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březen - duben 2010

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Březen - Panská láska, ženská chuť a
březnové počasí není stálé.
Duben – Mokrý duben, hojnost ovoce.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10. 3. 2010 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
28/03/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1028/40 v k. ú. Mníšek u Liberce – 124 m2
29/03/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 673/3 v k. ú. Mníšek u Liberce – 28 m2
30/03/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1331/3 v k. ú. Fojtka – 300 m2
31/03/10
ZO projednalo a schválilo navýšení kapacity vařených jídel ve školní jídelně základní
školy ze 140 na 200 s účinností od 1. 5. 2010 a zároveň schválilo nákup myčky průchozí
E1000 za 70.092,- Kč a el. smažící pánve 000.PE-040N za 63.180,- Kč
32/03/10
ZO projednalo a schválilo směnu ppč. 957 o výměře 92 m2 ve vlastnictví obce za ppč.
857/22 o výměře 92 m2 ve vlastnictví sl. Veroniky Votrubové
33/03/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na dodávku a montáž ukazatele
okamžité rychlosti u ZŠ z Grantového fondu Libereckého kraje vč. zajištění doﬁnancování
z rozpočtu obce
34/03/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci Kostel sv. Mikuláše – obnova
fasády lodi na Ministerstvo kultury ČR vč. zajištění doﬁnancování z rozpočtu obce
35/03/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věc. břemene – stavba podzemního vedení
veřejné komunikační sítě pod ozn. „J-093-2-2787 Mníšek (LB), V Zahrádkách E96, Kr,
připoj.“ (Telefénica 02) na ppč. 934/11 v k. ú. Fojtka
36/03/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení stavby „STL plynovod +
přípojka pro RD na ppč. 1137/45 v k. ú. Mníšek u Liberce“
37/03/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – zařízení distribuční
soustavy elektrizační soustavy energetického zařízení Lbc, Mníšek, ppč. 578/11,12 Řípa,
Pavlík IV-12-4004825 na ppč. 1775/1 a 1795/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
38/03/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – zařízení distribuční
soustavy elektrizační soustavy energetického zařízení j054 Mníšek u LBC – kabel.smyčka
pro 2RD IV-12-4002720 na ppč. 328/1
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39/03/10
ZO projednalo a schválilo návrh na podnět na parcelách p. č. 830/1, 857/8, 857/9,
857/10, 857/18, 858/2, 964/1 na změnu návrhových ploch komunikací na plochy bydlení
venkovského typu – nízkopodlažní a jejich zařazení do schválené 6. změny ÚPO.
40/03/10
ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek na odlehčovací pobyt pro pí Vendulku
Jakubů ve výši 5.000,- Kč. Jedná se o odlehčovací pobyt s rehabilitací pro nemocné v
domácím ošetřování – nácvik sebeobsluhy pro pacienty na inv. vozíku.
41/03/10
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu pí Drobnou
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.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. 4. 2010 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
42/04/10
ZO projednalo a schválilo žádost o schválení koupě dřevěné prolézací stěny na zahradu
MŠ za cenu cca 28.000,- Kč. Zařízení bude hrazeno ze sponzorských darů.
43/04/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod cest ppč. 1718/1 a 1723/1
v k. ú. Mníšek u Liberce na Pozemkový fond
44/04/10
ZO projednalo a schválilo opravu místní komunikace ve Fojtce v ul. Lesní. Oprava bude
provedena z recyklátu.
45/04/10
ZO projednalo a neschválilo prodej ppč. 313/9 v k. ú. Mníšek u Liberce o výměře 129 m2
z důvodu zajištění přístupu k dalším parcelám
46/04/10
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na sport. činnost (DOWNHILL – sjezd
horských kol) pro sl. Janu Trojanovou ve výši 5.000,- Kč
47/04/10
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na ženský tenisový turnaj ve výši 3.000,Kč
48/04/10
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek Obce Mníšek za r. 2009 ve výši
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479.709,67 Kč. Vykázaný zisk byl převeden na příjmový účet obce.
49/04/10
ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za r. 2009
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 bez výhrad
50/04/10
ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu Obce Mníšek na rok 2010 jako vyrovnaný ve
výši 18,883.890,- Kč
51/04/10
ZO znovuprojednalo a schválilo prodej ppč. 857/15 v k. ú. Mníšek u Liberce zmenšeného
o cca 100 m2 – bude upřesněno po zaměření a vypracování geom. plánu, z důvodu
zajištění manipulačního prostoru pro potřeby obce (vývoz odpadu, údržba komunikace
apod.)
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.

VYHLÁŠKA
Obec Mníšek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Mníšek se na svém zasedání dne 12. 8. 2009 usnesením č. 79/08/09
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření k ochraně před
hlukem, v době nočního klidu v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření
příznivých podmínek pro život v obci.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně .před
následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí Mníšek jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a)
rušení nočního klidu,
b)
používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
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Čl. 3
Noční klid
1.
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin následujícího dne. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2.
Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na noc z 31. 12. na 1. 1., kdy noční klid je
časový úsek od 2:00 do 8:00 hodin dne 1.1. daného roku.
Čl. 4
Omezení činností
1.
O nedělích a státem uznaných svátcích lze veškeré činnosti spojené s
používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, provádět pouze v době od 09.00 do 12.00
hodin.
2.
Časové omezení činností dle odst. 1 se nevztahuje na provádění zimní údržby
pozemních komunikací a svoz komunálního odpadu.
Čl. 5
Výjimky
O poskytnutí výjimky, která není stanovena touto vyhláškou rozhoduje zastupitelstvo
obce.
Čl. 6
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních
předpisů.1)
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.
Gisela Škodová
místostarostka

Roman Slezák
starosta

______________________________________________________
1) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

„ DĚTSKÝ DEN“
V sobotu 5. 6. 2010 se uskuteční „Dětský den“ na hřišti v Mníšku.
