č.2

duben - červen 2012

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Měli bychom se ke svým přátelům chovat tak, jak bychom si přáli, aby se oni
chovali k nám.
Aristoteles (řecký filosof)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. března 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
24/03/12
ZO vzalo na vědomí a schválilo podání žádosti o dotaci na dodávku a montáž
Světelného signalizačního zařízení na křižovatce Liberec-Frýdlant-Oldřichov v
Hájích na Ministerstvo dopravy – Státní fond dopravní infrastruktury
25/03/12
ZO projednalo a schválilo jmenování firem do výběrového řízení na stavební
práce na akci Stavební úpravy pavilónu MŠ Mníšek a jmenování členů výběrové komise. Byly schváleny tyto firmy: Ivan Rajn, BREX, TO-BIS, STAVREKOL,
SLESTAV. Do výběrové komise byli jmenováni: ing. Wünsch, p. Slezák, p. Vacek, pí. Škodová.
26/03/12
ZO projednalo a schválilo jmenování komise pro výběr dodavatele stavebních
prací na akci Rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě Za Humny. Do výběrové komise byli jmenováni: ing. Wünsch, p. Slezák, p. Suchomel, pí Škodová.
27/03/12
ZO projednalo a schválilo souhlas se zřízením ručitelského závazku za úvěr
Mikroregionu Jizerské podhůří ve výši jedné třetiny z celkové výše úvěru vůči
České spořitelně, a. s. Současně ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o ručitelském závazku.
28/03/12
ZO projednalo a schválilo:Smlouvu o zřízení věcného břemene na ppč. 1848/1
v k. ú. Mníšek u Liberce – STL plynovod + přípojky pro RD na ppč. 1137/45 s
RWE GasNet Ústí n. L.
29/03/12
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 891/1 v k. ú. Mníšek u Liberce . Pozemek
byl geometrickým plánem rozdělen na dvě části (586 a 334 m2 ) a bude prodán
dvěma majitelům přilehlých pozemků.
30/03/12
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1260/6 v k. ú. Mníšek u Liberce o celkové
výměře 324 m2
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 29. března 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek

31/03/12
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 1028/117 v k. ú. Mníšek u Liberce –
2.469 m2 za 90.000,- Kč od Českých drah
32/03/12
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – ppč. 1836 v k. ú. Mníšek u Liberce – kanalizační potrubí +
napájecí kabel pro ČOV mezi Obcí Mníšek a pí Lenkou Linhartovou
33/03/12
ZO projednalo a schválilo zvýšení cen stočného – nová cena 22,80 Kč/m3 a
vodného – nová cena 29,834 Kč/m3 od 1. 7. 2012
34/03/12
ZO schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Doplnění
infrastruktury Mníšek – kanalizace“ v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, neboť maximální přípustná
cena díla dle projektové dokumentace nepřesáhne 20 mil. Kč bez DPH. Zároveň
zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce neprodleně, tj. ke dni 30. 3. 2012,
zahájit výše uvedené výběrové řízení z důvodu časové tísně, vyplývající z
nutnosti dokončit výběr zhotovitele v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na
Ministerstvo zemědělství.
35/03/12
ZO projednalo a schválilo realizací výběrového řízení firmu Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r. o, Liberec pro akci „Doplnění infrastruktury Mníšek –
kanalizace“.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. dubna 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
36/04/12
ZO projednalo návrh vyrovnaného rozpočtu rozpočtu na r. 2012 a schválilo
rozpočet
příjmy			
18,841.750,- Kč
výdaje			
18,841.750,- Kč
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37/04/12
ZO vzalo na vědomí záměr výstavby outdoorových bytů v lokalitě u nádraží a
po projednání předloženého zá-měru a shlédnutí modelu výstavby nesouhlasí
s jeho realizací. ZO trvá na realizaci výstavby dle schváleného územního plánu
obce Mníšek
38/04/12
ZO vzalo na vědomí hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mníšek za r. 2011 v celkové
výši 52.907,75 Kč
a souhlasí s jeho přídělem do rezervního fondu v celkové výši 52.907,75 Kč
39/04/12
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové
organizace ZŠ Mníšek – nákup vybavení školní kuchyně ZŠ Mníšek v celkové
výši
202.142,- Kč a souhlasí s převodem zhodnoceného majetku..
40/04/12
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek Klubu českých turistů Mníšek
na akci Loupežnická pěšina ve výši 10.000,- Kč a zároveň vzalo na vědomí
oznámení o uspořádání akce v sobotu 19. 5. 2012
41/04/12
ZO projednalo a schválilo vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele ZŠ
a MŠ Mníšek s termínem do 31. 5. 2012 a jmenuje starostu obce předsedou
konkurzní komise
42/04/12
ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu za r. 2011, týkající se inventarizace
majetku obce za rok 2011

