č.1

Mníšecký
zpravodaj

leden - únor 2010

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Leden - Lepší vlka pod oknem vidět, než
v lednu pluh na poli.
Únor – Když větrové na konec února
uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. prosince 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
136/12/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4007473/P001 pro zemní kabely NN na ppč. 1795/1 a 1795/2 v k. ú.
Mníšek u Liberce
137/12/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4007577/P001 pro umístění zemního kabelového vedení NN na ppč.
1124/12 a 1848/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
138/12/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4007013/P001 na ppč. 328/1 – pro umístění kabel. vedení NN a kabel.
přípojky pro připojení odběr. místa na ppč. 313/5 v k. ú. Mníšek u Liberce
139/12/09
ZO projednalo a schválilo nákup 15 ks knihy „Rub a líc mých pohlednic“ – autor Egon
Wiener.
140/12/09
ZO projednalo žádost o odprodej části ppč. 1083/1 v k. ú. Mníšek u Lbc a žádá doplnění
projektové dokumentace na uvažovanou stavbu a o sdělení způsobu využití pozemku .
141/12/09
ZO projednalo nabídku p. Luďka Zlesáka na odkoupení ppč. 296/1 vč. staveb na něm
umístěných, tj. č. p. 212 a 262 v k. ú. Mníšek u Lbc s tím, že Obec Mníšek nemá o
odkoupení těchto nemovitostí zájem
142/12/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu nájemní a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc.
břemene na ppč. 1090 v k. ú. Mníšek u Liberce – jedná se o přístupovou komunikaci k
uvažované restauraci na přehradě Fojtka
143/12/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúpl. převod ppč. 1864/3 (61 m2), 1862/5
(137 m2), 1862/6 (1598 m2), 1862/8 (24 m2) a 1862/10 (36 m2) v k. ú. Mníšek u Lbc
formou daru od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky pod chodníky v ul.
Liberecká a Frýdlantská.
144/12/09
ZO projednalo a schválilo bezúplatné převedení ppč. 404/13 (3 m2), 1134/5 (46 m2),
1190/5 (11 m2), 1251/5 (20 m2) a 1859/2 (19 m2) v k. ú. Mníšek u Lbc formou daru na
ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky pod zastávkami ČSAD a části silnice.
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145/12/09
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku ZŠ v celkové výši
398.377,- Kč (nákup vybavení do kuchyně)
146/12/09
ZO projednalo a schválilo zrušení běžného účtu hospodářské činnosti č. 162670058/
0300 z důvodu převedení činnosti na Mikroregion Jizerské podhůří. Zůstatek na účtu byl
převeden na účet hlavní činnosti.
147/12/09
ZO projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na r. 2010
příjmy
daňové příjmy
7,890.000,- Kč
poplatky z vybraných činnosti a služeb
963.000,- Kč
dotace ze SR a z Úřadu práce
987.000,- Kč
ostatní příjmy
5,123.600,- Kč
14,963.600.- Kč
výdaje
lesní hospodářství
530.000,- Kč
doprava, vodní hospodářství
557.470,- Kč
opravy v ZŠ
646.130,- Kč
školství-neinvest. náklady
1,880.000,- Kč
kultura a sport
620.000,- Kč
bytové a nebyt. hospodářství
140.000,- Kč
míst.hospodářství, VPP, SDH
3,230.000,- Kč
státní správa a samospráva
6,700.000,- Kč
ostatní
660.000,- Kč
14,963.600,- Kč
148/12/09
ZO pověřuje starostu obce schvalováním případných rozpočtových změn, které se
uskuteční po schválení rozpočtového opatření č. 5/2009, v prosinci 2009, týkajících se
rozpočtu obce.
149/12/09
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2009 – rozpočet po provedeném
rozpočt. opatření
příjmy
22,277.380,94 Kč
výdaje
22,277.380,94 Kč
150/12/09
ZO projednalo a schválilo Plán investičních akcí na r. 2010, 2011 a dále
151/12/09
ZO projednalo a schválilo odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace z Grantového
fondu LK č. OLP/1094/2007 na akci „SP Přestavba školy, kult. vzděl. centrum Mníšek“ z
důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků na doﬁnancování akce. Obec Mníšek měla v
úmyslu podat žádost o dotaci na realizaci akce do Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Doposud však nebyl vypsán žádný dotační titul, ze kterého by
bylo možno ﬁnance čerpat.
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152/12/09
ZO projednalo a schválilo výpověď mandátní smlouvy – funkce odborného lesního
hospodáře na pozemcích určených k plnění funkcí lesa v Obci Mníšek
153/12/09
ZO projednalo a schválilo nákup služebního automobilu
154/12/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o vypracování smlouvy o věcném břemeni
umístění kanalizace v ul. Frýdlantská na ppč. 1863/1, která ústí do ČOV na ppč. 628/2 v
k. ú. Mníšek u Liberce
155/12/09
ZO vzalo na vědomí informaci starosty obce o tom, že na valné hromadě ČSAD Liberec,
a. s. dne 25. 11. 2009 byla schválena restrukturalizace společnosti ČSAD Liberec, a. s.
se vznikem nových společností Severotrans Liberec, a. s., Autocentrum-Nord, a. s. a
FinReal Liberec, a. s., a že se na této valné hromadě veřejně zavázal jednatel majoritního