Začátek bude ve 13.00 hod ..
Pro děti bude připraveno mnoho soutěží, kde si budou moci poměřit rychlost a šikovnost
se svými kamarády.
TĚŠÍME SE NA VÁS !
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Hezké jarní sluníčko přispělo k dobré náladě účastníků „Vítání občánků“, které se konalo
v sobotu 24. 4. 2010 v obřadní síni OÚ v Mníšku. Naše pozvání přijali rodiče Lucinky
Dentonové, Adélky Dvorské, Štěpánka Hlušky, Jakoubka Jiráska, Lukáška Melíška,
Terezky Mužíkové, Natálky Pietroszové, Markétky Vašátkové a Barborky Vognerové.
Vítání proběhlo ve dvou obřadech a v obou dávali naši občánkové o sobě vědět, hlasitě
ohlašovali svou přítomnost mezi námi.
O pěkné zpestření obřadů se již tradičně postarali, pod vedením paní učitelky Štolfové,
žáčkové naší základní školy.
Děkujeme všem za účast a přejeme našim novým občánkům vše to, co je potřeba ke
spokojenému životu, povolujeme jim také trochu zlobení, aby svým rodičům připomínali,
že mají své místo mezi námi. H o d n ě š t ě s t í .
Václav Harmáček
předseda komise pro občanské záležitosti
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PROJEKT COMENIUS - PARTNERSKÁ NÁVŠTĚVA
Ve dnech 3. – 7. května hostila mníšecká škola žáky a učitele z Francie, Slovenska, Itálie
a Turecka. Cílem návštěvy bylo nejen seznámení s tím, jak funguje naše školství, ale i
další domluva na pokračování projektu. Pro naše setkání jsme připravili pestrý program.
V pondělí 3.5. jsme po příjezdu všech hostů absolvovali společnou večeři v libereckém
hotelu Atrium, kde také byli někteří hosté ubytováni. Děti však převážně bydlely v rodinách
našich žáků, takže měly možnost poznat každodenní běžný život u nás.
V úterý ráno jsme hosty přivítali ve škole. Dívky v podještědských krojích jim nejprve nabídly
chléb a sůl. Návštěvu jsme zahájili krátkým kulturním vystoupením v tělocvičně, kde se
představil Sboráček, dívčí hudební skupina ze 4. třídy, břišní tanečnice, a celá 4. třída s
programem v angličtině. Dokonce jsme se společně naučili i českou písničku! Následovala
prohlídka školy. Pak si děti ve výtvarné dílně vlastnoručně vyzdobily barevná trička
logem projektu. V té době měli učitelé možnost prezentovat práce svých žáků, zhodnotit
dosavadní práci na projektu a naplánovat jeho další pokračování.
Po obědě ve školní jídelně jsme navštívili libereckou ZOO a botanickou zahradu.
Středa byla věnována celodennímu výletu do Prahy. A protože náš projekt nese název
„Všechny řeky se vlévají do moře,“ projeli jsme se parníkem po Vltavě. Z parníku byl
krásný pohled na pražské budovy podél nábřeží a na hradčanské panorama. Poté jsme si
prohlédli nejdůležitější pražské památky – Pražský hrad, Svatovítský chrám, Karlův most,
Staroměstské náměstí .
Čtvrtek byl pro většinu hostů posledním dnem pobytu u nás. Den jsme zahájili návštěvou
Obecního úřadu v Mníšku. Hosty přivítal pan starosta Roman Slezák. Připravil pro ně
pohoštění a krátce jim pověděl o historii obce. Následovala hra „šipkovaná“. Ta směřovala
po cyklostezce do Oldřichova v Hájích. Přestože celou cestu pršelo, jednotlivé skupinky
nadšeně plnily úkoly, které pro ně v angličtině připravili naši žáci. V Oldřichově jsme
navštívili Střevlik, kde děti společně zkoumaly v laboratoři pod mikroskopem přítomnost
života ve vzorcích vod z různých zdrojů.
Po obědě, který byl opět ve škole, jsme odjeli do Liberce na prohlídku radnice. V obřadní
síni nás přivítal primátor města Ing. Jiří Kittner a následovala prohlídka s výkladem. Naši
hosté měli také možnost prohlédnout si město z výšky radniční věže.
A protože se počasí odpoledne na chvíli umoudřilo, nechyběla ani návštěva dominanty
Liberce - Ještědu. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a opět jsme společně obdivovali nádherný
výhled na samotné město, ale i do širokého okolí. Měli jsme štěstí, neboť během hodiny
se zatáhlo a lanovkou dolů jsme již sjížděli za vydatného deště. Do hotelu se všichni vrátili
prokřehlí, mokří, ale v dobré náladě. Den jsme zakončili společnou večeří v hotelu Atrium,
kde jsme se s hosty rozloučili. V pátek ráno totiž většina z nich odjela. Protože naši turečtí
přátelé odlétali až v sobotu, ukázali jsme jim ještě frýdlantský zámek, kostel v Hejnicích
a Obří sud v Lázních Libverda. Setkání v Mníšku se opravu vydařilo. Všichni děkovali za
naši pohostinnost, pěkný program a dobrou organizaci.
Děkuji všem paním učitelkám, panu učiteli a paním vychovatelkám za přípravu a
pomoc při organizaci setkání.
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Rodiče, kteří dětem ochotně poskytli ubytování a stravu (Bretschneiderovi, Dittrichovi,
Grebeníčkovi, Paškovi, Šimkovi, Vojtovi a Štolfovi) mají náš velký dík. Rovněž děkujeme
panu starostovi Romanu Slezákovi za zajištění dopravy našich hostů z ruzyňského letiště
do Liberce a zpět.