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. května 2012
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
43/05/12
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 1918/1 v k. ú. Mníšek u L. za 35,- Kč/
m2. Žadatel uhradí geometrické oddělení části pozemku.
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44/05/12
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 180 v k. ú. Mníšek u L. - 753 m2.
45/05/12
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na partnerskou akci se ZŠ a MŠ z
polské Gozdnice v rámci Dne dětí ve výši 4.000,- Kč
46/05/12
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na Sportovně-turistický pobyt ve
Splzově pro žáky ZŠ Mníšek ve výši 18.000,- Kč
47/05/12
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na pronájem keramické dílny pro
Kurz keramiky pro dospělé při ZŠ Mníšek ve výši 4.000,- Kč
48/05/12
ZO projednalo a schválilo finanční dar pro Sbor dobrovolných hasičů Mníšek na
Hasičskou soutěž pro okrsky Chrastava a Hrádek n. N. ve výši 6.000,- Kč.
49/05/12
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na ukazatel okamžité rychlosti
u ZŠ z rozpočtu Libereckého kraje - Grantový fond č. 20
50/05/12
ZO projednalo a schválilo jmenování nové kronikářky obce Mníšek - Bc. Hany
Čepičkové. Mgr.Ladislav Ulrych ukončil činnost kronikáře k 31. 12. 2011.
51/05/12
ZO projednalo a schválilo jmenování náhradního ověřovatele zápisu ing.
Mejstříka
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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Mateřská škola - Dětský úsměv je nám odměnou
30. květen mohl být jako každý jiný, ale pro děti z mateřské školy v Mníšku
se stal dnem plný zábavy a překvapení. Dopoledne nás navštívili kamarádi z
polské mateřské školy. Společně jsme se vydali za pokladem. Cestu nám trošku
ztížil náš školní skřítek, který nám vždy připravuje různé nástrahy. Tentokrát to
byly úkoly, které děti cestou za pokladem plnily. O to více děti potěšil poklad plný
dobrot, který nám sponzorským darem věnovala paní Čulíková.
Po krátkém odpočinku nás čekalo ještě odpoledne plné soutěží a zábavy. Děti
měly možnost skotačit na skákacím hradu, plnily úkoly, které pro ně připravili
starší kamarádi ze základní školy pod vedením paní vychovatelky Koprnové.
Celé odpoledne měli možnost rodiče strávit společně se svými dětmi. Někteří též
pomohli s přípravou občerstvení a vybavením tomboly. Příjemnou tečkou bylo
malování na obličej. Rázem se zahrada stala útočištěm mnoha filmových bytostí
i zvířátek. Byl to prima den, plný radosti a zářivých dětských očí. Proto ještě
jednou děkujeme všem, pro které je dětský úsměv a radost odměnou.
		

