č.1

Mníšecký
zpravodaj

leden - únor 2011

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Čas ubíhá různě - podle toho s kým.
Shakespeare William
(anglický dramatik a básník)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 8. 12. 2010
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek

127/12/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci zázemí
sportovního areálu v Mníšku z rozpočtu Libereckého kraje
128/12/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Obnovu stříšek kostela sv.
Mikuláše z Fondu kulturního dědictví LK vč. zajištění dofinancování z rozpočtu
Obce Mníšek
129/12/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu pomníku na čp.
1026/2 v Mníšku z dotace Min. národní obrany ČR na opravu pomníků – vč.
zajištění zapsání do evidence válečných hrobů
130/12/10
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na sportovní činnost – motokros –
pro Jaromíra Romančíka ve výši 5.000,- Kč
131/12/10
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 221/2 v k. ú. Mníšek u Liberece dle
návrhu smlouvy od JUDr. Radima Engelmaiera, likvidátora (Československé
automobilové opravny, s. p. Liberec „v likvidaci“ Kladenská 4, Liberec) za 1.740,Kč
132/12/10
ZO projednalo a schválilo uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– „elektr. přípojka – zemní vedení NN – ČEZ – přípojka pro p. č. 11/1 a st.p.č. 139
v k. ú. Mníšek u Liberce
133/12/10
ZO projednalo a schválilo výstavbu čekárny na autobus. zastávce v Liberecké
ul. u čp. 222
134/12/10
ZO projednalo a jmenovalo zapisovatelem pí Škodovou
135/12/10
ZO projednalo a schválilo sloučení kulturní komise a komise pro občanské
záležitosti a do kulturní komise jmenovalo p. Vacka V., p. Ulrycha, p. Harmáčka
a pí Vackovou
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136/12/10
ZO projednalo a jmenovalo inventarizační komisi ve složení Bc. Čepičková, pí
Drobná, pí Pavlíková
137/12/10
ZO projednalo a jmenovalo školskou radu ve složení p. Slezák, ing. Mejstřík, pí
Bekešová (Oldřichov v H.)
138/12/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011
příjmy 		
14,974.000,- Kč
výdaje		
14,974.000,- Kč
Výdaje budou čerpány v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2010.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu 2011 po jeho schválení.
139/12/10
ZO
projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2010 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu a
nakládání se stavebním odpadem a zrušuje vyhlášku č. 2/2006
140/12/10
ZO projednalo a schválilo nové směrnice pro obec vzhledem ke změně účtování
od 1. 1. 2010
141/12/10
ZO projednalo a schválilo koeficient 1 pro stanovení daně z nemovitosti pro r.
2011
142/12/10
ZO projednalo a schválilo pověření starosty obce schvalováním případných
rozpočt. změn, které se uskuteční po schválení rozpočtového opatření č. 5/2010,
v prosinci 2010, týkajících se rozpočtu obce. Provedené rozpočtové změny
budou předloženy Zastupitelstvu Obce Mníšek ke schválení v lednu 2011.
143/12/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2010
rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření
příjmy		
23,634.999,- Kč
výdaje		
23,634.999,- Kč
144/12/10
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na akci „Cyklostezka“ a na technický dozor investora v rámci akce „Doplnění
infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek“
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 5. 1. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
1/01/11
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních
prací na stavbách v rámci obnovy obce po povodni a jmenovalo komisi pro výběr
dodavatele ve složení: p. Slezák, p. Vacek, ing. Mejstřík a pí Škodová
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.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 12. 1. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
2/01/11
ZO projednalo a schválilo místní poplatky pro r. 2011 ve stejné výši jako v r.
2010, tj.
psi
1 pes 200,- Kč, každý další 300,- Kč, důchodci platí 50,- Kč
odpady 500,- Kč/ osoba
3/01/11
ZO projednalo a schválilo Plán investičních akcí Obce Mníšek na r. 2011 a 2012
dle přílohy č. 5
4/01/11
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2010
po provedeném rozpočtovém opatření:
příjmy		
24,339.667,66 Kč
výdaje		
24,339.667,66 Kč
5/01/11
ZO projednalo žádost o příspěvek na odstranění škod po povodni a poskytnutí
příspěvku neschválilo, neboť nebyly shledány důvody pro jeho vyplacení. Objekt
nebyl povodní zasažen.
6/01/11
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 945/3 a 947/2 v k. ú. Fojtka
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7/01/11
ZO znovuprojednalo a schválilo vybudování pomníku obětem válek na ppč.
1026/2 v k. ú. Mníšek u Liberce dle usn. 79/06/10 a ruší usnesení č. 129/12/10.
Bude vybudován jednoduchý pomník – starosta p. Slezák pověřen k zajištění
návrhů na podobu pomníku.
8/01/11
ZO projednalo a schválilo jmenování bytové komise – členové všichni zastupitelé,
předsedkyně pí Drobná
9/01/11
ZO projednalo a schválilo směnu ppč. 1387/2 v majetku obce za ppč. 1022/4 a
1022/5 v k. ú. Fojtka (přístup k čp. 93)
10/01/11
ZO projednalo a schválilo odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 375/2010
Sb. k 1. 1. 2011
11/01/11
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj
12/01/11
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním
poplatku ze psů, zrušuje se vyhláška č. 1/2006
13/01/11
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, zrušuje se vyhláška č. 1/2006
14/01/11
ZO projednalo a schválilo pořízení nového územního plánu Obce Mníšek
15/01/11
ZO projednalo stížnosti občanů na provoz hospůdky na hřišti a pověřilo starostu
p. Slezáka k prověření situace a zjednání nápravy
16/01/11
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu – pí Pavlíkovou
17/01/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace č. LB/1029/S – Regionální
operační program NUTS II Severovýchod na projekt „Doplnění infrastruktury
cestovního ruchu v obci Mníšek“
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 9. 2. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
18/02/11
ZO projednalo a schválilo poskytnutí sponzorského daru – finančního
příspěvku pro r. 2011 Společnosti pro Jizerské hory ve výši 5.000,- Kč
(Ukliďme Jizerky)
19/02/11
ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
s Telefónicou 02 – stavba podzemního vedení veřejné komunikační
sítě pod označením „11010-036946 DZP-Mníšek (LB), Ke Střelnici ppč.
578/12,KR“ na ppč. 1775/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
20/02/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na Hasičský bál ve výši
5.000,- Kč s tím, že akce bude řádně vyúčtována
21/02/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na uspořádání letního
dětského tábora pro děti ze ZŠ Mníšek – letní tanečně-výtvarný tábor –
ve výši 12.500,- Kč s tím, že akce bude řádně vyúčtována
22/02/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Grantového fondu
Libereckého kraje – Obnova venkova - program č. 17 na obnovu střechy
na budově Obecního úřadu Mníšek vč. zajištění dofinancování z rozpočtu
Obce Mníšek
23/02/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Grantového fondu
Libereckého kraje – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích č. 20 na dodávku a montáž ukazatele
okamžité rychlosti u ZŠ ve směru od Liberce na ppč. 1028/109 v k. ú.
Mníšek u Liberce vč. zajištění dofinancování z rozpočtu Obce Mníšek
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24/02/11
ZO projednalo a schválilo poskytnutí úvěru na akci Doplnění infrastruktury
cestovního ruchu v obci Mníšek od ČSOB ve výši 16,7 mil. Kč
25/02/11
ZO projednalo a schválilo záměr výstavby kulturního centra obce Mníšek
a schvaluje realizaci dle studie prezentované firmou Projektový ateliér
David, zároveň schvaluje vypsání výběr. řízení na zpracovatele projektu