Příští setkání všech partnerů, kterého se zúčastní i někteří žáci a učitelé naší školy se
uskuteční v měsíci říjnu ve francouzském Brezolles.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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PODĚKOVÁNÍ - PŘÍPRAVA NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Parta dobrých pracantů, pánové Petr Jína, Pepa Punčochář, Marcel Hemelík, Ota
Morávek, Láďa Homolka, Tonda Hradecký, Aleš Mansféld, Michal Medek a Pavel s Béďou
Holubcových se sešla v sobotu 24. dubna za ranního kuropění u Hospůdky na hřišti.
Parta, která se nijak neﬂáká ani u stolu „štamgastů“ se s mnohem větším nasazením
pustila do stavby vatry pro „pálení čarodějnic“. Každý rok se s malými obměnami objevují
stále stejná jména. Chceme ujistit občany obce, že se nejedná o uzavřenou společnost
dobrovolníků. Rádi by v příštích letech uvítali mezi sebou více mladých pracovitých
tatínků.
Přesto, že bylo zajištěno bohaté občerstvení, dokázali zvládnout nádhernou práci
do večerních hodin a to prosím „bez namáčení“! Přesné křivky vatry jistě ocenili všichni
účastníci pálení v pátek 30. dubna. Některé dámy byly vatrou tak nadšeny, že chtěly do
zapáleného ohně skákat. Díky ostražitosti našich hasičů však shořela jen čarodějnice
jedna, která měla všechna potřebná povolení. Hasičům se povedlo ochránit vatru i před
škodolibým předčasným zapálením, ke kterému došlo v roce loňském.
Děkujeme obci za darování a dovoz dřeva. Hlavně pak partě pracantů, která svou
prací velkou měrou přispěla k vydařeným „čárám“, oslavě určené hlavně dětem. Věříme,
že spokojení byli všichni účastníci.
„Hospůdka na hřišti“.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Zápis do mateřské školy.
Tento rok proběhl zápis do MŠ trochu jinak než v předcházejících letech. Pro rodiče s dětmi jsme
zorganizovali v naší mateřské škole „Den otevřených dveří“, kde měli možnost se seznámit s jejím
prostředím a zaměřením. Teprve potom do 14 dnů měli odevzdat potřebné podklady k přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání. Zájem rodičů o umístění dětí do MŠ byl opět větší, než bylo volných míst.
Obdrželi jsme celkem 40 žádostí, přijmout jsme ale mohli pouze 17 dětí. Při zařazování dětí jsme
postupovali podle předem stanovených kriterií. Každá žádost byla posuzována individuálně. Rodiče
měli možnost se osobně seznámit s výsledkem správního řízení. Je nám líto, že jsme nemohli
vyhovět všem žádostem, ale kapacita školy je závazná.
Další proběhlé akce naší školy s fotodokumentací můžete sledovat na webových stránkách školy/
www.zsmnisek.com/.
Akce , které nás čekají :
Výlety - Rádi bychom uskutečnili výlet do Ferdinandova / na kolech/, výlet na Ještěd spojený s
trampolínami na Františkově - pozvali jsme i polské děti. Těšíme se do ZOO v Liberci, a také na
4-denní výlet s předškoláky do Dolánek / termín 21.6.-24.6./.
Oslavy - Den dětí a Slavnostní rozloučení s dětmi, které po prázdninách odcházejí do ZŠ.
Důležité !
V naší mateřské škole si všichni vážíme spolupráce s rodiči dětí. Víme, jak je pro nás důležitá !
Chtěla bych proto moc poděkovat rodičům, kteří nám přes zimu opravili všechna kola, koloběžky,
tříkolky, a že jich není málo. Pomohli nám i s drobnými opravami, díky tomu jsme ušetřili škole i
nějaké ty korunky.
Děkujeme rodině Dvořákové, Skřivánkové, Hájkové, Ptáčkové, ale i ostatním rodičům, kterým
není mateřská škola lhostejná!
Za MŠ : Janoušková

OD NAŠICH ČTENÁŘŮ..,

Chci se vrátit k poslední letní sezóně přesto, že už pomalu nabíhá sezóna další. Uplynulo již 24
roků od doby, kdy se nechaly zbořit veškeré dřevostavby na naší přehradě. My starší vzpomínáme a
není nám jedno, že se od té doby nepodařilo vybuchovat nový funkční areál. Věřím, že se ale podaří
v blízké době s touto myšlenkou pohnout, neboť vedení obce má enormní snahu zajistit potřebné
ﬁnance k zahájení stavby. Dobrým počinem bylo i obnovení hřiště pro plážový volejbal. Především
děkuji obecnímu zastupitelstvu za přístup a rychlost, s jakou k obnově hřiště došlo přesto, že počasí
nám nepřálo a nebylo snadné uvést travnatou část „pláže“ do původního stavu. Za mladší generaci
mohu říci, že se na hřišti doslova vyřádili a tak to byl i první krůček k tomu, aby se naplnil sen o využití
okolí přehrady k letnímu sportování, pohybu a relaxaci.
Jediné, co se stále nedaří splnit, je přání většiny návštěvníků, aby pochopili majitelé psích
mazlíčků, že je skutečně nanejvýš nevhodné vodit pejsky do prostor, kde se lidé opalují a koupou.
Přestože jsou v tomto prostoru i cedule se zákazem venčení a koupání psů, většina majitelů psů si ze
zákazu nic nedělá a někteří jsou dokonce přesvědčeni, že jejich zvířata jsou čistější, než mnozí lidé.
Tento nešvar se netýká jen domácích účastníků, ale především lidí, kteří přijíždějí auty a přivezou
své pejsky doslova vyvenčit.
Když už jsem u toho tématu – naše obec, ale nejen naše se stala za dvacet let mnohem hezčí,
barevnější a hlavně čistější. Bylo to způsobeno změnou přístupu lidí k osobnímu vlastnictví, ale i
velkou snahu vedení obce o tyto změny. Abychom ale mohli být ještě víc spokojení hlavně s čistotou
okolí, musím se zase vrátit s prosbou k majitelům psů. Toto se samozřejmě netýká jen nás, ale je
jen na nás, jak se s tímto problémem chceme vypořádat. Lidé na vesnici mají prakticky všichni své
zahrádky a oplocené pozemky, je ale zvláštní, že jdou venčit pejsky do prostor, kde se pohybují lidé.
