lépe poznat s novými rodiči. Rodiče
si za symbolickou cenu mohli zakoupit ozdoby,
mašle, bodce apod., za vybranou částku jsme
dětem pod vánoční stromek přikoupili hrací koberce pro děvčata i pro chlapce.
V dalším advetním týdnu jsme s dětmi společně
vyráběli vánoční přáníčka a dárky v podobě
dřevěných magnetů různých motivů. Děti si je
mohly vymalovat dle své představy a dozdobit
barevnými flitry. Vánoční besídka proběhla dne
11. 12. 2018 v naší třídě, kde jsme dohromady
připravili pásmo písniček, básniček a pohádku.
K této významné události jsme s dětmi společně
upekli perníčky.
Také jsme se zúčastnili školní vánoční soutěže v
ZŠ Mníšek: „O nejhezčí perník a ořechovou ozdobu.“ Jako perník jsme zvolili čtyřlístek, který děti
krásně dozdobily. Ze skořápek ořechů jsme vytvořili betlém, za který jsme získali pro MŠ první
místo! Poté následoval předvánoční jarmark
v ZŠ, kde jsme prodávali za MŠ výrobky nejen
našich dětí, ale i od rodičů.
Za poslední tři měsíce děti shlédly v MŠ tři
pohádky divadla Koloběžka: Pohádka o veselém
vánočním stromečku, Rodina Palečkovic aneb
jak vyzrát na bacily a Cirkus na kolečkách. Také
nás navštívilo divadlo Matýsek se svojí novou
pohádkou „Cesta kolem světa.“ S našimi dětmi
stále jezdíme autobusem do A- stylu v Home
Credit Aréně do solné jeskyně a na lekce pohybové průpravy vedené odbornou lektorkou.
Během celého měsíce února byla i naše třída zapojena do projektu „Předcházíme vzniku
odpadů“ v Libereckém kraji a okrese Görlitz.
Zúčastnili jsme se tak, v rámci tohoto projektu, vzdělávacího programu „Odpad může být
poklad.“ První náštěva proběhla ve Středisku
ekologické výchovy Střevlík v Hejnicích. Zde
proběhlo seznámení s programem - co nás čeká
a na co se můžeme během následujících týdnů
těšit. Lektorky přiblížily dětem pomocí pohádky

celou problematiku třídění a zpracování odpadů
a jeho dalšího možného využití. Posléze si děti
vyrobily žížaly z doktorské špachtle. Další týden
nás lektorky za Střevlíka navštívily v MŠ, kde si
s dětmi připomněly předešlý program. Naučily
děti novou písničku „Pečuj o zemi“ doprovázenou tancem, zahrály si pexesso vyrobené k tématu a měly přednášku s názornou ukázkou
žížal. Po týdnu za námi opět obě lektorky z Hejnic přijely a společně jsme si vytvořili loutky
z PET lahví, vařeček, igelitových sáčků, ponožek
a látek. Program byl zakončený v posledním
únorovém týdnu, kdy proběhlo v odpoledních
hodinách setkání i s rodiči. Představen byl celý
program, následně si mohli rodiče s dětmi zahrát
hry, shlédnout žížalí box a vyrobit si z PET lahví
zvířátka.
Tradičně jsme v měsíci únoru uspořádali karneval. Nejdřív jsme si společně vyzdobili třídu
krepovými ozdobami, balónky a klauny. Další den
děti přišly v maskách a v každé třídě byly připraveny soutěže, které všechny děti poctivě plnily. Celé dopoledne bylo proloženo tancováním
a dobrou náladou. Na závěr karnevalového dopoledne si děti odnesly domů diplomy a dobrůtky.
Několik dětí z naší třídy se přihlásilo na lyžařský
výcvik, který probíhal v Bedřichově, na Dolině, ve
dnech od 25. 2. – 1. 3. 2019. Poslední den výcviku
děti na svahu během závodů předvedly rodičům,
co se na lyžích naučily díky zkušeným instruktorům.
Momentálně se v Doubravce těšíme na příchod
jara, které nám už ťuká na dveře a přinese nám
další nové zážitky.
Za Doubravky paní učitelky Šárka, Mirka, Markétka
a Andrejka.
VENDELÍN
Ani jsme se nenadáli a vánoční čas a oslavy
nového roku jsou dávno za námi.
Naši Vendelíni si zimní čas prožili i trochu jinak
než jen řáděním ve sněhu. Na konci ledna jsme
se vypravili podívat do Kateřinek do „Motyčkovic kliky“ do pokoje paní Láry Fáry – tentokrát
v zimním hávu – program Mrazení. Byl to pokoj
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plný relaxačních, poznávacích a interaktivních
aktivit, kde děti mohly všechno zkoumat a objevovat všemi smysly. Na vše si mohly sáhnout,
ochutnat a také si pohrát se vším, co je v pokoji
paní Láry Fáry zaujalo. Součástí programu také
bylo seznámení dětí s neobvyklou výtvarnou
činností. Děti malovaly na fólii a moc se jim to
líbilo.
K zimnímu času neodmyslitelně patří i doba
Masopustu. A tak, jako každý rok, i letos se děti
dočkaly v naší mateřské školce karnevalového veselí. Celou třídu jsme si společně barevně vyzdobili a druhý den přišly děti v maskách. Děti si
užily soutěží, trochu toho tančení a donesených
dobrůtek od rodičů. Za splněné soutěže si děti
odnesly diplom a sladké odměny.
Ale o zimě už dost. Teď se všichni těšíme na jaro,
které už klepe na dveře. Sluneční paprsky už
nás hřejí
a občas už z trávy vykukují první
jarní kytičky, které nám každé jaro zkrášlují okolí
školky.
Naše Vendelínky toho, na závěr předškolního
roku v mateřské školce, čeká ještě hodně. Od
velikonočního tvoření s rodiči, přes návštěvu Liberecké knihovny, zápis do ZŠ, opékání vuřtů na
čarodějnice, školku v přírodě, květnovou besídku
nejen pro maminky, sportovní akce Běh nás baví,
focení na tablo až po třídní výlet.
Na samý závěr školního roku nás také čeká slavnostní šerpování předškoláků, na které se všichni
těšíme a zveme všechny maminky, tatínky, sourozence, ale i babičky a dědečky, tetičky a strýčky
dětí, kteří už příští školní rok budou prvňáčky.
Za Vendelíny paní učitelky Alča, Anička a Janička

