č.4

Mníšecký
zpravodaj

září - říjen 2011

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Sňatek je jediný trest na doživotí, při
němž může být poskytnuta milost na
základě špatného chování.
Alfred Hitchcock (spisovatel)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10. srpna 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
63/08/11
ZO projednalo a schválilo podání návrhu na Krajský úřad Liberec na přemístění
autobusové zastávky - z původního místa u ČSAO v ul. Novoveské na nové
místo k ul. Do Pískovny
64/08/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na sportovní činnost – motokros
- ve výši 5.000,- Kč pro p. Jaromíra Romančíka – bude předloženo vyúčtování
( jak byl fin. příspěvek využit)
65/08/11
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 790/1, 790/4, 790/5 a 798/1 v k. ú. Fojtka
– lesní pozemky. Na náklady žadatele bude vypracován znalecký posudek, na
základě kterého bude stanovena cena.
66/08/11
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu ing. Mejstříka.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. září 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
67/09/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na Mníšecké kolečko – branný
závod mladých hasičů – ve výši 7.000,- Kč – bude předloženo vyúčtování
68/09/11
ZO projednalo a schválilo žádost Základní školy a Mateřské školy Mníšek o
navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny MŠ z 56 na 84 dětí s účinností
od 1. 9. 2012.
69/09/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na tanečně-výtvarný tábor pro děti
ZŠ Mníšek ve výši 5.000,- Kč. Bude předloženo vyúčtování.
70/09/11
ZO vzalo na vědomí stížnost obyvatel dané lokality na obtěžování hlukem v
okolí přehrady Mlýnice, které je způsobeno provozem létajících modelů letadel.
Původce a organizátor tohoto rušení klidu bude písemně vyzván k omezení
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rušení klidu a upozorněn na Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností, kterou se omezuje činnost o nedělích a
státem uznaných svátcích, kdy lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů,
přístrojů a zařízení způsobujících hluk provádět pouze v době od 9,00 do 12,00
hod. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno např.
dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Pokuta může být uložena až do výše
30.000,- Kč. Stěžovatelům bude v tomto smyslu zaslána písemná odpověď.
71/09/11
ZO projednalo žádost obyvatel dané lokality o odstranění překážky na komunikaci
mezi ulicemi Novoveská a U Potoka, kde se po zvýšení povrchu cesty vytvořila
hráz, která zapříčiňuje záplavy v této oblasti. Bylo projednáno, že komunikace
bude snížena v místě křižovatky ul. U Potoka o 60 cm tak, aby v případě záplavy
v daném místě docházelo k přelivu dotčené komunikace.
72/09/11
ZO projednalo a schválilo pojmenování nově vzniklých ulic v k. ú. Mníšek u
Liberce následovně:
Slunečná ul. - ppč. 637/1, 637/8, 634/3 (odbočka z ul. Okružní)
U Pily
- ppč. 859/1 a 1822/4
(odbočka z Oldřichovské ul. u čp. 46)
Dřevařská ul. - ppč. 858/4 (odbočka z Oldřichovské ul.– souběžná s ul. U Pily)
73/09/11
ZO vzalo na vědomí stížnost obyvatel dané lokality na hlučnost, nepořádek
a znečišťování životního prostředí na ppč. 1165/2, 1165/4, 1202/24 v k. ú.
Mníšek u Liberce – ul. Spojovací, které vznikají v rámci podnikatelské činnosti
p. Ivana Rajna. S p. Rajnem bude tato situace projednána a bude řešeno a
znovuprojednáno na příštím ZO.
74/09/11
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2011
pro provedeném rozpočtovém opatření: příjmy		
48,038.308,00 Kč
					
výdaje		
48,038.308,00 Kč
75/09/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na ukazatel okamžité rychlosti
u ZŠ na ppč.1028/109 v k. ú. Mníšek u Liberce na Krajský úřad LK – Program
č. 20 – Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích
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.