akcionáře LIAD, s. r. o. Ing. Petr Wasserbauer k odkupu akcií všech minoritních akcionářů
za cenu 315,- Kč/akcii, tj. za cenu, která byla již dříve nabídnuta Statutárnímu městu
Liberec, a to do konce roku 2010.
156/12/09
ZO projednalo a schválilo prodej akcií ČSAD Liberec, a. s. a jeho nástupnických
organizací (Severotrans Liberec, a. s., Autocentrum-Nord, a. s. a FinReal Liberec, a.
s.) nejvyšší nabídce s tím, že prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky
Statutárnímu městu Liberec, tj. minimálně 315,- Kč za akcii (pod pojmem akcie se chápe
akcie odpovídající akcii původní ČSAD Liberec, a. s. před rozdělením do akcií ČSAD
Liberec, a. s. po rozdělení a dalších tří nástupnických akciových společností) a s tím,
že zastupitelstvo obce zmocňuje primátora města Liberec ing. Jiřího Kittnera realizací
nabídky tohoto prodeje z toho důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů, tj. měst,
dohodli na společném postupu, kdy nabídka prodeje bude realizována společně.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 13 . 1. 2010 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
1/01/10
ZO projednalo a schválilo žádost o sponzorský dar – poskytnutí příspěvku na podporu
Společnosti pro Jizerské hory pro r. 2010 ve výši 5.000,- Kč
2/01/10
ZO projednalo a schválilo místní poplatky pro r. 2010 v následující výši:
odpady
500,- Kč/osoba
psi
200,- Kč/ pes
300,- Kč – každý další pes
50,- Kč/pes – platí důchodci
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3/01/10
ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu za r. 2009 podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – za r. 2009 nebyla podána žádná
žádost o poskytnutí informace
4/01/10
ZO znovuprojednalo žádost o prodej části ppč. 1083/1 v k. ú. Mníšek u Lbc pro vybudování
dřevěného přístřešku na zahradní techniku – žádost byla doplněna o potřebné podklady.
ZO pověřuje starostu obce prověřením, zda je záměr výstavby dřevěného přístřešku na
tomto pozemku v souladu s ÚPO Mníšek
5/01/10
ZO projednalo a schválilo Návrh na pořízení změny ÚPO Mníšek, týkající se změny části
ppč. 1016/1 v k. ú. Fojtka. Část ppč. 1016/1 schválená pro výstavbu RD se ruší z ploch
bydlení a nezastavitelných ploch (plochy luk a pastvin) a mění se na plochu účelových
komunikací. Navrhovatelé mají v úmyslu postavit RD na jiné části ppč. 1016/1 a proto
požadují změnu této části pozemku z plochy luk a pastvin na plochu bydlení venk. typu
nízkopod-lažní. Plocha lokality 36/Z3 bude v rámci změny ÚPO převedena z návrhových
ploch bydlení zpět do nezastavi-telných ploch (plochy luk a pastvin). Změnu ÚPO budou
hradit navrhovatelé na základě smlouvy s Obcí Mníšek.
6/01/10
ZO projednalo a schválilo výši poplatku za stočné pro p. Zlesáka – 10,- Kč/m3 vč. 10 %
DPH z důvodu spoluﬁnancování odvodu odpadních vod z hasičské zbrojnice do veřejné
kanalizace
7/01/10
ZO schválilo předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 5. změna
územního plánu obce Mníšek ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou
součástí a vydává 5. změnu územního plánu obce Mníšek ve znění předloženého návrhu
OOP. Zároveň ukládá starostovi obce, aby zajistil oznámení o vydání 5. změny územního
plánu obce Mníšek ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění.
8/01/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4006605/PO 01 na umístění zem. kabelů NN, skříně PPS na ppč.
1816/1, 16/1 a stp.č.229 v k. ú. Mníšek u Lbc
9/01/10
ZO projednalo a schválilo žádost o ﬁn. příspěvek na školní projekt SPORTOVEC ROKU
2009/2010 ve výši 10.000,- Kč.
10/01/10
ZO projednalo žádost o příspěvek na soc. péči pro pí Jakubů na 3 týdenní pobyt v
pečovatelském domě. ZO žádá doložit doklady o příjmu. Bude projednáno na příštím
jednání zastupitelstva obce.
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11/01/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Kostel sv. Mikuláše – obnova stříšek
na Liberecký kraj vč. zajištění doﬁnancování z rozpočtu Obce Mníšek.
12/01/10
ZO projednalo příspěvek pí Krásné a pí Zubrové do Mníšeckého zpravodaje, týkající
se „Posezení důchodců“. Abychom do budoucna předešli případným nedorozuměním,
bude se akce nazývat „Posezení seniorů“, aby bylo zřejmé pro jakou věkovou kategorii se
posezení pořádá. Účelem tohoto posezení je zajištění zábavy pro naše seniory, kteří se
nemohou nebo neúčastní akcí jiných. Zároveň tím chceme ocenit jejich celoživotní práci
a tímto způsobem jim poděkovat. Paní Krásné a paní Zubrové bude zaslán vysvětlující
dopis, ve kterém jim bude objasněn důvod odmítnutí účasti pí Zubrové na posezení.
13/01/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci Doplnění infrastruktury
cestovního ruchu v obci Mníšek vč. zajištění předﬁnancování a ﬁnanční spoluúčasti Obce
Mníšek
14/01/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2009 a zapojení ﬁnančních prostředků
z minulých let (pol. 8115) – rozpočet po provedeném rozpočt. opatření
příjmy
33,280.178,99 Kč
výdaje
35,017.018,13 Kč