Častokrát je vidět majitele, jak si jeho pejsek uleví a vůbec ho nenapadne, aby z chodníku, kde chodí
třeba i děti ze školy tyto výkaly odstranil. Například taková Zadní ulice (souběžná s Frýdlantskou) se
stala veřejným psím záchodkem. Doufám, že mi dá většina spoluobčanů za pravdu a ti, kterých se
to týká si uvědomí, co činí a změní své chování vůči nám všem.
Miloslav Bagač
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ROZHOVOR: JANA TROJANOVÁ
Janu Trojanovou, na kterou kamarádi volaj jedině TROJANE, jsem poznala před více než dvěma
lety, na některém ze závodů 3DH Cupu. Byla poměrně nezapomenutelná, bláznivá, šla do všeho po
hlavě a už na první pohled bylo jasný, že z týhle holky vyroste vostrá sjezdařka a tak se taky stalo!
Nevíte, kdo je Jana Trojanová? Chyba, kterou právě napravíme!

Zuzka ElKloko: Ahoj Jani, napiš nám na začátek v kostce něco o sobě.
Jana Trojanová: Ahoj, takže jmenuji se Jana “Jane“ Trojanová a bydlím nedaleko Liberce ve
Mníšku. Je mi 20 let a navštěvuju pomaturitní studium na Jazykové škole. Kromě kola mě baví kick
box, plavání, XC, turistika, domací práce… Nerada se nudím a ráda zkouším nové věci.
Jak dlouho jezdíš na kole, co tě to napadlo, co bylo tvoje první kolo a jak a kde jsi začala?
Moje první kolo jsem si pořídila před 4 lety, byl to pevňák Mongoose, ale v tý době jsem moc nevěděla
co se na něm dá dělat. Chvilku jsem na něm jen popojížděla a pak mě kluci vzali na Českou chalupu,
kde jsem si to mohla osahat a zkusit si něco sjet. Čim víc jsem jezdila, tím víc mě to bavilo a přicházela
jsem tomu na kloub. Kolu se věnuju zhruba 3 roky a jsem ráda, že jsem tenhle sport našla.
Co byly tvoje první úspěchy? Zranění?
Můj první úspěch bylo myslím 2. místo z jednoho ze závodů 3DH Cupu. Byl to první závod, kde
jsem si to mohla zkusit a začala jsem postupně objíždět tento seriál a sbírat pěkná místa. Moje první
zranění bylo deformace destiček mezi obratli a časem přibívaly odřeniny, naraženiny, odřený lokty,
zlomená klíční kost a pedály zaražený v holeních. Pády jsou součástí tohoto sportu, takže o ně není
nouze, modřiny a odřeniny jsou u mě běžná věc.
Jaká byla loňská sezona, co jsi měla za
sponzory, za kolo?
Pro loňskou a letošní sezonu jsem osedlala
Specialized demo 8 I v S . Je to malé, spolehlivé
a hbité kolo, na kterém se dá parádně zalítat
. S loňskou sezónou jsem moc spokojená
nebyla, myslela jsem, že to dopadne lépe. V
ČP jsem jela 2 závody a obsadila druhá místa,
dva závody jsem nejela a celkově jsem byla
4. Na MČR mi to vůbec nevyšlo a to mě štve
nejvíc, skončla jsem šestá a doufám, že se to už
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nebude opakovat. Ostatní závody jako 3DH Cup, MRSN… byly dobrý a obsadila jsem i pěkná místa.
Jinak kolo si maximálně užívám. V loňské sezoně mýmy sponzory byly: krámek Kolabrabec, za který
jsem i jezdila, Maxxis, Beachbitch, Dirty Dog, Obec Mníšek a Big Shock. Zároveň bych jim chtěla
poděkovat za podporu v loňské sezoně.
Co bys ráda zvládla tuto sezonu?
V první řadě bych si jí chtěla ve zdraví užít a pořádně projezdit, poznat nové lokality, podívat se mimo
ČR a zrychlit. Objet sjezdové závody u nás a chtěla bych si zkusit i nějaký závod na Slovensku a v
Polsku.
Kam jezdíš trénovat, kdo s tebou jezdí a radí ti?
Díky tomu, že bydlím u Liberce, tak se mi nabízí Ještěd a Rokytnice, ale nemám vyhraněnej kopec.
Každý kopec je něčím zajímavý a na každém z nich mě čeká něco jiného a to se mi líbí. Jezdí se
mnou můj přítel, který též jezdí na kole. Když si nejsem jistá, poradí mi a řekne, jestli to dám nebo ne.
Často mě vodí na skoky a ukazuje co mám jak projet. Ale taky ráda jezdím s naší partičkou.
Co všechno jezdíš? Jen sjezd, nebo si zkoušela skákat, 4X apod? Umíš něco, co o tobě
nevíme? :-D
Jezdím hlavně sjezd a občas freeride, 4X jen na MRSN a zkoušela jsem skákat dirty, ale moc mě to
nebaví a ani nejde, spíš jsem na normalní skoky (odpalováky). Ještě jsem zkoušela BMX, ale nemá
to péro a moje záda a ruce trpěly.
Co říkáš na to, kolik jezdí v Čechách holek? Co by si vzkázala někomu, kdo chce začít?
Myslím, že začíná jezdit více holek, často na kopci potkávám nové tváře, ale nikdy nás nebude tolik
jako kluků. Můžeme být rády za těch pár co se nebojí a jdou do toho. Co se týče závodů tak to není
žádná sláva, někdy jsme na startu jen tři a jsme rády, ale doufám, že tomu bude příští rok jinak.
