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Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Listopad
Když krtek v listopadu ryje, budou o
vánocích létat komáři.
Prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. listopadu 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
124/11/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4007648/P001 pro zemní kabelové vedení NN a přípojkový pilíř na ppč.
328/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
125/11/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4006821/S002 pro umístění zemního kabelového vedení NN na ppč.
1752/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
126/11/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4007090/03 na ppč. 1028/14, 1028/22, 1028/24 a 1028/26 pro kabelovou smyčku
NN pro připojení ppč. 1025/6 a 1025/7 v k. ú. Mníšek u Liberce
127/11/09
ZO znovuprojednalo a neschválilo směnu ppč. 1370/9 ve vlastnictví obce za ppč. 745/6 ve
vlastnictví pí Kristýny K – vše v k. ú. Fojtka. Dle zjištění na místě neodpovídá geometrický
plán, předložený žadatelem, skutečnosti a je třeba pozemek 745/6 znovu zaměřit a
vypracovat nový GP. Do té doby se směna pozastavuje. Po předložení no-vého GP bude
žádost znovu projednána.
128/11/09
ZO projednalo a schválilo přijetí nového člena do Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.
Novým členem se stává obec Janovice v Podještědí.
129/11/09
ZO projednalo a neschválilo odkoupení ppč. 1028/17 (část ppč. 1028/1) v k. ú. Mníšek u
Liberce od Českých drah za navrhovanou cenu 190.000,- Kč
130/11/09
ZO projednalo a jmenovalo inventarizační komisi ve složení: předsedkyně pí Pavlíková,
členové Bc. Čepičková a p. Vacek V.
131/11/09
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2009
rozpočet po provedeném opatření: příjmy 21,766.480,94 Kč
výdaje 21,766.480,94 Kč.
132/11/09
ZO projednalo a schválilo zaslání žádosti na Lesy ČR o odkoupení lesního pozemku pč.
891/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
133/11/09
ZO projednalo a schválilo směnu ppč. 251 a 1748/1 ve vlastnictví obce za část ppč. 263/8
ve vlastnictví p. Jaromíra H. – k. ú. Mníšek u Liberce
134/11/09
ZO projednalo a schválilo studii výstavby 20 rodinných domků na ppč. 1318/1 a 1397 v k.
ú. Mníšek u Liberce z 11/09 vypracovanou ﬁrmou Astudio 3-5-8, s. r. o., Praha
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, přicházejí nejkrásnější svátky
v roce a blíží se také konec roku 2009. Pro každého
z nás je to doba vhodná pro shrnutí, jak uplynulý rok
prožil, co se podařilo a co ne. Tak jako každý rok v
tomto čase si Vás dovoluji oslovit na stránkách místního
Zpravodaje, abych Vám všem popřál vše nejlepší do
nového roku, popřál hlavně klidné a spokojené prožití
svátků vánočních a připomenul co bylo učiněno a co by
mělo být učiněno v příštím roce lépe, co máme v plánu.
Rok 2009 nebyl navzdory světové ﬁnanční krizi vůbec tak špatný, jak jsme čekali.
Dokončili jsme rekonstrukci chodníku směrem ke škole včetně úpravy prostranství před
školou. Pozorní si jistě všimli odstranění všech překážek po celé délce chodníku tak, aby
dotčený chodník sloužil jako bezbariérový. Také park vedle školy prošel nutnou razantní
úpravou, aby polovička mohla sloužit jako odstavná plocha pro automobily jak Vaše, tak
zaměstnanců základní školy. Nové veřejné osvětlení, včetně nočního nasvícení přechodu
pro chodce před školou jsme doplnili o okamžitý ukazatel rychlosti směrem od Oldřichova
v Hájích. Jsem překvapen účinností tohoto zařízení, provoz se v úseku před školou a
možná až k Obecnímu úřadu velmi zklidnil. Novou autobusovou zastávkou před školou
od ﬁrmy BATIMA získala tato lokalita moderní vzhled.
Tragickou nehodou v září loňského roku přišla obec nejen o velmi oblíbeného
spoluobčana a kamaráda téměř každého, ale i o schopného provozovatele Hospůdky
na hřišti v Mníšku. Nastalou situaci bylo nutné velmi rychle řešit, ale bohužel dožilý stav
hospody nedovolil okamžitě objekt pronajmout novému nájemci vzešlému z výběrového
řízení. Zastupitelstvo obce rozhodlo o celkové rekonstrukci hospůdky, která se díky místním
ﬁrmám opravdu zdařila. Veřejnost tuto investici přivítala, snad i proto, že Hospůdka na
hřišti a celý přilehlý sportovní areál je zatím jediné místo v obci, kde se pravidelně na
různých akcích nebo jen tak na pivku potkáváme.
Mnoho pozornosti zastupitelé věnují škole, chápeme ji jako základ rozvoje moderní
obce. Investice, které do školy vkládáme se nám dobře vrací, počet žáků je rok od roku
uspokojivější. V roce 2006 jsme opravy vnitřních prostor školy rozdělili do několika
etap, které důsledně plníme. V současné době máme kompletně vyměněny vchodové
dveře a okna v celé budově, což se příznivě projevilo v nákladech na vytápění budovy.
Třídy a družiny jsou po kompletní rekonstrukci a v rámci možností byla dovybavena a
modernizována kuchyň. Stavba víceúčelového hřiště v těsné blízkosti školy byla zahájena,
díky státní dotaci, 25. listopadu. K dominantám obce patří barokní kostel zasvěcený
svatému Mikuláši. Původní dřevěnou modlitebnu nahradili frýdlanští Redernové v roce
1570 kamenným kostelíkem. K dnešnímu kostelu byl položen základ v roce 1739.
Kostelní věž byla dostavěna do dnešní podoby v roce 1774. Kostel je státem chráněnou
památkou a hlavně dominantní stavbou v obci a právě proto jsme se pustili do záchrany
této památky. Opět jsme celý projekt rozdělili do několika etap. Oprava kopule, jejíž stav
byl v havarijním stavu se nedala dlouho odkládat. Po demontáži původního oplechování
jsme zjistili mnohem rozsáhlejší poškození dřevěné konstrukce kopule. Řemeslníci
museli vyměnit poškozené části krovu od dřevokazného hmyzu a houby. Celá kopule
byla opatřena krytinou z měděného plechu. Do nově pozlacené kostelní báně byl vložen
odkaz budoucím generacím, písemnost o stavu obce, mince, poslední výtisk Mníšeckého
zpravodaje, Libereckého dne atd. Odkaz naší generaci byl zřejmě při opravě kostela v
roce 1957 ztracen nebo zcizen, kdo ví. Kříž nad bání byl také opraven a pozlacen.
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Využili jsme postaveného lešení k opravě zděné části věže. Poškozená omítka byla
opravena a celá věž byla natřena kvalitním nátěrem. Na tento projekt nám přispěl
Liberecký kraj částkou 320.000,- Kč.
Oprava střechy nad lodí nám přinesla také řadu nečekaných problémů, rozsah poškození
nás doslova šokoval. Některé části pozednicových trámů vlivem dřevokazného hmyzu a
houby téměř zmizely a v důsledku toho celá konstrukce krovu klesla o 15 centimetrů.
Rekonstrukce byla velmi náročná, hlavně po technologické a časové stránce oprav. Díky
zkušeným řemeslníkům se dílo podařilo v požadované kvalitě dotáhnout do zdárného
konce. Na tuto část projektu nám přispělo Ministerstvo kultury částkou 491.000,- Kč.
Finanční spoluúčast obce Mníšek byla velmi výrazná. Církev se bohužel na projektu
ﬁnančně nepodílela.
Současný hřbitov byl založen v roce 1877, protože stávající hřbitov kolem kostela sv.
Mikuláše byl nedostačující. Po 130 letech byla zeď v havarijním stavu, hrozilo zřícení,
a proto jsme se opět rozhodli k etapové opravě. První dílčí oprava začala v roce 2006
rekonstrukcí té nejvíce poškozené zdi směrem ke dráze, v letošním roce jsme uspěli se
žádostí o dotaci z Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko a oprava se opět posunula o
kousek dál. Věřím, že dílo v průběhu roku 2010 dokončíme.
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Komunikace v obci je věčné téma. Snažíme se každý rok opravit v rámci možností ty
nejvíce zničené. Nejvýznamnější letošní investice v rámci oprav byla ulice Třešňová a
Školní, kde došlo k propojení in-line dráhy vedoucí z Obce Oldřichov v Hájích právě na
nově rekonstruovanou ulici Třešňovou. Došlo k praktickému propojení center obou obcí.
Oprav se dočkala také ulice Polní , Zelená a také parkoviště na hřišti.
Čistička odpadních vod pod školou byla modernizována a kapacitně vyhovuje i pro
navrhovaný rozvoj, totéž platí pro čističku odpadních vod v ul. Frýdlantská, která v
současné době prochází rekonstrukcí a modernizací. Rekonstrukce spočívá v kompletní
výměně technologie, tak aby měla dostatečnou rezervu pro budoucí rozvoj obce. Ve
Slunečné ulici (nad restaurací Chlív) byla vybudována splašková kanalizace a zároveň
byl do této ulice prodloužen vodovodní řad. Sbor dobrovolných hasičů je jednou z velmi
důležitých složek v obci a spolu s tenisty a turisty nejaktivnější. Sbor má dlouholetou
tradici. Svědčí o tom fakt, že v červenci 2009 oslavili 135 let své existence. Za tuto dobu
dokázal mnohokrát svou opodstatněnost nejen při ostrých zásazích, při nichž zabránil
škodám na zdraví a majetku, ale i běžnou, každodenní prací pro obec. Zapomenout
nesmíme ani na práci s mládeží.
Během 3 let jsme náš sbor dobrovolných hasičů posunuli o velký kus dále. Doplnili
jsme výzbroj o nové technické vybavení, výstroj o nové zásahové obleky a moderní
hasičské helmy, atd. V letošním roce byl hasičům předán zcela nový hasičský vůz Ford
Transit 4x4, z mého pohledu zajímavý okamžik v historii obce. Liberecký kraj nám přispěl
částkou 400 000,- Kč, místní podnikatelé a občané přispěli částkou 300.000,-Kč, A.S.A.
přispěla částkou 35.000,- Kč, obec doﬁnancovala tento projekt částkou 600.000,- Kč.
V roce 2010 se pokusíme sehnat ﬁnance na kompletní rekonstrukci vnitřních prostor
hasičské zbrojnice.
Omlouvám se za poněkud obšírnější informace o dění v obci, ale považuji za dobré
popsat všechny projekty, které se nám podařilo realizovat z jiných ﬁnančních zdrojů.
Jaký bude nový rok? Já věřím, že bude dobrý, aspoň tak, jako ten minulý, hojný na
společenské dění kolem nás, na množství investičních akcí, které zlepší život občanům
Mníšku a Fojtky, na dobré lidi, kteří jsou slušní a soudní a vůbec nevadí, že mají jiný
názor, rádi pomůžeme všem. Rovněž jsem si vědom, že nejsme neomylní, a že občas
chybovat je lidské.
V roce 2010 budeme usilovat o získání dotace na vybudování cyklostezky a pěší
stezky kolem přehrady, dětské hřiště v areálu školky, opravy komunikací atd. Věřím, že
dokončíme opravu kostela, včetně parkových úprav okolí tak, aby tato lokalita sloužila
jako park.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval zastupitelům obce za podporu, paní Gisele
Škodové coby místostarostce obce, zaměstnancům OÚ a obce za obětavou práci pro
obec.
Vážení spoluobčané, do nového roku 2010 bych chtěl všem dobrým lidem popřát mnoho
osobních a pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Roman Slezák
starosta obce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok 2009 se pomalu a jistě blíží ke konci. Čeká nás ještě několik akcí , které již tradičně
patři k závěru roku v mateřské škole, ale i některé nové:
4. 12. v dopoledních hodinách projde naší školkou Mikulášský průvod s nadílkou .
6. 12. mají děti z MŠ vystoupení v Ekologickém centru v Oldřichově v Hájích .
10. 12. se moc těšíme do divadla na pohádku „ Zimní příběhy včelích medvídků“, pohádky
o Čmeldovi a Brumdovi, jsou opravdu moc hezké, zvláště v podání pražského divadla
Krapet.
18. 12.odpoledne nás čeká předvánoční posezení s kamarády, rodiči, přáteli. Máme pro
ně připraveny dárky, vystoupení.
Přejeme vám, aby ty letošní vánoční svátky proběhly v klidu, pohodě, v kruhu rodiny,
přátel.
U stromečku aby svítily nejen svíčky, ale i šťastné oči vašich dětí.
Za MŠ : Janoušková

