č.3

červenec - srpen 2011

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Kdo z dálky se dívá, jasně vidí.
Ke každé věci je nutné mít odstup.
Konfucius (čínský myslitel)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 8. června 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek

47/06/11
ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod (dar) obci, a to ppč. 1599/3 – 18
m2 od manž. Šlajsových a ppč. 1600/3 – 24 m2 od p. Černého V. vše v k. ú.
Mníšek u Liberce – komunikace v ul. Ke Křížkům
48/06/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na akci Mníšecká osmička ve výši
5.000,- Kč a vzalo na vědomí oznámení o uspořádání akce – bude předloženo
závěrečné vyúčtování akce
49/06/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 4911/ULB/2011, kterou se převádí pozemek – pozemková parcela č. 1131/2 ostatní plocha, ostatní komunikace zapsaná v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV 60000 pro katastrální území Mníšek u Liberce, obec Mníšek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Mníšek
50/06/11
ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2010, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
bez výhrad
51/06/11
ZO projednalo a schválilo záměr výstavby zdravotního střediska (stavebnicový
systém) - na ppč. 1124/18, 1954, 1077/4, 1955, 1077/6, 1083/5, 1083/6 a stpč.
283 v k. ú. Mníšek u Liberce, které bude vybudováno v rámci Mikroregionu Jizerské podhůří.
52/06/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na dětský tábor ve SPLZOVĚ ve
výši 15.000,- Kč – bude předloženo závěrečné vyúčtování akce
53/06/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na příměstský tábor pro děti ZŠ
Mníšek ve výši 5.000,- Kč – bude předloženo závěrečné vyúčtování akce
54/06/11
ZO projednalo a schválilo zadání vypracování nové nabídky na kamerový systém v obci, který bude zatím umístěn v centru obce
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek,
konaného dne 13. července 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek

55/07/11
ZO po projednání schválilo předložené opatření obecné povahy, kterým se
vydává změna č. 6 ÚPO Mníšek ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho
nedílnou součástí a vydává změnu č. 6 ÚPO Mníšek ve znění předloženého
návrhu opatření obecné povahy a ukládá starostovi obce, aby zajistil oznámení
o vydání změny č. 6 ÚPO Mníšek ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění
56/07/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby č. BVB/11/045/LIB s RWE GasNet –
„Přeložka STL plynovodu PE d63-SO 501 – Povodňové škody 2010 – Mníšek
M3, přes Jeřici, vjezd k ul. Tovární“
57/07/11
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 1401/1 v k. ú. Fojtka – cca 200 m2
58/07/11
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 639/18 v k. ú. Mníšek u Liberce – 221 m2
59/07/11
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 285/12 v k. ú. Mníšek u Liberce – 25 m2
60/07/11
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 188/2 v k. ú. Mníšek u Liberce – 24
m2 – rozšíření komunikace
61/07/11
ZO projednalo novou nabídku na kamer. systém v obci a schválilo variantu č. 2
za 35.640,- Kč
62/07/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci Optimalizace vodního
režimu krajiny (povodňové opatření v centru obce) na Státní fond životního
prostředí ČR – Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizik povodní – Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
		
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.

Ing. Jaroslav Mejstřík, 37 let, zvolen 307 hlasy.
V OZ Mníšek je zařazen jako člen školské rady.

