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březen - červen 2011

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Humor je solí země. Kdo je jím dobře
prosolený, vydrží dlouho čerstvý.
Karel Čapek (spisovatel)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. 3. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
26/03/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na ppč. 1843/1 v k. ú. Mníšek u Liberce č. IV-124009473/VB/2 – akce „LBC – Mníšek (ppč. 1956) – AES 95, AYKY 25
pro nový RD“ uzavřenou s ČEZ Distribuce, zastoupenou společností
Eliprom spol. s r. o.
27/03/11
ZO projednalo a schválilo pořizovatele nového Územního plánu obce
Mníšek pí Simonu Stočkovou (firma Europ, a. s., Liberec)
28/03/11
ZO projednalo a schválilo zadání zakázky na zpracování zadávací dokumentace na akci „ZŠ a MŠ Mníšek – realizace úspor energie“ společnosti
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
29/03/11
ZO projednalo a schválilo Základní údaje zadávací dokumentace na akci
„ZŠ a MŠ Mníšek – realizace úspor energie“
30/03/11
ZO projednalo a schválilo výběr 5 firem, kterým bude zaslána zadávací
dokumentace na akci „ZŠ a MŠ - realizace úspor energie“, a to:
1. Status, a. s.
2. BREX, spol. s r. o.
3. Fireo, s. r. o.
4. OSF 2000,s. r. o.
5. SYBAN, s. r. o.
Hlasování: 8, 0, 0
31/03/11
ZO projednalo a schválilo připojení obce k Výzvě Města Chlumec nad
Cidlinou se žádostí na vládu a Parlament ČR, aby byly již od roku 2012
účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1.000 do 10.000.
Výzva je v souladu s požadavkem pracovní skupiny obcí II. typu pod
SMO ČR.
32/03/11
ZO projednalo a schválilo provozování občerstvení na přehradě Fojtka
v letní sezóně 2011 – ppč. 1091/1 v k. ú. Mníšek u Liberce – p. Miloslavu
Bagačovi
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33/03/11
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MS Mníšek za r.
2010
hospodářský výsledek		
75.551,75 Kč
a souhlasí s jeho přídělem do rezervního fondu v celkové výši 75.551,75
Kč.
34/03/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu stříšek kostela sv. Mikuláše na Ministerstvo kultury prostřednictvím Magistrátu Liberec vč. zajištění dofinancování akce
35/03/11
ZO projednalo a schválilo nabídku na zajištění akce „Den dětí“ v Mníšku
dne 4. 6. 2011 od firmy S group SPORT FACILITY MANAGEMENT,s.r.o.
		

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 13. 4. 2011 v zas. místnosti Obecního úřadu Mníšek
36/04/11
ZO projednalo a schválilo nevyrovnaný schodkový rozpočet na rok 2011
v objemu 37,351.988,- Kč.
Schodek bude kryt převodem
zůstatku na účtu z r. 2010.
37/04/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na ppč. 1819/3 a 1836 v k. ú. Mníšek u Liberce č. IP12-4002578/03– akce Lbc, , Mníšek-přípojka NN-Linhartová, výstavba
nového vrchního vedení – s ČEZ Distribuce Děčín
38/04/11
ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na ppč. 1843/1 v k. ú. Mníšek u Liberce – akce vodovodní
přípojka pro RD na stpč. 318 – s p. Birkou
39/04/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV12-4003919/VB1 na ppč. 1871 a 1734/1 v k. ú. Mníšek u Liberce – akce
zemní kabel NN – s ČEZ Distribuce Děčín, zastoupenou firmou EMJ
Frýdlant
40/04/11
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 209/1, 209/4, 209/5 a 207 v k.
ú. Mníšek u Liberce od soukromé majitelky – celková výměra 2.209 m2
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41/04/11
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na zpracovatele
dokumentace návrhu Územního plánu Mníšek a jmenovalo výběrovou
komisi ve složení: p. Suchomel, p. Vacek, p. Slezák, náhradník p.
Effenberger
42/04/11
ZO projednalo Návrh metodiky zpracování komunitního plánu
Mikroregionu HRACH a jmenovalo pí Drobnou jako zástupkyni obce pro
řešení záležitostí občanů a jejich potřeb v oblasti sociální
		