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10 . 2. 2010 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
15/02/10
ZO projednalo a schválilo uzavření Budoucí smlouvy o zříz. věc. břemene – vrch. vedení
NN – přípojka pro NN pro ppč. 313/10, umístěné na ppč. 1866/1, ppč. 1752 a 313/10 v k.
ú. Mníšek u Lbc – smlouva č. IP-12-4000493
16/02/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene
– kabel AES – ppč. 1559/8 v k. ú. Mníšek u Lbc – smlouva č. EP-12-4001525/S2
17/02/10
ZO vzalo na vědomí poděkování Společnosti pro Jizerské hory za poskytnutí příspěvku
na akci Ukliďme Jizerky
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18/02/10
ZO projednalo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mníšek ve výši 61.140,80 Kč a souhlasí s
přídělem této částky do rezervního fondu.
19/02/10
ZO projednalo a schválilo žádost o provozování občerstvení.v letní sezóně 2010 na
přehradě Fojtka
20/02/10
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 1826/1 – cca 500 m2 v k. ú. Mníšek u Lbc.
Geom. oddělení uhradí žadatel.
21/02/10
ZO schválilo podání žádosti o bezúpl. převod pozemků p. č. 1028/10 a 1028/11 v k. ú.
Mníšek u Lbc na PF ČR
22/02/10
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 1083/1 - cca 400 m2 v k. ú. Mníšek u Lbc.
Geom. oddělení uhradí žadatel.
23/02/10
ZO projednalo a schválilo žádost o ﬁn. příspěvek na hasičský bál ve výši 10.000,- Kč.
24/02/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúpl. převod ppč. 1729/1, 1759/1 a 275/1 v
k. ú. Mníšek u Lbc na Pozemkový fond
25/02/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 857/15 - 1153 m2 v k. ú. Mníšek u Lbc
26/02/10
ZO projednalo a schválilo výši poplatku za pořízení 5. změny ÚPO pro jednotlivé žadatele
ve výši 4.000,- Kč.
Žadatelé, jejichž žádosti byly 5. změnou schváleny budou písemně informováni.
27/02/10
ZO po projednání schválilo, že bude 6. změna ÚP obce Mníšek pořízena na základě
veřejnoprávní smlouvy ﬁrmou Investorsko inženýrská a. s., se sídlem Gorkého 658/15,
460 01 Liberec, zastoupenou v této záležitosti paní Simonou Petrovičovou. Dále určuje p.
Romana Slezáka, starostu obce, jako zastupitele pověřeného spoluprací s pořizovatelem
na pořizování 6. změny územního plánu a ukládá starostovi obce, aby zajistil kroky k
pořízení 6. změny ÚP obce Mníšek v rozsahu schváleného návrhu.
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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MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ V R. 2010
V r. 2010 zůstává výše poplatků stejná jako v r. 2009, tzn.:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč za 1 osobu
Poplatek ze psů: 1 pes

