č.4

červenec - srpen 2010

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Červenec - Nebyl -li červen dostatečně
děštivý, dodá vodu až červenec a přidá
ještě mnohé bouře
Srpen – Srpen z počátku-li hřeje, zima
pak se dlouho sněhem skvěje

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. 7. 2010 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
83/07/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věc. břemene - elektrizační
soustava energetického zařízení Lbc, Zaječí Důl – Fojtka – posílení VN, NN IV12-4003838 s ČEZ
84/07/10
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na zvláštní osobní motor. vlak na
pouť do Hejnic ve výši 1.000,- Kč
85/07/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 275/9 v k. ú. Mníšek u Lbc- 211 m2
86/07/10
ZO projednalo žádost o prodej ppč. 328/23 v k. ú. Mníšek u Lbc a stanovilo cenu
na za 1 m2
87/07/10
ZO po projednání schvaluje Zadání 6. změny územního plánu obce Mníšek,
ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí a ukládá
starostovi obce, aby zajistil zpracování Návrhu 6. změny územního plánu obce
Mníšek
88/07/10
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory na Realizaci
úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci Programu Zelená úsporám
na Ministerstvo život. prostředí na akci ZŠ Mníšek – realizace úspor energie vč.
zajištění doﬁnancování z rozpočtu Obce Mníšek
89/07/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010
příjmy 356.610,- Kč
výdaje 356.610,- Kč
po provedeném rozpočtovém opatření
příjmy 19,395,235,- Kč
výdaje 19,395.235,- Kč
90/07/10
ZO projednalo a neschválilo prodej části ppč. 967/28 v k. ú. Mníšek u Lbc – 17,6
m2 – po upřesnění bude znovu projednáno na příštím jednání ZO
91/07/10
ZO schválilo náhradního ověřovatele zápisu – p. Vacka M.
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 21. 7.
2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
92/07/10
ZO projednalo a stanovilo podle ust. § 67 zák. o obcích 9 členů zastupitelstva
pro následující volební období 2010-2014
93/07/10
ZO projednalo a schválilo pro komunální volby konané 15. a 16. října 2010 1
volební okrsek

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. 8.
2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
94/08/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 328/2 v k. ú. Mníšek u Liberce – 885 m2
95/08/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 275/11 v k. ú. Mníšek u Liberce – 212 m2
96/08/10
ZO projednalo a neschválilo příspěvek na tenisový turnaj juniorů ve výši 4.000,Kč. Z důvodu povodně jsou ﬁnanční prostředky potřeba na obnovu obce.
97/08/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – distribuční
soustava Fojtka AES, rek. IE-12-4000462 – ppč. 1380/1, 1381/1 a 1427 v k. ú.
Fojtka - ČEZ
98/08/10
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí starosty obce o veřejné sbírce „Povodeň Mníšek“
za účelem získání ﬁnančních prostředků na odstranění následků živelné pohromy
– č. účtu 238947851/0300 v. s. 5272
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,
dovolte, abych Vás pozval 15. – 16. října k volebním urnám, kde budete mít
možnost rozhodnout o novém složení zastupitelstva obce.
V komunální politice pro Vás pracuji osm let, poslední čtyři roky jako starosta
obce. S pocitem lehké nervozity, který si pamatuji ze školy, se blíží den, kdy
od Vás dostanu vysvědčení za vykonanou činnost pro obec. Netroufám si
odhadnout výsledek.
Celé volební období jsem se snažil pracovat na sto procent, to samé jsem
vyžadoval jak po zaměstnancích obecního úřadu, tak i po zaměstnancích
příspěvkových organizací. Myslím, že tento přístup se odrazil v korektním řešení
Vašich problémů, požadavků a přání.
Nejsem starosta typu Mirka Dušína, který by seděl jenom v kanceláři a bazíroval
nad papíry a perfektně uklizeným stolem, od toho mám velmi schopné kolegyně.
Spíše vyhledávám možnosti čerpání dotací na jednotlivé projekty, to považuji pro
obec jako zásadní, protože čas, kdy lze tímto způsobem získat ﬁnance se krátí.
Značnou pozornost jsme věnovali úklidu a úpravě veřejného prostranství, jak ve
Fojtce tak i v Mníšku, kde jsme pomyslnou laťku nastavili opravdu vysoko.
Byl bych nerad, pokud se zastupitelstvo výrazně obmění, aby bylo vše razantně
smeteno.
Budu rád, když bude na kvalitní práci zastupitelů navázáno, protože máme řadu
kvalitních projektů rozpracovaných a je nutné je dotáhnout do zdárného konce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastnou ruku .......

