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Mníšecký
zpravodaj

září - říjen 2009

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Září
Hřímání v září oznamuje teplý podzim
Říjen
Sněží-li v říjnu, bude měkká zima

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 2. září 2009 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo obce projednalo a přijalo následující usnesení

86/09/09
ZO projednalo a schválilo přijetí daru pozemků od Krajské správy silnici Libereckého
kraje p. č. 1840/14 (91m2), p. č. 1840/15 ( 370m2) a p. č. 1840/16 (76m2) v k. ú. Mníšek
u Liberce (pozemky pod chodníkem od hasičského skladu k základní škole)
87/09/09
ZO projednalo a schválilo prodej části pozemků p. č. 1137/37 a 1137/34 v k. ú. Mníšek u
Liberce za cenu 35Kč/m2 panu Šilhavému.
88/09/09
ZO projednalo a revokuje usnesení 54/05/09 a ruší prodej pozemku p. č. 857/15 v k. ú.
Mníšek u Liberce
89/09/09
ZO projednalo a schválilo účast obce ve výběrovém řízení na prodej objektu, který je
detašovaným skladem Krajské vědecké knihovny.
90/09/09
ZO projednalo a schválilo zřízení věcných břemen na pozemcích 1775/1 a 1795/1 v k. ú.
Mníšek u Liberce pro ČEZ a.s.
91/09/09
ZO projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na pozemku 328/1 v k. ú. Mníšek u
Liberce pro ČEZ a.s.
92/09/09
ZO projednalo a schválilo postup obce k vymáhání náhrady škody způsobené jednáním
pana Honsů při neoprávněném provedení terénních úprav.
93/09/09
ZO projednalo a schválilo možnost odkoupení cesty od paní Kydlíčkové. Geometrický
plán bude zhotoven a následně stanovena cena.
94/09/09
ZO vzalo na vědomí informaci o počtu žáků v základní škole.
Rok 2008 – 150 žáků
Rok 2009 – 164 žáků
95/09/09
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu pana 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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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. října 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek

96/10/09
ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2009–Směrnice o používání hasičských vozidel v majetku
obce Mníšek
97/10/09
ZO projednalo a schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mikroregionu HRACH na akci „Údržba
hřbitovů a sakrálních památek mikroregionu“ – Mníšek, oprava hřbitovní zdi ve výši 87.930,- Kč.
Celkové náklady na akci 293.130,- Kč, z rozpočtu Mikroregionu HRACH 205.200,- Kč, podíl obce
Mníšek 87.930,- Kč.
98/10/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci školního hřiště Mníšek vč. zajištění
doﬁnancování z rozpočtu obce
99/10/09
ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení – výzvu k podání nabídky na provedení veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce školního hřiště Mníšek“ a jmenovalo komisi k
provedení výběru dodava-tele ve složení: p. Slezák, pí Škodová, p. Zítka
100/10/09
ZO projednalo a schválilo přijetí daru od p. Roberta R. – ppč. 1025/10 (část ppč. 1025/3 v k. ú.
Mníšek u L. o výměře 16 m2 – jedná se o pozemek pod chodníkem u autobus. zastávky
101/10/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúpl. převod ppč. 1024/27 (část ppč. 1024/7) v k. ú.
Mníšek u L. o výměře 16 m2 na Krajskou vědeckou knihovnu. Jedná se o pozemek pod chodníkem
u býv. skladu knihovny.
102/10/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na opravu - údržbu cyklostezky vč. doﬁnancování
z rozpočtu obce – cyklostezka směr Mníšek – Nová Ves
103/10/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice
vč. zajištění doﬁnancování z rozpočtu obce
104/10/09
ZO projednalo a schválilo postoupení pohledávky na vydání náhradních pozemků vzniklou dle
zákona č. 229/91 Sb. o půdě, ve znění pozdějších předpisů čj. PÚ-R-7891/09-Ge-130736 ve výši
11.739,- Kč od p. Libora Š. za sjednanou cenu ve výši 70.000,- Kč
105/10/09
ZO projednalo a schválilo převod ppč. 233/1 v k. ú. Mníšek u L. z vlastnictví ČR – Správa Pozemkový
fond do vlastnictví obce Mníšek
106/10/09
ZO projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s MěÚ
Chrastava
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107/10/09
ZO projednalo a schválilo směnu ppč. 1370/9 ve vlastnictví obce za ppč. 745/6 ve vlastnictví pí
Kristýny K. – k. ú. Fojtka
108/10/09
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek na Mikulášské vlaky ve výši 5.000,- Kč
109/10/09
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek pro ZŠ na setkání školních klubů a družin ve výši
7.200,- Kč
110/10/09
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů na branný závod mladých
hasičů Mníšecké kolečko ve výši 7.000,- Kč
111/10/09
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 313/9 (cca 40 m2) v k. ú. Mníšek u L. Geometrické
oddělení pozemku zajistí žadatel.
112/10/09
ZO projednalo žádost o prodej části ppč. 1797/1 v k. ú. Mníšek u L., který není ve vlastnictví obce.
Jedná se o pozemek ve vlastnictví Pozemkového fondu, o který má obec zažádáno. Dále bylo
požádáno o prodej ppč. 639/6. Oba pozemky chce žadatel odkoupit současně. Prozatím bude
odloženo, až do vyřízení žádosti od PF. Po případném získání pozemku bude znovu projednáno.
113/10/09
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 174/4 v k. ú. Mníšek u L. do vlastnictví obce
114/10/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene umístění
kabelového ve-dení NN na ppč. 637/8, 637/1, 637/12 v k. ú. Mníšek u L. pro ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín
115/10/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc. břemene umístění
kabelového ve-dení NN na ppč. 1845/1 v k. ú. Mníšek u L. pro ČEZ, Distribuce, a. s., Děčín
116/10/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věc. břemene zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemku p. č. 1608/1, 1608/5, 1715, 1884/1 v k. ú. Mníšek u L. pro ČEZ, Distribuce,
a. s., Děčín
117/10/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Pěší chodník kolem údolní nádrže Fojtka“
vč. zajištění doﬁnancování z rozpočtu obce
118/10/09
ZO projednalo stížnost MUDr Tomáška na způsob výpočtu za poskytované služby pro jeho ordinaci
a trvá na způsobu výpočtu dle uzavřené smlouvy.
119/10/09
ZO projednalo a vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mníšek za r.
2009
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120/10/09
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2009
příjmy
785.577,- Kč
výdaje
785.577,- Kč
úprava dotace na volby do EP - 3.738,21 Kč
rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření: příjmy 20,495.227,79 Kč
výdaje 20,495.227,79 Kč
121/10/09
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku ZŠ Mníšek
renovace podlah v ZŠ
103.055,- Kč,
122/10/09
ZO projednalo a schválilo vyřazení pohledávky z podrozvahového účtu ve výši 58.778,- Kč za
dodávku dřeva. Proti Sportovnímu a tanečnímu klubu LASER byla zastavena exekuce z důvodu
neexistence majetku
123/10/09
ZO pověřuje starostu obce k jednání s právníkem o podmínkách bydlení p. Josefa G.