bc. hana čepičková, 36 let, zvolena 357 hlasy.
v zastupitelstvu je ve funkci předsedkyně finančního výboru.
Narodila se v Liberci, kde vystudovala gymnázium a ekonomickou nástavbu. Dálkově při
zaměstnání pak vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, obor regionální správa a
hospodářský rozvoj.
Po obou maturitách nastoupila nejdříve jako sekretářka na technický odbor Magistrátu
města Liberec a poté zde mnoho let pracovala jako ekonom odboru. Podílela se na realizaci
velké části investičních akcí, realizovaných městem. V roce 2001 při vzniku krajských
úřadů přešla na Krajský úřad Libereckého kraje na odbor regionálního rozvoje, kde měla
na starosti rozvoj venkova a poskytování dotací obcím, jak krajem, tak ministerstvem pro
místní rozvoj. Když Česká republika vstoupila do EU začaly kraje poskytovat dotace z
evropských fondů a paní Čepičková byla tvůrcem oddělení poskytování evropských dotací
obcím. Zde jako vedoucí oddělení pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou, na
které je dosud. Při své práci se setkávala s desítkami starostů mimo jiné také s naším
bývalým starostou panem Florianem. Pomáhala mu sestavovat řadu žádostí o dotace pro
naši obec. Tehdy ji také pan starosta oslovil, aby kandidovala do našeho zastupitelstva.
V zastupitelstvu je nyní již 2. volební období a v rámci svých zkušeností se snažila
především před nástupem na MD pomoci naší obci při získávání některých dotací.
Do Mníšku přišla poprvé jako 4 letá, když zde její rodiče koupili chalupu od Šmahelových.
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Dům byl dříve rekreačním objektem Montážních závodů. Sice se zde nenarodila, ale
vlastně víc než půl život prožila v Mníšku, protože s rodiči trávila na chalupě velmi mnoho
času.
Je vdaná již 18let, s manželem si v Mníšku před 9 lety postavili malý rodinný dům. Mají
dvě děti Zuzanku 4 roky a Lucinku 1,5 roku. Mezi její záliby patří cestování, péče o velkou
květinovou zahradu a především děti.

Kurt Effenberger, 71 let
zvolen do Zastupitelstva obce Mníšek do komise finančního výboru
Jeho životopisná data byla zveřejněna v Mníšeckém zpravodaji v č. 6 z XI. – XII./2009.

Hana Pavlíková, rozená Tomková, 54 let
zvolena do zastupitelstva 397 hlasy,
byla zařazena jako předsedkyně kontrolního výboru.
Rodiče se po válce přistěhovali do Chrastavy ze Slovenska. V rodině se narodily 2 dcery,
starší Hana a o 4 roky mladší Jitka. V Chrastavě navštěvovala základní školu, po jejím
ukončení v roce 1972, pokračovala na Střední ekonomické škole spojů v Jablonci nad
Nisou, maturitou v roce 1976.
Nastoupila na poštovní praxi v Chrastavě a blízkém okolí. V roce 1978 se provdala za
Ivana Pavlíka z Liberce, zootechnika státního statku. V roce 1980 se přistěhovali do
Mníšku.
V manželství se v roce 1978 narodil syn Ivo, který své nadání prohluboval dalším
studiem po ZŠ v Mníšku na Střední průmyslové škole stavební v Liberci a pokračoval na
ČVÚT v Praze. Po ukončení studia nastoupil do zaměstnání rovněž v hlavním městě, kde
pracuje dosud. V Mníšku si postavil rodinný dům, oženil se a založil u nás rodinu zatím
s jedním synem.
Mladší Martin se narodil v roce 1984. Po absolvování naší ZŠ se vyučil v oboru
automechanik a vystudoval elektrotechnickou průmyslovou školu v Liberci-Na Bojišti. Po
absolvování si splnil dřívější zájem a nastoupil k práci u Policie ČR.

Paní Pavlíková

nastoupila do zaměstnání po dvou mateřských dovolených v letech 1986-1993 jako
vedoucí pošty v Mníšku. Další praxi si rozšiřovala po 3 roky u ČSOB v Liberci. V roce
1996 nastoupila jako vedoucí pošty ve městě Chrastava, kde pracuje dosud. V této době
postihla rodinu krutá osudová rána. Manžel Ivan vážně onemocněl nádorem na mozku.
I když poměrně dlouho bojoval s vážnou nemocí, přesto ji v roce 2002 podlehl ve věku
47 let.
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Paní Pavlíková má ráda svou práci na poště a tento vztah ji také již celá léta
vytváří dobré jméno ve městě i okolí. V naší obci pracuje již po 4 volební období v
obecním zastupitelstvu. V bytovém domě v Mníšku je místopředsedkyní ve Společenství
vlastníků.