Další akce na sebe nenechala dlouho čekat. Tou
byla účast na Vánočním Jarmarku, který probíhal
na Základní škole. Čas věnovaný přípravám se vyplatil a s velkou pomocí rodičů jsme náš prodejní
stánek naplnili krásnými vánočními doplňky. Na
Jarmarku vystoupil s vánočním pásmem také
Sboráček. Rozárkové děti
se také zúčastnily soutěže ,,O nejhezčí ozdobu z ořechů,,
a s věnečkem z ořechů se umístily ve Stříbrném
pásmu.
S rodiči jsme na Vánočním tvoření vyrobili adventní věnce, ozdobili a rozsvítili venkovní
vánoční stromeček.
Ani v průběhu dalších dní jsme nelenili a navštívili Solnou jeskyni, kde se děti mohly zrelaxovat
a také si zacvičit. S vánoční pohádkou nás také
potěšilo Divadlo Koloběžka. Zakončením tohoto
krásného období byla Vánoční besídka, na kterou dorazil do školky s dárečky i Ježíšek.
Poslední den před prázdninami jsme se sešli se
všemi odděleními a zazpívali si společně vánoční
koledy.
Začátek ledna se nesl ve znamení Tří Králů a když
jsme se s tímto tématem a také vánoční výzdobou rozloučili, vrhli jsme se na zimní radovánky
a ve školce i venku jsme zkoušeli zimní sporty,
pokusy se sněhem a poznávali zimu v celé její
kráse.
Opět nechyběla návštěva v Solné jeskyni a krásná
pohádka Divadla Koloběžka.
Celý měsíc probíhal v režii EKOcentra STŘEVLÍK,
kde jsme se v rámci projektu zúčastnili vzdělávacího programu „Odpad může být
poklad“. Nejdříve nás čekala návštěva v Hejnicích,
kde jsme se s programem seznámili a shlédli
pohádku. Další setkání probíhala už ve školce
a děti se při nich seznamovaly s důležitostí a
smyslem třídění odpadu. Na poslední blok programu dorazili i rodiče, společně jsme si prohlédli fotky z programu, zahráli tematické hry a vyrobili krmítko pro ptáčky z PET lahve.
V únoru jsme vyrazili do Motyčkovic kliky na program Mrazení. Děti byly ze zážitkového pokoje
paní Láry Fáry nadšené a odnášely si spoustu
pozitivních zážitků. A co je pokoj paní Láry Fáry?
Je to pokoj plný relaxačních, poznávacích a interaktivních aktivit. Slouží k poskytnutí pozitivně
naladěného prostředí pro skupiny či jednot-

