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květen - červen 2010

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Květen - Není-li květen ani příliš studený,
ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Červen – Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 12.5.2010 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mníšek
52/05/10
ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věc. břemene na ppč. 1902/1 a
16/1 v k. ú. Mníšek u Li-berce – přípojka kanalizace pro ppč. 11/1 a stpč. 139
53/05/10
ZO projednalo a schválilo změnu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-407013/P002 – ppč. 1759/1 v k. ú. Mníšek u Lbc – kabelové vedení NN
a dvě kabel. spojky pro ppč. 328/19
54/05/10
ZO projednalo a neschválilo ﬁnanční příspěvek na zřízení BabyBoxu v nemocnici v
Jablonci n. N.
55/05/10
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na Sportovně-turistický pobyt ve Splzově
pro žáky ZŠ ve výši 15.000,- Kč
56/05/10
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na sportovní akci Loupežnická pěšina ve
výši 10.000,- Kč a zároveň schválilo uspořádání této akce dne 22. 5. 2010
57/05/10
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na sportovní činnost – motokrosový sport
– pro p. Jaromíra Romančíka ve výši 5.000,- Kč
58/05/10
ZO projednalo a schválilo zakoupení přístroje EKG za 48.900,- Kč a přístroje NycoCard
Reader II za 22.050,- Kč pro ordinaci praktického lékaře
59/05/10
ZO projednalo a schválilo dodavatele světelného signal. zařízení u přechodu pro chodce
u čekárny ČSAD- ﬁrma SIGNALBAU HUBER CZ – nabídková cena 739.391,- Kč
60/05/10
ZO projednalo a schválilo výpověď nájemci fotbalového hřiště – ﬁrmě Gasservis Liberec
61/05/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 275/1 v k. ú. Mníšek u Liberce (bude geometricky
rozdělen na 2 pozemky) – veřejnou nabídkou za základní cenu 500,- Kč/m2. Po dobu 2
měsíců bude nabídka zveřejněna v TIP SERVISU, na web. stránkách obce, na úřední
desce OÚ, v Mníšeckém zpravodaji a v Libereckém deníku. Hlavním kritériem pro výběr
bude cena. Zároveň jmenovalo výběrovou komisi ve složení p. Slezák, Vacek V., Effenberger a pí Škodová.
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62/05/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 1749 v k. ú. Mníšek u
Liberce na Pozemkový fond

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. 6. 2010 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mníšek
63/06/10
ZO znovuprojednalo žádost o prodej ppč. 313/9 v k. ú. Mníšek u Liberce a prodej
neschválilo. Pozemek bude v novém územním plánu označen jako účelová komunikace
(z důvodu zajištění přístupu k dalším pozemkům) a zůstane v majetku Obce Mníšek
64/06/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1370/9 (454 m2) a odkoupení ppč. 745/6 (237 m2)
v k. ú. Fojtka
65/06/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod nezpevněných cest v rámci
privatizačního projektu – ppč. 1342/1 a 1386/1 v k. ú. Fojtka a ppč. 1311/2, 1711/1, 1724,
1755, 1797/1, 1804/1 a 1819/2 v k. ú. Mníšek u Lbc na Pozemkový úřad
66/06/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 1824 v k. ú. Mníšek
u Lbc na Poz. fond
67/06/10
ZO projednalo a schválilo směnu ppč. 1920 za 1917/2 v k. ú. Mníšek u Lbc s Povodím
Labe
68/06/10
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 31/1, 31/5 a 1924/2 – celkem 863 m2 v k. ú.
Mníšek u Lbc
69/06/10
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 32/2, 32/3 a 1953 - celkem 83 m2 v k. ú.
Mníšek u Lbc
70/06/10
ZO projednalo a schválilo směnu pozemků 200/1, 213/1, 373/1, 437/5, 437/6, 489/6,
489/10 a 863/3 v k. ú. Mní-šek u Lbc a 32/1, 34, 36/1, 937/1, 1065/1 a 1065/2 v k. ú Fojtka
s Poz. fondem za ppč. 1346/1, 1346/2 a 1348/3 v k. ú. Mníšek u Lbc
71/06/10
ZO projednalo a schválilo konání akce MNÍŠECKÁ OSMIČKA a zároveň schválilo ﬁnanční
příspěvek ve výši 4.000,- Kč
72/06/10
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku přísp. organizace
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ZŠ ve výši 150.760,80 Kč (nákup myčky nádobí, elektrické smažící pánve, sprchy a
podnoží pro stávající desku pro kuchyň)
73/06/10
ZO bere na vědomí vrácení půjčky FRB (smlouva s Ministerstvem pro místní rozvoj o
poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci podle „Programu poskytování státních půjček na
opravy, modernizaci a rozšíření byt. fondu pro rok 2000“ v celkové výši 800.000,- Kč) a
rozhodlo o zrušení příslušného účtu – po splacení všech půjček
74/06/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2010
po provedeném rozpočtovém opatření – příjmy
výdaje
75/06/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na r. 2011 – 2013
příjmy 18,490.000,- Kč
výdaje 18,490.000,- Kč pro každý rok