Roman Slezák
starosta obce
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POVODEŇ 2010
Stejně jako okolní obce a města postihla obec Mníšek dne 7. 8. 2010 povodeň, která
udeřila ve dvou vlnách. První vlna přišla ve 4,30 hod a druhá ještě ničivější ve 11,30 hod.
Povodeň byla blesková a v takovém rozsahu, že nebylo možné udělat žádná předběžná
opatření. O to rychleji jsme se všichni snažili pomoci spoluobčanům, zasaženým
povodní.
Okamžitě po první vlně byl jmenován krizový štáb, který měl sídlo v hasičské zbrojnici a
zároveň byla zahájena nepřetržitá služba na obecním úřadu, kde byly přijímány žádosti o
pomoc, stejně jako nabídky pomoci, které byly ihned předávány krizovému štábu. Krizový
štáb pracoval bezchybně a okamžitě, bez ohledu na denní či noční dobu. Velký podíl při
pomoci zaplaveným mají členové našeho Sboru dobrovolných hasičů, kterým patří velký
dík za profesionalitu a obětavost, rovněž tak jako patří naše poděkování dobrovolníkům z
celé republiky, kteří přijeli pomoci nebo přivezli materiální nebo ﬁnanční pomoc.
Celková škoda na obecním majetku činí 20 mil. Kč.
Naší prioritou pro příští období je odstranění nebo maximální zmírnění následků této
katastrofální povodně. V současné době pracujeme na zajištění ﬁnancování škod po
povodni. Věřím, že stát se postaví k problému čelem a pomůže v této, pro naši obec,
nelehké situaci. Vás, kteří jste nějakým způsobem omezeni poruchou komunikace či
mostu, prosím o trpělivost. Vážné závady typu sesuvu půdy v ulici Polní , Spojovací
opravíme ještě v letošním roce, pokud možno do zimy. Jsem přesvědčen, že danou
situaci pochopíte.
Roman Slezák
starosta
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VOLBY 2010
Známe se snad již všichni dobře, žijeme vedle sebe a spolu již dlouhá léta
nebo s některými novými občany zatím jen krátce, máme stejný zájem a snahu
o dobré soužití ve stále hezčím prostředí pro nás a především pro naše děti.
Těch motivů je jistě ještě hodně. Chceme si je všichni připomenout právě v
předvolebním období, kdy budeme s co největší zodpovědností vybírat a také
rozhodovat o našich zástupcích při řízení obce v dalších čtyřech letech.
Naštěstí máme již zkušenosti s našimi zastupiteli z dřívějších volebních období.
Čerstvé právě z toho minulého. I jen letmé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky
prozrazuje, že naše zastupitelstvo nelenilo, dobře zvažovalo potřeby dětí a nás
dospělých a ty také realizovalo. Vybrat zodpovědné sousedy, kteří mají na mysli
blaho a rozkvět obce, nelitují svůj volný čas a jsou ochotni se obětovat pro druhé
to je nyní náš nelehký úkol. Práce zastupitele je odvislá i od charakterových
rysů, od umění vyhnout se podrážděnosti při diskusích o nejobjektivnější
řešení, vynechat malicherné spory a tvrdošíjné prosazování vlastního názoru.
To se končícímu zastupitelstvu po celé čtyři roky dobře dařilo. A výsledky této
jednoty jsou viditelné všude kolem nás. Ať už jde o sport a společenský život, o
vzdělávání a tělesnou kulturu našich dětí, nebo v péči o kulturní památky - viz
pomníky a úpravy hřbitova, zřetelná a nejvýš potřebná nákladná oprava věže a
střechy kostela, či vybudování unikátního vícestranného sportovního areálu u
školy nejen pro její děti, ale i pro veřejnost. Také výstavba oplocení u mateřské
školy s výměnou oken obou školských zařízení, úprava plochy pro parkování
u ZŠ s komunikacemi vybavenými zámkovou dlažbou. Vybudování vkusného
vlastního pohostinství na hřišti včetně nového nábytku nejen pro hráče kopané,
pro veřejnost, ale i pro tenisty, kteří si postavili velmi pěknou klubovnu. Také
nový devítimístný automobil s důstojným zázemím pro náš hasičský sbor v jejich
zbrojnici, nákladná rekonstrukce čističky odpadních vod pod školou, průběžnou
starost o kvalitu a údržbu obecních cest našeho rozsáhlého vnějšího areálu,
atd., atd. Za čtyři roky jistě úctyhodné a viditelné zlepšení v naší obci. A to byly
uvedeny jen ty nejpodstatnější akce, které zajišťoval nápaditý, pracovitý a obětavý
starosta Roman Slezák se členy svého zastupitelstva. Jen výčet všeho nového
udivuje. To ještě neuvádíme ﬁnanční náklady, které musel starosta obětavě
zajišťovat bez ohledu na časovou náročnost jednání po úřadech. V historii naší
obce nebylo mnoho podobných prospěšných volebních období, kdy pohled
zpátky nás může naplnit pýchou a utvrdit v neobvykle kladném hodnocení práce
zastupitelstva – bez třenic, hádek, v klidném jednání s veřejností, v příkladném
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přístupu k požadavkům občanů, v jednotě názorů a práce pro rozkvět a blaho
občanů i obce. Je to i zásluhou nás, občanů Mníšku a Fojtky, kteří jsme při
minulých volbách dobře vybírali a hlavně zvolili své zastupitele. To se nám takto
dobře odměnilo. Je to také nová výzva pro všechny naše občany. Kéž se nám
to podaří i letos v říjnu.
Rádi děkujeme, přejeme dostatek podobného elánu zejména v době, kdy
kromě snahy o běžný prospěch obce a občanů musí starosta a zastupitelstvo
řešit havarijní potřeby občanů i obce po neblahé povodni ze 7. srpna a dalších
dnů roku 2010. Většina občanů jistě a ráda pomůže. Ať se všem v novém
zastupitelstvu práce podobně daří.
Ladislav Ulrich
kronikář

OBVODNÍ LÉKAŘKA V MNÍŠKU
MUDr. Marcela Dikeocha (čti „dikoča“)
Naše paní doktorka se narodila 14. prosince 1962 v Ostravě jako Marcela
Slivková, národnosti české. Po základní škole a studiu na gymnáziu v Ostravě
byla po úspěšných zkouškách přijata na Palackého univerzitu v Olomouci na
fakultu všeobecného lékařství. Studia úspěšně ukončila promocí v roce 1987.
Nastoupila na oddělení anesteziologie a resuscitace v Ostravě. Dalším studiem
získala dvě lékařské atestace. Toto vzdělání uplatňovala na oddělení ARO po
dobu 17 let také v nemocnicích v Přerově, Olomouci a ve Vrchlabí. Další 4 roky
pracovala na záchrance a to až do roku 2008. V tomto roce opustila akutní
medicínu a věnovala se práci v praktickém lékařství. To sebou přineslo povinnost
vykonat po dvouleté praxi další odborné atestace.
V osobním životě se provdala, změnila tím jméno a narodil se jí syn, dnes
desetiletý. Otec dítěte nyní pracuje jako lékař v Anglii. Od května roku 2009 se
stala naší obvodní lékařkou. Bydlí v Liberci.
Paní doktorka si velmi pochvaluje svoji práci právě na našem zdravotním
středisku, vyjadřuje spokojenost s pacienty, s obecním úřadem a hlavně se svojí
pracovitou a spolehlivou zdravotní sestrou - naší Kamilkou Drobnou.
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ORDINAČNÍ HODINY
Ordinace všeobecného praktického lékařství
Ke Hřišti 309, 463 31 Mníšek, telefon 485146549