Blíží se konec roku 2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Je tedy čas na bilancování a hodnocení. Co se nám za uplynulý rok podařilo? Myslím,
že o aktivity školy nebyla nouze. Zahájili jsme partnerskou spolupráci se třemi školami
z polské Gozdnice, s nimiž jsme absolvovali v průběhu roku několik výměnných akcí.
Dále se naše škola zapojila do několika projektů. 9. třída uspěla v celostátním projektu
„Bojovníci proti totalitě očima dětí“ se svým videodokumentem s názvem „Po stopách
Rudofa Fuksy“.
Druhý projekt byl mezinárodní (česko – polský). Jednalo se o týdenní sportovně turistický
pobyt ve Splzově u Malé Skály, kterého se zúčastnili žáci naší školy a školy z polské
Gozdnice. Tato akce proběhla ve spolupráci s Obcí Mníšek a Mikroregionem Jizerské
podhůří. A do třetice se nám podařilo uspět v mezinárodním projektu Comenius, který
potrvá dva roky a v němž jsou kromě naší školy zapojeny také školy z Francie, Turecka,
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Itálie a Slovenska.
Mezi další aktivity patřila celá řada kroužků, akcí školních družin a dalších vzdělávacích
akcí školy.
Poděkování si zaslouží paní učitelky a vychovatelky, které se dětem věnují i ve svém
volném čase.
Změn doznaly také prostory školy. Zásluhou Obce Mníšek se nám je daří modernizovat
a pořizovat i atraktivní výukové pomůcky. Pořídili jsme další interaktivní tabuli, televizory
do tří tříd a další důležitý materiál pro zkvalitnění výuky. Naší snahou je vytvořit dětem
příjemné pracovní prostředí a kvalitní podmínky pro vzdělávání.
V současné době se Obci Mníšek podařilo získat ﬁnanční prostředky na vybudování
školního hřiště v prostoru vedle školy. Zemní práce byly již zahájeny a rychle pokračují.
Velmi nás to těší, neboť sportoviště škole chybělo. Určitě zpestří hodiny tělesné výchovy
a bude sloužit také veřejnosti.
Myslím, že na naši školu můžeme být právem hrdi. Přejeme všem žákům, rodičům a
přátelům školy příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší.