19,038.625,- Kč
19,038.625,- Kč

76/06/10
ZO projednalo a schválilo uzavření nové nájemní smlouvy s GASSERVISEM Liberec o
pronájmu fotbalového hříště a dále uzavření dohod o provedení práce na péči o hřiště s
manž. Šilhavými
77/06/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení nového Územního plánu
obce ze strukturálních fondů EU
78/06/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ ze strukturálních fondů
EU
79/06/10
ZO projednalo a schválilo vybudování památníku obětem válek na ppč. 1026/2 v k. ú.
Mníšek u Lbc
80/06/10
ZO projednalo a schválilo pasport místních komunikací a objektů v obci Mníšek (10/
2009)
81/06/10
ZO znovuprojednalo a schválilo prodej ppč. 1083/13 v k. ú. Mníšek u Lbc – 860 m2
82/06/10
ZO schválilo náhradní ověřovatele zápisu – pí Pavlíkovou a p. Zítku
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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SLOVO STAROSTY.....
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už máme za sebou šest měsíců roku 2010, začíná čas prázdnin a
dovolených. Dovolte, abych Vám popřál krásné a slunečné léto, vydařenou dovolenou v
zahraničí, v Čechách, nebo doma v Mníšku a Fojtce.
K tomu Vám přeji klid prostý vrčení sekaček a křovinořezů, které po obědě vystřídá
zvuk tupé cirkulárky a z večera tůrování prastarých motocyklů, na kterých řádí naše
mládež...

PODĚKOVÁNÍ

Roman Slezák

Dětský den
Obecní úřad Mníšek

děkuje všem sponzorům a organizátorům, kteří každoročně

přispívají k zajištění průběhu krásného dne pro děti, jejich rodiče a ostatní účastníky.
Mnohokrát Děkujeme.
Sponzoři
Nástrojárna Mníšek- kolektiv, Panelárna Oldřichov – pí Kadeřábková, Drogerie – p. Moravec,
BATIMA Mníšek – ing. Kocourek, Autodoplňky – p. Štork, Kadeřnictví – pí Haklová
CUKRÁRNA U MOSTU – pí Čulíková, METAFO Fojtka, Akvaristika v Mníšku – p. Ditrich,
SLESTAV Mníšek – p. A. Langr, EWOX Mníšek – ing. Zadák, Pila Facek Oldřichov,
Truhlárna – p. Baránek, Nástrojárna – p. Červinka, SERVIS LODÍ – p. Lid, Autoservis – p. Radouš,
p. M. Dvorský, p. Vítek, p. V. Slezák a další, kteří nechtějí být jmenováni

Věcné dary věnovali
Potraviny – pí Slezáková, HOSPODA U BARONA – p. Jasik, Myslivecké sdružení Mníšek,
Pracovní pomůcky – pí Hemelíková, CENTRUM BABYLON – pí Jínová,
Hospůdka Na Hřišti – pí Holubcová, Mužíkovi – Milan a Lenka, PERENA – p. Drešer, p. Kvapil,
Erescom – ing. Ruta, Telefónica O2
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Dětský den v MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Pro nepřízeň počasí proběhl uvnitř, snad neubylo z radosti dětí, zasoutěžily si , zaskákaly i
zatancovaly. Děkujeme rodičům za podporu ﬁnanční, ale i za zásobení cukrárny. Také děkujeme
paní Čulíkové za dárkové balíčky pro děti .