Narodil se v Liberci, kde také absolvoval základní, střední a vysokou školu –
Technickou univerzitu se zaměřením na ekonomiku. Po ukončení studia v roce
1998 začal pracovat jako ředitel akciové společnosti PALÁC SYNER, která se
starala o provoz a správu polyfunkčního domu v centru Liberce. Od roku 2004
mu přibyla funkce ředitele společnosti STADION, která spravovala sportovní
areál v Liberci a připravovala výstavbu multifunkční TIPSPORTARÉNY spolu s
dalším sportovním zázemím a aktivitami. To vše se zdárně podařilo a vdechl tak
aréně život plný zajímavých kulturních, společenských i sportovních akcí.
Dále v letech 2004 – 2008 zastával funkci viceprezidenta hokejového klubu BÍLÍ
TYGŘI.
V roce 2008 (na den přesně po deseti letech) ukončil všechny zmiňované
činnosti a začal se věnovat vlastnímu podnikání v oblasti developerské a v
získávání evropských dotací.
Je ženatý, manželka Petra se již dlouhodobě věnuje charitativní činnosti. Má 3
děti. Synové Jaroslav 11 let, Martin 8 let a novorozená Sarah.
V roce 2009 se přestěhovali z Liberce do Fojtky, kde postavili místo stávající
roubené chaloupky velký rodinný dům a žijí zde velice spokojeně.
Mezi jeho záliby patří lyžování, fitness, golf a cestování.
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Kamila Drobná, 41 let, zvolena 466 hlasy.
V zastupitelstvu je 3 volební období, při posledních volbách zvolena 466
hlasy. Jako členka zastupitelstva plní funkci předsedkyně bytové komise a je
členkou kontrolní komise.
Žije od útlého mládí, ale i po uzavření sňatku s Tomášem Drobným, v
Mníšku.
Nejprve s rodiči Daněčkovými a od roku 1999 s manželem a dnes již s 22letým
synem ve vlastním domě postaveném svépomocí. Po absolvování ZŠ v Mníšku
vystudovala Střední zdravotní školu v Liberci. Po maturitě nastoupila na 1 rok
na kojenecké oddělení Nemocnice Liberec. Následovala mateřská dovolená
spojená po jejím ukončení s péčí o přestárlou babičku Vašátkovou. V letech
1996 – 2005 pracovala jako zdravotní sestra u našeho obvodního lékaře MUDr.
Jindřicha Kuběnky až do jeho náhlé smrti. Pak v Mníšku zastupoval 1 rok MUDr.
Kleinhampel ze Stráže nad Nisou. Výběrové řízení na lékaře do Mníšku vyhrála
MUDr. Vacková, která zde ordinovala 3 roky. Paní Kamila u ní pracovala 2 roky.
Pak si na jeden rok vyzkoušela práci v nemocnici na onkologickém oddělení.
Zatím se MUDr. Vacková odstěhovala na Novoměstsko pod Smrkem. Paní
Drobná se vrátila k nám a s novou paní doktorkou Dikeochi pracuje spolehlivě
již 2 roky.
Paní Kamila si zvýšila svoji kvalifikaci studiem ve 40 odborných seminářích
a stala se od roku 2006 registrovanou zdravotní sestrou. To v praxi znamená
její pověření samostatnou prací v našem obvodu ke kvalifikovaným návštěvám
pacientů i v domácnostech mimo ordinační hodiny lékařky. Jsme tedy ve
kvalifikované péči našich zdravotníků.
Za mimořádnou pozornost stojí skutečnost, že rodina Vašátkova, Daněčkova a
Drobná jedno jest a my můžeme konstatovat, jak je dobře, že podobné generace
v obci žijí. Od hasičských myšlenek, obětavosti a opravdového nadšení dědy i
rodiny Daněčkovy.
Jak je dobře, že u nás „jablka nepadají daleko od stromu“. Děkujeme.
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Arnošt Suchomel, 47 let, zvolen 166 hlasy,
v zastupitelstvu je ve funkci člena kontrolního výboru

Od mládí žije v Mníšku, pochází z rodiny starousedlíků. Navštěvoval ZŠ v
obci, vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Liberci, obor pozemní
stavby. Po zdárné maturitě byl na podzim roku 1983 odveden k plnění základní
vojenské služby v Týništi nad Orlicí. Po jejím ukončení bydlel u rodičů a pracoval
u Státního statku Liberec – stavební středisko, a to až do roku 1992. Následovalo
zaměstnání u fy STAVO Frýdlant. Potom byl zaměstnán u firmy Brex, kde pracuje
dosud ve funkci stavbyvedoucí. V roce 1988 se oženil s Vlastou Svobodovou z
Nové Vsi, tkadlenou v podniku Bytex Vratislavice, nyní uklizečkou v ZŠ Mníšek.
V roce 1992 spolu zahájili výstavbu rodinného domu, do kterého se nastěhovali
v r. 1995. Z manželství se narodily dvě děti – dcera Andrea a syn Jan.
Arnošt se aktivně zapojil i do veřejného života zejména v místním tenisovém
klubu. V současnosti je starostou našeho Klubu českých turistů KČT. Jde o velmi
aktivní složku, která v obci organizuje již po čtyřicet let široko daleko známý a
hojně navštěvovaný turistický pochod Loupežnickou pěšinou. V průběhu let byla
11x účast větší než 2000 pochodujících a kolem 100 cyklistů.
Ani veřejný život mu není lhostejný. Již v době působení Miloslava Floriana
ve funkci starosty obce byl a je i v současnosti aktivním členem zastupitelstva
naší obce ve funkci člena kontrolního výboru.
Aktivita členů KČT naráží na problém nedostatku místa ke klubovým
schůzím ve vlastním zázemí. Zrodil se nápad, zda by nebylo možné za pomoci
OÚ pokračovat ve stávajících úpravách prvního poschodí hasičské zbrojnice
ve prospěch klubovny KČT Mníšek. Pan Arnošt Suchomel doufá, že svoji vizi
dotáhne k realizaci a náš KČT bude mít svoji klubovnu. Určitě si to zaslouží.