Okénko ze školních lavic

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Téma: Škola snů – anonymní anketa ( bez úprav)
Ahoj, řeknu vám, co bych chtěla změnit a co ne, co bych nechala tak, jak to je a jak bych
si ji představovala. Já bych chtěla, aby o dějepise byli třeba vycpaní králové nebo koruny,
které jsou jim podobné. A velkej tobogán, abychom si užili. To si přeju a jinak se mi ve
škole líbí.
………………….
Jdeme se podívat do mé vysněné školy. Chtěla bych mít takový rozvrh: VL – snářství, VL
– fantazie, hodina tanců, ČJ, TV výběr her.
Co bych do školy nikdy nedovolila: PŘ, HV, VV, PČ, M, ČT a AJ.
Co mi ve škole chybí: bazén
Co ve škole nechci: nechodit do 5.,6.,7.,8. a 9. třídy!
To je má škola snů.
………………….
Já bych si školu představovala. Měli bychom změněný rozvrh, že bychom měli 3x týdně
hudebku a abychom na tu hudebku chodili třeba v pondělí, ve středu a v pátek. Nebo
bych ráda z změnila prostředí, kde se učíme. Například v podzemí nebo v jídelně. Ale co
bych nejvíc chtěla změnit na naší škole, by bylo že bychom jsme měli od 1. třídy až do 5.
třídy a abych nezapomněla, tak ta škola by se jmenovala VESELÁ HVĚZDIČKA. A nebo
bych se chtěla učit, jako je malá přestávka a hrát si jako je hodina.
A abych ještě nezapomněla, tak bych chtěla, aby škola byla vesele ozdobená. A aby
každý ze školy měl nějaké zvíře, např. papouška, křečka nebo kočku. Nebo aby rozvrh
byl ČJ – AJ – HV – M – TV.
A aby byla naší školy střecha z hvězdiček, protože se jmenuje VESELÁ HVĚZDIČKA.
……………………..
Jdeme si udělat školu. Moje škola se jmenuje Škola počítačů. Ve škole počítačů bude 5
hodin počítačů. Od čtvrté třídy. Nebudou učebnice, ale počítače. Tělocvična bude 10ti
metrová. A chodby budou pozorovány kamerami. Učitelé jsou roboti.
…………………………
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Já bych chtěla mít školu takhle. Moje škola by měla být takováhle, aby se do ní vešla 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. třída a taky přiměřená tělocvična, ředitelna, kabinet, počítačová
učebna, mrňavá kuchyňka a toalety. V každý třídě by měla být taky tabule, nástěnka,
lavice, židle, učitelský stůl, 2 skříňky, hasicí přístroj, sbírka dudlíků a plínek, provázků,
umyvadlo, koš, jeden počítač, rádio a hodná ale přísná paní učitelka nebo učitel. Také by
mělo být stejně učitelů jako učitelek a nesmím zapomenout na jídelnu a na paní kuchařky.
Přestávky jsou v pohodě.Ty vylepšit nepotřebuji.Ve třídě by měli být všichni ohleduplní a
taky kamarádští a aby nebyli sprostí, potom je totiž každý jedna, dvě sprostý k učitelům k
ostatním.A taky bych si přála chodit víc do přírody.
………………………..
Do školy chodím docela ráda. Akorát bych na ní chtěla něco vylepšit.Chtěla bych chodit na
vyučování na hřiště než do třídy. Kdybychom chodili na tělocvik ven místo do tělocvičny!
A každý den bychom se učily jenom dvě hodiny, né pět. Chtěla bych, aby ze střechy vedl
tříkilometrový tobogán a končil přímo na přehradě. Jinak už bych na ní nic neměnila.
……………………….
Škola se mi líbí, ale přece bych na ní něco změnila. Změnila bych to asi takhle: ve škole
bych udělala kroužky jako třeba kroužek na kterém se hraje na piano nebo na ﬂétnu. Pak
bych udělala 20 minut hodiny a 30 minut přestávku. Taky bych udělala něco jako družina
ve třídě. V každé třídě by bylo třeba 5 her a po obědě před kroužkem by se do tý třídy
mohlo jít. Bylo by dobrý mít víc tělocviků. A chtěla bych mít předmět počítače. Škola by
taky nemusela být jenom jedna velká budova. Ale třeba by každá třída mohla být jedna
bytovka, ve které by byla jedna chemie, přírodovědná místnost, hudebna a tak….