Kdo tento šílený sport ještě nezkusil, tak at´neváhá a zkusí to a uvidí, že je to bezva pocit a taky velký
adrenalin, když to valí dolů z kopce a začíná zkoušet, co se na tom kole dá dělat a co sám/sama
dokáže.
Co ještě dál provozuješ za šílenosti? Jaký jsou další koníčky apod.
Nevím jestli šílenosti ale mám ráda skoro všechny sporty. Sedlám taky jednokolku, baví mě kick box
a zkoušela jsem board na vodě. Doma se mi válejí in-line brusle na kterých jsem taky zkoušela psí
kusy… Volný čas doplňuji XC a výlety se psem. Jěště bych chtěla zkusit skok padákem.
No… tak to skákání padákem musí být opravdu silnej zážitek. Moc děkuji za rozhovor a za d:
key ti přeju hodně úspěchů v příští sezoně!
Ptala se: Zuzka ElKloko
Odpovídala: Jana Trojanová
Fotky: archiv Jany Trojanové
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TENIS
z valné hromady tenistů – 2. 4. 2010
Letošní valná hromada se konala v pátek 2. 4. 2010 v klubovně TK za účasti 19 členů a vzácných
hostů. Ve zprávě prezidenta klubu byla zhodnocena činnost TK za rok 2009. Pro nás příjemnou
zdravici obecního úřadu přednesl pan starosta a zdařilou písemnou zdravici od Jardy Chalupy
přečetl Šilhavý.
Loňská mníšecká tenisová sezona začala velmi atraktivním a prestižním turnajem ve dvouhře žen.
V sobotu 23. května 2009 sehrála osmička velmi zkušených dam, tenisový turnaj ve dvouhře. Dámy
zvolily velmi náročný systém turnaje a to „ každá s každou„ – tedy v jednom dni musela každá
dáma zvládnout sedm utkání! Bez jediné prohry zaslouženě zvítězila paní Zdena Prokopová. O
druhém místu, které vybojovala Mirka Kárníková, rozhodl při rovnosti bodů vzájemný zápas. Třetí
skončila vitální Maruška Tichá. Celé osmičce blahopřejeme a děkujeme za korektní vystupování
během zápasů!
Druhým letošním turnajem byla dvouhra mužů. 24 borců bojovalo ve dvou dnech 12. – 13. června
v osmi skupinách. Ze tříčlenných skupin postupovali vždy první dva borci. Všechna utkání se hrála
na jeden set. Pouze ﬁnále na dva vítězné sety s tím, že rozhodující set musel končit prodlouženým
TB – zkrácenou hrou do deseti. Do ﬁnále se probojovali Trojan s Janďourkem. Po velmi vyrovnaném
a kvalitním utkání nakonec, právě v prodloužené hře rozhodujícího setu, vyhrál zaslouženě Pavel
Trojan (6 : 7; 6 : 4; 10 : 5!), na druhém místě skončil tedy Pavel Janďourek a třetí místo obsadili
společně pánové Erban a Brejcha.
Třetí příjemný a pohodový turnaj manželských, rodinných, nebo i spřízněných párů se odehrál v
sobotu 27. června. Osm párů bojovalo ve dvou skupinách na jeden vítězný set do šesti her. Nejlepší
čtyři páry se utkaly v semiﬁnále. V prvním semiﬁnále Prokopovy prohráli s párem Švanda s Verčou
Votrubovou. Ve druhém vyhrál rodinný pár Gudasových s manželským párem Červinkových. Ve
Finále porazil pár Gudasových po velkém boji pár Veroniky Votrubové se Švandou ve dvou setech
6 : 1; 6 : 3. Třetí místo vybojovali manželé Prokopovy a na čtvrtém místě skončil manželský pár
Červinkových.
Čtvrtý turnaj se hrál v sobotu 15. srpna ve dvouhře půlmistrů. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech
na jeden vítězný set do šesti her. Kromě velmi unaveného Míry Radouše odvedli všichni ostatní borci
docela dobré výkony s velmi dobrými výsledky. Ve ﬁnále na jeden vítězný set se opět sešli Trojan s
Janďourkem. Tentokrát Pavel Janďourek oplatil Pavlovi Trojanovi porážku z červnového turnaje a
vyhrál po velmi vyrovnaném boji 7:5. Na třetím místě skončili všichni ostatní (o umístění se nehrálo)
tedy Suchomel Jan; Radouš Petr; Fendrych; Brejcha; Čvančara Jan a Radouš Miroslav.
Pátý turnaj se důstojně odehrál ve čtyřhře žen v sobotu 22. srpna 2009 od brzkého rána až do
pozdních večerních. V turnaji zaslouženě vyhrál pár Prokopová s Tichou starší; druhé skončily
Kvapilová s Kárníkovou; třetí Votrubová Veronika s Bömovou; čtvrté - Votrubová Blažena s Kubišovou;
páté – Červinková s Holubcovou; šesté -Tichá mladší s Ubiasovou. Blahopřejeme!
V šestém turnaji se odehrál nejlepší tenis a dokonce za žádný klubový peníz. Hráli ho děti a junioři
v sobotu 29. srpna 2009 – celý turnaj byl dotován obcí. Jedenáct děti bojovalo ve dvou skupinách o
titul juniorského krále či královny tenisového kurtu v roce 2009; nádherné napínavé zápasy občas
orosené slzičkami vynesly na trůn Míšu Gudasovou, která porazila ve ﬁnále Míru Radouše 6 : 3!
Neméně zdatně si vedly nejmladší tenistky Katka Tichá a Anička Šilhavá.