Zájezd na Zahradu Čech

Obecní úřad Mníšek pořádá v neděli dne 18. září 2011 zájezd do Litoměřic
na Zahradu Čech . Odjezd autobusu bude v 08.00 hod. od OÚ. Autobus bude
zastavovat na zastávkách na Liberecké ul., u OÚ a pak i ve Fojtce. Zájemci
hlaste se u pracovnic OÚ, které budou vybírat od dospělých částku 100,- Kč a
za děti 50,- Kč. Vstupné si bude hradit každý sám. V loňském roce byl zájezd
zrušen kvůli povodním, tak věřím, že letos využijete příležitosti Zahradu Čech s
námi navštívit.
			
Vladimír Vacek
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Mateřská škola
Maturita v mateřské škole
Nastal konec školního roku a pro 13 dětí z mateřské školy konec jedné důležité
životní etapy. Poslední den naše předškoláky čekala malá maturita, na které
předvedli rodičům i pedagogům, co se všechno naučili. Celé odpoledne bylo
obohaceno o vystoupení dětí z kroužku aerobiku pod vedením paní učitelky Ireny
Dočekalové. Všichni vše zvládli na jedničku a jejich snaha byla vždy odměněna
velkým potleskem. Školáci si odnesli drobnou pozornost pro vzpomínku na
mateřskou školu.
Budeme rádi, když na své zážitky, kamarády a paní učitelky nezapomenou a
přijdou se za námi do mateřské školy někdy podívat.