POHLED OBČANA FOJTKY A ZASTUPITELE OBCE MNÍŠEK NA PRÁCI STAROSTY
Je to trošku troufalost, aby zastupitel veřejně hodnotil práci starosty, přesto to udělám.
Jako každý občan Fojtky , tak i já víme, že dříve se na Fojtku skutečně zapomínalo
po všech stránkách, co se týče udržování mostů, obecních cest a vůbec veškeré
infrastruktury. Dříve téměř veškeré údržby cest, veřejných prostranství, budování veřejně
prospěšných zařízení, vyřezávání náletů kolem silnic a vysekávání příkopů probíhalo
pouze v Mníšku. Na naši obec Fojtka se dostávalo už jen velmi málo. Skutečně jsme se
cítili dlouhá léta trochu odstrčeni. Fakt je ten, že dříve také nebylo tolik peněz a „muselo
se vařit jen z toho, na co bylo.“
Je pravdou, že Mníšek je střediskovou obcí, a proto se jí musí věnovat daleko více
pozornosti a vkládání ﬁnančních prostředků. To samo je v Mníšku znát, kdy veřejná
prostranství jsou nyní velmi dobře udržována a vzhled obce, díky starostovi, je na velmi
dobré /ne-li vysoké/ úrovni.
Nyní to začíná pociťovat už i Fojtka, kdy tu vidíme zaměstnance obce, jak provádí
vyřezávku náletů kolem silnic, jsou vysekávány příkopy a některé obecní cesty v rámci
ﬁnančních možností obce jsou potaženy asfaltovým povrchem.
Tímto bych chtěl starostovi panu Slezákovi poděkovat za jeho obětavou práci pro obě
naše obce. Řekl bych, že naše obce jsou pro něj „jeho dětmi“, a že vše dělá pro jejich
blaho.
Dále děkuji i pracovníkům OÚ, kteří mají nemalý podíl na vzhledu prostranství našich
obcí, kdy pracují za každého počasí.
Asi si volíme skutečně dobré starosty - viz.článek o panu Tichém v minulém
Zpravodaji.
Vladimír Vacek
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 7. 10. 2009 jsme byli s dětmi v Polsku v mateřské škole v městečku Gozdnica.
Přátelé z této školy nás pozvali na „Bramborové hody“.
A jaké to tam bylo ?
Bylo velmi pěkné počasí, které přímo zvalo děti na velkou zahradu s průlezkami ,
houpačkami. Naše děti nesměle pokukovaly, ale pak se s domácími dětmi rozběhly po
zahradě. Společně jsme si zazpívali, zasoutěžili v přenášení brambor do jamek. Pohráli
jsme si i s bramborovými tiskátky. Z brambor jsme potom zhotovili malého bramboráčka,
kterého si děti odvezly domů. I oběd byl bramborový, bramborová polévka a bramboráky se
smetanou. Moc chutné. Předáním dárků byl zakončen pěkný den! Jistě nebyl poslední!
Za MŠ : Janoušková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V MNÍŠKU USPĚLA V PROJEKTU COMENIUS
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní
školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící
v těchto typech škol.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim
osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání
a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Do společného projektu Comenius se ZŠ Mníšek
přihlásila spolu se školami s dalších devíti zemí. Kromě nás byly mezi nimi školy z Turecka, Litvy,
Francie, Polska, Bulharska, Rumunska, Řecka, Slovenska a Itálie. Kladnou odpověď od své národní
agentury a tedy i příslib ﬁnancí na realizaci projektu obdržely školy z 5 států: České republiky,
Slovenska, Francie, Turecka a Itálie, takže do dvouletého projektu s názvem „Řeky, které se vlévají
do moře“, půjdeme společně. První setkání zúčastněných škol se uskuteční v říjnu a hostitelem
bude italská škola ve městě Giuliano Di Roma (asi 80 km pod Římem). Zde se dohodneme na
postupu a na organizaci projektu. Do Itálie odjíždí 5 zástupců naší školy – 3 učitelky a 2 žákyně.
Italská škola připravila pro všechny účastníky pestrý program. Pro nás znamená zapojení do tohoto
mezinárodního projektu velký úspěch a těšíme se na společná setkávání dětí i učitelů i na vzájemnou
spolupráci.