Za MŠ: Petra Sadílková

základní škola
Školní rok 2011 – 2012 se chýlí ke konci…
Opět končí další školní rok, je tedy čas za ohlédnutím zpět. Škola je nejen
institutem vzdělávání, ale také místem pro nejrůznější aktivity, projekty, kroužky,
ale i místem setkávání veřejnosti. Ve škole pracovala celá řada kroužků, v nichž
mohly děti trávit svůj volný čas a také se něčemu přiučit. Byly to dramatický
kroužek, kroužek hry na kytaru, angličtina hrou, kroužek břišních tanců,
přírodovědný kroužek, keramický kroužek, kroužek sportovních her, či výtvarný
kroužek. Velice mě těší, že se do vedení kroužků kromě pedagogů také zapojují
rodiče našich žáků nebo další externisté, kteří nabídku volnočasových aktivit
rozšiřují. Za to jim všem děkuji. Co se nám podařilo? Určitě to je celá řada aktivit
a projektů. Uvedu například podzimní harmonizačně poznávací pobyt pro žáky
1. stupně, tradiční Vánoční slavnosti, další setkání školních klubů, tentokrát
v Liberci na ZŠ Lesní, projekt Celé Česko čte dětem, či sportovně turistický
pobyt ve Splzově u Malé Skály. Stále probíhá projekt EU – peníze školám,
díky kterému jsme si mohli vybavit učebny interaktivními tabulemi a digitální
technikou pro zpestření výuky. V realizaci je pak projekt „Biozahrádka všemi
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smysly“ či projekt „Aleje“. Na prázdniny pak opět chystáme příměstský tábor
„Prázdniny nejen s keramikou“ a paní Mirka Šebková připravuje „Tábor pro
tančící i netančící dívky“.
Letos poprvé byly testovány znalosti žáků 5. a 9. tříd. Jednalo se o generálku
a od příštího školního roku budou již testy naostro. Žáci se kromě tradičního
učení ve školních lavicích zúčastňovali i mimoškolních vzdělávacích akcí, které
vždy pečlivě vybíráme tak, aby byly pro výuku přínosné. Letos ukončí základní
vzdělávání 13 žáků 9. 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

Stavba vatry 21. 4. 2012

Také letos někteří chlapci a ženy nezapomněli a přišli stavět vatru, aby na den
Čarodějnic bylo co pálit. Někteří spoluobčané pochválili, jiní zkritizovali tento
den, který se dle mého názoru vydařil. Náš nový člen osazenstva hospůdky Petr
Baďura přispěchal se svou velkou rukou na čtyřech kolech, aby klády podával
o nic méně silným hochům, kteří balancovali bez zajištění skoro ve vzduchu a
klády skládali do tvaru vatry. Jiní připravovali dřevo potřebné na menší ohně pro
opékání buřtíků.
A naše „hospodská“? Ta si zahrála na Mamu Kami, od rána ji měli chlapci po
ruce, točila jim pivečko, které teklo proudem, aby nežíznili, vařila gulášek, aby
měli oběd. Byl to krásný pohled na ta zaprášená těla, jak všichni mlčky dlabali
až měli boule za ušima. Byl to fajn den, všem bych chtěla jménem Hospůdky na
hřišti moc poděkovat a tiše doufám, že i příští rok se najdou opět dobrovolníci,
i ti kteří třeba ještě nikdy stavět nebyli a přijdou pomoci stavět vatru. Moc to pro
nás znamená. Také velice děkujeme Obecnímu úřadu, který zajistil dřevo na tuto
akci, protože bez dřeva by nebyla vatra ani Pálení čarodějnic.
Nyní jmenovitě, kdo se na stavbě podílel: Ševčíková Jana a její sestra, Peřina
Milan, Holubec Bedřich, Holubec Pavel, Mansfeld Aleš, Diviš Saša, Strnad
Otta ml. a st. Macek Martin, Kobrč Martin, Medek Ondra, Homolka Vláďa a
Kolomazník Martin, Moravec Zbyněk, Vrabec Vláďa a Walter Aleš, Baďura Petr,
Brádka Bohdan a Mužík Jiří. Všem ještě jednou veliké díky hoši a dámy.
Ráda bych se zmínila o dni Pálení čarodějnic. Počasí se vydařilo, byla neskutečně
hojná účast, každý rok je snad větší, což je dobře. Blažena Votrubová, Mirka
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Kubišová a Lenka Červinková si vzaly na starost průvod, který byl také úspěšný,
jen dětí bylo 130, plus jejich doprovod, takže nás byla pěkná šňůra, každé
dítko z průvodu dostalo buřtíka, kterého si mohlo opéci. Dospěláci měli po ruce
občerstvení, pivo, limo a jiné alko i nealko nápoje, hrála hudba k tanci od našich
Odpadlíků. Pro ty, kteří rádi kritizují, i přes to, že jsme měli a na každou podobnou
akci máme na točení piva tři pípy a každá má dva kohouty, tak se bohužel na
ráz nedá natočit pivo pro všechny najednou, a tím odbourat fronty hned. Věřte,
že se snažíme udělat maximum, aby se na každého co nejdříve dostalo, ale
pípy se také musejí chladit, když to pípa nestíhá, tak pivo pění, a tím se nám
točení prodlužuje. Tak bych vás lidičky chtěla poprosit o trpělivost pro příští akce.
Snažíme se co to jde. Velký dík také patří těm, kteří stáli za pípami nebo u grilu,
i těm, kteří přišli druhý den ráno uklízet. Jinak se večer povedl a na příští Pálení
čarodějnic vás tímto za všechny zvu. Děkujeme, že jste přišli.
S přáním pěkného dne Jana Holubcová
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Loupežnická pěšina 2012 – jubilejní 40. ročník
Klub českých turistů v Mníšku uspořádal v sobotu 19. května 2012
turistický pochod a cyklojízdu pod názvem Loupežnická pěšina
pěšky i na kole.
Pochodu se zúčastnilo celkem:
					