1 pes – důchodci
každý další pes

200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2010.
U odpadů je možno poplatek zaplatit ve dvou splátkách v případě, že je poplatek odváděn
společným zástupcem za více osob.
Výdaje za odpady
Rok 2008
Rok 2009

Příjem na odpady
(obec zaplatí ﬁrmě ASA) (obec obdrží od občanů)
1 051 547,-Kč
699 861,- Kč
1 087 430,-Kč
723 750,- Kč

Oznámení pro občany, kteří mají nádobu na odpad s frekvencí vývozu 1x za 14 dní.
Zelená popelnice – vývoz v sudý týden
Hnědá popelnice – vývoz v lichý týden
Po dohodě s ﬁrmou ASA Liberec upřesňujeme, že poslední kalendářní týden v roce 2009
(od 28.12.2009 do 3.1.2010) byl lichý a týden začínající nový rok, tedy od 4.1.2010 byl
také lichý.
Vzhledem k tomu, že jsou v oběhu 2 druhy kalendářů, žádáme občany, aby popelnice
připravovali následovně:
únor:
1.2. - 7.2. 2010 (lichý)
8.2. - 14.2. 2010 (sudý)
15.2. - 21.2. 2010 (lichý)
22.2. - 28.2. 2010 (sudý)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V pátek 12. 3. 2010 zveme rodiče i děti k prohlídce mateřské školy. Mateřskou školu
můžete navštívit dopoledne od 10 do 11.30 hodin nebo odpoledne od 14.30 do 16.00
hodin.
Rodiče zde obdrží žádost o přijetí dítěte do MŠ a získají potřebné informace k
zápisu.
Termín podání žádostí pro přijetí dětí do mateřské školy v Mníšku je stanoven na pátek
26. 3. 2010. Žádosti budou přijímány v mateřské škole do 16.30 hodin.
Současně s žádostí je nutné odevzdat lékařské potvrzení v souladu s § 50 zákona
č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví.
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Do mateřské školy budou přijímány děti podle těchto kritérií:
1.
děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky s místem trvalého
pobytu v Mníšku a Oldřichově v Hájích
2.
děti zaměstnaných rodičů od 3 let věku
3.
sourozenci dětí umístěných v MŠ
4.
děti se sociálním znevýhodněním
Žádost musí být podána v určeném termínu.