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010
Název kroužku

vedoucí kroužku

Třída

Den

Čas

Cena/pol

Keramika I.

p.uč. M.Kolarovičová
p.uč. J. Šutová

1.

úterý

14.00 – 14.45

200,- Kč

Keramika II.

p.vych. J. Deduchová

2.

středa

12.35 – 13.20

300,- Kč

Keramika III.

p.uč. M.Kolarovičová

3. - 4.

středa

14.00 – 15.00

300,- Kč

ŠIKULKY

p.uč. M.Kolarovičová

4. - 9.

pátek

14.00 – 15.30

300,- Kč

AJ HROU

p. uč. J. Pospíšilová

2.
3.

úterý
středa

14.00 – 14.45
13.20 – 14.05

200,- Kč
200,- Kč

Sborový zpěv

p. uč. B. Štolfová

1.- 4.

úterý

13.00 – 13.45

200,- Kč

Sportovní hry

p.uč. E. Vejrová

1. – 2.
3. – 5.

středa
čtvrtek

12.35 – 13.20
13.30 – 14.15

200,- Kč

Dramatický kr.

p.uč. Bejblová

1. – 5.

úterý

12.45- 13.45

200,- Kč

p. Šebková

1. – 5.

středa

15.00 – 16.00

700,- Kč

Výtvarní kroužek

Břišní tance

p.vych. J. Deduchová

1. – 5.

středa

16.00 – 17.00

200,- Kč

Školní knihovna

p. D. Lišková

1. – 9.

pondělí
čtvrtek

9.30 – 9.45
od 12.30

zdarma

UPOZORNĚNÍ:
1.
Všechny kroužky zahajují svou činnost od října 2009.
2.
Kroužky je třeba zaplatit nejpozději do konce října 2009.
3.
Z důvodu technické závady v tělocvičně nebude probíhat do odvolání kroužek sportovních
her ani cvičení veřejnosti. Děkujeme za pochopení.
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VYHLÁŠENÍ ANKETY V OBCI
Všichni občané našich obcí vědí, že OÚ v Mníšku pořádá ročně dva výlety. Jeden, při kterém
navštěvujeme hrady, zámky , muzea apod. Druhou akcí je vždy návštěva podzimní Zahrady Čech
v Litoměřicích.
Letošní výlet do Kutné Hory se nám velice zdařil včetně plného autobusu zájemců.
Zato na Zahradu Čech již nebyl tak velký zájem, kdy do Litoměřic jelo jen 30 našich občanů.
Proto bych rád po domluvě se starostou vyhlásil anketu, ve které by občané sami navrhli na příští
rok typy, co bychom mohli navštívit a kam bychom mohli společně jet.
Já sám ještě nemám představu, kterou z kulturních památek bychom v příštím roce navštívili.
Myslím si ale, že Zahradu Čech bychom mohli navštívit, ale tu jarní, kde by každý z nás si mohl
nakoupit sadbu a kytičky na naše zahrádky . Myslím, že by byl na jaře autobus plně využit.
Proto vás prosím, abyste se ankety zúčastnili v hojném počtu a své návrhy můžete vhazovat do
schránky OÚ s názvem. ANKETA.
Za kulturní komisi OÚ Vladimír Vacek