Pondělí

13.00 – 18.00

MUDr. Škodová

Úterý

7.00 – 12.00

MUDr. Dikeocha

Středa

7.00 – 12.00

MUDr. Dikeocha

Čtvrtek

7.00 – 12.00

MUDr. Dikeocha

Pátek

7.00 – 12.00

13.00 - 16.00

MUDr. Škodová
MUDr. Dikeocha

12.00 – 14.00

11.00-13.00 LPK v určené dny

MUDr. Dikeocha - pouze objednaní

ČINNOST SDH MNÍŠEK
10. 7. 2010 se jednotka zúčastnila soutěže o Všelibický pohár a umístila se na 6. místě.
V průběhu července jsme stěhovali techniku a vybavení do opravené zbrojnice.
7. 8. 2010 – v ranních hodinách (okolo 4. hod.) asi většinu obyvatel vzbudila siréna, první
požadavek z KOPIS HZS LK byl, abychom vyjeli do Fojtky k RD, kolem něhož se valila
voda.V tu chvíli nikdo z nás netušil, co bude následovat.
Voda se valila od Oldřichova v Hájích. Naložili jsme pytle s pískem a rozdělili se na
dvě skupiny. První odjela zpět do Fojtky, druhá na průzkum situace v dolním Mníšku.
Lidé byli upozorněni na možnou evakuaci a místa, kam mohou v případě nutnosti přijít,
nebo tam budou dopraveni (škola, školka a hřiště, popř. hasičská zbrojnice). Někteří lidé
samozřejmě spali a tak jsme je budili.
Déšť neustával, voda s sebou brala vše, co měla v cestě. Začaly záchranné práce. Po
první vlně jsme se snažili odklidit z mostních konstrukcí naplavené sudy, kanystry, větve,
dřevo a další věci, aby voda protékala. Částečně se odčerpala voda na křižovatce a
vyčistily se odtokové kanály. Později jsme ale poznali, že to ničemu nepomohlo.
Na pomoc přijely další jednotky. Společně jsme evakuovali několik občanů, někteří
z nich nechtěli opustit domovy, jiní se do obydlí vraceli. Ty jsme při druhé vlně znovu
vyprošťovali.
Při první vlně jsme dostali hlášení o požáru RD v ul. U potoka, kouř vycházel z 1. patra.
K domu se nedalo zajet ani hasičskými vozy. Přístupová cesta byla z obou stran pod
vodou a tak jsme museli přes soukromý pozemek z hl. silnice. Pravděpodobně zde došlo
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ke zkratu na el.vedení při zatopení domu.
Po opadnutí vody, jsme pomáhali obyvatelům s vyklízením domů, zahrad, sklepů,
čerpáním vody. Rozváželi jsme pitnou vodu, mycí a dezinfekční potřeby a nářadí. Lidé
postižení povodní si mohli přijít také pro věci do hasičské zbrojnice, kam je přivážely ﬁrmy
i jednotlivci. Byly to přikrývky, ručníky, oděvy, obuv, drogerie, nádobí, nářadí, elektronika a
nábytek. Další věci např. lopaty, košťata, kbelíky, gumovky apod. zajistila obec a krizové
štáby, s nimiž jsme průběžně komunikovali.Jednotka také pomáhala v dalších postižených
obcích.
Práci záchranářů a pomáhajících však také ztěžovali neukáznění občané, kteří odmítali
opustit obydlí, ačkoli byli ohroženi. Další protrhali pásky uzavřeného mostu a auty vjížděli
co nejblíže křižovatce. Toto se dá za dané situace pochopit.
Avšak co nelze pochopit, jsou pomluvy od občana, který byl vyplaven a dostal veškerou
dostupnou pomoc.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, ﬁrmám, libereckým
hokejistům a Armádě ČR, HZS a SDH obcí (některé sbory přijeli např. až z Moravy).
Děkujeme ﬁrmám a lidem, kteří uvařili a dovezli jídlo a vitamíny pro ty, kteří pomáhali a
zasahovali. Dík také patří místnímu zdravotnímu středisku za očkování.
Ještě jednou díky všem, kdo jste pomohli.
11. 9. jsme se zúčastnili soutěže o pohár Dolního Sedla, umístili jsme se na 5. místě,
soutěžilo se ve třech disciplínách (požární útok, štafeta a střelba ze vzduchovky).
SDH Mníšek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Základní škola v Mníšku zahájila nový školní rok
Po letních prázdninách, ve středu 1. září, budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový
školní rok 2010 – 2011. Tak, jako o každých prázdninách, probíhaly ve škole úpravy.
Doplnili jsme školní nábytek a celkové prostředí školy se zase vylepšilo. Ve třídách
byly nově instalovány vestavěné skříně, parkety jsou opravené již ve všech třídách a v
každé z nich je opraven umyvadlový kout s kachlíkovým obložením. Některé jsou nově
vymalovány. Všechny třídy jsou pěkné, světlé a věřím, že se v nich dětem líbí.
V letošním školním roce evidujeme k 1. září celkem 164 žáků, z toho 18 prvňáčků. Již
4. rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu Harmonická škola pro život.
Letos se podle něj učí 1., 2., 3. a 4. třída a 6., 7., 8. a 9. třída. Protože každý rok nabíhá
jeden ročník, do kompletního vzdělávání dle tohoto programu nám zbývá ještě 5. třída.
Žáci 5. třídy se budou ještě v letošním roce učit dle osnov základní školy.
Hned od září jsme začali ve škole naplno pracovat. Druhý týden v září absolvují děti 3.
až 5. třídy tradiční pětidenní harmonizačně poznávací pobyt s bohatým programem. Tak
jako v loňském roce, se uskuteční ve Vysokém nad Jizerou. Pobyt se nám velmi osvědčil.
Děti se totiž mají možnost poznat navzájem mimo školní prostředí a také se seznámit s
paními učitelkami jinak, než jenom ve třídě. Pobyt přispívá k budování vzájemné důvěry
a kamarádských vztahů, což se promítá do další školní práce.
Čeká nás školní rok plný práce, ale i zábavy. Od října začnou ve škole opět pracovat
kroužky, které hodně dětí pravidelně navštěvuje.
V říjnu také pojedou zástupci školy do Francie na návštěvu partnerské školy z projektu
Comenius. Pojedou 4 žáci a 2 učitelé. Tradičně budeme připravovat vánoční slavnosti a
chystáme i další aktivity.
Závěrem bych ráda poděkovala zřizovateli – Obci Mníšek za vstřícnou spolupráci
a pedagogům a správním zaměstnancům za práci ve škole v přípravném srpnovém
týdnu.
Věřím, že letošní školní rok proběhne ke spokojenosti žáků i jejich rodičů. Vždyť jsme tu
pro ně.
Mgr. Věra Rosenbergová
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ředitelka školy