Sedmý turnaj se hrál v pátek 4. září a v sobotu 5. záři a to čtyřhra mužů. Ve třech skupinách
bojovalo celkem 12 dvojic, kde k největším favoritům patřily páry Brejcha s Trojanem; Janďourek
s Maršálkem; Polič s Bagačem; Čvančara Jan s Venclíkem. Na poslední chvíli odřekl svou účast
jeden s velkých favoritů Čenda Venclík (parťák Jana Čvančary) a na jeho místo za jistý úplatek a
příslib dodání podpůrných prostředků s ujištěním, že se nemusí bát dopinkových kontrol, nastoupil
o několik tříd horší náhradník osmdesátiletý Šilhavý. Mladík Jan Čvančara hlavně svou vitalitou a
svým výkonem dokázal dědka Šigiho doslova dovést až do ﬁnále, byť mu musel občas říkat kde je,
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co se děje a na kterou stranu v kterém gemu má hrát. Takto hendikepovaný pár nakonec prohrál s
mistrovským párem pány Trojanem s Brejchou. Třetí skončil Janďourek s Maršálkem; čtvrtí skončili
junioři Suchomel Jan s Mírou Radoušem.
Osmý turnaj se hrál v sobotu 27. záři ve dvouhře mužů nad padesát let. Z devíti přihlášených se
nakonec z různých důvodů (práce; strach ze soupeřů; útěk do lázní atd.) zúčastnilo shodou okolností
jen 6 nejlepších. Nakonec v pohodovém turnaji vyhrál Míla Čvančara. Druhý skončil nejstarší borec
pan Maršálek a pro třetí místo si triumfálně došel nezlomný, vytrvalý a neuvěřitelně rychlý - Jaroslav
Chalupa.
Dobrý tenis v devátém turnaji byl ozdobou smíšené losované čtyřhry, který se odehrál v pátek 2.
října a v sobotu 3.října. 14 dvojic se bezohledně pralo o vítězství v tomto relativně pohodovém a
rozlučkovém turnaji. Nakonec vše dopadlo skvěle – Vítková s Prokopem obsadily čtvrté místo,
třetí místo, díky skvostné hře Jany Kvapilové, vybojoval pár Kvapilová s Erbanem; na druhém
místě skončila Votrubová Veronika s Mírou Radoušem. Vítězem se stala Bláža Votrubová s Pavlem
Trojanem
Posledním turnajem byl turnaj vánoční 26. 12. 2009 u BOBA v kryté hale v Pavlovicích, kde na dvou
kurtech bojovalo osm dvojic systémem každý s každým. Hala byla zamluvena pro turnaj na pět hodin
a ve zkrácených hrách byl turnaj úspěšně dohrán. Účelem turnaje je zpříjemnění vánočních svátků.
Pouze jedenkrát prohrál pár Brejcha - Suchomel a pár Janďourek - Polič. Celkovým vítězem turnaje
se stal pár hezounů Červinka – P. Radouš! Pořadí určila odborná komise složená z tenisových
estétů. Všechny ostatní páry skončily na místě druhém.
Velké poděkování patří zastupitelstvu a starostovi obce za velkou přízeň a ﬁnanční podporu našich
aktivit. Obec velkoryse podporuje nejen turnaj dětí, ale náklady spojené s údržbou a vylepšení
zázemí. Starosta i v letošním roce přislíbil ﬁnanční pomoc pro děti. Dále děkujeme za sponzorské
dary pana Gudase, Červinky a panu Drešerovi za výstavbu nové tenisové zdi a samozřejmě všem
ostatním sponzorům.
Drobně se změnila členská základna. Z tenisového klubu vystoupil pan Bagač a paní Vancová.
Novými členy se stali pánové Maršálek, Drešer a V. Votrubová.
Ve stanovách klubu nedochází k žádným změnám. Příspěvek i nadále zůstává 1000,-Kč á 1 člen.
Mění se však schválená penalizace za neodpracované brigádnické hodiny a to ve výši 200,- Kč
za 1 neodpracovanou hodinu. Povinnost každého člena je odpracovat v kalendářním roce 2010
minimálně 5 brigádnických hodin.
Nyní k brigádám v loňském roce. Moc jsme toho v loňském roce neudělali, kromě povinných úprav
kurtu, drobných oprav plotu úprav terénu kolem tenisové zdi, jsme pouze nově vybudovali nekrytou
tribunu pro 289 diváků.
V letošním roce musíme udělat všichni daleko více. Čeká nás rekonstrukce kurtu, osvětlení a nové
oplocení – ﬁnanční pomoc na tyto akce přislíbil pánové Kocourek, Drešer, Červinka, Gudas a obec
Mníšek. Bez zvýšené aktivity nás všech se může stát, že se začátek tenisové sezóny může výrazně
posunout. Proto očekáváme maximální účast členů TK na předem ohlášených brigádách.
Navržený plán a termíny turnajů byly již zveřejněny, odpadá turnaj mistrů – o systém hraní do žebříčku
nebyl zájem – zůstane tak jen turnaj půlmistrů. Díky velkorysé nabídce pana starosty mohou turnaje
proběhnout v jednom dni na obou kurtech – tedy na novém obecním hřišti u školy a obecním kurtu
u fotbalového hřiště. Na základě zkušeností z loňského roku a z důvodu široké členské základny
zůstává i pro letošní rok stejný hrací režim: ve všech dnech, včetně svátků, v kterémkoliv čase - lze
zamluvit kurt maximálně na 2 hodiny. Čas lze dělit i na půlhodiny.
Týdenní rozpis pro rezervaci kurtu bude pravidelně vyměňován každý pátek v 18.00 hodin! Kromě
turnajových akcí musíme dodržovat ukončení aktivit – nejpozději v 21.30 h na kurtu a v blízkém okolí,
včetně svícení.
Závěrem musíme ještě jednou poděkovat Vám všem za vynikající loňské výkony, brigádníkům za
dobře odvedenou práci a čtenářům zpravodaje za pozornost. Přejeme nejen členům TK, ale i Vám
všem skvěle prožité chvíle při tak nádherném sportu jakým je TENIS.
Šilhavý Miroslav.
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ČINNOST HASIČŮ
8. 3. 2010 - Hasiči předali svým členkám kytičky k MDŽ.