SETKÁNÍ ŠIKOVNÝCH DĚTÍ
Naše tradiční každoroční setkání šikovných dětí školních klubů se letos konalo na téma
„Podzimní tradice, zvyky a obyčeje.“.
Setkání proběhlo od 5.-7.11.2009 na Chatě N v Mukařově.
Děti se setkaly se svými kamarády ze ZŠ Lesní a ZŠ Husova. Aranžovaly jsme podzimní
tabule u kterých jsme stolovaly, zhotovily si strašidelné masky, pekly tvaroslovné pečivo,
pouštěly lampiony přání, tancovaly smrtí tanec, prošly stezku odvahy….
Setkání se velmi vydařilo a děkujeme Zastupitelstvu Obce Mníšek za ﬁnanční podporu.
Jana Deduchová a Marcela Kolarovičová
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OTUŽILCI
Závody v zimním plavání 7. listopadu 2009 na přehradě Fojtka
Do Jizerských hor se navrátil podzim, do rákosí a vrbin kolem přehrady ulehl chlad, letní
ptáčci zpěváčci se vytratili do teplejších krajin a na pláž fojtecké přehrady se už po 9.
vrátili zimní plavci, aby se tu, ponořeni do ledových vln, utkali o trofej nejvyšší, o Pohár
starosty obce Mníšek.
Jenže ouha. Do Jizerských hor nepřišel jen podzim, ale nečekaně už v polovině října i
zima.
Přívaly sněhu sice poměrně rychle odtály, leč ledová voda, která k nám fojteckým potokem
dorazila, způsobila téměř strmý pokles teploty vody.
Ten následně vyvolal mezi plavci značnou paniku a způsobil těsně před startem hromadné
přehlašování délky tratí.
Není se co divit, na závodech v Přerově, které se konaly o týden dříve, byla teplota vody
kolem 8°C, na Fojtce byly naměřeny před závodem 3,4°C.
Voda pod tři a půl stupně je sice vhodná k získávání výkonnostních stupňů, není to však
nic příjemného na raný začátek sezony a rozdíl 5°C je téměř vražedný.
Na nejdelší kilometrové trati tak zůstalo jen 11 nejodvážnějších plavců, v čele s dvojnásobným přemožitelem kanálu La Manche Davidem Čechem.
Trať 750 metrů pak plně ovládli přeběhlíci z kilometru. Na start se jich postavilo 22.
Zbývajících 28 plavců si mezi sebe rozdělilo tratě 500, 250 a 100 m.
Podívaná to byla opravdu vzrušující, extremně studená voda zamíchala body i celkovým
pořadím. Pohár starosty však nakonec zůstal „doma“, již po osmé ho získali plavci z
FIDESU Brno, za které plave i náš pan hrázný Jiří Valeš.
Děkujeme všem, kteří se na hladkém průběhu závodů podíleli, panu starostovi z Mníšku,
Vodní záchranné službě Liberec, růžodolským hasičům atd.atd.
Zvláštní poděkování pak patří kolektivu restaurace Na hřišti za skvělou svíčkovou, která
byla, dle tvrzení všech zúčastněných plavců, tím nejsvětlejším bodem celých závodů.
Loučím se pozdravem ZIMNÍ VODĚ ZDAR ! a těším se na příští, jubilejní, 10. ročník.
Zájemci o celkové pořadí a body mohou nahlédnout na stránky : Winter Swimming
Portal.
P.S. dle sdělení hrázného p. Valeše, není kol přehrady rákosí, ale sítiny. Přijměte moji
omluvu.
Jana Kročilová
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
Obec Mníšek provedla rekonstrukci ČOV v ul. Frýdlantská. Žádáme všechny, kteří jsou
napojeni, aby dodržovali Kanalizační řád.
Co nepatří do kanalizace
První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní
vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu OV, které je možné vypouštět do
kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád (KŘ). KŘ současně speciﬁkuje látky,
které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o následující:
biologický odpad, jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu
do kanal. sítě je nepřípustná)
tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
chemikálie a další nebezpečné látky
staré barvy, ředidla, lepidla
kyseliny, hydroxidy, detergenty
mazadla, oleje a další ropné látky
zbytky čistících prostředků
domácí a zahradní chemie
radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
stavební hmoty
léky
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
KURT EFFENBERGER nar. 1940 v Mníšku, bytem Mníšek čp. 14