ROZÁRKA
S Rozárkou jsme již na začátku prosince započali
adventní čas plný sváteční nálady poznáváním
vánočních tradic a zvyků, zpíváním koled,
tvořením vánočních dekorací… zkrátka všeho,
co k předvánočnímu období patří. Se školkovým
Sboráčkem jsme zazpívali při Rozsvícení
vánočního stromečku v místním kostele.
5. prosince nás ve školce navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Dětičky jim zazpívaly připravené
čertovské písničky, zarecitovaly pekelné básničky
a vysloužily si tak bohatou nadílku.
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livce. Nabízí poznání odlišných senzomorických
zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.
Dále nás čekala jako každý měsíc Solná jeskyně
a Divadlo Koloběžka.
V období Masopustu jsme uspořádali celoškolkový Karneval. Karnevalové veselí probíhalo ve všech třídách, kde byly připraveny soutěžní
úkoly a vše vyvrcholilo společnou diskotékou
a rozdáním diplomů.
Ani naší školce se bohužel nevyhnula chřipková

epidemie a tak jsme velký důraz kladli celý měsíc
na prevenci a obranu proti bacilům a nemocem.
Na konci měsíce se část našich dětí zúčastnila
Lyžařského kurzu v Bedřichově. Všechny děti si
kurz velmi užily a naučily se parádně lyžovat, což
bravurně předvedly poslední den rodičům při
závěrečných závodech.
Teď už společně netrpělivě vyhlížíme jaro ‘
a těšíme se na Velikonoce.
Za třídu Rozárka paní učitelky Madla, Zdenča
a Jíťa
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Zápis do Mateřské školy v Mníšku na školní rok
2019/2020
čtvrtek 2. 5. 2019
od 14:00 do 16:30 hodin v budově mateřské školy
Přineste s sebou:
•
rodný list dítěte
•
občanský průkaz zákonného zástupce
•
vyplněnou žádost s lékařským potvrzením v souladu s §50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně
veřejného zdraví (tiskopis najdete na www.msmnisek.cz nebo obdržíte v MŠ).
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku
(§ 34 odst. 1 školského zákona).
V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a
odst. 2, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.

Den otevřených dveří v Mateřské škole v Mníšku
Kdy? – v pátek 5. dubna 2019
V kolik? – ve 14hod. a v 15hod.
Kde? – v šatně, ve třídě Rozárka (pavilon nejblíže hřišti)
V uvedených časech se sejdeme v šatně třídy Rozárka.
Poté proběhne prohlídka školky a bude dán prostor pro případné dotazy.
Zákonný zástupce si v tento den může v mateřské škole vyzvednout žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.
Těšíme se na vaši účast.
Kolektiv MŠ
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Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v Mníšku
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Mníšek, okres Liberec, příspěvkové organizace, Oldřichovská 198, Mníšek, 463 31 Chrastava stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat
při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Mníšku.
K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle následujících kritérií:
Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu Mníšek a Oldřichov v Hájích.
a)
děti s odkladem PŠD – ty, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 6 let
b)
děti předškolního věku – ty, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 5 let
c)
děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 4 let
d)
děti, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 3 let
BODOVÉ HODNOCENÍ
1.
Trvalý pobyt dítěte
Trvalý pobyt - ve školském obvodu Mníšek a Oldřichov v Hájích
Trvalý pobyt - mimo školský obvod Mníšek a Oldřichov v Hájích