VZDUŠNÉ BOJE NAD MNÍŠKEM
Jak to vzniklo

Když jsme na Modelranči plánovali modelářskou akci na konec letních prázdnin, tak jsme
hodně přemýšleli o formě, obsahu i celkovém pojetí. Nakonec jsme se shodli, že nemá
smysl dělat nějakou „hyper“ show, ale zvolili jsme poněkud komorní kabát. Rozhodli
jsme se pro jeden námět, který vzbudí zájem - „Letecká bitva“. Mimo to jsme se snažili
zaměřit i na aktivity, které přímo s modelařinou nesouvisí. Takový byl plán. Jak to bylo ve
skutečnosti? Vcelku to souhlasilo, až na faktor „P“ jako počasí - což, ale koneckonců není
nic neobvyklého (a to nejsem clime alarmista..).

Rančeři

K samotnému pozadí organizace - na tomto místě musím zhodnotit skvělou práci všech
Rančerů, protože když jsem přijel po týdnu, který jsem trávil služebně v Olomouci, tak bylo
vše nakoupeno, přichystáno, zařízeno, postaveno a sud naražený - dle mých předchozích
zkušeností z podobných akcí věc nevídaná. Jediné co viselo ve vzduchu - byla okluzní
fronta a za ní hned fronta studená...

Počasí

V sobotu 27.8.2010 - den „D“ jsme se probudili do počasí, které mělo s tím letovým
pramálo společného. Pršelo soustavně od 3.00 až do 10.00 dopoledne. Naštěstí naše
zázemí i karavanové městečko našich kamarádů skýtalo relativně suché ostrůvky, kde
se dalo alespoň postávat a patřičně nadávat. Touto dobou jsme akci začali odepisovat
- mimo jiné mi volali paragáni z Liberce, že mají plochu neschopnou provozu, proto
nemohou startovat a tudíž i pochopitelně k nám nemůžou spadnout.. Do toho jsme
rozesílali SMS na všechny strany, jak vypadá METEO radar, ale nic optimistického se
nekonalo. Nicméně po desáté dopolední přestalo pršet, a co víc - začali chodit lidi a ptát
se - kdy budou ty letadýlka :-).

Ke strojům

Nezbylo než začít vytahovat naše zvlhlé a splihlé stroje a rychle něco chystat.
No a pak to propuklo - autíčkáři jezdili a skákali, kombaty kombatili, akrobati akrobatili,
čtyřkolkáři vozili děti, koníčci taktéž a vůbec se stále něco dělo. Na tomto místě chci
napsat dvě věci - Za prvé: opět, jako pokaždé catering našich Zoufalých manželek (dámy
prominou) neměl chybu - klobásy se udily, pivo se točilo, a vůbec - ofﬁce fungoval na
„Premium“. Za druhé: Pavel dovezl vynikající věc - mobilní udírnu vlastní výroby, ve
které děvčata vyráběla skvělé klobásy - takže příště žádný smrdutý a čoudící gril... Tisíce
děkovných dopisů.

Zaplavené obce

Když jsme plánovali tuto akci, tak jsme netušili nic o nehezkých povodních v okolních
obcích - Nová Ves, Chrastava, Mníšek, Oldřichov v Hájích a dále. Proto jsme díky našim
členům a sponzorům rozhodli udělat pro děti buřtyádu - každé dítko dostalo klacek a buřta
gratis včetně příslušenství a na ohni si ho mohlo upéct. Naše děvčata měla připravené
hry a stezku odvahy po okolních ŘOPících o ceny, ale ty se vzhledem k časovému skluzu
způsobeném deštěm a mokru všude kolem (bohužel) neuskutečnily.

Samotná bitva

O to více se létalo. Letecká bitva naplánovaná na 14.00 proběhla sice až kolem čtvrté
- až po náhlé dešťové přeháňce, ale tím spíš byla očekávána s napětím. Mára spolu s
týmem pyrotechniků (Matyáš a Vláďa) připravil nálože, kulové pumy a dýmovnice a vše
mohlo začít. Nutno ještě pochválit Vláďu, který vyrobil repliku Bristola M1 z kartonu, která
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byla předem odsouzena k jasnému konci - vybouchnout a shořet.. Kdo se toho účastnil
- Ota Adámek se Spadem, Tomáš Ceé s Farmanem, Mára Minařík s Moranem a moje
maličkost s Fokkerem EIII (jediný skopčák, tak si dovedete představit ten hon...). Bitva
byla efektní a nemá cenu ji příliš popisovat - video je na stránkách www.modelranch.cz.
Na to co lítalo vzduchem střelného prachu, kouře a projektilů, tak k žádnému sestřelu
(možná k lítosti diváků) nedošlo. Snad až na moje maketové přistání na tři body - kolečka,
vrtule, směrovka.. - ale co má chudák zraněný pilot dělat - i když to je letecké eso :-).