Členové Effenbergerovy rodiny patří mezi starousedlíky naší obce a to již po několik
generací. Nejmladší člen Kurt spolu s 5 staršími sourozenci pocházejí ze smíšeného
manželství. Maminka byla původem Češka z východních Čech. V naší obci trvale žije
s rodinou ještě sestra Edita, provdaná Daňková. Ze starších zemřel jeden bratr v l. roce
života, ostatní 3 hoši byli v době příslušnosti naší obce k Velkoněmecké říši v letech 1939
– 1945 povinni narukovat do armády. Válku přežili, ale zůstali v Německu. Jeden z nich
si před několika lety zakoupil po rodině Jelínkově v Mníšku rodinný dům. Bohužel před
rokem zemřel.
Otec byl kameník. Vyráběl žulové schody, obrubníky i nadzákladové tesané podezdívky
obytných domů aj. Tuto jeho práci můžeme, mimo jiné, vidět na budově naší pošty. Maminka byla zaměstnána hlavně v péči o 6 dětí, o celou domácnost, ale i o obsluhu hostů,
neboť rodina ve svém domě provozovala menší hospodskou činnost.
Svá nejmladší léta prožíval malý Kurt v ryze německém prostředí. Hovořil tedy jen německy. Po konci války v roce 1945 přišlo do obce mnoho českých rodin. Effenbergerovi
jako antifašisté nebyli odsunuti z obce. Nezbylo, než se začít učit česky. Mezi dětmi se
to dařilo poměrně dobře i rychle. Samozřejmě hlavně za pomoci maminky. Potvrzuje to i
výsledek po absolvování 1. třídy české školy – na vysvědčení byla velká 1. To mluví i o
jazykových a studijních schopnostech žáka Kurta, což potvrzují nejen jeho další školní
výsledky, ale i úspěšný vstup do života a příkladné počínání v něm.
Po absolvování Osmileté střední školy v Mníšku nastoupil v Liberci do učebního oboru
elektromechanik. Při tom se rád věnoval zájmové činnosti. Převažovalo letecké modelářství. V té době znamenal tento koníček prokázat vedle trpělivé vytrvalosti také značnou
manuální zručnost. Lupenkovou pilkou vyřezávat jednotlivé proﬁly budoucího křídla, polepovat a vyztužovat je, prostě prokázat dostatek šikovnosti. Po čase přišla odměna. Byla
to radost ze zdařilých letů modelů vlastní výroby.
V letech 1958 – 1960 prodělával na Moravě svoji dvouletou vojenskou službu. Nejprve
v Holešově, pak hlavně v Lipníku nad Bečvou. Vzhledem ke znalosti Morseovy abecedy ještě z dob civilního mladistvého zájmu byl u útvaru zařazen jako radista. Dosáhl v
něm vysokou kvaliﬁkační specializaci 2. stupně. Po příchodu do civilu se stal věrným
zaměstnancem podniku Normal s pozdějším názvem Tesla Stráž nad Nisou, kde pracoval celý svůj aktivní život – plných 51 let. Po nástupu do oddělení elektroúdržby zahájil a
maturitou úspěšně dokončil dálkové studium Střední průmyslové školy elektrotechnické
v Liberci. Tato kvaliﬁkace spolu s aktivní znalostí němčiny vedla v roce 1970 k zařazení
do oddělení odbytu, tedy prodeje výrobků. To sebou přineslo i časté služební cesty do
mnoha evropských zemí. Tím častější, čím byly výrobky Tesly svojí kvalitou úspěšnější. A
byly, zejména v oboru textilní elektroniky, přístrojů pro měření a využití jaderné energie a
v posledních 30 letech dokonce jako nosný program podniku v elektrické zabezpečovací
signalizaci jednak proti vloupání, ale hlavně proti požáru. Výrobní program „elektrická
požární signalizace“ jako jediný zůstal až do dnešních dnů. Zájem obchodních partnerů
znamenal krátkodobé pobyty u výrobců v Německu, Holandsku, Řecku, Švýcarsku i v
Sovětském svazu. Vedle návštěv konkrétních ﬁrem v těchto zemích se jednalo také o
nabídkové účasti na známých i méně známých obchodních veletrzích, např. v Lipsku v
tehdejší Německé demokratické republice. Součet doby účasti pana Effenbergera jen na
těchto akcích znamenal více než půlroční pobyt v uvedených zemích. Vedle toho byl v
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roce 1975 na 2 měsíce ve Švýcarsku na zaškolování pracovníků různých ﬁrem pro práci
v servisu čističů a v elektronickém měření tloušťky nití. Odborné pracovní a znalostní
kvality vedly také k pozvánkám na externí montáže v Německé demokratické republice a
do soukromých ﬁrem v Německé spolkové republice.
Kurt Effenberger se brzy stal šéfem 25členného kolektivu odborníků. Kolektiv se řídil
schematem vymyslet – vyrobit – provést montáž. Šlo o montáž indikace hladin materiálů
a zabezpečovací signalizace. Práce se dařila, skupina odborníků byla žádána k realizacím doma i v zahraničí.
Vedle této odborné a profesní činnosti nestál pan Kurt Effenberger stranou veřejného
dění ani ve svém rodišti a bydlišti zejména zapojením do činnosti správy obce. Za dobu
svého dosavadního života byl celkem po 7 volebních období, tj. po 35 let poslancem
nebo zastupitelem Místního národního výboru nebo Obecního úřadu Mníšek. To platí i v
současnosti. Věci veřejné ho nikdy nenechaly lhostejným. Proto býval zvolen i do rady
MNV, do několika komisí potřebných ke správě obce i do nynějšího zastupitelstva. Vždy
byl platným členem pro svoji aktivitu, ochotu pracovat pro veřejnost, pro celkový široký
rozhled vedoucí k prospěšnosti života obce.
Po revolučním roce 1989 po několik let začal i v Mníšku využívat svoji profesní odbornost a zahájil soukromé podnikání v oboru oprav a v prodeji elektrospotřebičů. Prostory k
této činnosti získal v domě č. 176, který zakoupil a zrekonstruoval jeho syn Pavel.
Kurt Effenberger si přivedl do naší obce manželku z blízké Chrastavy. Ke spokojenosti
v rodině přispělo mimo jiné narození dvou šikovných synů. Pavel se vyučil zámečníkem
a dálkově vystudoval strojní průmyslovou školu. Zůstal věrný oboru, v němž dosáhl vysokou odbornost a specializaci pro automobilovou techniku. Stal se i podnikatelem zakoupením domu v obci. Mladší syn Petr vystudoval Střední lesnickou školu v Trutnově a oboru zůstal věrný až dosud. Nyní dokonce ve prospěch naší obce jako hajný obecních lesů.
Oba hoši se oženili, shodou okolností si vzali za ženy sestry z mníšecké rodiny Stanislava
Palduse. Shoda pokračovala i v narození potomků. Oba mají po 1 synovi a po 1 dceři.
Krásné Vánoce a u stromku pohodu a štěstí.
A co pod ním?
Alespoň 365 dárků a
v každém jeden krásný šťastný den.

Všem svým zákazníkům přeje Cukrárna u mostu
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Mgr. Ladislav Ulrych