25 bodů
0 bodů

2.
Věk dítěte *
Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 6 let
25 bodů
Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 5 let tj. v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky 20 bodů
Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 4 let
15 bodů
Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší věku 3 let
10 bodů
Děti, které k 31. 12. 2019 dovrší věku 3 let
5 bodů
Děti mladší
0 bodů
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34,
odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude rozhodovat datum narození
dítěte.
* Pozn.: věk dítěte je počítán k 31. 8. 2019
Pozn.: Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Mgr. Věra Rosenbergová, ředitelka školy
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Plesové ozvěny
neuvěřitelnou levitaci mladé štíhlé dívky. Když
nožem házel přímo na pana starostu, aby trefil tu
správnou kartu, bylo v sále hrobové ticho. Kartu
trefil a starosta přežil.
Účastníci si v hojné míře zakoupili také tombolu.
Cena byla původně nastavena na 20Kč za lístek,
ale v zájmu prodeje všech lístků jsme v průběhu
plesu cenu snížili na 10 Kč a těsně před půlnocí
se zbytek lístků prodal za dobrovolnou cenu. Pro
příští rok se s počtem lístků do tomboly poučíme
a zavedeme jiný systém. Všem, kteří si tombolu
zakoupili děkujeme, protože přispěli a tím podpořili pořádání plesu i v příštím roce.
Přesně o půlnoci vylosovali starosta s místostarostkou vstupenky a ty získaly hodnotné ceny :
2x fůra palivového smrkového dřeva, 1x uzená
vepřová plec, soudek piva Svijany 5l a Svijanský
„Kvasničák“ 2l, „housle“ whisky jack daniels, 2x
uzená půlka vepřové hlavy.
Děkujeme hlavním sponzorům, kterými byly Potraviny Slezáková, pivovar Svijany a společnost
Rubidea.
K tanci a poslechu hrála osvědčená skupina Continental band, která přilákala všechny na taneční
parket.
Věřím, že jste si ples užili a zahajujeme tímto
tradici obecních plesů a budeme se těšit opět za
rok.

Dne 23. února 2019 se konal historicky 1. ples
obce Mníšek. Ve 20 hodin se v sále Besedy v Oldřichově v Hájích sešlo cca 180 tanečníků. Protože
zatím obec nedisponuje vlastním společenských
sálem, využili jsme za symbolický pronájem
krásných prostor Besedy.
Pro tanečníky byl připraven vskutku bohatý program, který na běžných zábavách nebývá.
Ve čtyřech tanečních vstupech se představily
tanečnice z taneční skupiny Ilma z Turnova, která
ve formacích 25 tanečnic předvedla vystoupení
„Hvězdičky“ a s ponpóny vystoupení „Včeličky“.
Názvy sestav mohou klamat - rozhodně se nejednalo o dětská vystoupení, ale velmi profesionální show. Velký potlesk si vysloužily také
sólové tanečnice, které dosáhly úspěchů na celosvětových soutěžích.
Inspirací pro společenský tanec pak byly tři
taneční páry, které zatančily jak standardní, tak
latinskoamerické tance. Z šesti tanečníků tři
tanečníci pocházejí přímo z Mníšku.
Lucie Čechtická (Mníšek) – Adam Višňovský (Liberec)
Ivana Šulcová (Stráž n. Nisou) – Tobi Moonitz (Liberec)
Karolína Zábranská – Vít Zábranský (oba Mníšek)
Můžeme být na mládež naší obce náležitě pyšní.
Jedinečným vystoupením ohromil účastníky
také kouzelník TOMASIANO, který předvedl jak
mikromagii přímo u jednotlivých stolů, tak také

Hana Čepičková, místostarostka obce
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Koncer t pro Karolínku
Částka zahrnovala vstupné, příspěvky vybrané
ještě před akcí, výtěžek z občerstvení a část
výtěžku z Oldřichovského festivalu.

Protože Vánoční zpravodaj praskal ve švech, nezbylo místo na informaci o proběhlém Benefičním
koncertě na pomoc holčičce z Fojtky, kterou v
létě srazilo auto v Mníšku. Koncert proběhl již 20.
října.
I přesto Vám rádi zprostředkováváme informaci o
skvělé akci zorganizované takřka ze dne na den.
Vystoupilo celkem sedm hudebních uskupení,
počínaje dětmi ze ZŠ Mníšek (7. a 5. třída) a ZŠ
Oblačná. Následovala Anežka Cvejnová, The
Grizzlies, Joe. Satriani.cz, Tudor a Hliňák a skupina Rain. Všechny kapely hrály bez honoráře.

Všem, kteří pomohli finančně i rukama, velice
děkuji.
Jana Pospíšilová
Celkem
se
sešlo
na
transparentním
účtu díky sbírce „Pomoc pro Karolínce“
550.000 Kč. Sbírka byla ukončena 31.12.2018.
Finanční prostředky byly použity na rehabilitaci,
nákupu zdravotních pomůcek a zajištění bezbariérového bydlení.