Školní rok 2010/2011 v mateřské škole
Školní rok utekl jako voda. Děti měly možnost v jeho průběhu prožít mnoho
zajímavého. V mateřské škole nás navštívilo několik divadel i kouzelník. Prožili
jsme společně předvelikonoční dílničku, se kterou nám velmi pomohlo několik
maminek dětí. Byli jsme na výletě na zámku v Loučni, na který nám přispěla
nadace Preciosa. Děti si mohly zasoutěžit na dětském dnu. Ten byl připraven
ve spolupráci s družinou základní školy v Mníšku. Dozvěděli jsme se mnoho
nového o Lesním dnu, na který nás pozvala Lesní správa pod vedením pana
Vacka. Přespali jsme ve školce, abychom odhalili školního skřítka, který hlídá
školku, když děti odcházejí domů. Zúčastnili jsme se společně se základní
školou projektu Celé Česko čte dětem. Veškeré pořádané akce byly pro děti jistě
velkým přínosem, vždyť učit se a poznávat prožitkem je to nejlepší, co můžeme
dětem nabídnout.
Rodičům i dětem přejeme prázdniny plné pohody a sluníčka.
Za MŠ Petra Sadílková
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Základní škola
Školní rok 2010 – 2011 skončil,
je proto čas na jeho zhodnocení.
Letošní školní rok probíhal opět ve znamení nejrůznějších aktivit a projektů.
Ve škole pracovala celá řada kroužků, především pod vedením paní učitelek
a vychovatelek, ale tentokrát i pod vedením občanů z řad veřejnosti. Například
fotbalový kroužek vedl student TU v Liberci Ondřej Šťastný a kroužek břišních
tanců paní Mirka Šebková. Za to jim oběma patří dík, neboť rozšířili nabídku
volnočasových aktivit. Letos jsme ukončili dvouletý mezinárodní projekt
Comenius – partnerství škol, který byl pro žáky i učitele přínosem. Dále proběhly
tradiční Vánoční slavnosti, setkání školních klubů, kdy jsme hostili žáky ze ZŠ
Lesní a ZŠ Husova z Liberce, tradicí se staly již harmonizačně poznávací pobyt
vždy na začátku školního roku a sportovně turistický pobyt ve Splzově u Malé
Skály na konci školního roku. Velký úspěch zaznamenal projekt Celé Česko čte
dětem, kterého se zúčastnila i mateřská škola.
Děkuji všem paním učitelkám, pánům učitelům a paním vychovatelkám za jejich
aktivitu, za organizaci všech projektů a za vedení kroužků. Aby škola mohla takto
fungovat, je potřeba nadšení a elán a to našim pedagogům rozhodně nechybí.
Letos ukončilo základní vzdělání 26 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 a na děti se budeme všichni těšit ve čtvrtek 1. září.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
Závěrečné setkání partnerských zemí projektu Comenius v Turecku
Závěrečné setkání zúčastněných zemí v projektu Comenius – partnerství škol
proběhlo ve dnech 14. – 21. května 2011 v Turecku. Na setkání přijeli zástupci
škol všech 5 zemí - Itálie, Slovenska, Francie Turecka a České republiky, aby
završili dvouletý projekt s názvem „Všechny řeky se vlévají do moře“. Turečtí
partneři pro nás měli připraven bohatý program.
První dva dny jsme strávili v Istanbulu, kde jsme zhlédli spoustu historických
památek. Např. světoznámé mešity Hagia Sophia, Modrou mešitu, areál
sultánova paláce Topkapi, rozlehlou podzemní cisternu na vodu pro případ, že
se město v minulosti ocitlo v nouzi a také jsme absolvovali projížďku lodí po
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Bosporu, kde jsme zahlédli i delfíny. Nechyběla ani návštěva velkého bazaru
plného nejrůznějšího zboží od koření, čajů, sušeného ovoce, oříšků až po
nezbytné suvenýry. Zaujala nás také pospolitost tureckých rodin, které trávili
společně neděli na pikniku u vody nebo v parcích. Bylo patrné, že rodina je vždy
na prvním místě.
Při společné večeři, jejíž součástí byl kulturní program, jsme se seznámili s
tradiční tureckou kulturou - lidovou hudbou a tanci.
Přes noc jsme dále cestovali autobusem do středu Turecka – Kappadokie. Tato
část je známá svými pískovcovými útvary – skalními městy, ve kterých měli
obydlí první křesťané. Ve skalních prostorách se kromě místností nacházely
také kostely se zachovalými malbami s křesťanskými biblickými motivy. Navštívili
jsme také výrobnu tureckých koberců. Zde jsme mohli vidět celý postup jejich
výroby , až ke konečné fázi - prodeje.
Naše další noční cesta směřovala do Malatye – města naší partnerské školy na
jihovýchodě Turecka.
Malatya je příjemné kurdské město s nádechem orientu v podhůří Nemrut Dagi.
Dominuje zde současná moderní výstavba. Město i s okolními vesnicemi má
750 tisíc obyvatel. V centru se nachází několik klasických otomanských mešit.
Malatya leží v blízkosti řek Eufratu a Tygridu, proto jsou zde velmi příznivé
podmínky pro pěstování ovoce, zejména meruněk. Meruňky, olivy, hroznové
víno – to jsou hlavní místní vývozní artikly. Město je rozděleno podle jednotlivých
profesí. V centru je nejživější část - bazar s ovocem, oříšky a potravinami. Dále
navazují uličky, v nichž mají své provozovny kovaři, truhláři a další řemeslníci,
prskají tu žhavé jiskry na všechny strany, jsou zde k vidění nejrůznější hrnce,
pece na chléb, kůže – zkrátka podívaná.
Ve škole nás vřele přivítali děti i učitelé. Předvedli nám svůj kulturní program a
pohostili nás.
A protože turecká škola byla koordinátorem projektu, zhodnotili jsme zde celý
projekt, doladili výstupy a zakončili tak naší dvouletou spolupráci. Školský systém
v Turecku je podobný jako náš. Základní škola však končí 8. ročníkem.
Jednou z největších turistických atrakcí této oblasti je tajemstvím opředená
památka Nemrut Dagi (hora Nimrotova). Nachází se uprostřed ničeho v horské
pustině. Na nejvyšším vrcholu 2150 m vysoké hory je navršená umělá pyramida
z kamení o výšce 50 m. Dovnitř se zatím nepodařilo nikomu dostat a tak její
účel není znám. Kolem stojí dvě skupiny soch v nadživotní velikosti, které dal
pravděpodobně vybudovat v 1.st před letopočtem římský vládce Antiochus.
Jedna skupina hledí na východ, druhá na západ a obě střeží vrcholek uprostřed.
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Při zemětřesení byly sochy poškozeny a dnes se jejich hlavy, které mají velikost
dospělého člověka, válejí kolem obrovských podnoží se zbytky kamenných těl.
Zde jsme měli možnost zhlédnout společně se stovkou dalších turistů východ
slunce, což je pro nás nezapomenutelný zážitek.
A závěr? Společně jsme se shodli na tom, že projekt splnil účel. Žáci jednotlivých
zemí ztratili zábrany a živě spolu konverzovali anglicky v rámci jazykových
možností. Pochopili, že jazyková výbava je pro budoucnost nezbytná. Při
partnerských návštěvách se seznámili s tradicemi, životem, kulturami, a
památkami jednotlivých zemí a při práci na projektu se naučili vzájemné
spolupráci a toleranci.
Mgr. Věra Rosenbergová, ředitelka školy

vítání občánků

Dvě plus šest
Jedná se o dvě děvčata a šest chlapců, jejichž rodiče přijali naše pozvání na
slavnostní Vítání občánků dne 7. května 2011.
Přivítáni byli Magdalena Melčová a Tereza Trojanová, dále pak Tomáš Bílý,
Patrik Bujok, Petr Cimrman, Matěj Franců, Jakub Hudák a Jan Sedlář.
S hezkými verši a písničkami přišli naši školáci pod vedením paní vychovatelky
Jany Deduchové. O pěkný průběh slavnosti se postarali rodiče, hosté, organizátoři
a především naši malí spoluobčánci. Jim přejeme do života vše nejlepší a jejich
rodičům co nejvíce rodičovských úspěchů.
					