Credits

Nutno vyjmenovat, kdo tu všechno byl - mimo jiné přijeli i kolegové z Žitavy s pulzační
stíhačkou, kolegové autíčkáři, Zdeněk Richter s Bristolem, Ota Adámek se Spadem,
kamarádi z České Lípy s elektrolety, Lukáš Smělý s 3m. Katanou, Kuba Stolín s akrobatem,
Karel Buchner s kombatem , Milan Nešpor s akrobatickým T-Rexem 700 (kterému mimo
jiné děkuji za materiální a ﬁnanční podporu od ﬁrmy WEBER). K tomu samozřejmě i
všichni Rančeři se vším co má křídla (kombaty, WW1, akrobaty...) snad jsem na někoho
nezapomněl - kdyžtak se prosím ozvěte :-)
Na to co jsme ráno viděli na počasí, to dopadlo nad očekávání dobře a dokonce přišli
i lidi :-) - a nebylo jich málo - padl sud piva a bedna klobás. Takže si neodpustím: jako
obvykle při nás stál modelářský Pánbů - děkujeme. Děkujeme taktéž i všem příchozím,
divákům, příznivcům, účinkujícím i sponzorům. V neposlední řadě chci poděkovat i panu
Veselému, na jehož pozemku jsme hosty za to, jak gentlemansky se k nám chová. Takže
zase napřesrok.
Letu zdar!
Za všechny z Modelranče
Ondra Zrnovský
www.modelranch.cz

stránka 13

PODĚKOVÁNÍ - POVODNĚ
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za pomoc, kterou jste nám poskytl
po povodni dne 7. 8. 2010. Dále velice děkuji hasičům za jejich profesionálně
odvedenou práci, dále vojákům za jejich pomoc, policii z Chrastavy, dále všem
místním občanům, kteří neváhali a okamžitě nabídli a poskytli svoji pomoc a také
děkuji humanitární organizaci ADRA.
V této zoufalé a tragické události jste všichni dokázali, že jste lidé na pravém
místě.
S úctou
Svárovská Olga
Zadní 34E, Mníšek

STEZKA PRO PĚŠÍ KOLEM PŘEHRADY FOJTKA
Obec Mníšek získala dotaci z Evropských Fondů téměř 24 000 000,- Kč na projekty - stezka pro pěší kolem přehrady Fojtka, dále na dětské hřiště tzv. Tomovy
parky s jejímž umístěním počítáme v zadním traktu Mateřské školy s tím, že
bude volně přístupné maminkám s dětmi a na cyklostezku, která propojí Mníšek
s Novou Vsí . Stejné hřiště pro děti, avšak menšího rozsahu bude vybudováno
ve Fojtce. Proces získání dotace není vůbec jednoduchý, agenda s tím spojená
je neuvěřitelně složitá a plná nástrah. Prvním předpokladem je kvalitní projekt a
pak velká dávka odvahy a trpělivosti.Takto získané ﬁnance lze použít pouze na
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daný projekt, v žádném případě na jiný, např. školu atd.
Jsem moc rád, že konečně začneme vracet okolí přehrady dávno ztracený lesk,
který nepochybně před lety měla, nejsem tak starý a rád na to vzpomínám. Vybudování této stezky pro pěší má obrovský smysl, jednak bude nádherná a začneme první etapu revitalizace okolí této nádherné přehrady, která si to opravdu
zaslouží. V druhé etapě bychom rádi postavili na původním místě, dokonce na
původních pilotech restauraci tak, aby se co nejvíce podobala té originální, která
tam stála před lety.
V třetí etapě bychom revitalizaci okolí přehrady ukončili vybudováním plovárny,
opět nic nového, kdysi tam byla a jezdilo se na plovárnu do Mníšku z širokého
okolí, tak byla oblíbená.
Ano, máme velké cíle a plány a jsem přesvědčen, že je dovedeme splnit.
Roman Slezák
starosta

TENIS V R. 2010

První turnaj v letošním roce si uspořádaly ženy ve čtyřhře v kryté hale v Harcově již 20. února a zcela ve své režii. Turnaj byl hrán systémem „každý pár s
každým“ na dva sety s tím, že za stavu 1 : 1 se hrály zkrácené hry. Hrálo se na
dvou umělých kurtech v bezvadné atmosféře a za vydatné podpory spřízněných
diváků. Turnaj byl velice náročný, v pěti hodinách odehrál každý pár 8 setů! Slavnostní předání cen, medailí, s velkolepým občerstvením proběhlo v důstojném
prostředí – „Hospůdce na hřišti“. Prokopová s Hálkovou jednoznačně vítězily i v
disciplinách na parketu hospůdky!
Celkové výsledky:
pár

skóre

body

č.1

Prokopová, Hálková

hráčky

46 : 17

7

č.2

Votrubová V., Kvapilová

29 : 36

4

č.3

Tichá M. ml., Vítková

17 : 48

0

č.4

Tichá M., Kárníková

44 : 26

6

č.5

Červinková, Votrubová B

25 : 34

3

Konečné pořadí:
1.

Prokopová, Hálková

2.

Tichá M., Kárníková

3.

Votrubová V., Kvapilová

4.

Červinková, Votrubová B

5.

Tichá M. ml., Vítková
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Druhým turnajem měla být dvouhra žen, který se měl konat již v květnu. Z technických důvodů však byl přeložen a bude sehrán po prázdninách.
Třetí turnaj ve dvouhře mužů se konal na antuce u hřiště ve dvou dnech. Ředitelem turnaje byl pan Trojan. Turnaj hraný na jeden vítězný set se odehrál s
minimální účastí 10 hráčů a po odstoupení Hruškové a Erbana byl dohrán pouze
osmi borci. Malý zájem a účast snížili prestižnost předcházejících ročníků. Naopak výhodou bylo sehrání všech utkání bez zkracování setů a možností postupu
více hráčů ze skupin. Celkové výsledky nepřinesly žádná překvapení.
Skupina A:

Výsledky ve skupinách:

Skupina B:

Hráči:

body

skóre

pořadí

Hráči:

body

skóre

pořadí

Fendrych

6

18 : 6

1.