L-studio

Oldř ichovská 175, Mníšek
Zveme Vás do našeho studia, kde se Vám kvalitně a
odborně postaráme o Vaše ruce a nohy.

Gelové nehty

Manikúra p-shine
Parafínový zábal
Pedikúra

Nové

500,- Kč vč. zdobení

Doplnění

400,- Kč vč. zdobení

Gelové nehty na nohách

300,-Kč

Maminky na MD a studentky stálá cena

300,-Kč

úprava nehtu, pealing, masáž p-shine, lakování

180,-Kč
80,-Kč

parafínová lázeň pro ruce

150,-Kč
N a b í z í m e i d á r k o v é p o u k a z y.

Solárium

Cena již od 6,-/min., kvalitní solární kosmetika.
Nově nabízíme:
Prodej dámských triček za skvělé ceny od 99,- do 149,-Kč
Otevírací doba: Po, Stř, Pá
Út, Čt.

10-15,30 hod.
17-19,00 hod.

/dále dle objednání/

www.Lstudio.eu

Objednávky na tel. 733642262
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Oldřich Slezák...

ŽÍJÍ MEZI NÁMI

V prvních poválečných dnech roku 1945 se ve vzdáleném městě Skuteč na Českomoravské
vysočině rozhodli 3 bratři Slezákovi, i jiní sousedé, k přemýšlení o zlepšení životních podmínek
pro sebe a pro své rodiny. Učinili stejně, jako mnoho dalších občanů bývalého Protektorátu Čechy
a Morava, kteří vyšli vstříc státní výzvě o pomoc při dosídlování pohraničních krajů po nuceném
odsunu německého obyvatelstva do území bývalé Velkoněmecké říše. Navštívili Liberecko i Mníšek.
Zalíbila se jim krajina a možnost získat zemědělské usedlosti. Na práci byli zvyklí v rodném kraji
žulových lomů, které jim dosud poskytovaly nelehkou obživu. Zvítězil zájem pracovat na svém. Proto
dne 17. července 1945 se všechny tři mladé rodiny přestěhovaly do vyhlédnutých usedlostí v Mníšku.
Jaroslav Slezák s manželkou a synem Miroslavem do blízkosti zdejší chemičky vedle dnešní Batimy.
Antonín Slezák se ženou do dolního konce obce, kde se jim již v novém domově narodily dvě děti
– Václav a Dagmar. Tam si také vyhlédl usedlost čp. 122 třetí z bratrů, Václav Slezák s manželkou a
2 chlapci – Oldřichem a Františkem. V Mníšku se jim ještě v roce 1946 narodila dcera Věra.
Námi sledovanému Oldřichovi bylo v té době 5 let. Přišel tak do naší obce prožít celý svůj život,
ve kterém se u něho s odstupem času dají vystopovat nejméně tři důležité náhodné mezníky. Byl
v roce 1954 spolu se svými spolužáky mezi těmi absolventy, kteří na naší tehdejší škole poprvé
získali v letech 1946 - 1954 úplné české základní vzdělání. To proto, že v Mníšku dosud existovala
pouze trojtřídní obecná škola, tedy podle dnešního pohledu jen 1. stupeň školy. Druhý stupeň žáci
vždy absolvovali jedině dojížděním do různých škol v Liberci. Je chvályhodné, že MNV Mníšek se v
letech1955-58 postaral o přístavbu školy k získání úplného základního vzdělání. Oldřichovi spolužáci
se dodnes čas od času scházejí, jako např. letos po prázdninách. Rozprchli se do mnoha míst na
Liberecku, Karel Kolář v předdůchodovém věku dokonce až do Austrálie. Přesto v naší obci stále žijí
jejich spolužáci. Vedle Oldřicha Slezáka také Arnošt Suchomel a Kurt Effenberger.
Oldřich Slezák má ještě další prvenství nejen mezi žáky z jejich třídy, ale asi i z jiných ročníků.
Jako jeden z mála získal v Mníšku odbornou profesní kvaliﬁkaci vyučením v oboru autoklempíř.
Navíc po celý život pracoval v mníšeckém podniku. Tehdejší politické tlaky na děti ze zemědělských
rodin ve smyslu povinnosti nastoupit do zemědělských učilišť a následně do vznikajících Jednotných
zemědělských družstev nebo do hospodářství státních statků znamenaly pro Oldřicha nástup do
zemědělské školy ve Frýdlantu. Pobyl tam jeden rok. Pak mohl na základě vlastní žádosti přestoupit
do Okresního podniku Liberec v Mníšku jen proto, že to byl podnik s okrajovým působením pro
zemědělskou činnost. (Byly to budovy naproti domu Radoušových, dnes přebudované na byty.)
Mohl se tak vyučit řemeslu a vyvázat se z povinnosti práce v zemědělství. Prošel Závodní školou
práce a získal tak další kvaliﬁkaci svářeče elektřinou i plamenem. Vojenská služba ho potkala v
letech 1959 - 1961 u Dunajské plavby na jižním Slovensku. Vlivem politické situace ve státě mu byla
prodloužena až do Vánoc 1961. Konečně mohl nastoupit u podniku Československé automobilové
opravny v Mníšku (ČSAO) k práci autoklempíře. Vše na vysloužilých armádních vozech z trofejních
zásob po americké armádě zn. Sauer. Další typy Ford a Dodge k opravám. Auta Sauer přišla do
dílen jen jako motorové podvozky. Naši řemeslníci je „ustrojili“ od kabiny až po nákladní prostor
přikrytý plachtou. Ze vrat vyjížděly kompletní nákladní vozy. I to svědčí o pracovní všestrannosti