Václav Harmáček
			
předseda komise pro občanské záležitosti
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III. Ročník mikroregionu „Jizerské Podhůří“ ve
fotbalovém turnaji konaném 25. 6. 2011 v Mníšku
V sobotu 25. 6. 2011 se uskutečnil turnaj v kopané dospělých na hřišti v Mníšku.
Pod patronací starostů obcí Nová Ves – pana Müllera; Oldřichov v Hájích – pana
Tichého; Mníšek – pana Slezáka se turnaje zúčastnilo pět mužstev. Pozvání
na tento turnaj obdržela mužstva z minulých ročníků, patřící do mikroregionu
„Jizerského podhůří“.
Pořadatelem turnaje byla obec Mníšek, která přivítala hosty z Polska FC
Gozdnica, dále FC Gasservis, TJ Sokol Oldřichov v Hájích a dva týmy z Nové
Vsi. Turnaj byl hrán systémem „každý s každým“ ve zkrácených časech 2 x 20
minut s minimálními přestávkami mezi zápasy. Zahájen byl již v 8.15 hodin a
skončil slavnostním ukončením v 17.00 hodin. Dobrá úroveň turnaje potěšila
jistě všechny přihlížející příznivce fotbalu. Nejhezčím utkáním byl souboj
Gasservisu proti „A“ týmu Nová Ves, které skončilo nerozhodným výsledkem
1 : 1. Obě mužstva celý turnaj absolvovala bez porážky a jen díky lepšímu
skóre zvítězil v turnaji „A“ tým Nové Vsi před Gasservisem. Naopak nejhorším
utkáním byl nervózní souboj polského účastníka FC Gozdnica s „A“ týmem Nové
Vsi. Bylo to jediné utkání, ve kterém musel rozhodčí vyloučit na každé straně
po jednom „nejčipernějším borci“. Třetí místo získal bojovný polský tým FC
Gozdnica. Na čtvrtém místě skončilo sympatické mužstvo z Oldřichova v Hájích,
které neobhájilo loňské druhé místo. Na pátém místě skončilo dorostenecké
mužstvo Nové Vsi, vedené nejvyšším a velmi dobře hrajícím hráčem Petrem
Patrmannem. S jedinou výjimkou byla všechna utkání sehrána v přátelském
duchu a dobře odřízená rozhodčími OFS Liberec, slečnou Veronikou Kovářovou
a pány Pavlem Kozákem, Jakubem Kubátem a Petrem Coufalem.
V 17.00 hodin vyhlásil ředitel turnaje pan Šilhavý konečné výsledky, včetně
vyhlášení nejlepšího střelce. Všechna družstva obdržela diplomy a poháry
starostů dle umístění. Odměněn byl nejlepší střelec turnaje Zeman z Oldřichova
v Hájích, který nasázel ve čtyřech utkáních osm branek! Největším a nejmilejším
překvapením turnaje byl perfektní a bezchybný výkon rozhodčí slečny Veroniky
Kovářové! Ceny předávali starostové obcí Oldřichov v Hájích pan Tichý, Nové
Vsi pan Müller a obce Mníšek pan Slezák.
Poděkování patří pečlivému pořadateli panu Jelínkovi, obci Mníšek a všem
ostatním organizátorům turnaje. Samozřejmě i velmi dobře fungujícímu
občerstvení, které obstaral personál „Hospůdky na Hřišti“ již od 7 hodin až do
hodin pozdních.
Všichni účastníci se těší na další plánované ročníky fotbalových turnajů
Mikroregionu „Jizerského Podhůří“. Čtvrtý ročník v příštím roce budou pořádat
přátelé z Polska v Gozdnici.
Šilhavý Miroslav
V Mníšku 26. 6. 2011
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Výsledky jednotlivých utkání:
SOUPEŘI
FC Gasservis

VÝSLEDEK
-

FK Nová Ves dorost

4:0

-

FK Nová Ves „A“

2:5

Švanda 2x; Prášil; Smejkal
TJ Sokol Oldřichov v Hájích
Zeman 2x

Řezka 3x; Holčák; Abrahám

FC Gozdnica

-

Ciepielowski

FC Gasservis

1:2

Louda 2x

FK Nová Ves „A“

-

Kouba 4x; Holčák

FK Nová Ves dorost

5.1

Šisler

TJ Sokol Oldřichov v Hájích

-

Zeman

FC Gozdnica

1:3

Nems; Ciepielowski; Bernat

FC Gasservis

-

Švanda

FK Nová Ves „A“

1:1

Řezka

FC Gozdnica

-

Kleszynski; Bernat 2x; Ciepielowski 2x;
Zadovski
TJ Sokol Oldřichov v Hájích

6:1

Medek
-

Zeman 2x; Radzinievičus

FC Gasservis

3:4

Louda 2x; Švanda; Prášil

FC Gozdnica

-

Ciepielowski; vyloučen: Zielinski
FK Nová Ves dorost

FK Nová Ves dorost

FK Nová Ves „A“

1:2

Šisler; Řezka; vyloučen: Malaga
-

Novák; Patrman

TJ Sokol Oldřichov v Hájích

2:5

Zeman 3x; Pechatý; Nýdrdle
Konečné pořadí turnaje

Pořadí

Mužstvo

Body

Skóre

1.