PŘEHRADA FOJTKA
Celé generace už ji znají, chodili k ní s rodiči na nedělní procházku, pak na rande, pak učit
děti plavat. Nebo na ryby, poklábosit se sousedy, nebo jen tak pokoukat.
Ano, řeč je o místní přehradě. Stojí tu na Fojteckém potoce už od roku 1906 a dosud na
ní nebylo nutné provést žádný zásah. Pravidelnou provozní péčí o stavební konstrukce a
strojní součásti díla je její technický stav po 103 letech „života“stále výborný.
A co že taková péče vlastně obnáší? Ukážeme si, jak vypadá takový obyčejný den na
hrázi.
Každý den na přehradě začíná stejně. Měří se vše, co se změřit dá : výška hladiny
vody v nádrži, kolik vody do přehrady přitéká a kolik odtéká, teplota vody a její průhlednost. Dělají se i meteorologická měření, takže teplota vzduchu, případné srážky nebo
množství napadaného sněhu. V zimě se měří i tloušťka ledu, v létě množství chlorofylu
ve vodě.
To vše pěkně svižně, zapsat do provozních deníků a v určenou hodinu nahlásit vysílačkou na dispečink do Hradce Králové. Každá přehrada má svou vysílací frekvenci a svůj
čas vysílání.
Měření se provádí každý den, o sobotách, nedělích i svátcích.
Další kontroly a měření se týkají samotné stavby přehradní hráze a provádí se v pravidelných časových intervalech.
Na koruně hráze jsou pozorovací sondy, měří se v nich výška hladiny vody.
Kontroluje se i tvar a zakřivení oblouku hráze. Pomocí „patníků“ na obou koncích i uprostřed hráze se přístrojem zvaným teodolit měří možné deformace a prohnutí hráze.
Mezi další měření patří i měření průsaků nebo měření pohybů na trhlinách ve zdivu.
Hlavním úkolem přehrady, a tedy i hrázného, je však zadržovat povodňové průtoky a také
nadlepšovat průtok níže na toku v sušších obdobích roku.
Hrázný si však nemůže „točit kolem“jak ho právě napadne.
Existuje Manipulační řád pro Vodní dílo Fojtka, který zpracovává Povodí Labe, s.p. a
schvaluje Krajský úřad. Manipulační řády jsou zpracovány pro všechny přehrady a jsou
biblí každého hrázného.
Veškeré manipulace se pečlivě zapisují do provozních deníků a přes monitorovací systém technicko bezpečnostního dohledu mají o veškerém dění na přehradě přehled i na
dispečinku Povodí Labe v Hradci Králové.
Hrázný se o svoji přehradu stará, jak jen nejlépe může.
Dvakrát do roka ji dokonce i uklízí. Letos na jaře posbíral 10 obřích pytlů odpadků a z
vody vytáhl 8 pneumatik. Po letní sezoně to bylo 12 pytlů a 4 pneumatiky. Ano, i taková
je práce hrázného.
Určitě se někdy přijďte na naši krásnou přehradu podívat.
S nadcházejícími svátky Vám přejeme vše nejlepší a hodně úspěchů v roce 2010.

Jana Kročilová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Zpráva o činnosti SDH Mníšek

Říjen :
15. 10. ve 12:00 hod. práce pro obec na žádost starosty obce, odstraňování polámaných
větví pod tíhou namrzlého sněhu. Další dva dny se situace opakovala.
16. 10. v 10:00 hod. Sníh,námraza, odstraňování polámaných větví, prořez stromů - zprůjezdnění
komunikací obce Mníšek a hlavně horní část Fojtky.
17. 10. v 9:00 hod. Sníh, námraza, odstraňování následků z předešlých dní, opět se jednalo o polámané větve. Všechno odstranit nebylo v našich silách, protože spousta větví
visela v elektrickém vedení a tak něco zbylo na elektrikáře.
Ostatní, kteří ještě nemohou na výjezd zůstali ve zbrojnici, kde úklízeli a sušili věci.
Listopad :
Nový dopravní automobil Ford Transit byl zaregistrován a přihlášen do výjezdu u HZS LK
(Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje). Součástí výbavy vozidla je RDST (vozidlová radiostanice), jíž byla přidělena volací značka pro identiﬁkaci vozidla jednotky.
RDST slouží k odhlašování, přihlašování, výjezdu vozidla, ohlášení kondiční jízdy, odjezdy na soutěže a ostatní akce a také pro spojení mezi jednotlivými SDH a HZS.
Všichni členové budou postupně proškoleni, jakým způsobem probíhá komunikace v radiové síti.
28. 11. odjíždíme do Vratislavic nad Nisou na poslední soutěž v tomto roce „O předvánočního kapra“.
Další činností je příprava na Valnou hromadu, která se uskuteční 28. 11. 2009.
A v neposlední řadě přípravujeme tradiční „Hasičský bál“. Termín je dohodnut na 13. 3.
2010 v Restauraci Beseda Oldřichov v Hájích.
Hasiči Mníšek
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Jak již bylo zmíněno v jiném článku tohoto vydání Mníšeckého zpravodaje, oslavil Sbor
dobrovolných hasičů 135. výročí svého založení.
Již několik let uvažovali zastupitelé o zakoupení nového hasičského dopravního automobilu, který by nahradil naši stařičkou Avii. Za pomoci dotace z Krajského úřadu a ﬁnančních příspěvků místních ﬁrem a občanů a též za přispění našich dodavatelských a
spolupracujících ﬁrem se podařilo, spolu s doﬁnancováním z rozpočtu obce, tento nový
automobil pořídit.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těmto dárcům, kteří na pořízení přispěli:
YPSILON GOLF Fojtka, A.S.A. Liberec, BATIMA Praha, EVOSA Frýdštejn, EWOX Mníšek,
Nástrojárna OPLT Mníšek – p. Oplt,p. Čech, p. Číž, p. Frýba a p. Lindner, Ještědský bronz Mníšek,
p. Kollert Věroslav Mníšek, Ing. Pavel. Janďourek - JAPA Mníšek,
Hospůdka na hřišti Mníšek-pí Holubcová, ﬁrma MATT-Grebeníček Mníšek, Cukrárna u
mostu Mníšek-pí Čulíková, Jaromíra Slezáková – Potraviny-Maso-Uzeniny Mníšek, Autodíly Petr Štork Liberec, Luděk Zítka-vodoinstalatérství Mníšek, STAVREKOL-Lubomír
Kolínský Mníšek, p. Veselý Miroslav-STAVES Mníšek, p. Bagač Miloslav Mníšek a ﬁrma
Ivan Rajn Mníšek.
Velice si vážíme toho, že uvedení dárci pochopili naši snahu o modernizaci našeho Sboru
dobrovolných hasičů, který je součástí Integrovaného záchranného systému Libereckého
kraje.

POZVÁNKA

Srdečně vás zveme dne 24. 12. 2009 v 17,00 hod.
do místního kostela sv. Mikuláše v Mníšku
na “Půlnoční mši“ ( Vigilie narození Páně ).
Mši bude sloužit kněz Mgr. Jacek Wsola.
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FOTBAL