Trojan

6

18 : 3

1.

Brejcha

5

17 : 8

2.

Janďourek

4

14 : 9

2.

Radouš M.

2

9 : 15

3.

Radouš P.

2

9 : 17

3.

Drešer

0

6 : 18

4.

Kvapil

1

6 : 18

4.

Erban

Zápasy anulovány

Hrušková

Zápasy anulovány

Závěrečná fáze turnaje:
o 7. místo

Kvapil

-

Drešer

6 : 5 (7:4)

o 5. místo

Radouš M.

-

Radouš P.

6:1

o 3. místo

Fendrych

-

Brejcha

5 : 6 (6:8)

Finále

Janďourek

-

Trojan

4 : 6; 5 : 7

Konečné pořadí:
1.

Trojan

2.

Janďourek

3.

Brejcha

4.

Fendrych

5.

Radouš M.

6..

Radouš P.

7.

Kvapil

8.

Drešer

Čtvrtý turnaj - manželských a jinak spřízněných párů byl sehrán v sobotu 3. července 2010. Historicky poprvé byl hrán na obou kurtech v Mníšku. Deset párů
bylo vylosováno bez nasazování do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo na 1 vítězný set s tím, že za stavu 5 : 5 se hrála zkrácená hra. Největším překvapením
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celého turnaje byla vynikající hra Jany Kvapilové, která po vítězství ve skupině
na „umělce“ u školy dotáhla svého Péťu až do ﬁnále, v němž silně potrápili hlavní
favority turnaje pár „GUDA – GUDY“. Perfektně připravená zázemí na obou kurtech pomohla zvládnout nadmíru příznivé počasí, v poledne až 37°C. Turnaj byl i
časově dobře zvládnut. Byl rozehrán v 8.15 hodin a ﬁnále bylo hráno již od 18.30
hodin. O to více času zbylo na slavnostní vyhlášení a hlavně důstojné oslavení
tenisových výkonů. Ředitelem turnaje byl Šilhavý.
Výsledky ve skupinách:
Skupina A: kurt školy

Skupina B: kurt -hřiště

Hráči:

body

skóre

pořadí

Hráči:

body

skóre

pořadí

Kvapil,
Kvapilová

6

20 : 15

1.

Gudas,
Gudasová M.

8

24 : 3

1.

Švanda,
Votrubová V.

6

22 : 12

2.

Erban,
Votrubová B.

6

18 : 17

2.

Kubišová E.,
Goroš.

4

18 : 20

3.

Zeman,
Radouš M.,

5

20 : 19

3.

Janďourek,
Janďourková

4

16 : 16

4.

Drešer,
Hálková J.

4

16 : 23

4.

Louda,Tichá

0

11 : 24

5

Červinka,
Červinková

1

8 : 24

5

Závěrečná fáze turnaje:
o 9.místo

Červinka,
Červinková

-

Louda,
Tichá

1:6

o 7.místo

Janďourek,
Janďourková

-

Drešer,
Hálková J.

6:2

o 5.místo

Kubišová
Goroš

Zeman,
Radouš M.,

2:6

1.semiﬁnále

Kvapil,
Kvapilová

Erban,
Votrubová B.

6 : 5 (TB 7:5)

2.semiﬁnále

Švanda,
Votrubová V.

Gudas,
Gudasová M

1:6

o 3. místo

Erban,
Votrubová B.

Švanda,
Votrubová V.

6 : 5 (TB 7:0)

Finále

Gudas,
Gudasová M.

Kvapil,
Kvapilová

6:2

E., -

-

stránka 17

Konečné pořadí:
1.

Gudas, Gudasová M.

2.

Kvapil, Kvapilová

3.

Erban, Votrubová B.

4.

Švanda, Votrubová V.

5.

Zeman, Radouš M.,

6..

Kubišová E., Goroš

7.

Janďourek, Janďourková

8.

Drešer, Hálková J.

9.

Louda, Tichá

10.

Červinka, Červinková

V Mníšku 3. 8. 2010
Šilhavý Miroslav

OZNÁMENÍ
MISTRYNÍ ČR
se stala J a n a T r o j a n o v á z Mníšku
ve sjezdu na horských kolech – cyklistický downhill.

http://liberecky.denik.cz/ostatni_region/jana-trojanova-mistryni-cr20100820.html
II. ROČNÍK MIKROREGIONU „JIZERSKÉ PODHŮŘÍ“
VE FOTBALU KONANÉHO 31.7.2010 V MNÍŠKU.
V sobotu 31. 7. 2010 se uskutečnil velmi zdařilý turnaj v kopané dospělých na
hřišti v Mníšku. Pod patronací starostů obcí Nová Ves – pana Müllera; Oldřichov
v Hájích – pana Tichého; Mníšek – pana Slezáka se turnaje zúčastnilo pět mužstev. Pozvání na tento turnaj obdržela i dvě zahraniční mužstva a to z Polska a
Německa. Německé mužstvo se včas omluvilo. Díky fotbalovému klubu Nová
Ves, které nominovalo dvě svá mužstva, proběhl turnaj ve stejném počtu jako v
prvním ročníku konaném v Nové Vsi.
Pořadatelem turnaje byla obec Mníšek, která přivítala hosty z Polska FC Gozdnica dále FC Gasservis, TJ Sokol Oldřichov v Hájích a dva týmy z Nové Vsi.
Turnaj byl hrán systémem „každý s každým“ ve zkrácených časech 2 x 20 minut
s minimálními přestávkami mezi zápasy. Zahájen byl již 8.15 hodin a skončil
slavnostním ukončením v 17.45 hodin. Velmi dobrá úroveň turnaje potěšila jistě
všechny přihlížející příznivce fotbalu. Nejhezčím utkáním byl souboj „A“ týmu
Nová Ves proti „B“ týmu Nová Ves, ve kterém zkušení „B“ matadoři vyhráli nad
rvavým mládím s „A“ týmu 2 : 1. Výborné výkony z loňské prvního ročníku nestránka 18