FK Nová Ves „A“

10

13 : 5

2.

FC Gasservis

10

11 : 5

3.

FC Gozdnica

6

11 : 6

4.

TJ Sokol Oldřichov v Hájích

3

11 : 14

5.

FK Nová Ves dorost

0

4 : 20

Nejlepší střelec: Zeman – TJ Sokol Oldřichov v Hájích
Rozhodčí: Kovářová Veronika, Kozák Pavel, Kubát Jakub, Coufal Petr
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osmý ročník mníšecké osmičky
aneb dobří holuby se vracejí.

V sobotu 18. 6. 2011 v 9.00 byl odstartován osmihodinový maratón na horských kolech. Šlapalo se
od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať vedla kolem přehrady, Fojtkou nahoru, pokračovala
přes les na Skalky (711m.n.m.) a Zaječím dolem zpět. Okruh měřil 13 km a převýšení bylo 350m.
Na startu se sešlo 26 mužů a 4 ženy.
Letošní M8 byla poznamenána lijavcem od samého rána, takže závodníkům připravil opravdu těžkou trať. Bahno, spousta uvolněných kamenů a mokrého listí vytvořilo podmínky, že někteří poslední
úsek tratě v délce jednoho kilometru nezvládli vyjet ani jedinkrát. Samotný závod byl ale bez deště.
Ač podmínky tratě byly velice náročné a nenasvědčovaly nějakým velkým výkonům, opak byl
pravdou. Pro vítězství si přijel Spurný Milan z Varnsdorfu a vytvořil rekord tratě s jedenácti okruhy.
Další zkušený borec ze Stráže nad Nisou Herčík Míra si vybojoval druhé místo na bedně s deseti
okruhy v osobním rekordu. Nakonec po tuhém boji a s velkými zdravotními problémy urval třetí místo
také s deseti okruhy liberecký Tuž Jaroslav, který do letošního roku držel rekord M8.
Mníšečtí borci letos měli silné zastoupení a pečlivě se připravovali od samého jara na tento drsný
závod. Ač při startu Petr Vlastík měl defekt a deseti minutový handicap si vezl celý závod, tak z osmy
okruhy se umístil nejlépe. Vybojoval devátou příčku.
11. místo Plíhal Petr (osm okruhů)
14. místo Rozycki Robert (osm okruhů a v osobním rekordu)
16. místo Tajmr Martin (osm okruhů a v osobním rekordu)
22. místo Jedinák Jan (šest okruhů)
Ženy se rvaly s tratí stejně dobře jako muži. Kordová Adéla z Liberce, která již zvítězila v roce 2009,
tak po tuhém boji porazila se šesti okruhy Hruškovou Marcelu, která obhajovala vítězství z loňského
roku. Třetí stupínek s pěti okruhy vybojovala Frieserová Eliška.
Bohužel družstvo bylo pouze jedno, takže bez konkurence si stoupli na bednu bratři Markové.
M8 zaznamenalo další rekord. Ač menší počet závodníků startoval oproti loňským ročníkům,
tak kvalita borců stoupá. Průměrně závodníci ujeli 91,4 kilometru a vystoupali společně 8,4 krát na
Everest…
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Osmihodinový maratón, který je velice fyzicky náročný, tak všichni absolvovali bez jediného zranění
a zdravotník od vodní záchranné služby s dokonale vybavenou zdravotnickou dodávkou nemusel
zasahovat ani jedinkrát.
Děkuji všem, kteří mi pomáhají realizovat tento závod jak
finanční hotovostí, věcným
darem, tak i pomocí. Každý
cyklista odcházel s hodnotnou
cenou a diplomem.
Všem díky…
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Grebson

výsledky 8. ročník 2011
počet kol

čas

km →

m↑

1.

KORDOVÁ ADÉLA

ženy

6

07.08.00

78

2100

2.

HRUŠKOVÁ MARCELA

6

+ 41.00

78

2100

3.

FRIESEROVÁ ELIŠKA

5

08.00.00

65

1750

4.

KOFROŇOVÁ LENKA

3

06.10.00

39

1050

počet kol

čas

km →

m↑

muži
1.

SPURNÝ MILAN

11

08.11.00

143

3750

2.

HERČÍK MÍRA

10

07.42.00

130

3400

3.

TUŽ JAROSLAV

10

4.

KRAMER FRANTIŠEK

9

5.

VALEŠ JIŘÍ

9

6.

IHRING ZDENĚK

7.