1 138 účastníků pěší
216
“
cyklo

Pěší byly 4 trasy a cyklo 5 tras do Jizerských a Lužických hor.
Na trase
pěší:

8 km bylo 796 účastníků Cyklo:
15 km
254
“
25 km
64
“
40 km
24
“

Z celkového počtu:
pěší se zúčastnilo: 349 dětí,
cyklo
“
25 dětí,

30 km
50 km
50 km
80 km
100 km

JH 73 cyklistů
JH 100
“
LH 23
“
JH 12
“
LH
8
“

441 žen a 348 mužů
58 žen a 133 mužů			

Účastníci pochodu obdrželi Diplom, občerstvení na trasách i v cíli.
Velký úspěch měl i dobrý makovec. Účastníci cyklo na trasách
nad 50 km navíc obdrželi tričko.
Počasí bylo velmi pěkné. Trasa na 8 km letos nebyla náročná, což
se líbilo hlavně starší generaci. Všichni účastníci pochodu byli velmi spokojeni. V cíli hrála známá mníšecká kapela „Odpadlíci“,
kterým děkujeme. K jubilejnímu 40. ročníku byla vydána výroční
turistická známka a na prodej bylo tričko s loupežníkem.
Na přípravě a technickém zabezpečení pochodu i cyklo pracovala
většina členů odboru turistiky a mnoho našich příznivců. Děkujeme za finanční i věcné dary přátelům turistiky.
B. Daněčková
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hlásíme se – jsme tady…
Dne 11. 5. 2012 jsme přivítali v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Mníšku Janu Dentonovou, Barboru Grösserovou, Rozálii Hakovou, Daniela Holce, Davida Kačera a Františka Šantrocha.
Těchto 6 miminek se postaralo o dosud nejhlučnější vítání občánků v Mníšku. Svými hlásky dávali noví občánci všem účastníkům
najevo, že jsou tady. Chvílemi byly jejich hlásky silnější než hlasy
učinkujících.
Nikdo se však na ně nezlobil, ba naopak, dobrá nálada provázela
celý obřad. Děkujeme všem za účast a novým občánkům přejeme
na cestě životem jen to nejlepší…
							
Václav Harmáček
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výzva magistrátU

Platí do 31. 12. 2012

Platí od 1. 1. 2013

Na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
byly přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P
osobám se zdravotním postižením.
V případě, že bylo k průkazu mimořádných výhod vydáno i zvláštní
označení O1, je možné ho využívat do ukončení doby jeho platnosti
(respektive platnosti přiznaných mimořádných výhod), ale nejpozději
do 31.12.2012. Výměnu stávajícího označení O1 za parkovací průkaz
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
(označení O7) provádí na základě žádosti Magistrát města Liberec, odbor
sociální péče.
K výměně je třeba doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru
35x45 mm a předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Při vydání nového
parkovacího průkazu je nutno odevzdat stávající označení O1.
Úřední doba odboru sociální péče, odd. sociálních činností (Uran1.p.,
kancelář č. 2):
pondělí, středa: 08,00 – 17,00 hod.
pátek: 08,00 – 14,00 hod.
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Tenis v roce 2012