Vladimír Vacek, 65 let, zvolen 117 hlasy,
v Zastupitelstvu obce Mníšek je v kulturním výboru.
Od narození bydlel v Mníšku s rodiči a svými bratry Jindřichem a Miroslavem. ZŠ
navštěvoval v naší obci. Již od ZŠ hrál na různé hudební nástroje, kdy se pak intenzívně
věnoval hře na saxofon. To mu rodiče umožnili již od útlého věku. Ještě jako žák ZŠ už
hrával v několika hudbách. Jeho zájmy byly širší i v dalších oborech činnosti, kdy se věnoval
i amatérskému fotografování a svoje znalosti využil ve školním fotokroužku. Ještě před
vojnou úspěšně absolvoval profesionální státní promítačské zkoušky, kdy pak dva roky
promítal i v mníšeckém kině. Po ukončení ZŠ se vyučil v Plastimatu Liberec nástrojařem.
Základní vojenskou službu absolvoval ve Znojmě, kde rovněž hrál ve vojenské kapele.
Po ukončení základní vojenské služby si doplnil středoškolské vzdělání na Gymnásiu v
Tanvaldě a nastoupil k Policii v Liberci. Začal jako řadový policista v hodnosti rotného na
Obvodním oddělení v Liberci a po nabytí praxe a absolvování důstojnické školy 20 let
působil v hodnosti kapitána jako operační důstojník na operačním středisku, které pod
sebou mělo i tísňovou linku 158. Posledních 7 let před odchodem do důchodu dosloužil
ve vedoucí funkci na Obvodním oddělení v Chrastavě.
Po návratu z vojny se přestěhoval do Fojtky. Oženil se s Miroslavou Hegerovou, také z
Fojtky, se kterou mají dceru Laďku a syna Martina. V době, kdy děti navštěvovaly školu,
vedl tam opět úspěšně fotokroužek, který byl dobře hodnocen na různých soutěžích. Od
dětských let byl veden otcem k myslivosti, které se stále intenzivně věnuje a působí ve
dvou mysliveckých sdruženích Mníšek a Golf Radčice.
Po odchodu do důchodu pracoval 4 roky na místním golfovém hřišti. Nyní se věnuje
svým koníčkům – myslivosti, hudbě, cestování, cyklistice, zahrádce a rodině. Vzhledem
k jeho odpovědnému přístupu k jakékoli práci je toho dost. Již proto, že jeho povahovou
vlastností je být svědomitý a nic nebrat na lehkou váhu. A je to u nich doma i v zájmových
činnostech vidět. Po druhé volební období byl zvolen do zastupitelstva obce, kde působí
v kulturní komisi a organizuje zájezdy pro naše občany.
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Základní škola
Základní škola Mníšek zahájila nový školní rok
Ve čtvrtek 1. září budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2011 – 2012.
V průběhu prázdnin se ve škole nezahálelo, ale pilně pracovalo. Chodby byly nově
vymalovány, do druhé školní družiny byl pořízen nový nábytek a proběhla také rekonstrukce
a modernizace školní jídelny. Nový nábytek byl také pořízen do 9. třídy, takže v současné
době odpovídá veškerý školní nábytek hygienickým předpisům. Celkové prostředí
školy se zase vylepšilo. To vše za výrazné podpory zřizovatele – Obce Mníšku. V rámci
projektu EU – peníze školám byly všechny učebny vybaveny interaktivními informačními
technologiemi. Ty umožní pedagogům zpestřit žákům výuku. Věřím, že se prostředí ve
škole dětem líbí.
V letošním školním roce evidujeme k 1. září 149 žáků, z toho 14 prvňáčků. Počet žáků
se snížil. Skončil totiž silný 9. ročník – 26 žáků a zaznamenali jsme 9 odkladů školní
docházky. Již všechny třídy pracují podle školního vzdělávacího programu Harmonická
škola pro život.
Hned od září jsme začali ve škole naplno pracovat. Druhý týden v září absolvovaly děti 2.
až 5. třídy tradiční pětidenní harmonizačně poznávací pobyt s bohatým programem. Tak
jako v loňském roce se uskutečnil ve Vysokém nad Jizerou. Pobyt se nám velmi osvědčil.