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Na tomto místě bychom rádi informovali o činnosti mníšecké základní školy.
V lednu žáci ukončili první pololetí a čeká je další půlrok školní práce. Nejdůležitější krok
mají před sebou žáci 9. třídy. Musí se rozhodnout, kde budou po ukončení základní školy
pokračovat ve studiu či v učení. V prvním pololetí absolvovali předmět volba povolání. Zde
získali informace, co které povolání obnáší a jaké vzdělání je k němu potřeba. Navštívili
několik středních škol, kde se seznámili s nabízenými studijními a učebními obory. Další
potřebné informace získali při návštěvě úřadu práce. Prostřednictvím speciálních testů
vytvořených k volbě povolání mohli zjistit, jaké studium je pro ně nevhodnější. Přejeme
jim hodně úspěchů a šťastnou volbu.
V lednu proběhl ve škole zápis budoucích prvňáčků. Dostavilo se 19 dětí, které v září
nastoupí do 1. třídy. Již se na ně těšíme.
Začátkem května bude naše škola hostit partnery z projektu Comenius. Na pětidenní
návštěvu přijedou učitelé a žáci z Itálie, Francie, Slovenska a Turecka. Společně
zhodnotíme zadané úkoly, na kterých každá škola pracovala a také pro ně připravujeme
pestrý program.
Na závěr roku budeme pořádat již tradiční sportovně-turistický pobyt ve Splzově u Malé
Skály určený žákům 1. stupně.
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JAK TITULOVAT? Bakaláři, magistři, doktoři..,
S nárůstem vysokoškolských oborů přibývá i titulů jejich absolventů. Jenže kdo se má
v nich vyznat ? Uvedený přehled by měl orientaci v nich usnadnit.
Tituly před jménem

Bc. – bakalář, titul udílený ve tříletém až čtyřletém studiu VŠ (vysoké školy)
BcA. – bakalář umění udílený ve tříletém až čtyřletém studiu VŠ uměleckého směru (výtvarné,
hudební, divadelní aj.)
Ing. – inženýr po čtyř až šestiletém studiu VŠ především (ekonomického, technického, zemědělského,
lesnického či vojenského zaměření)
Ing. arch. – inženýr architekt po tří až čtyřletém studiu VŠ architektonického směru
MUDr. – doktor medicíny udílený v šestiletém studiu VŠ lékařského směru
MVDr. - doktor veterinární medicíny po pětiletém studiu VŠ veterinárního směru
MDDr. – doktor zubní medicíny po pětiletém studiu VŠ zaměřeném na zubní lékařství
Mgr. – magistr udílený ve čtyř až šestiletém studiu VŠ
MgA. – magistr umění po čtyř až šestiletém studiu VŠ uměleckého směru
JUDr. – doktor práv udílený magistrům po studiu VŠ právnického směru, pokud vykonají státní
rigorózní zkoušku
PhDr. – doktor ﬁlosoﬁe udílený magistrům po studiu VŠ humanitního, pedagogického a
společenskovědního směru po vykonání státní rig. zkoušky
PhMr. – magistr farmacie, dříve udílený v oboru farmacie
RNDr. – doktor přírodních věd udílený magistrům po studiu VŠ přírodovědného (matematic., fyzik.,
chemic., přírod.) směru pokud vykonají příslušnou zkoušku
PaedDr. – doktor pedagogiky dříve udílený absolventům VŠ pedagogické
PharmDr. – doktor farmacie udílený magistrům po studiu VŠ farmac. směru
ThLic. – licenciát teologie udílený magistrům po studiu VŠ teolog. (nábožen.) směru
ThDr. – doktor teologie udílený magistrům po studiu VŠ teolog. směru
akad. mal. – akademický malíř udílený v oboru malířství
akad. soch. – akademický sochař udílený v oboru sochařství
akad. arch. – akademický architekt udílený v oboru architektury
emer. prof. – emeritní profesor, čestný titul udílený rektorem VŠ některým profesorům, kteří odešli do
důchodu, již neučí, ale stále se podílejí na vědecké práci fakulty

Tituly za jménem

Ph.D. – doktor (udílený absolventům doktorského studia na VŠ, ale až po magisterském)
Th.D. - doktor teologie (udílený absolventům doktorského studia na VŠ teologického směru až po
Mgr.)
CSc. – kandidát věd, udílený dříve
DrSc. - doktor věd, udílený dříve
DiS. – diplomovaný specialista udílený po vystudování určitého oboru na vyšší odborné škole a
obhájení diplomové práce
Existují i další tituly, které ale nejsou udíleny na českých univerzitách. Např. v anglosaském světě
se setkáváme často s tituly MA, MBA či BA a BBA. Titul BA je zkratkou anglického titulu Bachelor of
Arts, BBA zase Bachelor of Business Administration aj.
Tituly Doc. (docent) a Prof. (profesor) jsou pedagogicko vědecké hodnosti. Udílejí se pedagogům
na vysokých školách po splnění určitých podmínek. Oslovování učitelů na středních školách titulem
profesor je chybné, i když to někteří jejich učitelé vyžadují.