13. 3. 2010 - Tradiční hasičský bál na sále v Restauraci „Beseda“ v Oldřichově v Hájích.
17. 4. 2010 - Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo soutěže „Jeřmanický hasičský víceboj“. Soutěž pořádal SDH Jeřmanice. Čtyřčlenné hlídky překonávaly různé discipliny s hasičskou tematikou.
Naše hlídka se umístila na 16. místě.
24. 4. 2010 - Hasiči pomáhali se stavbou vatry na hřišti.
29. 4. 2010 - Výjezd jednotky k požáru suché trávy ve Fojtce.
- Na žádost OÚ hospodářské práce – mytí vozovky u MŠ a hřiště.
30. 4. 2010 - Zapálení vatry s čarodějnicí - zajistili členky sboru. Sbor Dobrovolných
Hasičů Mníšek zajistil, jako každoročně, dozor při pálení.
Hasiči Mníšek

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Ivan Kočí – postřehy z lovecké cesty po Africe - ze státu Zimbabwe
Zimbabwe je stát ležící mezi Jihoafrickou republikou (JAR), Botswanou, Zambií a Mosambikem.
Hlavní město Harare. Bývalá obilnice Afriky (Rhodesie) si po státním převratu v roce 1978 změnila
název a stala se zemí chudoby a bídy. Farmy, které dříve prosperovaly díky důmyslnému zavlažovacímu systému, nikdo neobdělával, inﬂace byla nezměrná.
Před několika lety jsem dostal návrh, zda bych se nechtěl zúčastnit „pánské jízdy spojené s lovem“
v této zemi. Chvíli přemýšlím. Je mi teprve pětašedesát, blbě vidím na levé oko, začínám špatně
slyšet, bolí mě všechny klouby, sem tam přijde dnový záchvat, prostě – ideální postava pro cestování
a lov v buši. Odpověď je jasná. Proč bych nejel? Vždyť za dva týdny budeme zpět.
Po absolvování nezbytných očkování vyrážíme 29.5.2005 na cestu dlouhou téměř 9000 km Fojtka
– Paříž – Johanesburg. Odtud do Zimbabwe, do metropole Harare, kde v hotelu MEIKLES přenocujeme.
Mě, který zná důvěrně snad jen provoz restaurace „U PÝRKů“, šoupli samotného do hotelového
pokoje. Doprovázejí mě dva zeleně odění černí hoši, kteří se málem poprali o mé bágly. Pak zůstávají u dveří s nataženou rukou a něco melou anglicky. Nic mi není platná ruština, kterou jsem se
chvalitebně učil tolik let, ani těch pár německých vět, které umím. Prostě NEROZUMÍM. Až pak z
posuňků vyrozumím, že se jedná o dýško. Tak to je horší. V kapse nemám nic. Těch pár českých korun, které mně dala Blanka, hodlám utratit při zpáteční cestě v Ruzyni za pivo. „Fakt kluci, nemám“.
Ale oni mají času dost. Stojí, usmívají se, ruce natažené. Vedle bydlí kamarád Láďa, ten by to mohl
„zatáhnout“. Naučím svůj doprovod vyslovovat jeho jméno a ukazuji na dveře. Není doma. Ukazuji
do vestibulu, tam určitě bude. Dlouho slyším „lada, lada, lada“. Tak tam asi nebude. Pak pokřik umlká. Mají asi jinou práci.
Na pokoji koukám do lednice – mini bar: pivo 40 000,- …minerálka 25 000,- …prcek WHISKY 55
000,- … dvojka vína 100 000,- ZBW. Tady se peníze musí nosit snad v batohu.
Ráno se naše skupinka dělí na dvě části. My tři „afričtí bažanti“ jedeme asi 450 km jižně na farmu
p. MEYERSE, kde budeme lovit antilopy a prasata bradavičnatá. Ostatní jedou na sever, kde je
plánován lov šelem a těžké zvěře.
Cesta ubíhá rychle, neboť silniční provoz je slabý. U benzinové pumpy stojí jen několik aut. Černí
šoféři žvatlají, usmívají se, pijí COCA COLU. Nikam nespěchají. Ani nemůžou. Benzín došel. Další
přivezou snad ve středu. Nebo jindy. Tak se čeká … My brzy míjíme několikakilometrový hřbitov
těch, kteří v posledních pěti letech zemřeli na AIDS. Hroby označují jen obyčejné hole píchnuté do
země. Je jich ale hrozně mnoho.
Předjíždí nás autobus. Z oken visí a vlají různé končetiny, na střeše přivázané stoly, židle, gauče,
nádobí. Že by i zde byli Berouskovi se svým cirkusem? Ne. Je to linka místní městské hromadné
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dopravy. Nacpaný autobus po chvíli zastavuje. Tam se přece už nemůže nikdo vejít! Omyl. Nikdo
nevystupuje. Asi 15 vesničanů nastoupí, přivážou na hromadu další nábytek, všichni se spokojeně
usmívají a jede se dál.
Přijíždíme na farmu. Ubytování je skvělé. Každý v baráku má své apartmá. Kuchyně, kde vládne
černý kuchař, je také výborná. Prádlo se pere každý den. Co je ráno na zemi seberou a vyperou.
Pouze v lednici je nějak smutno. Krčí se tam 3 lahve WHISKY, které do druhého dne nevydrží a na
nákup je tak daleko.
Seznamujeme se s místními průvodci, dozvídáme se jak bude lov organizovaný, atd. Kamarád
Jarda, aby se už teď pojistil před dlouhými pochody, poukazuje s vážnou tváří na své neduhy a zhuntované své pětačtyřicetileté tělo. „Budu chodit jen pomalu a na krátké túry“. Když se dost vypovídá,
jeho průvodce vyhrne nohavici, ukazuje protézu a uklidňuje ho: „Taky chodíme pomalu“. Ale opak
je pravdou.