Děti se totiž mají možnost poznat navzájem mimo školní prostředí a také se seznámit s
paními učitelkami jinak, než jenom ve třídě. Pobyt přispívá k budování vzájemné důvěry a
kamarádských vztahů, což se promítá do další školní práce. Ukončili jsme dvouletý projekt
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Comenius – partnerství škol, který byl pro žáky i učitele velkým přínosem. Bližší informace
o projektu, jeho aktivitách a fotodokumentaci najdete na webových stránkách školy –
www.zsmnisek.com.
Od příštího školního roku, tedy od září 2012, bude navýšena kapacita mateřské školy o
28 dětí. V mateřské škole bude otevřeno 3. oddělení. Tímto krokem vychází zřizovatel
vstříc rodičům dětí nejen Mníšku, ale i Oldřichova v Hájích a do naplnění kapacity rodičům
dětí z okolních obcí. Měly by tak být uspokojeny všechny žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání. Tento záměr musí však být schválen Libereckým krajem, který by na něj měl
vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu příštího roku.
Čeká nás školní rok plný práce, ale i zábavy. Od října začnou ve škole opět pracovat
kroužky, které hodně dětí pravidelně navštěvuje. Tradičně budeme připravovat vánoční
slavnosti a chystáme i další aktivity.
Závěrem bych ráda poděkovala zřizovateli – Obci Mníšek za vstřícnou spolupráci a
pedagogům a správním zaměstnancům za práci ve škole během prázdnin a v přípravném
srpnovém týdnu.
Věřím, že letošní školní rok proběhne ke spokojenosti žáků i jejich rodičů.
Vždyť jsme tu pro ně.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Mateřská škola
Nový školní rok v mateřské škole.
Se začátkem nového školního roku proběhla řada změn v Mateřské škole v Mníšku.
Do důchodu odešla paní učitelka Janoušková a paní učitelka Gerbejová. Za jejich
dlouholetou obětavou práci ve školství bychom jim ještě jednou rádi poděkovali. Kromě
personálních změn bude mít Mateřská škola vlastní webové stránky www.msmnisek.
cz, které budou rozděleny na na dvě sekce. Konrétně na veřejně dostupné informace
a stránky speciálně určené pouze rodičům. Tento způsob struktury stránek je jedním z
dalších kroků přispívající k tzv. „bezpečné školce“.
V tomto školním roce mají děti možnost si vybrat ze sedmi zájmových kroužků (angličtina,
sboreček, výtvarka, aerobik, tanečky, trampolíny, břišní tance). Výše uvedené zájmové
aktivity jsou tak nadstandardem výchovných činností v mateřské škole. V průběhu roku
čeká na děti mnoho dalších aktivit např. divadelní představení, návštěva ekologického
centra Střevlík, tvořivé dílničky s rodiči, výlety za poznáním atd.
Věříme, že v naší Mateřské škole si společně s Vašimi dětmi užijeme spousty legrace a
zároveň je dobře připravíme ke studiu na základní škole.
Za MŠ Petra Sadílková
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Zájezd na Zahradu Čech
Dne 18. září 2011 uspořádal Obecní úřad Mníšek již tradiční zájezd na Zahradu
Čech do Litoměřic. Protože bylo pod mrakem, tak nebylo výstaviště nacpané návštěvníky, takže jsme si mohli pohodlně a v klidu projít celé výstaviště. Některé roky předtím nás
„nesl“ dav návštěvníků, ale letos byla prohlídka i nákupy opravdu v pohodě. I počasí, až
na samý závěr nám přálo. Cestou z Mníšku do Litoměřic téměř celou cestu poprchávalo,
místy i slušně pršelo. Před Litoměřicemi se obloha trochu vyjasnila a od 10 až do 14
hodin nepršelo, jen chvilku spadlo pár kapek. Po 14té hodině se ale obloha protrhla a začalo pořádně pršet. To už jsme měli ale všichni nakoupeno a výstaviště aspoň 2x projité.
Bezpečnou dopravu nám zajistil, tak jako každý rok, pan Rydzi z Radčic. 		