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zaměstnanců pod vedením pana Kalouse, později Josefa Klimenta, Sýkory a Havláta. Dlouhá léta
mezi spolehlivé řemeslníky také patřil i Oldův bratr František. Po tiché revoluci roku 1989 byl v
závěru své pracovní povinnosti před důchodem nucen jen na krátkou dobu opustit dílny v Mníšku,
protože přišly do soukromých rukou s jiným výrobním programem. Zůstal ale věrný ČSAO, tentokrát
v podniku v Liberci.
Se jménem Oldřicha Slezáka se u nás neodlučitelně spojuje jeho nadšená a obětavá zájmová
práce v mysliveckých sdruženích. Ať už ve spojení s myslivci v Mníšku, v průběhu let i s Fojtkou nebo
Oldřichovem a hlavně s Novou Vsí, kde pracoval snad po celý dospělý život. Mladý Oldřich Slezák
vstoupil mezi zdejší myslivce brzy po návratu z vojny v roce 1963. Kolektiv obětavých nadšených
přátel přírody ho vřele přijal. Netrvalo dlouho a byl pověřen funkcemi ve výboru sdružení. Po dlouhá
léta zejména prací hospodáře, v letech 1965 – 1968 jednatele, v letech 1968 – 1976 hospodáře MS
Mníšek a dále až do současnosti hospodáře nového MS Mlýnice. Byl a je zodpovědný za řízení
porad, za jednání s nadřízenými orgány a za dodržování mysliveckých zákonů a zásad. Je jediným
představitelem nejvěrnějších a také u nás nejdéle pracujících členů uvedeného mysliveckého
sdružení. Oldřich Slezák byl a vždy je spolehlivým členem výboru. Je také jeho zásluhou, že jsou
novovesští nimrodi velmi dobře hodnoceni nejen za péči o svěřené hektary zemědělské půdy, ale i
za pestrou činnost a vytváření materiálového zázemí. Vedle budovy restaurace U Kořínků si od roku
1979 trouﬂi brigádnickou prací přebudovat bývalou zemědělskou usedlost na prostornou spolkovou
klubovnu, kde postupně vybudovali kuchyň a porážku, sklad krmiv a garáž pro traktor. Bylo to velké
„sousto“, které si sami stanovili a velkým počtem brigádnických hodin dokončili. To vše za velmi
cenné ﬁnanční pomoci MNV Nová Ves. Slavná byla kolaudace v roce 1981. Dodnes budovu rádi a
často využívají i občané ke svým významným rodinným akcím. V roce 1984 přistavěli ke klubovně
vytápěnou zděnou bažantnici s voliérou. Chuť do práce je neopustila. V letech 1985/86 se pustili do
úpravy rybníčku v části katastru zvaném Amerika, kde se specializovali na chov divokých kachen pro
odstřel. Po několika letech od této činnosti upustili, ale kachny se tam zdržují stále.
Jejich zájmovou činnost doplňuje povinnost např. dokrmování zvěře v zimních měsících,
dohlídková činnost k zabránění škodám, které páchají zejména lišky a divočáci. Teprve potom
dochází k uspokojování střelecké vášně. Bohužel už sem nepatří odstřel zajíců z prostého důvodu,
jakým je nedostatek zvěře.
V 70. letech se silně rozšířila vzteklina u volně žijících zvířat, zejména u lišek. Následovalo jejich
hubení i letecky rozptylovanou nákazou, očkováním psů, vyhláškami a pod. Přesto jedna občanka
přinesla v pytli panu Slezákovi chycenou lišku. Výsledkem byl dlouhodobý pobyt p. Slezáka i jeho
ženy na infekčním oddělení nemocnice. Jak je vidět má tato záliba i svá úskalí. Ty však oddaného a
zapáleného myslivce naštěstí neodradí. To chválíme.
Rodina fandí manželovi a dobrému tátovi v jeho záslužné a potřebné zálibě. Oldřich si takového
zázemí nesmírně váží zejména i proto, že toto pochopení rodiny neochablo po celý život. S manželkou
Marií jsou dnes již v důchodu, ale stále aktivní. Společně se dělí o radost z rodin svých dětí – dcery
Olinky se dvěma dcerkami a ze syna Romana s dcerkou.
Mgr. Ladislav Ulrych
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DOBRÝ TENIS ZA MALÝ PENÍZ
Další tenisové turnaje v podzimní části letošního roku byly odehrány členy tenisového klubu
v tomto pořadí: dobrý tenis za skromný peníz se důstojně odehrál na turnaji ve čtyřhře žen
v sobotu 22. srpna 2009. Od brzkého rána až do dalšího ranního kuropění a to v turnaji
plném důstojného chování. Tentokrát naše dámy opustily zakořeněné mužské metody
častého napadání, vytrhávaní vlasů, cílového trefování olejů do potácejících se soupeřek
a neustálého hádání o dobré míče. Naopak hrály velice ohleduplně kdy se dokonce
sami předčasně hlásily ke svým chybám a tím mnohokrát měnily průběhy utkání. Přesto
zaslouženě vyhrál pár Prokopová+Tichá M.; druhé -skončily Kvapilová+Kárníková; třetí
-Votrubová V. +Bömová; čtvrté - Votrubová B. +Kubišová; páté – Červinková+ Holubcová;
šesté -Tichá M. +Ubiasová. Blahopřejeme!
„Nejlepší tenis a dokonce za žádný klubový peníz“ odehráli děti a junioři v sobotu 29. srpna
2009 – celý turnaj totiž dotovala rozumná obecní rada včele se starostou, dobře vědíc,