Jedno hezky prožité dopoledne.
Náš lesní den

Již na jaře jsme byli osloveni ing. Václavem Vackem z LS Jablonec, že by rádi pro naše děti
uspořádali „Lesní den“.Sešli jsme se 4.6. nad cyklostezkou v malém lesíku. Tento rok výletům a
akcím v přírodě počasí vůbec nepřeje, ale nám to vyšlo. Byl pěkný sluneční den a v lese bylo
opravdu nádherně.
Pan Vacek , ještě s kolegou Petrem měli pro nás připravený program – lesní průzkum, soutěže,
hledání pokladu,…Hravou formou seznámili děti s mnohými zajímavostmi. Citlivě také dětem
vysvětlili , jak se mají v lese chovat, jak mají přírodu chránit Asi nejvíce děti bavilo hledání paroží. Děti
nosily různě zahnuté větve v domnění , že jsou to právě ty parohy!To jsme se nasmáli! Překvapení
, když našly opravdu parohy bylo o to větší! Myslím , že některé děti takové „kousky“ viděly poprvé.
Nakonec jsme kamarádům z lesa,Vaškovi a Petrovi , jak nám dovolili je oslovovat, zazpívali i nějakou
tu písničku o lesních zvířatech. Oni dětem zas na oplátku předali dárky s logem Českých lesů.
Bylo to opravdu pěkné, přínosné dopoledne a nejen pro děti , ale i pro nás učitelky. Moc rádi
bychom si ještě takové setkání zopakovali.Děkujeme!

A co naše výlety?

Jak už jsem výše psala , letos chytit dobré počasí na výlet je opravdu těžké. Buď prší,nebo je
parno.Přesto jsme s dětmi byli v ZOO, na malém výletě na kolech/ po cyklostezce do Oldřichova/ a
naposledy jsme si naplánovali výlet na Ještěd s trampolínami na Smeťáku. Měli jsme pozvané děti z
Polska s doprovodem, a tak jsme se těšili. Bohužel den před výletem vyřadila bouřka lanovku, a tak
výlet na Ještěd jsme zkrátili jenom na návštěvu trampolín. Bylo velké vedro , tak nakonec děti byly
spokojené , že jsme zůstali na dětském hřišti.S polskými dětmi se více vzájemně poznaly a společně
si zařádily.
V pondělí 21.6. odjíždíme s dětmi na čtyři dny do Dolánek, užít si dobrodružství v objevování
nových míst.
Jinak se blíží prázdniny,čeká nás ještě slavnostní rozloučení /28.6./ s dětmi , které odchází do I.
třídy!Mateřská škola je po dohodě se zřizovatelem od 19. července do 13. srpna uzavřena.Užijte si s
dětmi hezkou dovolenou a po prázdninách s načerpanými silami nashledanou !
Za MŠ : Janoušková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Školní rok 2009 / 2010 je za námi...
Školní rok vždy uteče jako voda. Proto bych jej na tomto místě ráda zhodnotila.
Naše škola uspěla v projektu Comenius, a i proto byl letošní školní rok velmi pestrý.
Navštívili jsme Itálii a naopak všichni partneři projektu byli u nás. Pro učitele i žáky je zapojení do
projektu velkým přínosem. Nejenže můžeme porovnat školství v jednotlivých zemích, ale procvičíme
se společně i v angličtině. V příštím školním roce nás čeká návštěva Francie a Turecka.
Tradicí se stal vždy na začátku školního roku harmonizačně poznávací pobyt pro žáky 1. stupně a
sportovně turistický pobyt ve Splzově vždy na konci školního roku. Tyto akce jsou mezi dětmi i rodiči
velmi oblíbené. Kromě toho nechyběly vánoční slavnosti ani program pro maminky ke Dni matek.
Na 1. stupni již třetím rokem probíhala celoroční soutěž „Sportovec roku“. Musím říci, že o aktivity
na naší škole není nouze a to zejména díky paním učitelkám a vychovatelkám, které je pro děti
připravují. Za jejich celoroční práci jim děkuji.
Určitě stojí za zmínku nové hřiště vedle školy. Už se velmi těšíme na příští školní rok, až jej
budeme moci plně využívat v hodinách tělesné výchovy a pro sportovní akce. Myslím, že je chloubou
školy a zejména obce, která je vybudovala.
A nyní co se nepodařilo. Moderním konvektomatem byla vybavena školní jídelna. Tento přístroj
usnadnil práci kuchařkám. Protože v něm je možné připravit více jídel, bylo naším společným
záměrem se zřizovatelem navýšení kapacity školní kuchyně a jídelny, abychom mohli uspokojit
více cizích strávníků. K tomuto záměru však bylo potřeba souhlasné stanovisko krajské hygienické
stanice. To jsme ale nedostali. Bude proto nejprve nutné zrekonstruovat celý provoz školní kuchyně
a jídelny tak, aby vyhovoval poměrně přísným hygienickým předpisům.
Naši školu letos opustilo 10 žáků z 9. třídy, které čeká další životní etapa.
Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné a pohodové prázdniny a hodně sil do příštího
školního roku. Vycházejícím žákům pak hodně štěstí v dalším životě.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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ZÁJEZD DO NĚMECKA