Sportovní činnost za rok 2009
fotbalového klubu TJ Gasservis Liberec na hřišti v Mníšku u Liberce.
Rok 2009 byl rokem o záchranu a setrvání v přeboru okresu Liberecka. Toto byl hlavní cíl
našeho oddílu. V období prosinec 2008 – březen 2009 jsme měli pronajatou tělocvičnu ve
SOŠ Na Bojišti v Liberci. V měsíci únoru a březnu 2009 jsme se zúčastnili zimního turnaje
ve fotbale pořádaném Sokolem Doubí. Zde se zúčastnilo 8 mužstev ve dvou skupinách.
V měsíci březnu začala jarní soutěž Okresního přeboru. Před soutěží jsme zorganizovali
brigádu na hřišti v Mníšku, kde jsme provedli jarní úklid.
Jarní kolo Okresního přeboru bylo ukončeno 20.6.2009, náš fotbalový oddíl setrval v
okresním přeboru na 12. místě. Po skončení byla uspořádána oslava s vyhlášením nejlepších hráčů a funkcionářů. Po skončení byla volná zábava hráčů s rodinnými příslušníky a pozvanými hosty ze staré gardy. Oslava se líbila a skončila v ranních hodinách.
Dne 27.6.2009 byla uspořádána další brigáda na úklid hřiště a šaten.
Dne 1.8.2009 jsme se zúčastnili prvního setkání fotbalového klání Euroregion cap za
účasti pěti mužstev se zahraniční účastí. Turnaj byl uspořádán na hřišti v Nové Vsi, organizátorem a patronem turnaje byli Obec Oldřichov v Hájích, Obec Mníšek u Liberce a
Obec Nová Ves. Tento turnaj se setkal s velkým ohlasem a těšíme se 2. ročník v roce
2010.Stará garda TJ Gasservis se zúčastnila od dubna do června 2009 čtyř turnajů v
Kolíně, Kopidlně, Jičíně a při otevření nového sportovního areálu ve Vratislavicích nad
Nisou. Všechny čtyři turnaje naše stará garda vyhrála.
Novou sezónu 2009 – 2010 jsme začali na hřišti v Mníšku tréninkem 6. srpna 2009 a
první mistrovské utkání bylo 15.8.2009 ve Frýdlantě v Čechách. Ukončení podzimní části
mistrovských soutěží bylo 31.10.2009.
Cílem oddílu je setrvání v přeboru Liberecka. Mrzí nás a stále se nám nedaří, aby u mužstva dospělých vznikl alespoň jeden oddíl žáků nebo dorostenců. Mužstvo stárne a není
kdo by nás nahradil. Okresní svaz nás pokutuje, že nemáme mládežnický oddíl.
Proto bychom byli rádi, kdyby spolupráce mezi Obecním úřadem v Mníšku, Základní
školou a naší TJ byla lepší.
Dále bychom rádi poděkovali Obecnímu úřadu v Mnišku, zvláště pak panu starostovi
Slezákovi za úpravu zámkové dlažby před kabinami, parkovací plochy, příjezdové komunikace ke hřišti a dostavěni skladu u kabin ( ostuda oddílu ). Doufáme, že spolupráce
mezi Obecním úřadem Mníšek a TJ bude i nadále dobrá.
Obecní úřad nám také pomohl při zapůjčení sekačky na trávu, která nám byla odcizena
v měsíci dubnu 2009. Velmi rádi bychom poděkovali paní Marii Bukovinské, která byla
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správkyní hřiště. Starala se o nás jako vlastní maminka a byla velký fanda mníšeckého
fotbalu. Mrzí nás, že musela ze zdravotních důvodů správcovství ukončit.
Novým správcem a na poloviční úvazek i trenérem se stal Mirek Šilhavý a paní Šilhavá.
Těmto musíme obzvláště poděkovat za jejich přístup při zvelebení fotbalového stánku v
Mníšku. Za jejich působení se zlepšila travnatá plocha, vymalovali se kabiny a sprchy,
byla provedena oprava a nátěr laviček, úklid kolem hřiště a drobné údržbářské práce.
Se sekáním trávy nám pomohl i pan Gudas.
Poděkování patří též funkcionářům TJ Gasservis panu Jelínkovi a trenérovi panu Šrámovi, kteří pomáhají i při dalších činnostech TJ Gasservis.
Naše TJ bude i nadále zlepšovat svoje sportovní výkony, spolupracovat s oddílem tenisu,
který je součástí areálu a zúčastňovat se aktivit pořádané Obecním úřadem v Mníšku.
Chlum František

Setkání čtyř generací

předseda TJ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 26. 9. 2009 se sešlo několik generací v zasedací místnosti OÚ Mníšek. Komise
pro občanské záležitosti připravila „Vítání občánků“. Z 12 pozvaných rodin pozvání přijalo 11. Všichni účastníci, od těch nejmladších až po prarodiče, přišli s dobrou náladou
a v gala. Samozřejmě, že nejvíce to slušelo právě těm nejmenším, kteří byli tou největší
okrasou slavnosti. Starostou obce Mníšek panem Romanem Slezákem byli slavnostně
přivítáni a do řad občánků přijati: Jan Bílek, Anežka Cimrmanová, Alena Dědková, Eliška
Hudáková, František Langr, Veronika Marešová, Matouš Plodek, Markéta Savická, Roman Sedlář, Lenka Turcanu a Victoria Ubiasová.
Hezkým doplňkem obřadu bylo vystoupení školáčků ZŠ Mníšek, kteří pod vedením paní
učitelky Blanky Štolfové zazpívali a zarecitovali všem pro radost.
O vzpomínku na celý průběh akce se zase postaraly zvuky profesionálních i amatérských
fotoaparátů a kamer. Rodiče svými podpisy v pamětní knize, kde každé dítě má svoji
stránku, stvrzují rodičovský slib.
Organizátoři slavnosti děkují přítomným za účast a vytvoření pěkné atmosféry, přejí
všem, především našim malým občánkům, hodně zdraví štěstí a vše nejlepší na jejich
cestě životem.

Václav Harmáček
Za KPOZ
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POPELKA – „pohádka pro starší i pro nejmenší“

