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Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Moudré myšlenky slavných osobností:
Logika tě dostane z bodu A do bodu B.
Představivost tě dostane všude.
Albert Einstein (teoretický fyzik)

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 12. řijna 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
76/10/11
ZO schválilo navýšení kapacity školní jídelny ZŠ a MŠ na 284 stravovaných
77/10/11
ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro
ZŠ Mníšek na projekt „Sportovec roku 2011/2012“ – celoroční sportovní klání v
tradičních i netradičních disciplinách
78/10/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – STL plynová přípojka pro parcelu č. 1533/8 v k. ú. Mníšek u Liberce,
ul. Ke Křížku – RWE Distribuční služby Brno
79/10/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – STL plynovodní
přípojka pro objekt na stp.č. 524 v kat.území Mníšek u Liberce – RWE GasNet
Ústí n. L.
80/10/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Mikroregion HRACH na
vybudování autobusové zastávky u bytovek ve Fojtecké ul.
81/10/11
ZO projednalo a schválilo prodej lesních pozemků v k. ú. Fojtka – ppč. 790/1,
790/4, 790/5 a 798/1 za cenu dle znaleckého posudku
82/10/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ vč.
výměny kotlů z programu Ochrana přírody a životního prostředí – prioritní osa
2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
83/10/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a
kanalizace v ul. Liberecké a přilehlých ulicích, v centru obce a v části Frýdlantské
ul. a dále na vybudování čističky odpadních vod pod hřištěm z programu Ochrana
přírody a životního prostředí – prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské
struktury a snižování rizika povodní
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84/10/11
ZO posoudilo a projednalo jednotlivé návrhy na změnu územního plánu v rámci
zpracování nového územního plánu obce Mníšek a na základě tohoto projednání
ZO rozhodlo:
a) o schválení níže uvedených lokalit
k. ú. Fojtka
lokalita 1 (814/1), lokalita 2 (753/4), lokalita 4 (1029/2, 1029/3), lokalita 5 (89,
91/4, 91/5, 1310/9), lokalita 6 (95/1), lokalita 7 (640/4, 209), lokalita 10 (231/3,
257, 260/1, 260/3, 261, 1331/3), lokalita 12 (335), lokalita 13 (565/1), lokalita
15 (955/1), lokalita 16 (124/2, 299), lokalita 17 (988/1), lokalita 18 (660/4,
667/1), lokalita 70 (1038)
v k. ú. Mníšek u Liberce
lokalita 20 (1137/20, 1137/21, 1137/33), lokalita 21 (1713/4), lokalita 22 (890/4),
lokalita 23 (1173/8), lokalita 24 (962/1, 962/3, 963, 964/1, 964/2, 964/6, 964/7,
964/8), lokalita 27 (884/3), lokalita 31d (1262/2, 1262/3, 1276/22, 1276/26),
lokalita 32 (1189/3), lokalita 33 (1063/12), lokalita 34 (1276/4), lokalita 35
(1282/6), lokalita 45 (328/7), lokalita 46 (234/1), lokalita 50 (1339/1), lokalita
51 (1063/1), lokalita 52 (1389/1, 1397), lokalita 53 (1504/6, 1504/7), lokalita
62a (1346/1, 1346/2, 1348/3), lokalita 62b (458/1), lokalita 63a (328/1), lokalita
63b (637/1), lokalita 64a (1678/2), lokalita 64b (1565/3, 1577, 1630/2), lokalita
65 (1344/1, 1344/2, 1346/3), lokalita 66 (891/1), lokalita 68 (1083/13), lokalita
69 (1083/2, 1083/3, 1083/7), lokalita 71 (25/10)
b) o vyřazení níže uvedených lokalit
v k. ú. Fojtka
lokalita 3 (ppč. 635/1), lokalita 8 (ppč. 447, 452/1, 490/1, 490/2, 1342/2),
lokalita 9 (660/1, 660/12), lokalita 11 (306/1), lokalita 14 (684/1)
v k. ú. Mníšek u Liberce
lokalita 19 (1125), lokalita 25 (1504/11), lokalita 26 (1165/2, 1165/4, 1852/1 –