Výtěžek ve výši 52 290,- Kč byl 24.10.2018 zaslán
na transparentní účet 7950252/0800 s poznámkou - Benefiční koncert Mníšek, Oldřichov.
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Šipkový turnaj
Tak jako vždy na přelomu února a března se konal v hospůdce na hřišti už šestý ročník šipkového
turnaje Mníšecký hrot.
Sešli jsme se v sobotu 9.3. v 10:00 poté proběhlo rozlosování mužů do skupin a mohl začít boj.
Celkově přihlášených lidí bylo 16 z čehož bylo 10
mužů a 6 žen.
Ženy začaly jako první a poté pokračovali chlapi z obou skupin, vše na dva hrané zápasy
každý s každým z dotyčné skupiny. Vyřazovací
boje proběhly klasickým pavoukem, kdy muži

si zahráli čtvrtfinále, semifinále a finále. Ženy si
zahrály semifinále a finále a to vše na dva vítězné
zápasy. Celý tento zdlouhavý den jsme zakončili
ve 21:00 vyhlášením vítězů a poté se rozloučili i s
přislíbením účasti v příštím roce.
Za sebe bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, paní hospodské a Jarušce Vlasákové za
něco dobrého ke kávě.
Tak zas za rok!
Zbyněk Moravec, pořadatel

Pořadí muži

Pořadí ženy

Jan Suchomel
Petr Bielik
Stanislav Katrenčík
Marek Kolomazník
Zbyněk Moravec
Jan Jedinák
Jaroslav Moravec
Martin Kolomazník
Jiří Forst
Petr Firis

Romana Kounková
Miluše Holubcová
Lucie Václavíková
Veronika Erbanová
Lucie Chmelíková
Mirka Kubišová
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Fotbal Mníšek
FK Mníšek starší přípravka, mladší žáci
Dětské fotbalové družstvo starší přípravky FK
Mníšek bylo založeno v roce 2015. Tenkrát vznikly dvě družstva přípravky a ihned se zapojily do
okresních fotbalových soutěží.
Začátky byly provázeny spíše prohrami než výhrami, ale děti vytrvaly a postupně se probojovávaly do první poloviny tabulky. V dnešní době
máme ve Mníšku ve fotbale cca 25 stálých dětí
ve věku od 8ti do 12ti let. Pro starší z nich bylo
založeno družstvo mladších žáků v roce 2017. Na
podzim 2018 se tato skupina malých fotbalistů
umístila na pátém místě tabulky ve své kategorii. Pro mladší ročníky zde zůstalo jedno družstvo starší přípravky, které taktéž aktivně objíždí
fotbalové turnaje. Za finančního přispění OÚ
Mníšek a štědrých sponzorů (pivovar Svijany, a.s.,

Broker Consulting, a.s. p.Birka) jsme dětem pořídili vybavení pro tréninky, dresy a komplet sportovní oblečení. Veliké díky patří všem rodičům,
kteří poctivě podporují děti na všech turnajích a
zápasech.
Do dalších fotbalových let si přejeme hlavně
spoustu malých nadšených dětí a ochotných
rodičů.
Noví mladí fotbalisté se mohou na trénink přijít
podívat kdykoli ve středu a v pátek od 17hod do
18,30hod na hřiště do Mníšku.
Nábor dětí probíhá celoročně, ale musí splňovat
podmínku, že musí chodit minimálně do první třídy.
Kontakt na trenéra : Lukáš Ptáček 777 21 11 88.
Kolektiv trenérů: Lukáš Ptáček, Martin Saska,
Radmil Kulhánek

FK Mníšek B
V roce 2018 nastal velký nárůst členů stávajícího
fotbalového družstva mužů ve Mníšku. Proto
parta starších ročníků uvolnila místo mladším a
založila si FK Mníšek B. Průměrný věk hráče je zde
39 let. Elánem a nadšeností pro fotbal jsou však
všichni srovnatelní s mladšími žáky. Družstvo se
ihned přihlásilo do oficiální fotbalové soutěže III.
třída SEVER (prales), kde jsme hrdě během podzimu dosáhli předposledního místa. Vzhledem k