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. 5. 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
43/05/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na ppč. 1723/1 a 1723/2 v k. ú. Mníšek u Liberce č.
IP-12-4002562/03 – stavba „Mníšek, Langrová – přípojka NN, uložení
nového kabelu NN“ s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
44/05/11
ZO projednalo žádost Klubu českých turistů Mníšek a schválilo finanční
příspěvek na akci Loupežnická pěšina pěšky i na kole ve výši 10.000,- Kč
a vzalo na vědomí oznámení o uspořádání akce
45/05/11
ZO projednalo nabídku na kamerový systém v obci za 78.693,- Kč od
firmy Jakub Louda – slaboproudé systémy – bude znovu projednáno na
příštím jednání ZO
46/05/11
ZO projednalo a schválilo převod majetku do majetku příspěvkové
organizace ZŠ Mníšek
- převod truhlicového mrazáku zn. Liebherr GTS 36120 v celkové výši
10.548,- Kč do kuchyně školní jídelny
v ZŠ Mníšek
		
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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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 představujeme námi zvolené zastupitele.

Gisela Škodová, 62 let, místostarostka

Narodila se v Praze, její matka pochází z malé obce u Prahy, po ukončení studií
pracovala jako administrativní pracovnice v jedné pražské firmě a vystudovala
několik světových jazyků. Otec Heinrich Gräper se narodil v Hamburku a jako
námořník procestoval celý svět. Na podzim roku 1937 byl pro své antifašistické
názory zatčen a až do jara 1945 byl vězněn v několika koncentračních táborech
na území Německa. V dubnu 1945 se mu podařilo utéct z transportu. Vlak, který
přeživší vězně převážel přes Československo do rakouského Mauthausenu
do plynových komor, měl zastávku v Říčanech u Prahy. Zde se p. Gräperovi
podařilo spolu s dalšími 9 vězni z transportu uprchnout. Při svém útěku se dostal
do obce u Prahy, kde bydlela jeho budoucí manželka. Její rodina ho až do konce
války ukrývala a on se jim po válce „odměnil“ tím, že se oženil s jejich dcerou.
Mladí manželé se potom odstěhovali do Roztok u Prahy. Narodily se jim dvě
dcery Evelyn a Gisela. Matka pí Škodové onemocněla a na radu doktora se
přestěhovali do horského prostředí do Janských Lázní. Zde pí Škodová chodila
do 1. a 2. třídy ZŠ. V rodině se však udála tragédie, dcera Evelyn se ve věku 8 let
utopila. Rok na to se narodila další dcera Monika. Vzhledem k tomu, že rodičům
vše připomínalo tragédii, která se tam stala, odstěhovali se na základě inzerátu v
novinách do Hodkovic n. Mohelkou, kde pracovali v pohostinství. Zde pí Škodová
dokončila základní školu a poté vystudovala ekonomickou školu v Liberci. Po
ukončení školy nastoupila do Pozemních staveb – závodu Stavomontáže – do
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obchodního oddělení, kde pracovala 23 let, až do konce r. 1989. V r. 1972 se
provdala za Jaroslava Škodu, který pracoval jako vedoucí provozu v liberecké
plynárně. V letech 1972 až 1978 se jim postupně narodili dva synové Bernard a
Robert a dcera Lucie. V r. 1970 zakoupili rodiče p. Škody zde v Mníšku stodolu
na Slovákově, kterou postupně přestavovali na chalupu. Po předčasné smrti p.