Po obědě jedeme vyzkoušet zbraně. Žádný problém. Zbraně jdou přesně, každý dá asi 3 rány
a jedeme zpět. Cestu nám kříží několik kusů kudu. Je mezi nimi jedna z největších antilop DUCH
AFRIKY. Sen každého lovce! A to hned první den taková příležitost. To se jen tak nevidí. Mačkám
spoušť, zvěř pokračuje v běhu, střílím ještě dvě rány. Bubáci (naši průvodci) hledají barvu jak ohaři,
ale nic. To snad není pravda jaký jsem břídil.
Kamarád Zdeněk ulovil ten den zebru, my už nic neviděli. V 18 hodin je tma. Ráno se už v 6 rozednívá. Každý den, celý rok! Pěkná otrava. Ještě že my máme doma střídání ročních období.
NADŠENÝ A SPOKOJENÝ IVAN KOČÍ
K fotograﬁím
MZ č. 1 foto shora: Ivan ulovil prase bradavičnaté (je menší než naši divočáci, rychleji běhá, „zbraně“
má opačně než naši – mohutnější v horní čelisti). Na dolním snímku – s čímpak se lovec mazlí?
(Sloní trus.)

HISTORICKÉ POHLEDY Z NAŠÍ OBCE
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PINGVELLIR, GEJSÍRY A GULFFOS
Vstáváme do krásného rána s beránky na obloze. Po krátké jízdě zastavujeme na parkovišti nad Národním parkem Þingvellir (thingvelir) na jihozápadě Islandu. Jméno parku znamená shromáždiště,
nebo přesněji pláně pro shromáždění. Na tomto, pro dějiny Islandu nejvýznamnějším místě, byl roku
1928 vyhlášen 1. islandský Pjórdarđurinn – národní park.
Napříč plání se jako mohutná hradba táhne kamenná stěna a za ní tektonická trhlina Almannagjá,
která je široká víc než 10 metrů. A snad právě pro tuto impozantní až divadelní kulisu sem roku 930
svolali potomci prvního osadníka Ingólfura Arnarsona shromáždění náčelníků všech osad na Islandu, aby založili nový typ vlády – Alþing lidový parlament. Alping (althing) zasedal každý rok v létě a
kromě přijímání nových zákonů se tu konaly soudy (nejtěžší trest byl vyhnání do mrazové pouště ve
středu ostrova), uzavírali se obchody a řemeslníci si vyměňovali zkušenosti. Nedaleko odsud stojí za
řekou kostel na místě, kde Islanďané kolem roku 1000 přijali křesťanství. V roce 1974, kdy se slavilo
1100 výročí osídlení ostrova, se v Þingvelliru sešlo 60 000 lidí.
Z parkoviště nad parkem jdu po zpevněné cestě, která se snižuje směrem k pláním, kolem stěny
Almannagjá. Stěna je tvořena kameny a vypadá jako uměle postavená. Celá trhlina je dlouhá několik
set metrů a je na několika místech rozdělena, takže se dá vstoupit dovnitř. Dole kousek za křižovatkou cest je místo zvané Lögberg. Stojí tu dřevěné podium na místě, kde se scházel Alþing. Dnes
se tu konají slavnostní zasedání islandského parlamentu. Za Lögbergem je skalní stěna přerušena,
tak se tam jdu podívat. Trhlinou protéká řeka, kterou napájí vodopád Öxarárfoss, který přepadá z
protější stěny a prý byl do trhliny uměle sveden z původního koryta. Pod Lögbergem se svah mírně
snižuje až k řece Öxará, která se na pláních rozděluje do nevelké delty a pár set metrů před tím než
skončí v jezeru se opět spojí dohromady. Jezero se jmenuje Þingvallavatn a je největší na ostrově.
Hladina pokrývá plochu 84 kilometrů čtverečných.
Po hodinové jízdě přijíždíme ke gejzírovému poli. Gejzír je islandské slovo označující prudký výstřik
vody ze země. Je to pramen horké vody v několik metrů hluboké jámě. Hladina, která je ve styku se
vzduchem se ochlazuje a tím houstne a těžkne. Když vrstva chladnější vody dosáhne určité váhy,
prudce spadne dolů a tím vyvolá prudký výstřik vody. Gejzírů jsou tady desítky a každý má své
jméno. Aktivní je už jen jeden – Strokkur. Stříká každých 8-30 minut do 20 metrů. Dříve tu byl aktivní
ještě Stóri Geysir neboli Velký gejzír. Od 14 století stříkal 1x denně do 60 metrů. Islanďané ho proto
nutili uměle k výstřiku tím, že do něj házeli mýdlové vločky a kameny. Časem se jáma zanesla a
gejzír přestal stříkat a byl uměle prohlouben. Od června 2000, po zemětřesení, stříkal velmi nepravidelně už „jen“ do 50 metrů a pak přestal úplně.
Kousek odsud je vodopád Gulffos. Nedá se zajet až k němu a tak jdeme pěšky kolem oplocených
pozemků, kde se pase rodinka koníků. Islandský kůň se uvádí jako zoologický druh (Equus scandinavicus). Díky izolaci ostrova je to dnes nejčistší rasa na světě a pro její udržení je dovoz koní na
Island zakázán. Koníci jsou malí do 133 cm, váží v průměru 400 kilogramů. Jsou velmi silní a vytrvalí,
k tomu mimochodníci (umí 5 druhů chůze), takže dobře zvládají chůzi v kamenitém terénu.
Vodopád Gulffos je jedním z nejmohutnějším na Islandu. Leží na začátku kaňonu řeky Hvitá. Má 2
stupně. Celková výška je 102 metry a délka neuvěřitelných 2,5 kilometru. Začátkem minulého století
zde angličtí investoři chtěli postavit elektrárnu. Ale majitelé pozemků kolem byli proti. Vláda stavbu
sice podporovala, ale nakonec z prodeje pozemků sešlo a vodopád byl zachráněn.

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.