vyřazeno na vlastní žádost), lokalita 28 (763/4), lokalita 29 (1726/3, 1726/4),
lokalita 30 (866/1- vyřazeno vlastní žádost), lokalita 31 a, b, c (1202/18,
1276/20, 1276/23,1279/8, 1279/9, 1281/5, 1282/10, 1282/11, 1856/3), lokalita
36 (1674/7), lokalita 37 (1504/1), lokalita 38 (924/5), lokalita 39 (842/1),
lokalita 40 (832/1), lokalita 41 (812/1), lokalita 42 (566/2), lokalita 43 (437/1),
lokalita 44 (388/1), lokalita 47 (285/10), lokalita 48 (313/1), lokalita 49 a, b
(740/1, 1274/9), lokalita 49c (756/1 – bylo již schváleno v původním ÚP v r.
2002), lokalita 54 (747/4), lokalita 55 (289/12), lokalita 56 (1588/2), lokalita
57 (740/5), lokalita 58 (458/1), lokalita 59 a, b (373/1, 437/6), lokalita 60 (880),
lokalita 61 (313/13 - vyřazeno na vlastní žádost), lokalita 67 (127, 213/1,
213/2, 585, 1128/3, 1128/4, 1131/2, 1132/4, 1132/7, 1132/8, 143, 1124/2, 1128/1,
1133/1 – vyřazeno na vlastní žádost).
85/10/11
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci
na akci Optimalizace vodního režimu krajiny z nadace Člověk v tísni, zaměřující
se na realizaci protipovodňových opatření.
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. listopadu 2011
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
86/11/11
ZO posoudilo a schválilo návrh na změnu územního plánu v rámci zpracování
nového územního plánu obce Mníšek a na základě tohoto projednání ZO
rozhodlo o umístění stavby Obytný soubor Mníšek – komunikace a terénní
úpravy na pozemcích parc. č. 1204/1, 1204/2, 1204/5, 1204/6, 1204/7, 1204/9,
1204/10, 1204/11, 1204/12, 1213/1, 1213/3, 1228, 1230 v k. ú. Mníšek u Liberce
dle předložené zastavovací studie
87/11/11
ZO rozhodlo o zařazení upraveného podnětu č. 67 ab do nového územního
plánu 67a – p. č. 127, 213/1, 213/2, 585, 1128/3, 1128/4, 1131/2, 1132/4 –
plochy občanské vybavenosti 67b – p. č. 143, 1124/2, 1128/1, 1132/7, 1132/8,
1133/1 – plochy veřejné zeleně – k. ú. Mníšek u Liberce
88/11/11
ZO projednalo dodatečně podaný návrh na změnu územního plánu v rámci
zpracování nového územního plánu obce Mníšek lokalita č. 73 ( 1165/2, 1165/4)
v k. ú. Mníšek u Liberce a její zařazení neschválilo z důvodu podání návrhu po
termínu projednání jednotlivých návrhů v zastupitelstvu obce
89/11/11
ZO projednalo a schválilo odkoupení části ppč. 1028/13 v k. ú. Mníšek u Liberce
– bude vypracován GP na rozdělení pozemku
90/11/11
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 639/32 v k. ú. Mníšek u Liberce
91/11/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-4009785/VB2 – zařízení distribuční soustavy – zemní
kabel NN na ppč. 1028/14 v k. ú. Mníšek u Liberce s ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín
92/11/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. IV-12-4009865/VBP001 – zařízení distribuční soustavy –
zemní kabel. vedení NN na ppč. 1749, 275/1, 1752/1 v k. ú. Mníšek u Liberce s
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín
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93/11/11
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby – plynárenské zařízení STL Plynová
přípojka na ppč. 1732/2 pro parcelu č. 1533/8 v k. ú. Mníšek u Li-berce s RWE
Distribuční služby, s. r. o., Brno
94/11/11
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 891/1 v k. ú. Mníšek u Liberce od Lesů
ČR
95/11/11
ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek na vánoční slavnosti v ZŠ ve výši
4.000,- Kč
96/11/11
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2011
rozpočet po provedeném opatření
příjmy		
60,883.827,10 Kč
					