Mgr. Ulrych Ladislav
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TENIS

Plán turnajů v Mníšku r. 2010
Všechny turnaje budou sehrány v jednom dni na kurtech v Mníšku ( u hřiště a u školy ) !
č.

termín turnaje

název turnaje

ř e d i t e l uzávěrka
turnaje
přihlášek

1

sobota 15. května

dvouhra ženy
příspěvek se TK - 800,-Kč

Kárníková

18. května

2

sobota 12. června

dvouhra muži
startovné - 130,-Kč
příspěvek TK - 3.000,-Kč

Trojan

4. června

3

sobota 19. června

čtyřhra rodinné a manželské páry
startovné pár - 180,-Kč
příspěvek TK - 1.200,-Kč

Šilhavý

18. června

4

sobota 10 července

čtyřhra mužů
startovné pár - 240,-Kč

M A G N A 1. července
(Peguform)
Šilhavý

5

sobota 21. srpna

čtyřhra žen
příspěvek TK - 800,-Kč

Kárníková
Červinková

13. srpna

6

sobota 28. srpna

dvouhra juniorů a juniorek do 18 let
startovné - 0,-Kč
příspěvek TK - 3.000,-

Šilhavý, Kvapil

20. srpna

7

sobota 4. září

čtyřhra mužů
startovné pár - 230,-Kč
příspěvek TK - 3.500,-Kč

Trojan

27. srpna

8

sobota 25. září

turnaj ve dvouhře mužů od 50 do 90
let
startovné - 120,-Kč
příspěvek TK - 1.600,-K č

Šilhavý

17. září

9

sobota 9. října

losovaná smíšená čtyřhra
startovné pár - 240,-Kč
příspěvek TK - 2.500,-Kč

Erban, Trojan

1. října

10

sobota 27. listopadu
od 8.oo h do 13.00 h.
U BOBA dva kurty

Turnaj mistrů-dvouhra
Startovné 200,-Kč,
Příspěvek TK 1600,- Kč

Brejcha

Prvních osm
ze žebříčku

11

neděle 26. prosince
od 8.00 h do 15.00 h
dva kurty u BOBA

vánoční turnaj ve čtyřhře mužů
– max. 8 dvojic
startovné pár - 360,-Kč
příspěvek TK – 1.000,-Kč

Šilhavý

30.listopadu

Hrací řády jednotlivých turnajů budou zveřejněny nejpozději do tří dnů po vylosování na vývěskách
v Mníšku. Body za vítězství - 2 ; prohra v tiebreaku – 1; prohra o dva gemy - 0 .
Na Vaši účast se těší
František Erban - prezident se TK
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KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ PRO ŽENY

Otevírám kurz
břišních tanců a tanečků
pro začátečnice.

Milé slečny, ženy, dámy, maminky i babičky...

Máte-li zájem naučit se ladným pohybům a
vyjádřit své pocity tancem, přijďte v

úterý 16.února v 18 hodin

do tělocvičny ZŠ Mníšek–zadní vchod.
Cena za 16 lekcí za 1 tanečnici je 1 200,Kč.
Dívky do 15 let 700,- Kč.
Informace ke kurzu je možné získat na:
mobil: 777 706 115
e-mail: mirka.sebkova@volny.cz.
Těším se na Vás. Lektorka Mirka Šebková

L-studio

Vám nově nabízí
* Kadeřnické služby-dámské, pánské, dětské tel.725867738
* Kosmetické služby tel.721504460
* Solárium s permanentkou již od 6,-/min.
* Pedikúra mokrá a masáž nohou 180,* Modeláž nehtů
nové 500,- doplnění 400,- maminky na MD 300,* Potažení přírodního nehtu gelem se zdobením 300,* Prodej mikin a triček od 99,- do 299,* Objednávky na tel. 733642262

Více na www.Lstudio.eu
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE

ZAJÍMAVÉ FOTO
...poznáte, co je zvláštního na této fotgrafii?