Dne 12. 6. 2010 byl uskutečněn naplánovaný zájezd do Německa pořádaný OÚ Mníšek.
Vzhledem ke kapacitě autobusu se zájezdu zúčastnilo 44 občanů i když byl
zájem větší. Využili jsme služeb profesionálního průvodce pana ing. Rulce, který má
opravdu velký přehled o německy mluvících zemích. Cestou nás průběžně informoval o
zajímavostech, které bychom se jinde nedověděli.
Nejdříve jsme navštívili světoznámou porcelánku v Míšni. Na začátku prohlídky
jsme byli seznámeni s celou historií vzniku míšeňského porcelánu. Pak jsme shlédli ukázky
pracovních postupů při výrobě porcelánu a přitom si vyslechli v češtině popis výroby. Byly
nám ukázány práce na hrnčířském kruhu poháněného nohama, dále tvarování miniatur
a sošek a popsány postupy při výrobě porcelánových výrobků a jejich vypalování. Dále
jsme shlédli malování výrobků s popisem práce. Po pracovních ukázkách jsme navštívili
muzeum porcelánky, kde byly vystavovány výrobky, které zde vznikaly od samého vzniku
porcelánky až po současnost. Po ukončení prohlídky jsme přejeli do centra města, kde
jsme po zdolání mnoha schodů vystoupali na hradní nádvoří a navštívili středověkou část
města.

Pak jsme přejeli k loveckému vodnímu zámku Moritzburg, který je od Míšně
vzdálen 15 km. Zde se natáčela známá pohádka „Popelka“ se Šafránkovou a Trávníčkem.
Některé účastnice se pak nechávaly fotit na schodišti, jak ztrácí svůj pantoﬂíček. /
Většinou to ale byly botasky nebo jiná pohodlná obuv/. Moritzburg je opravdu jeden z
nejhezčích německých zámků. V okolí zámku navíc probíhal triatlon, takže kolem nás
běhali zúčastnění závodníci.
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Z Moritzburgu jsme jeli na hrad Stolpen. I když nám celý den počasí přálo, tak návštěvu
hradu jsme museli zrušit pro silný a vytrvalý déšť, což bylo škoda, protože hrad je v
mnoha věcech unikátní. Myslím si ale, že není všem dnům konec a že se nám ho ještě
podaří navštívit.
Cestou jsme ještě narazili na několik objížděk, které ale náš zkušený řidič pan
Bureš bravurně zvládl.
Musím touto cestou ještě jednou poděkovat všem účastníkům zájezdu za
vzornou dochvilnost. Průvodce pan Rulc se mě ptal, jak je to možné, že všichni jsou tak
ukáznění, že se s tím často nesetkává, že ve většině případů se najde nějaký jedinec,
který čas srazu nedodrží. Ujistil jsem ho, že za ty roky, co OÚ zájezdy pořádá, jsme nikdy
neměli problém s dochvilností našich spoluobčanů.
Protože cestou zpět nám silný déšť trochu pokazil náladu, tak průvodce nám ji
pozvedával přednášenými vtipy.
Nakonec jsme ještě zastavili v Žitavě na krátký nákup, abychom si mimo hezkých
zážitků přivezli domů i něco dobrého na zub.
Vladimír Vacek

ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC - ZAHRADA ČECH

Obecní úřad i letos pořádá zájezd na „Zahradu Čech“ do Litoměřic. Věřím, že využijete
příležitosti a že plně autobus obsadíme. Zájezd je naplánován na neděli dne 19. září
2010. Řidič pojede od Liberce, takže zastaví na autobusových zastávkách na Liberecké.
Odjezd od Valentů bude v 7.50 hodin a od Obecního úřadu v 8.00 hodin. Potom následují
zastávky ve Fojtce a nakonec u Autoplachet v Mníšku.
Pracovnice OÚ budou vybírat na každého jednotlivce částku 100,- Kč, tak jako
vybíráme každý rok. Vstupné na výstaviště si hradí každý sám.
Vladimír Vacek
stránka 9