vítání občánků

Vladimír Vacek

Síly vyrovnány
Eliška Grohmanová, Sarah Mejstříková, Edita Kohoutová, Ellen Štolfová a Lenka
Dneboská, dále pak Vít Zákoucký, Kristián Maurer, Daniel Hemelík, Jiří Šanovec, Tom
Horáček a Lukáš Rozycki to je 12 našich nejmladších občánků, jejichž rodiče přijali
pozvání na Vítání občánků, které se konalo 30. 9. 2011 v obřadní síni OÚ. Z uvedených
údajů vyplývá, že se tentokrát jednalo o 6 děvčátek a 6 chlapečků. Tradičně právě naši
občánkové byli středem pozornosti celé slavnosti. Vše přítomné přišly pozdravit děti
základní školy pod vedením paní učitelky Jiřiny Bejblové. Hezké písničky a básničky
udělaly radost všem přítomným.
Také kamery a fotoaparáty zdokumentovaly radostné okamžiky. Slavnostním projevem
přijal starosta obce pan Roman Slezák naše malé občánky a jejich rodiče podepsali v
pamětní knize OÚ rodičovský slib. Organizátoři akce děkují všem přítomným za účast na
obřadu. Našim občánkům přejeme do života vše jen to nejlepší a jejich rodičům mnoho
rodičovské radosti a úspěchů.
					

Václav Harmáček

sbor dobrovolných hasičů mníšek

Jednotka SDH se zúčastnila soutěže „Jeřmanická alej“, která se konala 3. září 2011 v
Jeřmanicích, u příležitosti 140. výročí založení sboru. Naše družstvo se umístilo na 3.
místě, účast 10 členů.
Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil 17. září 2011 vytvoření hasičské fontány při
slavnostech v Novém Boru. Fontánu vytvořilo 30 jednotek dobrovolných hasičů z
Libereckého a Ústeckého kraje a z Polska. Fontánu vytvořilo 99 vodních proudů, každou
proudnicí proteklo 400 litrů vody za minutu, vodu čerpalo 33 čerpadel, obvod koupaliště
nasvítilo 35 světel různých barev, show trvala 17,51 minut. Během fontány zaznělo 6
skladeb a hladinu ze vzduchu nasvítilo 8 raketometů. Nácvik fontány v pátek v noci nebyl
jednoduchý. Jsme rádi, že patříme k těm 30 sborům, které se podíleli na nevšedním
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zážitku.
Soutěž Mikroregionu
Jizerské podhůří se
konala v sobotu 24.
září 2011 v Nové Vsi.
Zúčastnily se 4 sbory:
Nová Ves, Mníšek,
Oldřichov v Hájích
a hasiči z Polska.
Naše družstvo mužů
obsadilo
2.místo.
Soutěž tvořil speciální
útok bez vody + 2
tajné disciplíny.

„Mníšecké kolečko - dětský hasičský závod„

Sbor dobrovolných hasičů Mníšek uskutečnil v soboru 1. října 2011 branný závod
požárnické všestrannosti pro kolektivy mladých hasičů z obvodu Liberec pod názvem
“Mníšecké kolečko“.
Účelem závodu bylo prověřit znalosti mládeže, především v hasičské tématice a
všestrannosti. Pětičlenné hlídky na trase dlouhé cca 3 km soutěžily v devíti disciplinách
(střelba, topografie, vázání uzlů, základy první pomoci, hasicí přístroje, hasičské znaky,
dopravní výchova, znalosti z přírodovědy a hod míčkem na cíl). Na každém stanovišti byli
minimálně 2 dospělí, na střelbě 5 členů (zajištěna bezpečnost dětí).
Zúčastnilo se celkem 9
sborů - a to: SDH Hrádek nad
Nisou, Dolní Sedlo, Jeřmanice,
Vratislavice, Krásná Studánka,
Pilínkov, Růžodol I, Chrastava a
Mníšek. Tyto sbory dohromady
postavily celkem 8 hlídek
starších a 10 hlídek mladších
dětí. Trasa vedla
pěkným
terénem kolem lesa, zčásti po
cyklostezce směr Oldřichov a
zpět.
V cíli bylo zajištěno
občerstvení pro děti i dospělé.
Všechny hlídky obdržely věcnou
upomínku a první tři hlídky z každé kategorie dort. Již druhým rokem se zúčastnila
přípravka mladých hasičů z Hrádku. Je moc pěkné vidět školkové děti soutěžit.
Z kategorie starších si nejlépe vedly děti z SDH Vratislavice n. N. ¨A¨, na 2. místě
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Krásná Studánka , na 3. místě Vratislavice ¨B¨, 4. místo SDH Mníšek. Kategorie mladší:
1. místo SDH Jeřmanice ¨B¨, 2. místo Růžodol I a 3. místo Vratislavice “A“.
Závěrečného vyhodnocení se zúčastnil starosta obce pan R. Slezák.
Na zdárném průběhu branného závodu se podílela většina členů sboru, příznivci hasičů
a členové Klubu českých turistů Mníšek.
Branný závod se líbil dětem i dospělým. 			
Výbor SDH Mníšek