zopakoval polský tým z Gozdnice, který skončil na pátém místě. Zpestřením
turnaje bylo kopání tří pokutových kopů každým týmem po jednotlivých utkáních.
Všechna utkání byla sehrána v přátelském duchu a proto dobří rozhodčí OFS
Liberec – pánové Kowalik; Hanousek a Zaplatílek nemuseli sáhnout pro červenou kartu.
S nejvyšším, stejným počtem devíti bodů skončil TJ Sokol Oldřichov v Hájích a
FK Nová Ves „A“. O pořadí rozhodlo vzájemnému utkání, v němž vyhrála dobře
hrající Nová Ves „A“ s ambiciózním Oldřichovem 1 : 0 a stala se tak celkovým
vítězem turnaje.
V 17.45 hodin vyhlásil ředitel turnaje pan Šilhavý konečné výsledky včetně vyhlášení nejlepšího brankáře, střelce a hráče turnaje. Všechna družstva obdržela diplomy a poháry starostů dle umístění. Odměnění byli i vyhodnocení hráči.
Tomáš Holub – nejlepší střelec; Martin Holub – nejlepší hráč a Josef Lahčina
– nejlepší brankář. Ceny předával starosta obce Oldřichov v Hájích pan Tichý a
starosta obce Mníšek pan Slezák.
Poděkování patří velmi dobře fungujícímu občerstvení, které obstaral personál
„Hospůdky na Hřišti“ již od 7 hodin až do hodin pozdních.
Všichni účastníci se těší na další plánované ročníky fotbalových turnajů Mikroregionu „Jizerského Podhůří“. Třetí ročník na sklonku července v roce 2011
bude pořádat obec Oldřichov v Hájích a to již za určité účasti týmu z Německa
na hřišti v Oldřichově. Čtvrtý turnaj v roce 2012 budou pořádat polští přátelé v
Gozdnici.
Šilhavý Miroslav
ředitel turnaje
V Mníšku 2. 8. 2010

Výsledky jednotlivých utkání:

SOUPEŘI

VÝSLEDEK

STŘELCI

PENALTY

FK Nová Ves „A“

- FC Gasservis

1:0

1 : 0 Řezka

1:1

TJ Sokol
Oldřichov v Hájích

- FC Gozdnica

2:0

1 : 0 T. Holub
2 : 0 M. Holub

3:2

FK Nová Ves „B“

- FK Nová Ves „A“

2:1

1 : 0 Musil
1 : 1 Řezka
2 : 1 Kopic

3:2

FC Gasservis

- TJ Sokol
Oldřichov v Hájích

1:2

0 : 1 Rybín
0 : 2 M. Holub
1: 2 Semerák

2:2

TJ Sokol Oldřichov - FK Nová Ves „B“
v Hájích

2:1

1 : 0 Zeman
1 : 1 Kopic
2 : 1 Holub

2:0

FC Gozdnica

1:1

0 : 1 Louda
1 : 1 Goc

3:2

- FC Gasservis
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FK Nová Ves „A“

- TJ Sokol
Oldřichov v Hájích

1:0

1 : 0 Cusnír

3:2

FK Nová Ves „B“

- FC Gozdnica

5:1

0 : 1 Grudzinski
1 : 1 Vach
2 : 1 Bartůněk
3 : 1 D. Musil
4 : 1 Vach
5 : 1 Souček

1:1

FC Gasservis

- FK Nová Ves „B“

2:0

1 : 0 Smejkal
2 : 0 Smejkal

2:2

FC Gozdnica

- FK Nová Ves „A“

0:1

0 : 1 Cusnír

2:2

Pořadí

Výsledková listina turnaje
Mužstvo
Body

Skóre

1.

FK Nová Ves „A“

9

4:2

2.

TJ Sokol Oldřichov v Hájích

9

6:3

3.

FK Nová Ves „B“

6

8:6

4.

FC Gasservis

4

4:4

5.

FC Gozdnica

1

2:9

Nejlepší hráč: Holub Martin – TJ Sokol Oldřichov v Hájích
Nejlepší střelec: Holub Tomáš – TJ Sokol Oldřichov v Hájích
Nejlepší brankář: Lachčina Josef – FC FC Gasservis
Rozhodčí: Kowalik Kryštof, Hanousek Karel, Zaplatílek Oldřich
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KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
Milé slečny, ženy, dámy, maminky i babičky.
Opět otevírám kurz břišních tanců a tanečků pro začátečnice i pokročilé.
Máte-li zájem naučit se ladným pohybům a vyjádřit
své pocity tancem, přijďte si zatančit od 6. 9. 2010,
do zrcadlového sálu v
„BODY STUDIU NAD PŘEHRADOU“, ulice Chatařská, Mníšek
pondělí ……… 18-19 začátečnice
úterý ………… 19-20 pokročilejší
pondělí děti ……15-16 ZŠ Mníšek od října
středa děti ………15-16 ZŠ Mníšek od října
Cena za 18 lekcí (pololetí) za 1 tanečnici je 1 350,Kč.
Dívky do 15 let 700,- Kč za pololetí.
Informace ke kurzu je možné získat zde: mobil: 777 706 115
mail: mirka.sebkova@volny.cz.
Těším se na Vás. Lektorka Mirka Šebková

CVIČENÍ

Body studio nad přehradou Chatařská ul.
Zahajuje od 14.9. cvičení pro každého.
Úterý: Od 18.00hod. do 19.00hod.
Zumba + posilovací cvičení.