POZVÁNKA
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
IVAN KOČÍ Jako pětiletý se spolu s rodiči a dvěma sourozenci přistěhoval v roce
1945 z Kolína do osvobozeného pohraničí do Větrova u Frýdlantu. Tady a ve městě získal
své kamarády i základní vzdělání. Vzhledem k velkému zájmu o živou přírodu se úspěšně
ucházel o přijetí na dvouleté lesnické učiliště. Po jeho absolvování vykonával 1 rok praxe
na polesí Dětřichov. Hluboký vztah k oboru ho vedl ke zvýšení své kvaliﬁkace přijetím
do lesnické mistrovské školy (LMŠ) ve Šluknově. Po jejím absolvování následovala povinnost splnit dvouletou prezenční službu na západě Čech v Sokolově. Pak už konečně
nastala doba šťastných let při výkonu vytouženého zaměstnání. Psal se rok 1962 když
byl hned od l. ledna přijat na místo lesníka na Liberecku v polesí Fojtka. Současně mu byl
svěřen do péče dům hájenky čp. 63 v Hasengruntu, kde po věrných službách slouží a žije
dodnes, neboť si dům v pozdějších letech zakoupil do rodinného vlastnictví. Původní byt
bez vody a sociálního zařízení byl rekonstruován v roce 1964. To mladému svobodnému
hajnému umožnilo změnit svůj rodinný stav. Přivedl si do hájovny mladou manželku Blanku původem z nedalekého Liberce, která pracovala ve Fojtce jako chovatelka drůbeže.
Ivan Kočí byl do té doby vrstevníky a obyvateli obce mimořádně obdivován pro vlastnictví
mladého koně, který mu posloužil k pohybu po svěřeném revíru, ale i k cestám do obchodu za nákupy potravin. V době, kdy si mladí muži kupovali motocykly, jsme my ostatní
obdivovali jeho lásku ke koním, protože v průběhu dalších let nezůstal jen u jednoho.
Choval koně pro svoji zálibu, pro své potěšení i pro potřebu pohybu po revíru až do svých
50 let. Pravdivě říkával, že měl koně dříve než manželku.
Při jeho příchodu do Fojtky bylo polesí obsazeno polesným panem Nohavcem, dále 1
technikem a 2 hajnými. Na počátku praxe měl na starosti kolem 350 hektarů lesa. Pak
se obvod často rozděloval a slučoval, až došlo k současnému stavu zhruba 5x většímu.
Také práce v lese byla jiná. Těžilo se poměrně málo. Avšak byla to také doba, kdy dělníci
pracovali převážně s ručním nářadím. Motorové pily teprve přicházely jako novinka. Do
té doby byla práce v lese skutečná dřina. Většina polomů se likvidovala ručně, jen pilami
a sekerami. K přibližování dřeva již začínaly pomáhat traktory. Přesto koňských potahů
byla stále ještě převaha. Lesníci navíc sjednávali výpomoc 3 – 4 párů koní z hospodářství
státního statku.
V osmdesátých letech to nahoře v horách vypadalo velmi špatně. Škodlivé emise vypouštěné z elektráren v německém Hirschfelde a polském Turówě vykonaly své zhoubné
dílo. Během 70. a 80. let musela být vytěžena většina starších porostů, po kterých zbyly
velké plochy k výsadbě. Po letech usilovné práce jsou holiny opět zalesněny. Současnost
ukazuje, že jsou lesy z nejhoršího venku. Příznivě se mění i druhové zastoupení dřevin
v porostech. Pomohlo zrušení provozu elektrárny na německé straně a hlavně ozdravná
pěstební činnost našich lesníků. Ti v boji o les dnes využívají všechny možné i nové postupy. Když zklamou staré, vymýšlejí nové. Sejí jedlová semínka sebraná z několika málo
přesně evidovaných jizerskohorských stromů, aktivně pracují se školkami a oplocenkami.
Lesní dělníci na stromky navlékají všelijaké ochrany proti zvěři, která je oloupávala a
okusovala. Nedávným vynálezem jsou zelené plastikové kryty na listnáče. Ve fojteckém
revíru jich je asi dva tisíce osm set, doslova jimi byla poseta Olivetská hora.
Ivan Kočí působil ve Fojtce v několika služebních funkcích od lesníka až po revírníka.