tenis
Důležitou volící „Valnou hromadou TK“ v sobotu 2. dubna 2011 byla otevřena letošní
tenisová činnost tenisového klubu. Z nově zvoleného tříčlenného vedení tenisového klubu
(Kárníková - Trojan - Kulhánek), byl jmenován do funkce prezidenta TK pan R. Kulhánek
s platností do valné hromady v roce 2013. Po čilé diskuzi byly změněny i stanovy TK.
Valná hromada schválila nové pronájmy kurtu a klubovny včetně výše dotací na turnaje
pro člena TK a rodinného příslušníka. Dotace z vybraných příspěvků členů TK nesmí být
čerpána pro členy a příslušníky, kteří členské příspěvky nezaplatili do května v každém
kalendářním roce. Valná hromada vzala na vědomí změny v členské základně. Z klubu
vystoupili pánové Zeman, Jirásko a Votruba.
Vlastní tenisová sezóna byla zahájena brigádou (úprava kurtu a okolí) a aktivním hraním
již v dubnu.
Prvním turnajem byla dvouhra žen v sobotu 28. května. Z jedenácti žen zvítězila Prokopová
Zdena, druhá skončila Tichá Marie a třetí Vítková Broňa.
Zdlouhavého turnaje ve dvouhře mužů se zúčastnilo dvanáct členů a jedna členka v pátek
10. a sobotu 11. června. Zvítězil Trojan, druhý skončil Brejcha a třetí byl Suchomel Jan.
V sobotu 2. července byl sehrán na obou kurtech svěží turnaj „manželských a spřízněných
párů“ ve čtyřhře. Z osmi párů, vyhrál pár Adély Janďourkové s otcem, druhá skončila Míša
Gudasová s otcem a třetí skončil líbezný pár Zdeny Prokopové s Janem Červinkou.
Sedm mužů bojovalo v sobotu 23. července na „turnaji mníšeckých mistrů“, ve kterém
zvítězil Janďourek, druhý skončil Trojan a o třetí místo se podělili Suchomel Jan s opravdu
kulhajícím Kulhánkem.
V pátek 2. a v sobotu 3. září se uskutečnil turnaj ve čtyřhře mužů. Z jedenácti párů byl
nejúspěšnější pár Brejcha, Maršálek. Druzí skončili Trojan s Petrem Radoušem. Třetí
místo vybojovala perspektivní dvojice - junioři Brabec a Kvapil.
Osm již chabě chodících vševědů startovalo na dalším turnaji jednotlivců „turnaji starců“
v sobotu 17 září, na obou kurtech. Pohodový turnaj vyhrál Venclík, druhý byl Erban a
třetí skončil Kulhánek. Mimo soutěž bylo sehráno po turnaji i osm utkání ve čtyřhře – ve
kterých dominoval hlavně pan Chalupa.
Sezónu na otevřených kurtech tradičně uzavřel velmi zdařilý turnaj losovaných smíšených
dvojic ve čtyřhře, který byl odehrán na obou kurtech v sobotu 1. října. Perfektní atmosféru
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vytvořilo nejen předem
objednané

dokonalé

počasí a dobrý chlast,
ale i libě vtírající se
vůně

grilované

krůty.