Místní poplatky za odpad a ze psů v r. 2011
V r. 2011 zůstává výše poplatků stejná jako v r. 2010, tzn.:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč za 1
osobu
Poplatek ze psů:
			
			

1 pes				
1 pes – důchodci		
každý další pes		

200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2011.
U odpadů je možno poplatek zaplatit ve dvou splátkách v případě, že je
poplatek odváděn společným zástupcem za více osob.
		
Rok 2009
Rok 2010

Výdaje za odpady		
Příjem na odpady
(obec zaplatí firmě ASA)
(obec obdrží od občanů)
1 087 430,- Kč			
723 750,- Kč		
1 006 425,- Kč			

Výdaje za odpady – Povodně 2010
462 300,- Kč
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720 136,- Kč

Informace o našich zastupitelích.....
Volbami do Zastupitelstva obce Mníšek ve dnech 15.– 16.10.2010 byli zvoleni:
strana č. 2 – Budoucnost naše a našich dětí
Arnošt Suchomel 46 let – zvolen 166 hlasy
strana č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy
Vladimír Vacek 64 let – zvolen 117 hlasy
strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů:
Kamila Drobná 40 let - zvolena 466 hlasy
Roman Slezák 43 let - zvolen 453 hlasy
Hana Pavlíková 53 let - zvolena 397 hlasy
Kurt Effenberger 70 let - zvolen 362 hlasy
Hana Čepičková 35 let - zvolena 357 hlasy
Gisela Škodová 61 let - zvolena 352 hlasy
Jaroslav Mejstřík 36 let - zvolen 307 hlasy
V Mníšeckém zpravodaji budeme veřejnosti představovat námi zvolené
zastupitele.