výdaje		
60,883.827,10 Kč
97/11/11
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Mníšek dodávka a montáž plast. oken do ZŠ 23.256,- Kč
98/11/11
ZO projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 82//10/11 - podání žádosti o
dotaci na zateplení budovy ZŠ vč. výměny kotlů z programu OPŽP – prioritní
osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Žádost bude podána do
jiného programu.
99/11/11
ZO projednalo a schválilo realizaci stavby „Vodovod Mníšek V. stavba“ a uzavření
Smlouvy o smlouvě bu-doucí o zřízení věcného břemene s Pozemkovým fondem
ČR
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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Vánoční slavnosti ve škole
V sobotu 3. prosince se v Základní škole v Mníšku uskutečnily tradiční Vánoční
slavnosti. Návštěvníci, kterých bylo hodně – maminky, babičky, děti, ale i mnoho bývalých
žáků školy, si přišli na své. Na chodbách školy a ve třídách měly děti stolky s nejrůznějšími
vánočními výrobky, které byly velmi pěkné a vkusné. Svůj stolek s výrobky dětí měla také
škola. Zkrátka pastva pro oči. Dále byl pro návštěvníky připraven pestrý program. Ve 3.
třídě mohli rodiče zhlédnout vánoční pásmo s názvem Interaktivní vánoce, které s dětmi
připravila paní učitelka Jana Pospíšilová a do nějž zapojila interaktivní tabuli. V tělocvičně
pak program pokračoval. Nejprve vystoupily děti z mateřské školky, svůj program předvedl
dramatický kroužek, své umění předvedly malé i velké břišní tanečnice a žákyně, které cvičí
zumbu. Vzhledem k velkému počtu návštěvníků proběhl program dvakrát, tak nikdo o nic
nepřišel. Ve druhé třídě se promítaly pro malé děti pohádky, takže rodiče měli možnost se
v klidu občerstvit v kavárně ve školní jídelně a popovídat si s přáteli. Nechyběly ani vánoční
výtvarné dílny a velkému zájmu dětí se těšilo, jako ostatně vždy, kolo štěstí. Vánoční
slavnosti se tentokrát povedly na jedničku. Poděkování za jejich přípravu patří všem
paním učitelkám a vychovatelkám, pánům učitelům a paním kuchařkám a samozřejmě
dětem, které při jejich přípravě
a realizaci pomáhaly. Věříme,
že na Vánočních slavnostech
strávili návštěvníci příjemné
adventní odpoledne.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Mníšek
přejí všem dětem, rodičům
a přátelům školy krásné a
pohodové prožití vánočních
svátků a vše nejlepší v novém
roce.
Mgr. Věra Rosenbergová
						