Možná, že i tyto faktory
vyburcovaly

pana

Kvapila staršího k tak
vynikajícímu
že

dokázal

výkonu,
dovést

i

Marcelu Hruškovou až
k

neuvěřitelné

účasti

do finále, kde podlehli
vítěznému páru Petry Tiché s Venclíkem.
Na třetím místě skončila Votrubová s Trojanem.
Pro nepřízeň počasí nebyl sehrán další atraktivní turnaj ve čtyřhře žen, který bývá
pravidelně hrán vždy v srpnu.
Ve výčtu mi chybí nedodané informace z turnajů sehraných v halách.
Poslední „vánoční turnaj u Boba“ ve čtyřhře mužů bude sehrán v pondělí 26. prosince na
obou kurtech v Pavlovické kryté hale.
Příští novinky z mníšeckého tenisu Vám bude s radostí sdělovat vedení TK (Kárníková,
Trojan, Kulhánek).
Děkujeme všem čtenářům za toleranci při četbě našich „tenisových drbů“ a přejeme Vám
všem jen to nejlepší!
Šilhavý Miroslav
Mníšek 14. 10. 2011

obranářský závod psů
Dne 20. srpna 2011 se na fotbalovém hřišti v Mníšku konal 1. ročník obranářského závodu „O pohár obce Mníšek u Liberce“.
Z původně 17 přihlášených závodníků jich přijelo 16. Závod se konal za velmi pěkného
počasí ve výborné sportovní atmosféře. Soutěžilo se v disciplínách poslušnosti a obrany.
Posuzování výkonů psů se zhostil R. Vala, figurování předvedli M. Kobrč, M. Dajč a D.
Steffan.
Po ukončení posuzování se uskutečnilo vyhlášení výsledků, nikdo neodjel s prázdnou,
každý závodník byl odměněn od sponzorů PZ Mont, Happy Dog, Euroben, Royal Canin,
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Svijany. Poháry pro nejlepší věnovala Obec Mníšek. Všem patří velký dík, hlavně Obecnímu úřadu Mníšek, bez kterého by vůbec nebylo možné tento závod uspořádat.
První místo získal B. Vacek z Liberce, 2. místo T. Novák z Plzně a na 3. místě se umístila
A. Voplakalová z Jablonce n. Nisou.

M. Kobrč

Posezení seniorů se starostou obce
Dne 10. listopadu 2011 od 16.00 hodin pořádá Komise pro občanské záležitosti spolu s
kulturní komisí a starostou posezení seniorů, které se bude konat v Hospůdce Na hřišti.
Zájemci o toto společenské posezení se přihlaste u pracovnic OÚ, kde se bude vybírat
částka 50,- Kč. Pro vzdálenější bude zajištěn svoz a odvoz. Od zastávky u Autoplachet
bude svoz v 15.35 hodin, z Fojtky od Pýrků pak v 15.45 hodin. Kdo bude mít o svoz
zájem, ať toto oznámí při svém přihlášení na OÚ. Srdečně zveme na tuto tradiční společenskou akci naše seniory, aby se přišli pobavit, popovídat si a zatančit si při hudbě.
		

Poděkování

Vladimír Vacek

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit dne 21. října
2011 s mým manželem Františkem Hradeckým.
Především členům klubu českých turistů , členům klubu značkařů, hasičům z
Mníšku a z okolních obcí a starostovi obce Mníšek.
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Věra Hradecká

z historie naší obce
Příspěvek k historické události naší obce
Osudný den, který se zapsal do paměti několika lidí naší obce, byl 20. červenec 1965.
Tehdy mi bylo 15 let a měl jsem prázdniny. Ten den jsem byl s otcem sám doma. Pracovali
jsme zrovna na dvorku, když jsme slyšeli poletovat letadlo. Pak najednou zvuk letadla
ztichl a ozvala se velká rána v blízkosti místního hřbitova, který se nachází nedaleko
místa, kde jsme bydleli. Šli jsme tedy zjistit, co se stalo. Na hřbitově jsme uviděli spadlé
letadlo, které bylo otočené koly vzhůru. Když jsme přišli blíž k letadlu, naskytl se nám
strašný pohled na oba pasažéry. Při pádu narazili do země a prorazili si hlavu. Byli tedy
na místě mrtví a nikdo z přihlížejících jim nemohl pomoci. Zahlédli jsme, že poblíž stojící
vzrostlý strom byl vážně poškozen. Pracovně letadlo křídlem narazilo do tohoto stromu a
tím došlo k pádu letadla.
Oficiální zpráva byla vydána později. Bylo oznámeno, že měli 35 minut do sletu na letišti,
a tak se letěli podívat nad Mníšek. Zde se otočili koly vzhůru. Došlo k propadu letadla,
chycení křídlem o vzrostlý strom a k pádu letadla.
						
Miroslav Hajfler

Na fotografii je zachycena škola v Mníšku.
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