Roman SLEZÁK, nar. 3. 3. 1967 v Jablonci nad Nisou
S výjimkou místa narození žil spolu s rodiči a starší setrou Olgou trvale v Mníšku,
kde také navštěvoval mateřskou a základní školu. V mládí se rád zapojoval do
sportovní činnosti v kroužku basketbalu a později v rámci organizace Svazarmu
také ve střelbě z malorážky. Po ukončení povinné školní docházky se rozhodl
pro učební obor v potravinářském průmyslu. Po celou dobu mládí a až do doby
dospělosti měl a má mimořádný zájem o minulé události v obci a v nejbližším
okolí. Vždy ho také doprovázela sběratelská vášeň, kterou získával historicky
cenné památky a trofeje, které pečlivě ošetřuje a shromažďuje. O této jeho
mimořádně prospěšné činnosti mnoho lidí ani neví. Je to soukromý koníček, který
ho provází již od dětství. Nelituje času, navštěvuje různé výstavy a významné
burzy v celé republice. Na svých cestách a procházkách po obci a blízkém okolí
rád využívá fotoaparát, zachycuje současné podoby obce a doplňuje tak svůj
početný archiv i historických záběrů, které pak i pro nás všechny zveřejňuje v
Mníšeckém zpravodaji jako místopisné hádanky a dokumenty.
Po získání praxe v mateřském podniku následovala vojenská povinnost,
kterou plnil v letech 1986 – 88 v tehdy známém vojenském prostoru Jince na
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Příbramsku. Po návratu do civilu nastoupil v Liberci do Libereckého průmyslu
masného pod názvem LIMAP. Pro odbornou teoretickou i praktickou zdatnost
byl v podniku pověřen funkcí vedoucího mistra masné výroby, což znamenalo
řídit kolektiv 30 zaměstnanců s velkou odpovědností již proto, že se jedná o
činnost v potravinářství s nutnou potřebou záruky kvality a hygieny.
Změna politického a hospodářského uspořádání našeho státu po roce 1989
přivedla Romana Slezáka a jeho manželku k úvahám o soukromém podnikání v
prodejnách obchodu s potravinami a v řeznictví v Mníšku. V soutěži s tehdejším
vedoucím těchto prodejen přistoupili jako jediní na stanovené podmínky a ujali
se soukromého podnikání v naší obci v oboru POTRAVINY k velké spokojenosti
celé naší veřejnosti
Trvalé bydliště, život s rodinou ve svém nově postaveném rodinném domě
a zaměstnání v obci mu konečně umožnilo také aktivní zapojení do veřejného
života, o který měl vždy nezištný zájem. Proto kandidoval ve volebním období
2002 – 2006 a byl zvolen za člena zastupitelstva obce v Mníšku. Byl aktivním
v plnění úkolů. Po 2 letech, kdy vznikla potřeba obsadit funkci místostarosty při
zaměstnání, byl vybrán a zvolen do ní na zbytek volebního období. Pan Slezák
velmi brzy poznal plnou tíhu tohoto poslání, neboť starosta obce pan Miloslav
Florian vážně onemocněl a řízení obce padlo právě na Romana. I když to pro
něho byla obtížná práce, zvládal ji s pomocí ostatních zastupitelů velmi dobře.
Aby nebylo úkolů právě málo, slavila obec 100 let od vybudování a napuštění
2 přehrad na našem území. Nebylo to právě lehké období, ale místostarosta
se opravdu staral. Bylo nutné připravit pro tak významné výročí řadu úkolů,
jako např. pozvat významné státní osobnosti, zapojit tisk do propagace, zajistit
pozvání občanů z obce i z okolí, postarat se o občerstvení a o náplň zábavy
pro dvoudenní shromáždění veřejnosti, atd. atd. Bylo toho hodně, ale podle
slov senátora ČR MUDr. Přemysla Sobotky, hejtmana Severočeského kraje
pana Skokana a dalších činitelů kraje se Mníšek tak významné akce zhostil na
výbornou. Všichni uvítali, že se mohl oslav osobně zúčastnit také náš starosta
Miloslav Florian. Přednesl projev a rád poseděl se vzácnými hosty. I to byla
jedna ze zdařilých teček za významnou slavností.
Brzy nastaly přípravy dalších voleb 2006 – 2010. Dosavadní starosta již
nekandidoval. Ale úspěšný závěr minulého období zřetelně naznačil, koho zvolit
příštím starostou obce Mníšek. Byl to dosavadní již osvědčený místostarosta