ředitelka školy

Den otevřených dveří v základní škole a zápis do 1. třídy
V pátek 20. ledna 2012 proběhne v ZŠ Mníšek Den otevřených dveří. Rodiče s dětmi
mohou navštívit školu v čase od 8.00 do13,00 hodin.
V pátek 27. ledna 2012 proběhne v ZŠ Mníšek zápis do 1. třídy v čase od 14,00 do
17,00 hodin. Rodiče budoucích prvňáčků přinesou žádost o přijetí dítěte do ZŠ, vyplněný
zápisový list, rodný list dítěte a předloží průkaz totožnosti. Zápisu se musí zúčastnit i děti,
jimž byla odložena školní docházka.
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projekt doplnění infrastruktury ČR
V rámci projektu „Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek“ byly v naší obci
realizovány stavby, které umožní našim občanům, ale i turistům a ostatním návštěvníkům
obce další sportovní i volnočasová vyžití.
Projekt se skládá ze tří částí:
1) Stezka pro pěší okolo přehrady Fojtka - stezka je vybudována nově a umožní návštěvníkům obejít celou přehradu a obdivovat ji ze všech stran a různých pohledů, což dosud
nebylo možné. Je součástí dlouhodobějšího plánu, který zahrnuje vybudování restaurace
na základech původní restaurace a v poslední fázi bude zrekonstruována pláž a její okolí.
Tímto celkovým projektem chceme zatraktivnit naši obec, rozšířit možnosti rekreace a
vrátit naší přehradě zašlou slávu.
Stezka měří celkem 1220 m.
2) Dětské hřiště – se nachází na pozemku přiléhajícím k mateřské škole. Původní hříště
bylo rekonstruováno a rozšířeno. Slouží jak pro děti z mateřské školy, tak i pro děti, jejichž
matky jsou s nimi na mateřské dovolené nebo i pro návštěvníky obce. Zařízení tohoto
typu v obci nebylo a jeho vybudování bylo realizováno na žádost obyvatel, neboť počet
obyvatel se rok od roku zvyšuje, přibývají hlavně mladé rodiny s malými dětmi.
3) Modernizace povrchu cyklostezky č. 22 – cyklostezka byla vybudována v r. 2008, její
povrch byl pokryt recyklátem. Cyklostezka je v širších relacích napojena na základní síť
cyklotras ČR s vnějšími návaznostmi na trasy sousedních států a je součástí nadregionálního cyklokoridoru, který spojuje výchozí bod Chrastavu s Jizerskými horami a Krkonošemi. Obec Mníšek je součástí Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a Mikroregionu
Jizerské podhůří a je významnou křižovatkou cykloturistických cest a cyklostezek. Modernizace spočívala v tom, že byl povrch proveden z asfaltu a cyklostezka byla odvodněna.
V rámci projektu byl vydán propagační materiál „TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI – MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ.“.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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“první maškarní rej v mníšku“
V sobotu 27.11.2011 se uskutečnil první maškarní rej v hospůdce na hřišti v Mníšku. V
přeplněné hospůdce se bavila pestrá společnost masek včetně několika málo účastníků,
kteří díky svému zjevu splnili základní podmínku maškarního reje a nemuseli se tak měnit či halit svou civilní tvář. Nejen na parketu si rozuměli Petr Čech s Břečťanem, Prostitut
se školačkami, Leopardice s Hippies, Poštovní pytel s Vřískotem, Robot s Kostrou atd.
Velkou radost měl Policista Jarda, který se po letech opět sešel se svými bývalými oblíbenými spolupracovníky z blízkého východu Šejkem Abudabudálim a talibánským bojovníkem Kudytudypu, trochu ho však mrzela neúčast tuzemských menšin. Jedinou maskou,
kterou nikdo do odmaskování nepoznal, byla zarytě mlčící tajemná Dáma v černém, provokující svou extrémní vyspělostí všechny pány, ale i závistivě zkoumající dámy. Vrcholem maškarní reje byla volba nejlepší masky. Robot Emil ustál nástrahy dobíjení svého
zdroje. Obsluha tajně za barem škodolibě měnila napájecí proud mezi „stejnoměrným a
střídavým“. Robot však i přes drobné výpadky pohybové koordinace bezkonkurenčně v
této soutěži vyhrál. Bezkonfliktní perfektní zábava skončila brzy nad ránem.
Jarča Vlasáková
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vánoce

Kdy poprvé lidé začali slavit svátky?
Těžko říct. Jisté je, že svátky k životu potřebujeme. Jisté je, že existovaly už v dobách
pohanských. V den zimního slunovratu se slavil svátek Nepřemožitelného Slunce. Toto
období si zvolili za svůj svátek i křesťané, ale místo slunce slavili narození Ježíše Krista.
V římském kalendáři v roce 336 byl tento den označen jako Adventu Divi – Příchod
Božského. Ten si křesťané přizpůsobili na Adventus Domini – Příchod Páně. Oficiálně se
začal tento svátek slavit od roku 354.
Ježíšek
Ježíšek přišel z Německa, stejně jako vánoční stromeček. Na jihu Německa mu říkali
Christkind. Tuhle postavičku si převzali i naši předkové, a tak se začal objevovat s dárky
i v českých a moravských domácnostech. Ale přicházel až den po Štědrém večeru, na
Boží hod vánoční. Teprve koncem 19. stol. se jeho dnem stal 24. prosinec.
Dárky
Dnes je bereme jako velmi důležitou součást Štědrého večera. Ne-li dokonce nejdůležitější.
Ale dárky Vánoce původně neprovázely. Poprvé se objevily až v 16. století. Do té doby
se dávaly k Novému roku. Ostatně v mnoha zemích se dodnes dávají až na Nový rok. V
našich zemích dárky nosil hlavně Mikuláš, ale nebyly to dárky, na které jsme zvyklí dnes.
Většinou se darovala jablka, ořechy, sladkosti.
Půst
Kdoví, jestli se ještě dnes najdou lidé, kteří striktně dodržují prastaré štědrovečerní zvyky.
Možná vidina zlatého prasátka už není tak silná, jako bývala u našich předků. Ti se postili
už od večera předcházejícího Štědrému dni a půst trval až do první hvězdy. Tedy do doby,
kdy se setmí a na obloze se objeví první hvězda. Tehdy se zapálily svíčky na vánočním
stromku a mohlo se usednout k prostřenému stolu.
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MS v lovu ryb udicí na plavanou
Ve dnech 8. a 9. 2011 se v Italském městě Borettu konalo Mistrovství světa v lovu ryb udicí
na plavanou, kterého se zúčastnil i náš občan pan Ota Petráček, který je reprezentantem
ČR.
Mistrovství se konalo na kanále, který byl napájen z blízké řeky Pád. První den se
vydařil celému českému družstvu, které se dostalo do těsného vedení. Dařilo se také i
jednotlivcům, kdy byl náš závodník pan Bohouš Sedláček ve vedení a pan Ota Petráček
na 3. místě.
Druhý den české družstvo získalo titul Mistrů světa a pan Ota Petráček po famózním
výkonu, kdy se mu neskutečně dařilo, získal 1. místo, a tím i titul Mistra světa v
jednotlivcích. Toto klání se konalo v rámci tzv. Rybářské olympiády, které se zúčastnilo 56
zemí z celého světa a Česká republika obsadila skvělé 4. místo ze všech účastníků.