První turnaj v letošním roce odehrály ženy již 4. února na dvou kurtech
v Rochlické hale. Do turnaje ve čtyřhře byly jednotlivé páry losovány.
Dobře organizovaný turnaj byl hrán systémem „každý pár s každým“ a z
časových důvodů jen na dva sety (nikoliv vítězné). Pouze poslední utkání nemohlo být dohráno. Přesto se ženy bez problémů dohodly a díky
bodovému systému (prohra v obou setech 0 bodů; remíza každý pár á
1bod a vítězství v obou setech 2 body) byly výsledky spravedlivé. Bez
jediné prohry zvítězil generačně vyzrálý, skvěle hrající pár Marie Tiché
se Zdenou Prokopovou.
Výsledky utkání

Utkání

Soupeřky

Skóre

Body

1-2

Prokopová, Tichá M. - Tichá P., Kárníková

6 : 4; 6 : 0

2:0

3-4

Kvapilová, Vítková - Červinková, Votrubová

5 : 6; 4 : 6

0:2

5-1

Švandová, Hálková - Prokopová, Tichá M.

2 : 6; 4 : 6

0:2

2-3

Tichá P., Kárníková - Kvapilová, Vítková

2 : 6; 6 : 0

1:1

4-5

Červinková, Votrubová - Švandová, Hálková

5 : 6; 6 : 5

1:1

1-3

Prokopová, Tichá M. - Kvapilová, Vítková

6 : 2; 6 : 1

2:0

2 -4

Tichá P., Kárníková - Červinková, Votrubová

6 : 2; 3 : 6

1:1

3-5

Kvapilová, Vítková - Švandová, Hálková

2 : 6; 6 : 2

1:1

1-4

Prokopová, Tichá M. - Červinková, Votrubová

6 : 1; 6 : 0

2:0

2-5

Tichá P., Kárníková - Švandová, Hálková

5:6

0:1

POŘADÍ

Skóre

Body

1.

Prokopová, Tichá M.

48 : 14

8

2.

Červinková, Votrubová

32 : 41

4

3.

Švandová, Hálková

31 : 36

3

4.

Tichá P., Kárníková

26 : 32

2

5.

Kvapilová, Vítková

26 : 40

2
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Druhý turnaj v otevřené dvouhře žen byl sehrán již na antukovém kurtu
v Mníšku v sobotu 26. května s tím, že některá utkání byla sehrána již
ve čtvrtek 24. 5. 12. Dvanáct přihlášených dívek, dam i zralých žen bylo
rozlosováno do dvou skupin, kde se hrálo systémem „každá s každou“
na jeden set do šesti her. Za nerozhodného stavu 5 : 5 se hrála zkrácená
hra - TB. Utkání o třetí místo a finále bylo hráno na dva vítězné sety. Ve
skupinách získal vítěz 2 body, poražená v TB 1 bod, poražená 0 bodů.
Všechny hráčky podávaly vynikající výkony a praly se o každý míček.
Škoda, že se hned ve svém úvodním utkání zranila jedna s favoritek
turnaje Mirka Kárníková a musela z turnaje odstoupit. Jak ve skupinách,
tak i v jednom utkání čtvrtfinále došlo k neuvěřitelným zvratům a otočení
zcela jasných výsledků. Velkým překvapením turnaje se stala Petra Tichá, která skončila na třetím místě. V očekávaném finále se stejně jako
vloni střetly Maruška Tichá se Zdenkou Prokopovou. Opět vyhrála běhavá, nezdolná „oběma rukama božsky hrající tenisová trvalka“ Zdenka
Prokopová, která kromě několika cen získala i putovní pohár – novinku v
turnaji žen. Blahopřejeme!
Velmi dobrá bezkonfliktní dámská společnost zakončila turnaj důstojným vyhodnocením, dobrým papáním a neméně vybraným pitím.
Celkové výsledky ve skupinách:

pořadí

Skupina A

skóre

body

1.

Prokopová Zdena

24 : 8

8

2.

Tichá Maruška

20 : 11

6

3.

Kubišová Eliška

18 : 19

4

4.

Červinková Lenka

14 : 18

2

5.

Kvapilová Jana

4 : 24

0

6.

Kárníková Mirka

6:4

skreč

pořadí

Skupina B

skóre

body

1.

Vítková Broňa

30 : 9

16

2.