že peníze věnované dětem se vrátí v mnoha jiných a vyšších hodnotách. Samozřejmě je
důležité podpořit jakoukoliv aktivitu a činnost dětí zvláště pak v odvětvích, které děti ocení
a potažmo v budoucnu mohou obci svým zviditelněním pomoci.
11 děti bojovalo ve dvou skupinách o titul juniorského krále či královny tenisového kurtu
v roce 2009; nádherné napínavé zápasy občas orosené slzami vynesly na trůn Míšu
Gudasovou, která porazila v krásném ﬁnále Radouše ml. 6 : 3! Neméně zdatně si vedli
nejmladší tenistky suverenka Katka Tichá a snaživá Anička Šilhavá.
Další docela dobrý tenis za trošku větší peníz se hrál v pátek 4. září a v sobotu 5. záři v
prestižním turnaji ve čtyřhře mužů. Ve třech skupinách bojovalo celkem 12 dvojic, kde
k největším favoritům patřily páry Brejcha+Trojan; Janďourek+Maršálek; Polič+Bagač;
Čvančara+Venclík. Na poslední chvíli odřekl svou účast jeden s velkých favoritů Čenda
Venclík (parťák J. Čvančary) a na jeho místo za jistý úplatek a příslib dodání podpůrných
prostředků s ujištěním, že se nemusí bát dopinkových kontrol, nastoupil o třídu horší
náhradník 85 letitý M. Šilhavý. Mladík Jan Čvančara hlavně svou vitalitou a svým výkonem
dokázal tohoto dědka doslova dovést až do ﬁnále, byť mu musel občas říkat na kterou
stranu v kterém gemu má hrát. Takto hendikapovaný pár nakonec prohrál zaslouženě,
nikoliv vysoko v TB celkem 7:6 ! s párem mistrů pány Trojanem a Brejchou. Třetí skončil
pár Janďourek+Maršálek; čtvrtí skončili junioři Suchomel J.+ Radouš M.
Tenis profesorů s minimem peněz se hrál v sobotu 27. záři ve dvouhře mužů nad padesát
let, z devíti přihlášených se nakonec z různých důvodů (práce; strach ze soupeřů; lázně
a i z jiných mnohem hloupějších důvodů) zúčastnilo shodou okolností jen 6 nejlepších.
Perfektní organizace a úroveň turnaje přinesla všem přítomným neopakovatelné zážitky.
Nakonec v pohodovém turnaji vyhrál Míla Čvančara, kterému jsme však museli v
občanském průkaze před turnajem mírně (cca o dva dny) falšovat datum narození. Druhý
skončil naopak nejstarší borec pan Maršálek a pro třetí místo si triumfálně došel nezlomný
a vytrvalý Jaroslav Chalupa.
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Dobrý tenis za větší peníz, byl ozdobou turnaje 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. Tajně se pomocí čajových
alkoholových pobídek domlouvaly taktiky vedení jednotlivých zápasů ve skupinách a po
svařácích a nasazení tvrdých dopinků se začaly domlouvat i výsledky. Přesto naprosto
většina ojíněných se snažila hrát tak poctivě (Gros by řekl „tak upřímně“), aby nemohl
nikdo pochybovat o dosažených výsledcích. Nakonec vše dopadlo skvěle – Vítková s
Prokopem neurvale urvaly čtvrté místo, třetí místo díky skvostné hře Jany Kvapilové
vybojoval pár Kvapilová+Erban; ke druhému místu doslova dokopala Votrubová Veronika
Míru Radouše. Nejvíce práce však měla Bláža Votrubová s Pavlem Trojanem, který
si již delší dobu odvykl vyhrávat. Musela nasadit všechno své, nejen tenisové umění,
aby dokázala znovu motivovat současný tenisový TROJANSTROJ, aby turnaj nakonec
vyhrály. Démon Bláža to dokázala!
Miroslav Šilhavý
V Mníšku 18.10.2009
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ČINNOST SDH MNÍŠEK
Dne 5.9.09 v 11.30 hod. jednotka vyjela k havarovanému kamionu, ze kterého unikala
nebezpečná látka v ulici Frýdlantská, směr Albrechtice. Provedlo se zasypání a úklid
komunikace.
Dne 12. – 13.9.09 proběhlo školení, které se týkalo práce s motorovou pilou.
Dne 19.9.09 se konal 3. ročník soutěže Mikroregion JP v Oldřichově v Hájích. Této
soutěže se účastní SDH Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, polská Gozdnice a na
dalším ročníku bude účast také z NSR.
Každý rok se soutěž pořádá v jiné obci a místní SDH připraví speciální soutěže. Letos
nás čekaly 4 disciplíny. Naše družstvo skončilo na 3. místě. Počasí bylo krásné, soutěže
zajímavé, všichni se dobře pobavili. Pro naši jednotku to byl Den s velkým D, protože nám
starosta obce Mníšek předal nový hasičský automobil Ford Transit. Nová technika je již
potřeba a my všichni jsme za to velmi rádi. Mnohokrát děkujeme.
Dne 26.9.09 se naše družstvo zúčastnilo soutěže „O pohár starosty obce Hejnice“. Byli
jsme na 4. místě z pěti družstev.
Na 3.10.09 jsme připravili 8. ročník soutěže v branném závodě „Mníšecké kolečko“.
Soutěž je určena pro mladé hasiče a probíhá ve dvou kategoriích (mladší a starší). Letos
se soutěže zúčastnilo 10 sborů, které utvořily 21 pětičlených hlídek (11 hlídek starších a
10 mladších). Děti běží na čas a cestou plní různé disciplíny.