Panu Petráčkovi přejeme
mnoho dalších úspěchů, medailí a pohárů…
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Zájezd do hudebního divadla Karlín v Praze
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Mníšek pořádá v sobotu dne 17. března 2012 autobusový zájezd do
hudebního divadla v Praze Karlíně na broadwayský muzikál CARMEN s hlavní představitelkou Carmen Lucií Bílou. Po celou dobu vystupující doprovází živý a početný orchestr
karlínského divadla. Muzikál má vynikající herecké obsazení.Carmen nabízí mnohé – v
prvé řadě rodinnou show, monstrózní scénu, na které je stále na co se dívat, pestrobarevné atraktivní kostýmy, velkolepé triky, odvážné akrobatické, a až cirkusové prvky,
výbornou choreografii a chytlavé melodie.
A o čem Carmen je? Do města, vedeného starostou Mendozou, přijíždí cikánský
cirkus. Jeho členkou je i okouzlující Carmen. Zamiluje se do ní důstojník José, který se
však nedávno zasnoubil s dcerou starosty Katarínou. Carmen svádí věrné muže a poté
se jim vysměje do očí. José ji má zatknout a odvést k výslechu, u kterého odmítne návrhy
kapitána Zunigy. Starosta a kapitán se snaží Carmen získat pro sebe, ale z jejich spárů
ji vysvobodí José a před zraky Kataríny ji odvleče pryč. Kapitán se krásné dívky nechce
vzdát a proto se rozhodne ji získat i kdyby měl Josého zabít. Objeví se tam Garcia. José
se s Carmen ukryje v lese. Garcia kapitána Zunigu zabije, ovšem nožem Josého, který se
tak nevědomky stává psancem. Starosta požaduje jeho zabití, ale José se skrývá v lese,
kde ho najde jeden jeho přítel a najde tam i Carmen, která svolí i k záchraně Kataríny. Při
představení cirkusu, kde se objeví i José si Garcia vybere jako dobrovolnici do kola smrti
Katarínu, překazí mu to však Carmen. José ho obviní z vraždy kapitána a Garcia se k ní
přizná. Myslíte si, že se k ní přizná ale jen tak? Má v ruce ještě jeden nůž a v momentě
překvapení ho chce hodit…Ptáte se na koho a jak to dopadne? V tom případě pojeďte s
námi a zbytek se dozvíte.
Dost ale napínání a teď k věci:
Odjezd autobusu bude v sobotu dne 17. března 2012 v 8 hodin od Obecního úřadu. Je
objednán velký zájezdový autobus, který nás doveze téměř až k divadlu – bude to dobré
zvláště pro ty, kteří Prahu znají jen povrchně. Od divadla je to už jen kousek k Bílé labuti
a k centru města. Zde budete mít každý možnost si individuálně prohlédnout Prahu dle
svého uvážení – centrum, památky, nákupy, případně bude-li mít někdo zájem individuelně navštívit Muzeum hlavního města Prahy, dovedu jej k muzeu. To se ale domluvíme při
cestě v autobusu. Vlastní představení začíná v 15 hodin, kdy pak po představení nastoupíme do připraveného autobusu poblíž divadla a odjedeme domů.
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Obecní úřad hradí dopravu a polovinu vstupného, které činí 590,- Kč. Od každého,
který se přihlásí, bude na OÚ vybírána částka 300,- Kč a hned obdrží vstupenky. Fojtecké
zájemce nabereme na autobusových zastávkách.
Při zájezdu shlédneme nádherný muzikál a ještě se podíváme do Prahy, kam se zase
tak často nedostaneme.
		