Tichá Petra

29 : 11

9

3.

Švandová Verča

23 : 18

6

4.

Janďourková Adéla

19 : 21

5

5.

Votrubová Bláža

10 : 28

2

6.

Böhmová Jana

6 : 30

0
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Zápasy o konečné pořadí
1A – 4B

skóre

Prokopová Zdena - Janďourková Adéla

6:1

2B – 3A

Tichá Petra - Kubišová Eliška

6:2

1B – 4A

Červinková Lenka - Červinková Lenka

6:2

2A – 3B

Tichá Maruška - Švandová Verča

6:4

Prokopová Zdena - Tichá Petra

6:1

Červinková Lenka - Tichá Maruška

0:6

o 3. místo

Tichá Petra - Vítková Broňa

6 : 4; 6 : 0

Finále

Prokopová Zdena - Tichá Maruška

6 : 2; 6 : 3

Závěrečná tabulka turnaje
1.

Prokopová Zdena

2.

Tichá Maruška

3.

Tichá Petra

4.

Vítková Broňa

2. 6. 2012
Šilhavý Miroslav

hádanka

Kde se v Mníšku nachází ledopád?(nápovědu poskytne pan J. Kolář)
Své odpovědi zasílejte na email mnisek.obec@volny.cz
První tři správné odpovědi budou odměněny
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BIO ZAHRÁDKA VŠEMI SMYSLY aneb jak to všechno začalo.
18.dubna se zrodil nápad založit školní bio zahrádku, kterou by si děti vybudovaly, založily, osázely a obhospodařovaly. Vznikl tak projekt, který byl nazván „
Bio zahrádka všemi smysly“. Po důležité poradě co bude třeba, se o den později
žáci třetího ročníku vrhli do práce.
Místo určené: prostranství za budovou školy vedle uložiště kol.
Pondělí 23. dubna – začínáme.
Nebylo třeba děti dvakrát přemlouvat. Ze školní budovy vylétly jako draci a nebyly k zastavení. Popadly hrábě, lopaty, vidle, kolečka a šlo se na věc. Do záhonů bylo během jednoho týdne vloženo všechno co lze rozložit. Základem byl
papírový karton, na který jsme umístili popadané klacky z okolí potoka Jeřice a
shrabané listí se suchou trávou. Následoval mulč s kravským hnojem, hlína a
kompost. Paní kuchařky dodávaly bio odpad z kuchyně. Do takto připravených
záhonů si děti v pátek 27. dubna sázely ředkvičky, hrách, fazole, mrkev a dýně
dohromady s bylinkami a zkusmo i pšenici. V rámci tohoto projektu vznikly nejenom záhony pro zeleninu, ale i relaxační plocha s ohništěm, kterou jsme v okolí
školy postrádali. Oslava byla veliká. Dětské šampaňské teklo proudem, zpívalo
se o sto šest a buřtíky byly na novém ohništi opečené do křupava. Ruku k dílu
přiložili i prvňáčci. S dětmi se do projektu zapojili i rodiče, kteří vozili kompost a
hnůj ze svých zahrad, sazenice, bylinky a celkově nás v práci podporovali. Pan
traktorista z obecního úřadu vozil a vozil. Hlavním sponzorem akce byla PILA
FACEK, která dodala prkna na opěrné stěny záhonů a kůru. Díky všem jsme
vše mohli dokončit. Děkujeme. Velmi příjemné bylo zastavení každého kolemjdoucího, který práci ohodnotil a dětem pochválil.
Výukové tabulky
Výukové tabulky doplňují školní bio zahradu. Jejich smyslem je rozšířit vědomosti spojené nejen s pěstováním rostlin, ale i s okolní přírodou, která je součástí.
Každé stanoviště bude zahrnovat další aktivity, které si bude řídit vyučující. Tyto
aktivity budou doplněny metodickými pomůckami, které hravou formou prohloubí
vnímání a poznávání žáka. Bio zahrada tak přesáhne hranice předmětu prvouky.
A tím je za námi jeden týden, který utekl jako voda. Udělali jsme spoustu práce,
která nás spojovala, bavila a navedla na myšlenku, že když se opravdu chce,
tak všechno jde. Už víme jak založit záhonky, jak se pokládají hrábě, aby se o
ně člověk nepřerazil, jak vyměřit rovnoběžky a nařezat kusy dřev na stejné díly
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v přírodě a bez pravítka, jak zasadit bylinku a založit ohniště. Klidně si můžeme
napsat písemnou práci na téma obojživelníci neb žab bylo v potoce dost. A taky
víme, že tím to nekončí. Teď se musíme o svojí zahrádku pěkně starat, zalévat
a kontrolovat ji. Takže tím vším to teprve všechno začíná.		
				