Do důchodu odešel v roce 2001. Milovanou a také záviděníhodnou práci však neopustil.
Není divu. Vždyť měl i v tomto povolání po celý život strávený v hájence ve Fojtce po
boku svoji hodnou ženu Blanku. Nejen doma, ale také v povinném pracovním poměru a
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nyní i v důchodovém věku, kdy se oba stále věnují práci v lese. Od jara do podzimu to je
zalesňování a ochrana kultur. V zimě se starají o provoz přezimovací obůrky pro vysokou
zvěř. Ta stále vyžaduje každodenní práci. Byla založena v roce 1994. Na rozloze cca 13
ha je krmeliště – velký seník, silážní jáma a sklep k uskladnění řepy. V období zhruba
od prosince do dubna se tam soustřeďuje jelení zvěř z okolí. Posláním malé obory je
zmírnňovat škody od zvěře na lesních porostech v zimním období. Počátkem května, kdy
je už venku dostatek potravy, je zvěř vypuštěna.
Ivan Kočí nestál stranou veřejného života ve Fojtce a ani v Mníšku. Při obnově hasičského spolkového života ve Fojtce pod vedením velitele Oty Morávka přijal funkci velitele
družstva a aktivně se spolu s dalšími členy zapojil také do fyzické práce na rozšíření
hasičské zbrojnice. Zcela nově byla přístavbou vybudována zasedací místnost, sociální
zařízení, byla opravena věž sušárny hadic. Při tom se vytvořil dělný kolektiv, celkově se
zvedl zájem členů o spolkový i veřejný život v obci. Po zrušení samostatného Místního
národního výboru Fojtka v roce 1964 a připojení k Mníšku vykonával po jedno volební období funkci předsedy občanského výboru Fojtka s pravidelnou návštěvou všech zasedání
MNV v obou obcích.
V rámci výkonu povolání, ale také z vlastní záliby, se věnoval myslivosti se
vším, co k tomu patří. Chovatelství, krmení zvěře, doprovod tuzemských i zahraničích
loveckých hostů. Ti přicházeli nejčastěji z tehdejšího západního Německa, ale byli to i
naši vládní a jiní vysoce postavení úředníci. Význam tkvěl především v přílivu devizových
prostředků do národního hospodářství.
Pro vlastní potěšení se poctivě věnoval vyčiňování kůží z ulovených zvířat. Posloužily
i jako suvenýry přátelům.
Spolu s rodinou si v květnu v roce 2005 ke svým 65. narozeninám dopřál velkou a neobvyklou radost. Se čtyřmi přáteli se zúčastnil čtrnáctidenního mimořádně zajímavého, poučného a atraktivního loveckého zájezdu do africké republiky Zimbabwe. Počasí v tomto měsíci bylo pro Evropany ideální – ranní teploty kolem + 10
stupňů C, odpolední + 25 st. C. Černošští průvodci nemohli pochopit, jak se někdo může
ráno koupat v bazénu, nebo jezdit na otevřené plošině nákladního auta bez rukavic, když
oni je i v kabině vedle kulicha nutně potřebovali. Na účastnících zase bylo, aby obdivovali
jejich zrak a ostatní smysly když je provázeli buší. I když se naši lovci mohli považovat za
myslivecké „mazáky“, tak si nakonec připadali jako „bažanti“.
(O zážitky z Afriky se pan Kočí s námi podělí v dubnovém vydání MZ.)
Z pěkného manželství Ivana Kočího vzešly dvě děti. Dcera Ivana vystudovala po základní mníšecké škole Střední zahradnickou školu v Děčíně – Libverdě. Vdala se a žije
v Benešově nad Ploučnicí. V manželství se narodila dcera a syn. Bohužel manžel a otec
dětí tragicky zahynul při nezaviněné služební cestě automobilem.
Syn Libor se oženil a žije ve Frýdlantu v Čechách. Z manželství vzešly také dvě děti
- jako u setry dcera, potom syn. Libor pracuje u Povodí Labe.
Rodiče žijí ve zdraví a spokojenosti ve Fojtce, kterou milují a zbožňují.
Mgr. Ladislav Ulrych
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