Škody staršího potom v přestavbě pokračoval syn Jaroslav a od r. 1978 se tak
ze Škodových stali mníšečtí chalupáři.
Ve roce 1969 emigrovala spolužačka pí Škodové (Dagmar) do Švédska. Po celá
léta si dopisovaly, spolužačka během let několikrát navštívila Československo a
v r. 1982 pozvala svou spolužačku Giselu do Švédska, té se tato země velice
zalíbila pro svou čistotu a nádhernou přírodu. V létě roku 1989 přijela Dagmar
opět. Probíraly spolu život zde, celkovou politickou situaci a blbou náladu ve
společnosti. Manželé Škodovi se poté rozhodli, že budou emigrovat do Švédska.
Vyřizování všech dokladů pro odjezd trvalo 3 měsíce, vyjádřit se museli
zaměstnavatelé, ROH, KSČ, ředitelé jednotlivých škol, které navštěvovaly jejich
děti, školský odbor Okresního národního výboru, občanský výbor v místě bydliště
a samozřejmě Policie a švédská ambasáda. Nakonec všechna povolení získali
a 9. listopadu 1989 si vyzvedli víza na švédské ambasádě v Praze. Odjet však
mohli až o vánočních prázdninách v prosinci 1989, neboť jim školy nepovolily
vzít děti ze školy mimo prázdniny a Policie vydávala výjezdní doložky na přesný
termín pobytu. Za týden se udála sametová revoluce a po krátkém váhání a po
telefonickém hovoru se spolužačkou ve Švédsku odjeli s tím, že pojedou na
prázdniny a na místě se potom rozhodnou co dále. Země se všem zalíbila na
první pohled a příjezd z komunistické země do království s takovou úrovní jakou
má Švédsko byl pro ně šokem. Okamžitě se rozhodli, že si prázdniny prodlouží
a požádali o azyl. Vzhledem k politickému vývoji zde v Československu, kde
byl zvolen prezidentem Václav Havel, jim však žádost byla zamítnuta a v srpnu
r. 1991 se vrátili zpět. O byt v Liberci přišli, a tak se nastěhovali na chalupu do
Mníšku a přihlásili se zde k trvalému pobytu. Stěhování z Liberce do Mníšku
měřilo 2700 km (přes Švédsko). Nikdy svého rozhodnutí nelitovali, neboť život v
tak nádherné zemi jim přinesl mnoho cenných zkušeností a zážitků.
Po návratu přijali pí Škodovou zpět do bývalého zaměstnání, kde pracovala
již jenom necelý rok a potom přijala zaměstnání v soukromé směnárně svého
příbuzného, kde pracovala 7 let. Poté byla 2 roky nezaměstnaná a díky inzerátu
v Mníšeckém zpravodaji získala v dubnu r. 2002 zaměstnání na našem Obecním
úřadu, kde pracovala jako administrativní pracovnice až do odchodu do
důchodu v prosinci 2005 a potom na žádost bývalého starosty p. Floriana ještě
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do listopadových voleb v r. 2006. Ve volbách byla zvolena místostarostkou a v
této funkci již pracuje druhé volební období. Manžel Jaroslav po návratu začal
pracovat v České pojišťovně. Po krátké době se však osamostatnil a pracoval
jako pojišťovací makléř až do svého odchodu do důchodu v loňském roce.
K jejich zálibám patří cestování a turistika. V mládí trávila rodina Škodova
většinu dovolených sjížděním českých řek s partou vodáků, po narození dětí i
s nimi nebo na horách. Před šesti lety si zakoupili karavan, se kterým jezdí na
dovolené i na prodloužené víkendy. Mají celkem šest vnoučat, tři vnučky a tři
vnuky, kterým se snaží maximálně věnovat