ČINNOST HASIČŮ - SDH MNÍŠEK
7.-9.5. jsme odjeli do areálu Šiklův Mlýn poblíž Žďáru nad Sázavou, abychom se zúčastnili Světového rekordu v dálkové dopravě vody. Trasa vedla z obce Dolní Loučky na
Devět Skal.
Délka trasy : 63,46 km
Začátek čerpání vody: Dolní Loučky v 10:35 hod.
První výstřik: na Devíti Skalách v 17:30 hod.
Konec akce v 17:45 hod. (rekord uznán agenturou Dobrý den)
Na akci se podílelo 2592 hasičů z 287 sborů ČR a 1 sbor Slovenska.
Podrobné údaje a fotky najdete na http://www.novedvory.eu/hasici/206-jak-se-dela-rekord-v-dalkove-doprave-vody
2.- 3.6. výjezd, přívalový déšť, před 18:00 hod. ohlášen I.SPA (povodňový stupeň) na řece
Jeřici, jednotka byla připravena na základně, okolo 19:00 hod. II.SPA, jednotka provedla
monitoring obce. Před 23:00 hod. ohlášen III.SPA, provedena kontrola vodního toku a
příprava pytlů z pískem.
Před půlnocí velitel zásahu požaduje od KOPIS HZS LK další SaP, hlavně lidi, pytle a
násypku.
Povolána JSDH Krásná Studánka a Chrastava, CPS vyslán PIC-UP pro pytle a násypku
do CO Machnín. Dobrovolně přijeli pomoci hasiči z Oldřichova v Hájích a p. Jína s nakladačem.
Ochranné hráze byly vystavěny u dvou RD v dolní části obce. Monitorink vodního toku i
obce probíhal až do odvolání III.a II.SPA.
5.6. na Den dětí připravila jednotka dvě atrakce, šplh na bidlo s věncem a džberovku.
Prohlídka DA (dopravní automobil) Ford Tranzit.
Z CPS HZS LK zajištěna prohlídka účelového automobilu OMVP - „Pásák“.
12.6. odjela jednotka na „Hasičské slavnosti Litoměřice 2010“ - účast v rámci prezentace
nové hasičské techniky a ukázka nových metod při zdolávání mimořádných událostí.
V současné době probíhá stěhování materiálu do opravené zbrojnice a příprava na
okrskovou soutěž, která bude 26.6. v Bílém Kostele.

SEDMÝ ROČNÍK MNÍŠECKÉ OSMIČKY
V sobotu 26. 6. 2010 v 9.00 byl odstartován osmihodinový maratón na horských kolech.
Šlapalo se od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať vedla kolem přehrady, Fojtkou
nahoru, pokračovala přes les na Skalky 711m.n.m. a Zaječím dolem zpět. Okruh měřil 13
km a převýšení bylo 350m. Na startu se sešlo 28 mužů a 4 ženy.
Letos byla M8 ve znamení smutku.
6. 6. 2010 odešel do cyklistického nebe Míra Herčík , který se několikrát účastnil závodu
a byl mezi námi cyklisty velice oblíbený. Proto letošní sedmý ročník byl memoriálem Míry
Herčíka.
Od začátku do konce vedl suverénně zkušený borec z Chrastavy Jirka Jizva Valeš, který
vyhrál v roce 2007 se stejným počtem deseti okruhů. Letos M8 navštívila parta výborstránka 10

ných cyklistů z Vansdorfu. Z této partičky si odnesl druhé místo Míra Vohnout se stejným
počtem kol jako vítěz. Mladý borec Zdeněk Ihring z Liberce, obhajoval loňské prvenství,
ale nakonec po tuhém boji urval třetí místo na bedně s deseti okruhy. Mníšečtí borci se ve
velké konkurenci také neztratili.
10.místo Petr Vlastimil (osm okruhů)
18.místo Rozycki Robert (sedm okruhů)
19.místo Prokop Pavel (šest okruhů)
Ani letos se ženy nenechaly zahanbit. Vavříny si odnesla Marcela Hrušková, která ujela
šest kol. Druhá se umístila pražská Andrea Marešová také se šesti okruhy.Třetí stupínek
se čtyřmi okruhy vybojovala Petra Novotná.
Letos novinkou M8 byla rodinná družstva. Bohužel se přihlásily pouze dvě.
Herčíci byli prví a Marešovi druzí.
Závodníci celkem ujeli 3136 km a nastoupali 73856 m výškových. Společným úsilím překonali 8 krát Everest.
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Celý osmihodinový maratón se obešel bez vážných zranění. Zdravotnice od záchranné
služby zasahovala pouze jedinkrát.
Mé poděkování patří všem, kteří přispěli jak ﬁnanční hotovostí, tak i věcným darem. Každý cyklista odcházel s cenou a diplomem.
A také všem kteří mi pomáhají realizovat tento závod.
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Všem díky…

Grebson

VÝSLEDKY 7. ROČNÍK 2010
ŽENY
1.