				
			

Za kulturní komisi OÚ:
Vladimír Vacek

Vyhodnocení Posezení seniorů
Dne 10. listopadu 2011 proběhlo v Hospůdce na hřišti posezení seniorů se starostou
obce, které zorganizoval OÚ s Komisí pro občanské záležitosti a kulturní komisí.
Nejdříve vystoupily děti z MŠ se svým připraveným písničkovým pořadem. Po
nich následoval velice vtipný program dětí 5. třídy ZŠ k písmenkám abecedy. V průběhu
vystoupení byly děti odměňovány častým potleskem, protože jejich vystoupení se všem
přítomným líbilo. Pak byly všechny děti odměněny drobnostmi a paní učitelky kytičkou.
Rodiče vystupujících dětí se také přišli podívat na své ratolesti a měli možnost si
je při vystoupení fotit a natáčet.
Po vystoupení dětí si vzal slovo předseda Komise pro občanské záležitosti pan Harmáček, který všechny přítomné přivítal a popřál jim hezkou zábavu. Pak se slova ujal
starosta obce pan Slezák, který všechny přítomné rovněž přivítal a zhodnotil letošní rok
a uvedl, co všechno se podařilo v obci vybudovat a opravit, včetně odstranění následků
po povodni. Dál nastínil plány na příští rok. Všem popřál pevné zdraví a hezkou zábavu.
Každá přítomná žena obdržela od starosty kytičku.
V průběhu večera nám byla servírována chutná večeře, kterou připravila paní
Michajlovová a o občerstvení se vzorně starala paní Miluška Holubcová s Jaruškou Vlasákovou, za což jim jménem všech patří dík.
K poslechu i tanci nám hrála léty ověřená hudební skupina, která nám už dlouhá
léta zpříjemňuje naše posezení. Všichni přítomní se opravdu velice hezky bavili, zazpívali
a zatančili. Využili též možnosti si vzájemně popovídat, neboť se třeba celý rok nepotkali.
Vzdálenějším byla zajištěna doprava, což si všichni pochvalovali. Že jsme se opravdu
dobře bavili je vidět i z přiložených fotografií a už se těšíme na posezení v příštím roce.
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Vladimír Vacek
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Poděkování
Již druhý rok si určitě každý, kdo jel kolem přehrady směrem do Fojtky, všimnul
ukazatele na BODY STUDIO .
V tomto studiu učí cvičitelka a lektorka pí Šebová základům zumby
začátečníky i pokročilé, která je ve světě velice oblíbená a módní. Také se zde
2x týdně cvičí pod jejím vedením pilátes a zdravotní cvičení pro starší.
Pondělí dopoledne se věnuje naší malé skupině „cvičících seniorek“,
kdy nám pomáhá odstranit různé pohybové problémy. Sestavuje cviky každé z
nás na tělo a tak nám vždy nastartuje náš organizmus na celý týden. Vždy máme
připravený čajíček a povzbuzující vlídné slovo.
Tímto děkujeme naší milé Lence Šebové za čas, který nám věnuje
a přejeme jí do roku 2012 stejný elán a chuť do cvičení, jaký má doposud a
trpělivost s námi.
Mirka Vacková, Marie Valešová, Jaruška Zrnovská, Blanka Daněčková, Hela
Šilhavá, Eva Svobodová a Jana Matrasová
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Slavnostní Vánoční mše svatá
v kostele sv. Mikuláše v Mníšku
Dne 24. 12. 2011 v 15.00 hod. proběhne v kostele v Mníšku Vánoční mše svatá
a zároveň vystoupí vokální sdružení REGNIS s přáteli a komorním orchestrem,
zazní česká mše vánoční od skladatele Jana Jakuba Ryby „Hej mistře, vstaň
bystře“.

z historie naší obce

inzerce
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