Mateřská škola

V dnešní době takové nečekané překážky v práci , /odstávky vody , elektřiny,../,
dovedou zaskočit každého z nás. Zvlášť,když se musí zabezpečit nějakým
způsobem děti.Ve středu 23.3. byl v celém Mníšku vypnut elektrický proud.
Rozhodovali jsme se kam s dětmi vyrazíme, počasí bylo ještě nejisté. Nakonec
zvítězila varianta Lunapark Babylon. Měli jsme trochu obavy, zda tento výlet s
takovým množstvím dětí zvládneme, ale bylo to fajn. Děti se vyřádily v prolézacím
hradu , vyzkoušely kolotoč, vláček i jiné atrakce .Myslím , že jsme jeli všichni
domu spokojení a příjemně unavení!
První jarní den už je za námi, a tak se snad budeme těšit z lepšího počasí!
Vyrazíme do přírody, na výlety, budeme si užívat sluníčka.
O výletech vás budeme aktuálně informovat !
Za MŠ : Janoušková
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Dětské hřiště

Zve m e
v á s na nově vybudované dětské hřiště s celodenním
provozem (8,00 – 20,00 hod.), které slouží dětem z mateřské školy a
zároveň je přístupné i veřejnosti, aby ho mohly využít i maminky, které
jsou s dětmi na mateřské dovolené.
Zařízení pro volnočasové aktivity tohoto typu dosud v obci nebylo a
naším záměrem bylo rozšířit služby pro obyvatele (hlavně ty nejmenší) i
pro návštěvníky obce.
Z důvodu bezpečného provozu hřiště doporučujeme přečíst vyvěšený
návštěvní řád. Prosíme vás o dodržování podmínek a uvedených zákazů,
zejména zákaz volného pobíhání psů.
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Základní škola
Školní rok se přehoupl přes pololetí a pomalu se blíží ke svému konci.
Žáci 9. třídy již rozhodli o svém dalším studiu a přípravě na budoucí
povolání.Tentokrát ukončí 9. ročník 26 žáků - početně nejsilnější třída.
Do první třídy k nám kvůli velkému množství odkladů školní docházky
nastoupí pouze 14 dětí. Počet žáků ve škole bude tedy v příštím školním
roce nižší.
A nyní k akcím, které se ve škole uskutečnily a které připravujeme. V
březnu navštívili vybraní žáci naši partnerskou školu v polské Gozdnicy,
kde se zúčastnili slavnosti na uvítání jara. Součástí oslavy jara byl průvod
městem, sportovní soutěže a kulturní vystoupení. Na oplátku chystáme i
my společné sportovní klání.
Ve dnech 14. – 22. května pojedou 2 žáci a 4 učitelé v rámci projektu
Comenius na poslední závěrečné setkání do Turecka, kde pro nás naši
partneři připravili pestrý program. Zde bude dvouletý projekt ukončen. O
průběhu posledního setkání budeme informovat. Protože se nám projekt
velmi líbil a přinesl spoustu zajímavých setkání i nových přátelství,
rozhodli jsme se podat další žádost o zařazení do projektu Comenius.
Zda budeme úspěšní, se dozvíme v průběhu letních prázdnin.
Dále jsme se zapojili do celostátního projektu „Celé Česko čte
dětem“. V rámci tohoto projektu čekají děti setkání nejen s knihami,
ale i zajímavými osobnostmi. O připravovaných akcích souvisejících s
projektem vás budeme pravidelně informovat na webových stránkách
školy – www.zsmnisek.com. V neposlední řadě čekají děti v závěru
školního roku výlety a již tradiční sportovně turistický pobyt ve Splzově
u Malé Skály. Zahálet nebudeme ani o prázdninách. Pro děti chystáme
příměstský tábor „Prázdniny nejen s keramikou“, o který byl v loňském
roce velký zájem. V průběhu prázdnin získá škola „nový kabát“, proto
jsme uspořádali výtvarnou soutěž o nejlepší návrh fasády školní budovy.
Sešlo se mnoho pěkných prací. Za všechny přikládáme jednu ukázku.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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tanečně - výtvarný tábor pro dívky
PRO TANČÍCÍ I NETANČÍCÍ DÍVKY 1. AŽ 9.TŘÍDA
KDY: 8.-12.8.2011, denně				
pondělí - pátek od 7.45 do 16.00 h
KDE: ZŠ Mníšek u Liberce
PRO KOHO: dívky ve věku 6 - 15 let
PROGRAM: tancování 2 hodiny denně
výtvarné práce, ruční práce, zdobení triček
výroba doplńků potřebných k tanci,
sportovní aktivity, soutěže,
obědy a pitný režim zajištěn
CENA:

750,- Kč

PLACENÍ: hotově do 30.6.2011 p. Šebkové nebo na účet Fio 2700064020/2010
ZÁVĚR: Tábor bude ukončen tanečním vystoupením pro rodiče v pátek 12.8. v 16 hod.
Jste srdečně zváni!
KONTAKT: Mirka Šebková, tel.: 777 706 115, e-mail: mirka.sebkova@volny.cz
Nabízené hodiny břišních tanců v Mníšku, Stráži nad Nisou a v Liberci
PONDĚLÍ

15-16

17-18

18-19

ZŠ MNÍŠEK
začátečnice - děti

BODYS Mníšek
pokročilé

BODYS Mníšek
začátečnice

ÚTERÝ

20-21

BODYS Mníšek
pokročilé

STŘEDA

ZŠ MNÍŠEK
pokročilé - děti

ČTVRTEK

ZŠ STRÁŽ
začátečnice - děti

PÁTEK

19-20

ZŠ Stráž
začátečnice
DDM VĚTRNÍK
pokročilé

DDM VĚTRNÍK
začátečnice
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