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Roman Slezák. Volbami přišla značná řada současných i několik nových
odpovědných a iniciativních zastupitelů. Starostův zřetelný a náročný volební
program přijalo celé nové zastupitelstvo za svůj a dnes již můžeme vyjádřit
plnou spokojenost s jeho průběhem, protože velmi přispěl k zlepšení vzhledu a
potřeb obce. Dokumentuje to i pro každou domácnost vydaný sborník fotografií
jednotlivých akcí nové výstavby a úprav stávajícího majetku obce. Namátkou:
rekonstrukce v bytovém domě č. 244, také v ordinaci praktického a zubního
lékaře spojené s výměnou střešní krytiny na pavilonech mateřské školy, úpravou
některých tříd v ZŠ, komunikace na Slovákově a Ke Hřišti se současnou
výstavbou nového oplocení mateřské školy či výměnou oken v ZŠ za plastová.
Nově bylo upraveno přilehlé okolí základní školy s chodníkem až ke staré
hasičské zbrojnici. Mezi mimořádně záslužné a potřebné akce bylo vybudování
Hospůdky na hřišti, zakoupení dopravního vícemístného hasičského auta spolu
s rekonstrukcí zbrojnice a pořízení nové kompletní venkovní omítky a střechy
kostela. Nelze zapomenout také na úplně nové vybudování víceúčelového hřiště
u základní školy v hodnotě 7 milionů korun. Ve výčtu různých rekonstrukcí a úprav
bychom mohli pokračovat. Tak bohatý rok to byl! Starosta i zastupitelstvo plně
osvědčily své mimořádné kvality zaměřené hlavně pro dobro dětí i dospělých v
naší obci. Děkujeme.
A už jsme vstoupili do dalšího volebního období pro léta 2010 – 2014. Dosavadní
úspěchy našeho zastupitelstva nebyly náhodné a ocenila to i naše veřejnost.
Vždyť z 9 zastupitelů je 7 opětovně zvoleno. Mají naši důvěru. Veřejnost očekává,
že nezklamou ani nyní a ještě pomohou zapojit zbývající 2 nové. Co nás hlavně
čeká? Úprava okolí přehrady ve 3 etapách: chodník kolem celé přehrady,
výstavba občerstvovacího zařízení podobného starému a vyhovující plovárna.
Starosta na veřejném zasedání již představil záměr vylepšení obchodního
centra s úpravou na kulturní vyžití obyvatel v novém sále a s novými prostorami
pro obecní úřad. Ze stávajícího OÚ může vzniknout zdravotní středisko, neboť
mateřská škola již potřebuje svůj třetí pavilon. Copak by ještě obec potřebovala?
Místo po pile se nabízí pro výstavbu domova s pečovatelskou službou. Plány
na 4 roky jsou bohaté a jistě by byly potřebné. Záleží na nás všech, když naše
zastupitelstvo nám již dokázalo, že nemluví „do větru“. Držme si nejen palce, ale
„DRŽME POHROMADĚ“. Dílo se podaří.
Z manželství Jaromíry a Romana Slezákových vzešly dcery Karolína narozená
5. 5. 2000 a dcera Kristýna narozená 11. 6. 2010.
Mgr. Ladislav Ulrych
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mateřská škola
I tento rok prošel naší mateřskou školou Mikuláš s doprovodem. Děti od
rána byly zvědavé a čekaly trochu s obavami. Jaký bude Mikuláš a hlavně
jaký čert, a co anděl? Nakonec si s nimi zazpívaly a zatancovaly. Vždyť je
čekal balíček plný dobrot, který nám připravila paní vedoucí Slezáková.
Oči dětem svítily spokojeností.
Vánoční slavnosti
Začalo zimní období, a tak nám děti začaly marodit, včetně personálu.
Ale nakonec přece děti potěšily rodiče, přátelé, kamarády pěkným
vystoupením. Zahrály pohádku, zatancovaly, zazpívaly. Pochlubily se
novými hračkami pod stromečkem. Užili jsme si sváteční pohody, kterou
si děti odnesly do svých domovů. Jistě i doma si užily krásné svátky a
využily sněhovou nadílku!
Za MŠ: Janoušková
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Základní škola
Vánoční slavnosti
V neděli 5. prosince 2010, proběhly v základní škole v Mníšku již tradiční
vánoční slavnosti.
Letos v trochu jiném pojetí. Během nedělního odpoledne se pro žáky,
rodiče, ale i pro ostatní návštěvníky školy otevřely prostory keramické
dílny, chemické laboratoře, počítačové učebny, družiny…Děti tvořily
výrobky a i jinde mohly předvést svoji šikovnost. Za každou činnost