URBANEC DAVID

05.00

130

3400

07.37.00

117

3150

+

06.00

117

3150

9

+

29.00

117

3150

9

+

32.00

117

3150

+

8.

DVOŘAN STANISLAV

9

9.

PETR VLASTIK

8

10.

FABIÁN VÍT

8

11.

PLÍHAL PETR

8

12.

MAREK PETR

13.

BRODSKÝ TOMÁŠ

14.
15.

+

47.00

117

3150

07.21.00

104

2700

+

04.00

104

2700

+

09.00

104

2700

8

+

17.00

104

2700

8

+

28.00

104

2700

ROZICKY ROBERT

8

+

29.00

104

2700

SOKOL PETR

8

+

31.00

104

2700

16.

TAJMR MARTIN

8

+ 01.01.00

104

2700

17.

MAREK JIŘÍ

7

07.30.00

91

2450

18.

KRÁL MIROSLAV

7

+

03.00

91

2450

19.

KÁCOVSKÝ ROBERT

7

+

06.00

91

2450

20.

LOUDÁT VÁCLAV

7

+

09.00

91

2450

21.

KYSELA PAVEL

6

06.16.00

78

2100

22.

JEDINÁK JAN

6

+

28.00

78

2100

23.

ŠOUREK STANISLAV

6

+

24

PEROUTKA MARTIN

5

25.

ČIVRNÝ JIŘÍ

5

+

26.

ŽALIO LUBOMÍR

5

DRUŽSTVA
průměr

1. MARKOVI

7,4
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36.00

78

2100

00.06.10

65

1750

47.00

65

1750

+ 01.50.00

65

1750

91,4

2462

Loupežnická pěšina pěšky i na kole
Klub českých turistů v Mníšku uspořádal v sobotu 21. května 2011
39. ročník turistického pochodu a cyklojízdu pod názvem
Loupežnická pěšina pěšky i na kole.
Pochodu se zúčastnilo celkem:
				

1 038
190

účastníků pěší
“
cyklistů

Pro pěší bylo připraveno 5 tras a pro cyklisty také 5 tras do Jizerských a Lužických hor.
Na trase pěší:
		
		
		
		

8 km bylo 729 účastníků
15 km 244
“
25 km 41
“		
35 km 14
“
		
50 km 10
“

Z celkového počtu pěší se zúčastnilo
Z celkového počtu cyklo se zúčastnilo

315 dětí,
19 dětí,

Cyklo:

30 km JH
50 km JH
50 km LH
80 km JH
100 km LH

63 cyklistů
56
“
58
“
2
“
11
“

426 žen a 297 mužů
48 žen a 123 mužů			

Účastníci pochodu obdrželi Diplom, občerstvení na trasách i v cíli. Velký úspěch měl i tradiční makovec. Účastníci cyklo na trasách nad 50 km navíc obdrželi tričko.
Trasa na 8 km byla náročná, Opět jí šlo nejvíc účastníků. Zápisy účastníků v naší kronice Loupežnické pěšiny jsou pochvalné, ale i poukazují na náročnost a délku trasy na 8 km. V cíli hrála účastníkům známá mníšecká kapela „Odpadlíci“. Odměněn byl nejvzdálenější účastník. Pochodu se také
zúčastnily 3 děti narozené v roce 2011. První účastník, který došel do cíle na trase 50 km obdržel
poukaz v hodnotě 300,- Kč do baru TOP STAR v Liberci.
Na přípravě a technickém zabezpečení pochodu i cyklo pracovala většina aktivních členů odboru
turistiky a mnoho našich příznivců. Děkujeme za finanční i věcné dary přátelům turistiky.
B. Daněčková

historická událost v naší obci

Vážení spoluobčané,
ačkoliv se letecké neštěstí na našem hřbitově stalo před více než 45 lety, věřím, že se najde očitý
svědek, který nám tuto tragickou událost příspěvkem připomene v příštím Zpravodaji.
Roman Slezák
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pozvánka na obranářský závod psů
Tímto Vás srdečně zveme na 1. ročník obranářského závodu „O pohár obce Mníšek u Liberce“.
Závod se uskuteční dne 20. srpna 2011 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

očkování psů
Dne 6. 9. 2011 proběhne očkování psů na obvyklých místech
( 1 vakcína 60,- Kč )
Mníšek
Fojtka

18.00 – 18.45 hod.
18.50 – 19.00 hod.