Čtvrtek: Od 18.00hod. do 19.00hod.
Pilates
Od 19.00hod. – individuální cvičení na míru-terapie
těla./rezervace tel. 736760104/
Vstupné 50,-Kč, individuální cvičení 100,-Kč/hod
Permanentka do16. prosince 1200,-Kč.
Těším se na Vás.
Lenka Šebová
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IVAN KOČÍ - LOVECKÁ VÝPRAVA DO AFRIKY(POKRAČOVÁNÍ)
Vstávám s pocitem, že je tu něco nového. Po chvíli mi dochází, že mě
vlastně nic nebolí. Třetí den jak mávnutím kouzelného proutku mizí vleklé
bolesti některých kloubů. Suchý vzduch a slunce vykonalo své. Vím, že
až se vrátím zpět domů, zase se neduhy přihlásí, ale zatím vychutnávám
dar zdejšího podnebí.
Dnes jedeme k vodní nádrži, kde je na zemi krytý posed zbudovaný z
roští a rákosových rohoží. Asi za hodinu se na druhé straně objevují dva
kaferští buvoli. Brodí se k nám přes jezero, vylézají na břeh, větří, jeden
hrabe zlostně předním během v písku a blíží se k našemu chatrnému
úkrytu. Mně je to tak nějak fuk, já ještě rozzuřeného buvola v práci neviděl, ale hanter (určený doprovod loveckých hostů) je očividně nervózní.
Když oba býci nemíní ustat v postupu, nabíjí zbraně a vypálí dvě rány do
vzduchu. Buvoli tryskem odbíhají, hanter si otře opocené čelo a nějak po
anglicku si oddychne.
Po nějakém čase vychází tlupa prasat. Vybírám slušného kňoura a střílím přes vodu asi na 200 metrů. Kňour značí a odbíhá. Bubák mně ukazuje, že rána šla trochu dozadu za žebra. Říkám si „tos nemohl vidět,
kecáš“. Ale měl pravdu. Rána šla tam, kam ukazoval.
Jedeme na farmu na oběd. Zase maso! Ráno maso, v poledne zase, k
večeři něco masitého. Kdyby ten kuchař uměl třeba kucmoch s mákem,
nebo švestkové knedlíky, stačila by i obyčejná bramboračka. Ale to ne.
Během léta se do buše nastěhují rodiny domorodců. Vykácí část buše, z
materiálu postaví kruhový příbytek asi o průměru 3 m. Z vykácené plochy
je pole, kde si vypěstují nějakou zeleninu a kukuřici. Časem sklidí úrodu,
někteří odcházejí, jiní zůstávají. Čím se v období sucha živí, to ví Bůh.
Farmáři jim říkají „ilegálové“ a podle toho se k nim chovají. Ničí jim jejich
dočasné příbytky a znepříjemňují jim život, jak jen to jde. Nejúčinnějším
způsobem se ukázalo zamezit jim přístup k vodě.
Touto dobou jsou všechny vodoteče suché. U farmy jsou samozřejmě
vrtané studny. V buši jsme viděli pouze několik umělých nádrží, ve kterých je zachycena voda z období dešťů. Je pro všechny. Chodí sem pít
a brodit se i všechna okolní zvěř. Voda nevábná, stojatá, kalná s miliony
komářích larev, ale voda. Tu používají kromě zvěře i místní ilegálové.
Večer jedeme domů. Po cestě jde bubačka s plastovou nádobou vody
na hlavě. Nevím kam může v takové tmě jít. My jsme asi 15 km od nejbližšího stavení. Náš hanter posílá bubáky za ní. Ti poslušně své rodačce
vylijí drahocennou tekutinu, rozšlapou škopek a jedeme dál. Ta ani nestránka 22

špitne a mizí ve tmě. Abych zahnal chmurné dojmy z této scény maně si
představuji, jak by ti dva vazouni (cca 160 cm výšky, 48 kg váhy) dopadli,
kdyby na místě postižené byla některá z fojteckých žen. Napadají mě asi
čtyři. To by byl mazec!
6. 6. 2005. Jedeme do skal lovit prase savanové. Skalnatý terén porostlý nízkými křovinami (BUSCHPIG) je milovaným územím tohoto prasete.
Je pěkné vedro. Než vylezeme nahoru máme orosené nejen čelo. Hanter
je už dávno nahoře, upraví si protézu a žene nás dál. Střelba je v tomto
terénu velmi obtížná, takže dvě ulovená prasata za dopoledne považujeme za úspěch.
Potkáváme stádo zeber. Hanter nutí Jardu k ráně. Já ho zase přesvědčuji, že to krásné zvíře je vlastně skoro kůň, to že se nestřílí. Než se rozhodnou je stádo pryč a já mám hřejivý pocit, že jeden skoro koňský život
byl zachráněn. Další stádo! Je v něm i několik pakoňů. Stádo odbíhá,
ale jeden hřebec se vrací. Stojí „na ostro“ asi na 150 m. Mé argumenty
milovníka koní, které prve zabraly, selhávají. Po ráně zůstává zebra ležet
a bubáci ve vidině nastávající hojnosti radostně vytahují nože a dávají se
do práce. Zručně zvíře vyvrhnou a do nádob radostně uloží svůj deputát: veškeré vnitřnosti, střeva, krev. Na místě zůstává jen žluč a močový
měchýř.
Cestou ulovíme ještě jedno prase bradavičnaté a vracíme se na farmu.
Pár stovek metrů před farmou slyšíme velký povyk a vidíme srocení
lidí. Dovídáme se, že tlupa paviánů se přišla podívat, jak to místním na
zahrádkách roste. Brali vše. Záhony jsou poničené až hrůza. Celá ves
je pronásleduje křikem a klacky, pak následuje bědování nad zničenou
úrodou. A ty nadávky. Ještě štěstí, že těm ženám nerozumíme.
Následná trestná výprava končí ulovením statného samce. Paviáni mají
pověst zlodějských banditů, samci prý požírají i vlastní potomky. Proto
je z úlovku veliká radost, celá ves touto událostí žije. Ulovený pavián je
středem pozornosti, každý si na něm chce zchladit žáhu.
Pobyt na farmě nám zítra končí. Zítra odjíždíme za kamarády na sever.
Jak pojedeme, rozhodne se zítra.
Fotograﬁe: Je mně líto ulovené zebry.
Naše radost z uloveného paviána.
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