dostávaly razítka, za která si mohly vytočit na kole štěstí odměnu.
Na chodbách školy měli návštěvníci možnost zakoupit si v rámci
vánočního jarmarku výrobky dětí. Na prodej se totiž děti vždy těší nejvíce
a v mnohých rodinách mu předchází velká příprava. K zakoupení zde
byla spousta nápaditých výrobků.
Nechyběla ani kavárna, kde si rodiče mohli při kávě v klidu popovídat a
okusit předvánoční sladkosti.
Slavnosti byly zakončeny „andělskou nadílkou“. U rozsvíceného
stromečku si všichni společně zazpívali koledy a každý dostal od anděla
malý dáreček.
Věříme, že si návštěvníci vánočních slavností vychutnali kouzlo
přicházejících vánoc.
Školní družina má nového kamaráda
V listopadu se naše družina zapojila do projektu „Bodlinka ve škole“.
Nejprve jsme pro ježka připravili domeček a potom nám paní lektorka ze
záchranné stanice vyprávěla o životě ježků. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací. Nyní je Bodlinka v naší péči. Ještě ji trochu
vykrmíme, potom zazimujeme a na jaře vypustíme do přírody. Nebojte
se – ježek je veterinárně vyšetřen.
Jana Deduchová
vychovatelka školní družiny
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Setkání šikovných dětí
V lednu se mníšecká škola ujala hostitelské funkce při pořádání již
tradičního setkání šikovných dětí. Kromě našich dětí se ho zúčastnily
děti ze dvou libereckých škol - ZŠ Husova a ZŠ Lesní. Téma letošního
setkání bylo pro děti jistě zajímavé. Odehrávalo se totiž v duchu „jak se
radovaly děti v zimě za dob našich babiček“.
Společně jsme povečeřeli brambory na loupačku s tvarohem.Venku
jsme večer vytvořili sněhové lampičky a vypustily lampiony štěstí . Při
svíčkách si pak děti zkusily, co obnášelo draní peří. Ráno vytvořilo každé
družstvo model ledové královny. Jakmile vysvitlo sluníčko, vyrazili jsme
si užít zimní radovánky: děti si za velkého nadšení vyzkoušely jízdu na
dobových lyžích a saních. Další atrakcí pro děti bylo vaření oběda. V
kotlíku na ohništi jsme si totiž venku uvařili guláš. Odpoledne jsme pak
vyrazili do lesa, abychom na stromy pověsili pochutiny pro zvířata, které
jme sami vytvořili.
Zejména děti z Liberce odjížděly v podvečer domů plné zážitků a nových
zkušeností.
Jana Deduchová a Marcela Kolarovičová
organizátorky setkání
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Zápis budoucích prvňáčků
V pátek 28. ledna proběhl v mníšecké škole slavnostní zápis budoucích
prvňáčků. K zápisu se dostavilo celkem 22 dětí se svými rodiči. Připravili
jsme pro ně ve školní jídelně malé občerstvení, aby si ukrátili dobu
čekání. Zápis probíhal v 1. a 2. třídě v přízemí. Připravenost dětí na školu
zjišťovaly paní učitelky z prvního stupně a pan učitel, který je jedním ze tří
mužů – učitelů, kteří ve škole učí (a jsme rádi, že je máme). Některé děti
byly hodně šikovné, jiné trpěly trémou. Všechny děti si odnášely malé
dárečky, ze kterých byly nadšené. Při organizaci zápisu nám jako každý
rok aktivně pomáhali žáci z vyšších ročníků, kterým touto cestou děkuji.
Jejich zájem svědčí o tom, že mají ke škole pěkný vztah. Letos přišlo
k zápisu hodně dětí, u kterých bude ještě posuzována školní zralost a
pravděpodobně jim bude doporučen odklad školní docházky. Přestože
jich bylo u zápisu poměrně dost, očekáváme, že do první třídy nastoupí
přibližně 15 dětí.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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Body studio nad přehradou
Chatařská ul.,Mníšek

Cvičení pro každého
Pondělí:
Úterý:

10.00 - 11.00hod - PILATES - začátečníci
17.00 - 18.00hod
18.00 - 19.00hod - ZUMBA
Čtvrtek: 17.00 - 18.00hod - ZUMBA
18.00 - 19.00hod - PILATES - pokročilí
/rezervace na tel. 736760104/
Vstupné 50,-Kč
možnost permanentky - Pilates + ZUMBA 1200,-Kč/pololetí.
T ě š í m s e n a V á s.
Lenka Šebová, sebova@quick.cz,
www.bodystudiomnisek.webnode.cz
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