vytíženosti hřiště v Mníšku jsme obnovili spolupráci s obcí Oldřichov v Hájích, kde nám zapůjčili své hřiště. Tímto jim moc děkujeme. Ještě
bychom chtěli takto poděkovat za finanční podporu firmám LUK-MAT s.r.o. p.Vondrouš a Střechy
DAVMAR s.r.o. p.Zeman, kteří našemu družstvu
pořídili krásné dresy a míče. Pokud se chcete pobavit, rádi vás přivítáme mezi našimi stálými fanoušky na hřišti v Oldřichově.
S výhledem na lepší fotbalové úspěchy zdraví
Lukáš Ptáček
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FK Mníšek A
Zaniklý fotbalový klub v Mníšku se obnovil v roce
2014. Obnovila ho parta fotbalových nadšenců
za podpory obce Mníšek, která se postarala o
zázemí a hřiště.
Financování klubu si členové zajišťují z velké části sami, ale pomáhá i několik menších sponzorů.
Nově vzniklý klub, byl FK Mníšek zařazen do fotbalové třetí třídy, která je nejnižší fotbalovou
soutěží v libereckém okrese. Protože se klub
zpočátku skládal převážně z hráčů, kteří fotbal
delší dobu nehráli, či ho nehráli vůbec, odpovídaly tomu i výsledky. První sezónu 2014/2015
nezískal klub ani jeden bod a s bilancí 0 výher - 0
remíz – 22 porážek skončil suverénně poslední. V
další sezóně 2015/2016 už tým konečně dokázal
zvítězit, ale i tak skončil poslední s bilancí 3 výher
– 1 remízy - 18 porážek.

Zlepšení přišlo i v další sezóně 2016/2017,
kterou klub zakončil bilancí 4 výher - 3 remíz 14 porážek.
Velký pokrok nastal v sezóně 2017/2018, kdy
klub díky novým posilám dlouhou dobu bojoval o první příčku. Nakonec však skončil třetí
s výsledkem 15 výher – 1 remíza – 8 porážek.
Cílem letošní sezóny je bojovat o první příčku
a pokusit se postoupit do Okresního přeboru.
Funkcionářský tým se v nynější podobě skládá:
předseda - Ondřej Konrád, sekretář – Jan Kubíček,
pokladník – Lukáš Ptáček, vedoucí mužstva – Václav Jelínek.
O výkonnost týmu se od ledna 2018 stará tandem hrajících trenérů – hlavní trenér Petr Mikeš
a asistent Petr Proche, pod jehož vedením absolvují hráči 2 x týdně tréninkové dávky.
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TISKOVÁ
ZPRÁVA
DATUM

29. března 2018

ČEZ Distribuce spouští oznamování odstávek elektřiny a poruch
e-mailem a SMS
Dalším krokem ke zlepšení obsluhy klientů ČEZ Distribuce je oznamování
plánovaných odstávek na e-mail, nebo poruch formou SMS na klientem
zadané telefonní číslo. Jediné co pro to klienti musí udělat, je se
zaregistrovat. Tato služba je zcela zdarma a je určena všem, kteří odebírají
elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce.
„Dosud jsme odstávky oznamovali dle energetického zákona patnáct dní předem způsobem
v místě obvyklým, tedy například vylepováním plakátů či na našich webových stránkách. Věřím,
že nový způsob nejen zkvalitní naše služby, ale také usnadní život všem našim klientům, ať již
z řad domácností či podnikatelů,“ říká Radim Černý, člen představenstva ČEZ Distribuce.
Pro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat jednu e-mailovou adresu pro oznamování plánované
odstávky nebo jejího zrušení (storna) a jedno telefonní číslo pro oznamování předpokládané
doby obnovení dodávky elektřiny po zjištěné poruše.
Možnosti sjednání služby jsou dvě, a to prostřednictvím registrovaného přístupu v Distribučním
portále nebo prostřednictvím veřejné webové samoobslužné aplikace na
www.cezdistribuce.cz/sluzba. Zde je nutné znát své zákaznické číslo (pro ověření je možnost
zdarma zavolat na klientskou linku 800 850 860 nebo zaslat e-mail na info@cezdistribuce.cz).
Klienti z řad domácností vyplní datum narození, podnikatelé IČO a dále pak číslo elektroměru
nebo číslo odběrného místa nebo EAN. Povinné je uvést e-mail, na který přijde potvrzení o
nastavení služby.
Veškeré informace naleznete zde www.cezdistribuce.cz/sluzba

V případě poruch způsobených klimatickými jevy (zvýšená poruchovost či kalamitní situace)
nejsou z důvodu neustálého vývoje situace a možného přetížení sítě operátorů SMS
distributorem zasílány. Informace o poruchách jsou průběžně zveřejňované na internetových
stránkách www.cezdistribuce.cz a komunikovány prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.
Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
Telefon: +420 411 122 124, Mobil: +420 724 977 272, E-mail: sona.holingerova@cez.cz
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