Mgr. Jana Pospíšilová
učitelka 3. třídy a autorka projektu

Den dětí v ZŠ Mníšek

Ve středu 30. 5. 2012 se uskutečnil na ZŠ Mníšek Den dětí. Zúčastnily se ho
také děti z polské partnerské školy. Den dětí proběhl ve znamení sportovních
klání. Jednotlivá družstva složená vždy z dětí od 1. do 7. třídy se utkala v různých disciplinách, které byly rozptýlené po určené trase. Mezi soutěžní discipliny
patřila například střelba lukem, hod míčkem na cíl, hod na koš, běh s překážkami, atd. Po ukončení a vyhodnocení soutěže jsme s našimi polskými přáteli
navštívili ZOO v Liberci. Počasí nám přálo, takže Den dětí se vydařil ke spokojenosti všech.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Pozvánka na obranářský závod psů

Tímto Vás srdečně zveme na 2. ročník obranářského závodu psů „O pohár obce
Mníšek u Liberce“. Závod se uskuteční dne 14. července 2012 na fotbalovém
hřišti v Mníšku u Liberce. První psovod se svým psem nastoupí k provádění
soutěžních disciplín cca v 9,00 hodin.
				
Za organizační tým M. Kobrč

INZERCE

Základní škola a Mateřská škola v Mníšku
přijme školníka
Nástup: 1. září 2012
Požadavky:
bezúhonnost, řemeslná zručnost, časová flexibilita
K dispozici je dvoupokojový byt v budově školy. Manželský pár je výhodou.
Životopis a motivační dopis zasílejte do 20. 7. 2012 na adresu: ZŠ a MŠ Mníšek,
Oldřichovská 198, 463 31 Chrastava, nebo na mail zs-mnisek@iol.cz
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Akce – Pronájem Svatebního Altánu a příslušenství
Obsah balíčku - Altán s podšívkou, 22 ks židlí s potahy na židle, Stůl,
potah ubrus, koberec 50 cm šířka, 4m délka, koberec červený kulatý,
dekorace na stůl, 2 ks broušené skleničky, pozlacená váza, polštářek
na prstýnky, Andělíček bílý, kyblík na přípitek, svíčka, psací pero, bílé
svatební kamínky, počet židlí dohodou i více. Přivezeme tam, kam jen
budete chtít. Dekorace květin a doprava dohodou.

Tel: 602 241 251

daniel.kachman@ seznam.cz
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Dětský den v Mníšku
Za pěkného počasí proběhl 2.6.2012 v naší obci Den dětí. Kulturní program doplnila místní hudební skupina Odpadlíci. Poděkování patří představitelům Obce Mníšek za organizaci celého dne, L. Ptáčkovi a jeho přátelům za přípravu sportovních soutěží pro děti, a také všem sponzorům,
kteří umožnili pořízení věcných cen pro soutěžící děti.

Sponzoři dětského dne

Haklová Renata, Veselý David, Otto Gudas, Moravec Zbyněk,
Autodíly Petr Štork, Nástrojárna Mníšek, Baránek Pavel, Akvaristika Mníšek, Čulíková Vladimíra, Rajn Ivan, Zámečnictví Petr
Vyhlídka, Potraviny –Jaromíra Slezáková, Mocca Liberec, Autočalounictví Ivan Lid, Radouš Petr, Starožitnictví Petr Bareš,
Ryška Jaroslav, Slevstav-Václav Slezák, Slestav-Aleš Langr,
Pila Facek, Střechy Reiner, Batima Mníšek, Červinka Václav,
GRS –Veroslav Kollert, Metafo Fojtka, Střechy Davmar, Beryol
Mníšek-čerpací stanice, Restaurace Chlív
Všem velice děkujeme !
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