POČET KOL

ČAS

HRUŠKOVÁ MARCELA

6

2.

MAREŠOVÁ ANDREA

6

3.

NOVOTNÁ PETRA

4

4.

GROHOVÁ LUCIE

1

1.

VALEŠ JIŘÍ

10

2.

VOHNOUT MIROSLAV

10

+

3.

IHRING ZDENĚK

10

4.

HERČÍK MIROSLAV ST.

9

5.

URBANEC DAVID

9

+

6.

POSPÍCHAL JAN

9

7.

MAREK PETR

8

8.

DVOŘAN STANISLAV

8

9.

TUČEK JAKUB

8

km →

07.50.00

m ↑

78

2100

15.00

78

2100

07.43.00

52

1400

03.00.00

13

350

08.00.00

130

3500

38.00

130

3500

+ 01.07.00

130

3500

07.19.00

117

3150

32.00

117

3150

+ 01.36.00

117

3150

07.29.00

104

2800

+

7.00

104

2800

+

14.00

104

2800

+

MUŽI

10.

PETR VLASTIMIL

8

+

34.00

104

2800

11.

PEROUTKA MARTIN

8

+

38.00

104

2800

12.

LOUDÁT VÁCLAV

8

+

39.00

104

2800

13.

SOKOL PETR

8

+ 01.05.00

104

2800

14.

HOLÍK OLDŘICH

7

07.27.00

91

2450

15.

HERČÍK MIROSLAV ML.

7

+

06.00

91

2450

16.

KÁCOVSKÝ ROBERT

7

+

23.00

91

2450

17.

MAREŠ DANIEL

7

+

42.00

91

2450

18.

ROZYCKI ROBERT

7

+

45.00

91

2450

19.

PROKOP PAVEL

6

07.05.00

78

2100

20.

PETŘÍK TOMÁŠ

6

+

40.00

78

2100

21.

KRÁL MILOSLAV

6

+ 01.25.00

78

2100

22.

ČIVRNÝ JIŘÍ

5

05.15.00

65

1750

23.

PAVLIŠTA MICHAL

5

+ 01.30.00

65

1750

24.

ŽALIO LUBOMÍR

5

+

01.55.00

65

1750

25.

ŠVARC STANISLAV

5

+ 02.02.00

65

1750

26.

SKRAMUSKÝ ANTONÍN

4

05.12.00

52

1400

27.

STEJSKAL JAROSLAV

3

04.02.00

39

1050

28.

PALEČEK DAVID

1

01.00.00

13

350

DRUŽSTVA
1.