Očkování provede MVDr. Červený, se kterým má Obecní úřad Mníšek uzavřenou smlouvu.
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sbor dobrovolných hasičů mníšek
V úterý 21. 6. 2011 k nám do Mníšku přijela návštěva členů SDH KOPYTOV - část Bohumína. Tito hasiči byli v Mníšku loni v srpnu, pomáhali při povodni. Celkem z tohoto SDH zde bylo 6
hasičů, kteří nám pomáhali celý týden. Letos přijeli 3 dospělí a 9 mladých hasičů, kteří to měli jako
odměnu za celoroční činnost. Ve středu jeli 3 naši členové s naší hasičskou mládeží a návštěvou
z Kopytova na Ještěd, Obří sud, do Hejnic a Dětřichova. V Dětřichově loni voda zničila polovinu
zbrojnice. Tak se podívali, jak se postupuje při výstavbě úplně nové zbrojnice. Také byli přijati naším
starostou na Obecním úřadě. Večer se grilovalo za účasti většiny našich členů. Ve čtvrtek navštívili
Hasičské muzeum v Chrastavě. Sbírka staré hasičské techniky se jim moc líbila. Pak ještě navštívili
Zoologickou zahradu a BABYLON. Večer odjeli domů. Všichni byli velice spokojeni, v našem kraji se
jim velice líbilo.
V sobotu 25. 6. 2011 se konala hasičská soutěž okrsku Chrastava a Hrádek nad Nisou. Z Mníšku
se soutěže, která se uskutečnila tentokrát v Hrádku nad Nisou, zúčastnilo družstvo mužů a družstvo
smíšené. Naši členové jednotky se dobře připravili, a tak se umístili velice dobře.
Pořadí:

1. místo SDH Dolní Sedlo čas útoku 25,63 sek.
2. místo SDH MNÍŠEK A
„
26,17 sek.
3. místo SDH MNÍŠEK B
„
26,48 sek.
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Výbor SDH

výlet do třebíze a na křivoklát
Dne 11. 6. 2011 byl uspořádán Obecním úřadem Mníšek pro naše spoluobčany autobusový
zájezd do skanzenu Třebíz u Slaného.
Jedná se o celou řadu staveb v Třebízi, které jsou uspořádány na rozlehlé obdélníkové návsi, které
uprostřed vévodí rybník, u kterého na břehu roste několik velmi starých stromů. Největší stavbou
je Cífkův statek, kde jsme byli seznámeni s životem statkáře Cífka, který byl zároveň rychtářem i
hospodským v jedné osobě, jeho rodiny a s životem vesnického lidu. Prohlédli jsme si celý dům i
přilehlé hospodářské budovy s podrobným výkladem. V sousedství statku jsme navštívili původní
krámek, kde si někteří nakoupili i nějaké suvenýry. Jako další domky jsme si prohlédli domek ševce,
domek babky kořenářky a nakonec rodný dům spisovatele Václava Beneše Třebízského. Po celou
dobu prohlídky nás velice zaujal výklad průvodkyně, který byl podán se znalostí věci, kdy bylo vidět,
že výklad nemá průvodkyně „nabiflovaný“(jak to někdy bývá), ale že nám ho podává tělem i duší. Na
návsi byla ještě dřevěná zvonička a kostelíček s kaplí. Celá náves tak představuje celé jádro vsi s
výjimečně dochovanou tradiční výstavbou a je jakousi ukázkou středočeské vesnice.
Naší poslední zastávkou na třebízské návsi byla návštěva prodejny soukromé palírny, kde si mnozí
z nás zakoupili nějakou tu lahvinku likéru, nebo pálenky. A abychom nekupovali zajíce v pytli, tak
mnozí z nás jsme ochutnali jejich výrobky přímo na místě. A mohu říci, že byly skutečně kvalitní.
Potom jsme přejeli k hradu Křivoklát, kde jsme měli čas poobědvat a zahnat žízeň. Mnozí mlsouni
si pak ke kávě přidali i nějakou tu sladkost. Po posilnění jsme si za výkladu průvodkyně prohlédli
královský hrad Křivoklát. Prohlídka byla trochu fyzicky náročná, ale všichni jsme to zvládli. Po lehkém občerstvení jsme spokojeni nastoupili do autobusu již léty osvědčeného řidiče pana Rydziho a
vydali se na cestu k domovu.
Počasí nám přálo, kdy mimo pár kapek u Křivoklátu jsme měli pěkné počasí – ani vedro, ani zima,
zkrátka ideální k výletu. Účastníkům se výlet líbil a nebylo žádných připomínek.
					
Vladimír Vacek
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z historie naší obce

stránka 19

Mníšecký zpravodaj – informační tiskovina Obecního úřadu Mníšek, e.č. MK Čr E 15875, náklad
500 výtisků. Vychází 6 x v roce. Vydává Obec Mníšek, Odlřichovská 185, Mníšek, 463 31, Chrastava
Tel..:/FAX 482 725 080 E-mail: mnisek.obec@iol.cz Redakční rada: Roman Slezák, Petr Melíšek,
Mgr. Věra Rosenbergová, Gisela Škodová, Mgr. Ladislav Ulrych. Vydavatel nezodpovídá za obsah,
kvalitu a pravdivost příspěvků a reklam. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.