Umístění hlídek:
starší: 1. Machnín
2. Vratislavice n. N.
3. Pilínkov

mladší: 1. Všelibice I.
2. MNÍŠEK
3. Vratislavice n. N.

Na závěr pak všechna družstva obdrží diplomy, věcné ceny a něco dobrého na zub.
S touto soutěží nám každý rok pomáhají členové KČT – děkujeme.
Dne 10.10.09 byla brigáda – úklid hasičské zbrojnice, vybavení nového automobilu.
Hasiči Mníšek
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HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE

POSEZENÍ DŮCHODCŮ
Pomalu se nám zase blíží konec roku, proto Obecní úřad , aby zachoval svoji tradici,
pořádá opět posezení důchodců při hudbě.
Abychom využili restauraci , kterou obec vlastní , bude posezení v restauraci „Na
hřišti“ a to dne 19. listopadu 2009 od 16.00 hodin. Starosta se zastupiteli OÚ a Sborem
pro občanské záležitosti tímto zvou naše důchodce, aby se přišli pobavit a zatančit si při
dobré hudbě. Myslím si, že je to jedinečná příležitost se sejít , popovídat si se známými
a probrat vše, co se týká našeho života a dění v naší obci.
Od každého bude při přihlášení na OÚ vybrána ﬁnanční částka 50,- Kč. Pro vzdálenější
bude zajištěna doprava od autobusových zastávek. Na Liberecké v 15.30, u autoplachet
v 15.35 a ve Fojtce v 15.45 hodin. Ti, kteří budou chtít využít dopravy, ať při přihlašování
na OÚ nahlásí, na které zastávce budou čekat.
Těšíme se na hojnou účast.
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Za OÚ Vladimír Vacek