HERČÍCI

2.
MAREŠOVI
průměr

6,6
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SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ PO 50-TI LETECH
Dne 26.června 2010 jsme uspořádali sraz spolužáků ročníku 1946 po 50 letech
, kdy jsme se rozešli . Polovina třídy ukončila základní školu v roce 1960 a druhá polovina
ještě navštěvovala nepovinnou devátou třídu a ukončila tak školní docházku v roce 1961.
Celkem se nás sešlo 15 žáků a 3 učitelé – pan Ulrych, pan Miklas a paní učitelka Horáčková.
Dali jsme si sraz před školou , kdy nám paní ředitelka Rosenbergová umožnila
prohlídku celé školy. Museli jsme zkonstatovat, že za těch 50 let se opravdu škola hodně
proměnila k lepšímu. Jenom té techniky co přibylo! Tenkrát bychom na to koukali, co to
vůbec je a k čemu to může být dobré. A dnes je to pro naše děti úplnou samozřejmostí,
ty už by si zase nedovedly život představit bez výpočetní techniky a jiných vymožeností
,včetně interaktivní tabule. Třídy i chodby jsou krásně vyzdobené výtvory žáků a fotograﬁemi ze života školy. Opravdu jsme měli na co koukat a porovnávat minulost se současností. Prohlídka nám zabrala skoro půldruhé hodiny. Tímto děkujeme paní ředitelce za
umožnění prohlídky a školníkovi panu Votrubovi za provedení celou školou.
Cestou ze školy do restaurace Chlív jsme zase vzpomínali, kde jaký dům stál,
jak ta naše obec vypadala úplně jinak, než dnes. Hlavně spolužáci, kteří zde nebydlí, se
nestačili divit, jak jsou obecní prostranství udržovaná a jak obec celkově změnila svůj
vzhled. V restauraci Chlív jsme poseděli a hlavně zavzpomínali na naše dětská léta a
probrali vše, co jsme všichni za těch 50 let prožili až do současné doby.
Je pravda, že léta ubíhají a naše řady už prořídly o 5 spolužáků. Někteří se
nemohli dostavit ze zdravotních, nebo i jiných důvodů. Tak jsme na ně alespoň zavzpomínali.
Jménem spolužáků také děkuji zúčastněným učitelům, které jsme rádi viděli a
popovídali si s nimi o krásných školních létech i o současném životě. A poslední dík
personálu restaurace pana Adama, kde se o nás dobře postarali.
Kdy zorganizujeme další setkání ještě nevíme, zřejmě po pěti letech, ale už se
na něj zase budeme těšit.
Vladimír Vacek
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POZVÁNKA NA FOTBAL
Dne 31. 7. 2010 v 9.00 hodin
se na fotbalovém hřišti v Mníšku utkají družstva Mikroregionu
Jizerské Podhůří, družstva z Polské a Německé republiky.
Bude zajištěno bohaté občerstvení.
Přijďte fandit a podpořit naše fotbalisty!
POZVÁNKA NA LETIŠTĚ
Dovolujeme si vás pozvat na akci pro děti i dospělé u příležitosti
ukončení letních prázdnin. Akce se uskuteční v sobotu 28. srpna
od 13.00 na modelářském letišti v Mníšku – směr Frýdlant (přesnou mapku najdete na stránkách www.modelranch.cz). Budou
pro Vás připraveny ukázky modelů letadel a vrtulníků, akrobacie,
letecké souboje, seskoky parašutistů, hry pro děti, táborák a buřty,
občerstvení pro děti, tatínky i maminky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Modeláři Mníšek
www.modelranch.cz
INZERCE
Prodej stavebních pozemků
Obec Mníšek nabízí veřejnou obálkovou nabídkou za základní
cenu 500,-Kč/1m2 k prodeji stavební pozemky č. 275/8 o výměře
2162 m2 a č. 275/10 o výměře 1781 m2 v k. ú. Mníšek u Liberce.
Nabídky přijímá a informace podává do 31. 8. 2010 Obecní úřad
Mníšek, Oldřichovská 185, 463 31 Chrastava (tel. 482725080).
Pronájem bytu
Pronajmu byt v Mníšku. Informace na tel. čísle 724063090
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IVAN KOČÍ - LOVECKÁ VÝPRAVA DO AFRIKY(POKRAČOVÁNÍ)
Vysvětlení na úvod. Naši černí průvodci – otec a syn - se jmenují oba od
„B“. Táta nějak BUAOA – nebo tak nějak – syn pak BABTISO. Tak jsme
ze zkratek BU – BA pro ně vymysleli krásné jméno. Odněkud se tam vzalo „K“ a vznikl BUBÁK. Nezaměňovat s naším strašidlem. Jejich prací je
pozorovat, nosit, provádět všechny práce kolem lovu.
Hanter – jejich nadřízený a zaměstnavatel je profesionální lovec, držitel
lovecké licence a je oprávněn doprovázet lovecké hosty. V našem případě byli všichni běloši.
Do afrického rána – 10 st. C – vstáváme v 6 hodin, tedy v čase, kdy se
po celý rok rozednívá. K snídani vejce na špeku, maso na 3 způsoby,
káva, čaj, voda, pečivo, kompoty, marmeláda. Jenže nám, po včerejším
hlučném večeru nějak moc nechutná. Snídani odbýváme a jedeme do
buše.
Na korbě terénního vozu s námi sedí oba bubáci. Spatří-li zvěř, dají
signál řidiči, hanter zhodnotí situaci a buď se jde za zvěří, nebo jedeme
dál.
Zkouším znovu zbraně. Do terče to jde. V praxi je to trochu horší. Jarda
šel na pakoně – chybil. Jediný Zdeněk ulovil dopoledne jistý druh prasete.
Je oběd. Pod obrovským baobabem bubáci rozkládají lehátka. Jídlo je
servírováno z malých várnic, balená voda. Ve stínu stromů si na lehátku
připadám jako paša, jen kdyby ještě někdo odháněl obtížný a dotěrný
hmyz.
Odpoledne, když vedro pomine, jedeme dál. Bubáci každou chvíli klepou na kabinu, že něco vidí. Já nevidím nic ani dalekohledem, ale oni
vidí, že tam je impala, pavián nebo něco jiného. Každý hlídá jednu stranu. Dáváme pozor. Nevidíme nic, ale bubák už zase klepe, že tam něco
je. Jejich zrak je tak úžasný. Asi jedí borůvky nebo mrkev. Jejich zrak je
obdivuhodný.
Před setměním narážíme na prasata. Kňour stojí naostro, hanter do
mě hučí „šut, šut, šut“. Nenechám se vyhecovat a čekám, až je hezky na
dostřel. Pak teprve střílím. Kňour udělá pár skoků a padá. Tak konečně je
smůla protržená, snad to už půjde.
Zdeněk, který byl lovit v jiné části střílel na pakoně. Podle všech známek byla rána dobrá, barvu našli, ale už se stmívá. Dohledávka je odložena na ráno.
Je zvykem, že když se barva nenajde, je rána považována za chystránka 18