13. DÍL - MÝVATN
0blast okolo jezera Mývatn a Reykjaklídu patří k nejnavštěvovanějším místům na Islandu.
Není to náhodou. Turistickému ruchu nahrává pěkné počasí. Jezero leží ve srážkovém
stínu ledovce Vatnajökul a tudíž je to nejslunečnější a nejméně deštivá část ostrova. Také
množství treků kolem jezera a okolí města a velký počet zajímavých míst, přírodních
památek, úkazů a nevšedností, soustředěných na relativně malém území jsou pro turisty
velkým lákadlem.
S naší Karosou jedeme podél západního břehu Mývatnu směrem na jih. Po obou stranách silnice se rozprostírá mokrá, bažinatá krajina, na které byla vyhlášena ptačí reservace. Každoročně zde hnízdí přes 10 000 párů vodních ptáků. Od 15. května do 20. června
platí zákaz vstupu na hnízdiště. Projet autem po silnici se může.
První zastávku máme na opačné straně jezera než leží Reykjahlíd, ve vesničce Skútastađir.
Její historie sahá až do dob prvotního osidlování Islandu. Svědčí o tom archeologické
nálezy, vystavené v místním muzeu. Je v něm také expozice o místním životě, zvycích,
rybaření a unikátní sněhomobil z roku 1942.
Přes silnici leží jezero Mývatn a k němu těsně přiléhající jezírko Stakhólstjörn. Na jezírku
by nebylo celkem nic zvláštního, kdyby ho od Mývatnu neodděloval prstenec pseudokráterů. Ty vznikly před několika tisíci lety, kdy do močálu dopadly žhavé kusy lávy, při erupcích z nedaleké, dnes už vyhaslé sopky Hverfjell. Pseudokrátery připomínají miniaturní
sopečné krátery. Jsou téměř dokonalé kruhové, jako by odřízlé nožem. Jejich výška je
něco málo přes 20 m, ty největší mají v průměru přes 300 m. Nejlépe dostupný a zároveň
i nejbližší a největší se jmenuje Skútasđagígar. Pseudokrátery jsou od roku 1973 národním přírodním monumentem.
Pokračujeme dál kolem jižního břehu Mývatnu k Syđrivagaru. Je to malá, abstraktními
lávový30mi tvary ohraničená zátoka s průzračnou vodou, jak zde vyvěrají podvodní prameny.
Další náš cíl je Dimmuborgir – lávové skalní město. Zastavujeme na parkovišti na sklaním
masívu, který ohraničuje údolí se skalním městem. Dimmuborgir vznikl asi před 2000 lety,
kdy tudy tekla láva z nedalekých kalder Prengslaborgir a Lúdentborgir. Láva narazila na
starší výlev a částečně ho rozpustila a pak odtekla pryč. Ve vytvořeném údolí pak zůstaly
kuželovité sloupy neroztavené lávy.
Chvilku před námi sem přijel autobus se zájezdem ruských otesánků. Prchám před nimi
zpět nahoru na parkoviště. Za ním, na okraji skály s výhledem na Dimmuborgir, je pěkný
velký kámen, na kterém se usazuji, vytahuji oběd a čekám až „továryšči“ odfrčí pryč. Jsou
neuvěřitelně hluční a hlavně všude vlezou i přes upozornění na cedulích, že mimo lany
vyznačené cesty se nesmí. Na každém kameni a u každého stromečku si aranžují svoje
paničky a fotí a ﬁlmují je o sto šest.
Naštěstí invaze ruských sarančat trvá jen půl hodiny. Konečně můžu v klidu dolů. Věže
skalní¬ho města jsou asi 40 m vysoké a tvoří malý labyrint. Připomínají obrovské homole
černého cukru. Fotit se tu moc nedá, jsou příliš blízko. Naštěstí mám záběr ze shora z
přestávky na oběd. Dneska to slunce opravdu peče, ale tady je příjemný stín. V jednom
masivu je lávový tunel, zvaný Kirkjan (kostel), podle tvaru vchodu a reliéfu na něm, který
trochu připomíná gotický sloh. V létě se v něm konají koncerty.
Opouštíme skalní město a vyrážíme přes lávové pole k nepřehlédnutelné dominantě krajiny kaldeře Hverfjell.
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