benou. Najde-li se, platí se celá suma, i když se zvěř nedohledá. Ceny
za odstřel jednotlivých druhů jsou různé, ale všechny v amerických dolarech. Např. prase bradavičnaté 280,- , pakůň 720,- , antilopu eland 1
100,- , zebra 850,- , pavián 50,- , žirafa 900,-, atd. Takže kapička barvy
rozhoduje. A kdo ji najde? No přece bubák. Ten je lepší než ohař. Proto
zde na tuto práci psy nemají.
Jaroušek si před setměním také vystřelil na prase. Treﬁl šutr, ale to se
nesmí nikde říkat. Prý měli stejnou barvu – prase i kámen. Ale kámen
měl fakt přesný zásah, takže kdyby to bylo obráceně ……….. Nikomu
ani muk!
Voláme ještě klukům na sever jak jim to jde a pak se jde spát.
Ráno jde Zdeněk dohledat pakoně. Jarda asistuje a je připraven kamerou zvěčnit celý průběh a hlavně šťastný konec. Ten se však nekoná.
Celodenní hledání je marné. Na zpáteční cestě Jarda uloví svůj první kus
– největší antilopu elanda. Ulovenou zvěř je nutno hned vyvrhnout, zvěřinu ošetřit a odvézt na farmu. Domorodci celou práci zručně vykonávají a
zužitkují kromě žluče a močového měchýře všechno. Domů vezou střeva
i obsah žaludku přežvýkavců.
Na farmě jsou malá jatka. Část masa je určena pro kuchyň, větší část je
rozbourána a prodána na místní trh. Jíme, co se uloví. Dnes je to eland.
Celkem rovná krajina je tu a tam osázena skalnatými homolemi 100
– 200 m vysokými. Jeden z pozorovatelů ukazuje nahoru, že prý je tam
„bada“ (leopard). Zastavujeme a po chvíli dalekohledem vidím jen hlavu
šelmy mezi kameny. Klidně si nás z té výšky prohlíží a já se zase divím,
jak to mohl ten černý kluk za jízdy uvidět.
Je cítit kouř, v dálce je vidět oheň. Suchá tráva hoří vysokými plameny, požár živen větrem se šíří velkou rychlostí. Strávil už několik domků
osadníků, kteří je před nedávnem naštěstí opustili. Nikdo se nevzrušuje,
nikdo se nepokouší hasit. Jen několik opuštěných psů pobíhá okolo. Kde
nehoří dnes, tam hořelo včera, nebo bude hořet zítra. Tudy nelze projet,
musíme se vrátit.
Jedeme zpět a zastavujeme v malé vesničce kde žijí rodiny, které pan
Meyers zaměstnává na farmě. Jarda řadí všechny děti do útvaru, aby
pózovaly pro fotku. Poslušně se usmívají. Za odměnu dostávají sladkosti
přivezené až ze středu Evropy.
Druhý den, když nás děti zahlédly stály už samy nastoupené v řadě.
Jenže dnes jich je nějak víc. Cvak – fotka je hotová, ale bonbony už nejsou. Včera došly. Jarouš jim to anglicky vysvětluje, ale pochybuji, že rozumějí. Zklamání. Smutným dětským očím nelze odolat. Z auta přináším
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pytlík něčeho, každému dám do ruky kousek se slovy „ček brot“. Děcka
upalují domů, my zase pryč, než to ochutnají.
První věc, po které se mi ve světě stýská je chléb. Jsem závislák, tudíž
před cestou nasuším krajíce chleba, máznu česnekem, uložím do sáčků
a ať si Maďaři nebo Rumuni jedí své veky, Arabové placky, já mám svůj
chléb. Tak to malá bubáčata dostala místo bonbonů. Pak si o „ček brot“
říkaly už samy.
Foto: a) Nejsou kouzelné?
b) Největší druh antilopy – eland.
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