Naše nejkrásnější Popelka (ze všech - kýmkoliv vyprávěných pohádek o Popelkách), se
jako skoro každý den, vrátila minulou sobotu krátce nad ránem, v dobrém rozmaru, z oblíbené výpalny „ U syčáků“. Dbajíc svých dobře ověřených a stále fungujících vracevších
se rituálů, odhodila již před svou chatrčí všechno své sporé zbývající oblečení. Rozeběhla se přímo do středu chatrče a nádherným stylem „sounož“ skočila do připravených vydrhnutých necek s horkou lázní. Zlá macecha s hodnou Marfušou ustrašeně vykukovaly
za pecí s obavou, zda bude Popelka s lázní spokojená. Dobře věděly, jak umí Popelka
řádit, je-li koupel o stupínek teplejší, nebo chladnější. Popelka se však spokojeně ráchala
v neckách a macecha s Marfušou se radovaly, že tentokrát nedojde k obvyklému Popelčinému brutálnímu fyzickému napadení.
Jistě jste milé děti pochopili, že v této pohádce dominovala jednoznačně naše překrásná
Popelka. Dominance v rodině byla jasně stanovená. Popelka – tatínek – domácí zvířátka a až na posledním místě zlá macecha s hodnou Marfušou. Popelka ihned po svém
narození byla ve velmi těžké situaci. Narodila se totiž v neskonale nádherné a dokonalé
podobě velmi nehezkým, nebojím se říci ošklivým rodičům. Rodiče se zpočátku velmi
styděli za krásu své dcery a dokonce se jim podařilo narození Popelky tajit do jejích tří
let. Pak se však v nestřežený okamžik nešťastní rodiče pochlubili, co vlastně v den třetích
Popelčiných narozenin ve výpalně „ U syčáků „ slaví a nastal náhlý obrat. Tatínek se snažil, seč mu síly stačily, situaci razantně změnit a měnil zpravidla každý rok maminky malé
Popelky. Ani jedna z maminek se však svým zjevem Popelce nezalíbily, přestože mnohé
z nich podstoupily několik procedur dokonce i operací u věhlasných ježibab. Naštěstí
Popelce již v raném věku začaly chutnat lektvary zcela odlišné od mateřských mlék, čajů,
šťáv, col a minerálek. Doba Popelčiných chuťových změn se treﬁla skoro přesně do doby
ztráty tatínkových sil a tak nakonec zůstala v chatrči poslední tatínkova partnerka zlá
macecha s hodnou dcerkou Marfušou.
Po hodinovém spokojeném ráchání se Popelka spokojeně překulila z necek na čistě zametenou hliněnou podlahu rodné chýše a tiše zavrčela „ utřít, namazat, zabalit, k chrápání uložit „! Macecha s Marfušou okamžitě vše s velkou péčí provedly a odnesly Popelku
do chlívku, kde Popelčin pelíšek zahřívala každý večer koza Můňa. Popelka spokojeně
prospala zbytek noci a celé dopoledne. Vycvičený krátkosrstý kohout Důňa dobře věděl,
že až po úplném probuzení Popelky si může konečně zakokrhat.
Popelka se převalovala v pelechu a intenzivně přemýšlela jak nejlépe strávit zbytek dne.
Nu což - pozvání k návštěvám měla dost. K Bajajům se jí však nechtělo, tam si nikdy
nepokecala. U ježibaby v perníkové chaloupce byla nuda a už vůbec se jí nechtělo do
zámku k napravené pyšné princezně. Nikdy však nedostala pozvání z míst nejvyšších a
to od děda Vševěda. I rozhodla se naše roztomilá Popelka dědu i bez pozvání v odpoledních hodinách navštívit. S krásnou kyticí kopřiv se vydala na dalekou cestu. To však
dělat neměla. Neviditelná ruka již lehce sklerotického dědy tvrdě zasáhla a dovedla Popelku nikoliv k němu do sídla nejvyšších, ale do pekla. Já vím děti, že nyní pláčete nad
neštěstím, které Popelku potkalo. Neplačte! Popelka je v pekle velmi spokojená. Již po
minutě pobytu v pekle si začala tykat se všemi přítomnými čerty, satanáše oslovuje „ můj
roztomilý smraďoušku“ a s čerticemi každou noc pořádá čertovské diskotékové reje. A
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protože dobře víte, že se v pekle neumírá, žije tam spokojeně do dnes.
Vidíte milé děti, že tak jako ve všech pohádkách, tak i v mé pohádce vše dobře dopadlo.
Budete-li hodní, napíši Vám před příštími vánocemi pohádku další a již dnes dokonce vím
i přesný název „ O špatně se červenající Červené Karkulce“.
Tak to je roztomilé dětičky pro dnešek všechno a nyní šup do postýlek!
Šilhavý Miroslav
Odporný pohádkář – předseda spolku neuznaných pohádkářů.

Do nového roku přeji všem hodně zdraví, ště stí a spokojenost
Petr Štork AUTODÍLY, Liberecká 267, Mníšek
VYHODNOCENÍ POSEZENÍ SENIORŮ
Dne 19.11.2009 uspořádala Obec Mníšek v součinnosti se Sborem pro občanské záležitosti posezení seniorů v Hospůdce Na hřišti. Na uvítanou předal starosta pan
Slezák každé ženě kytičku květin.
Na začátku akce vystoupily děti z naší MŠ vedené paní ředitelkou Janouškovou s kolekcí
písniček. Po nich následovalo pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ. Obě skupiny dětí doprovázela na klávesy paní učitelka Štolfová. Poděkováním pro děti byl opakovaný potlesk a na
závěr pro každého sladká odměna ve formě čokoládového adventního kalendáře.
Po vystoupení dětí všechny přítomné přivítal starosta a seznámil nás s akcemi,
které byly provedeny v letošním roce v naší obci a nastínil akce na příští rok i do budoucna. Pak všem popřál hodně zdraví a úspěchů do dalšího roku.
Za Sbor pro občanské záležitosti krátce vystoupil pan Harmáček.
K tanci i poslechu hrála hudební skupina, která se osvědčila i v loňském roce. Všichni se
dobře bavili, zazpívali si i zatančili. Řekl bych, že akce se podařila a přítomní ji hodnotili
velice kladně. Senioři, kteří se každý rok zúčastňují posezení se starostou jsou rádi, že
obec nezapomíná ani na ty starší, z nichž pro mnohé to je jediná příležitost, při které se
mohou setkat se svými vrstevníky při hudbě a zábavě, protože obec jim zajišťuje i dopravu.
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Je ale na škodu, že se najdou jednotlivci, kteří ještě nejsou v seniorském věku a
domáhají se své přítomnosti na tomto sezení. Je to něco podobného, jako kdyby se domáhali své přítomnosti na sezení různých spolků, ve kterých nejsou organizováni, jako
tomu bylo u paní Zubrové. ( Snad jen proto, že tam dostane pohoštění?) Paní Zubrová
to ale dovedla až tak daleko, že si stěžovala na Krajském úřadu v Liberci, že jí starosta
obce zabraňuje její přítomnosti. Asi si neuvědomuje, že dělá velkou ostudu sobě, ale
neprávem dělá ostudu samotné naší obci i starostovi. A s takovými lidmi bychom měli
sedět u jednoho stolu ? A aby tomu všemu nebylo ještě konce, tak obvolává telefonicky se svou kamarádkou další seniory, aby se akce nezúčastňovali. Nebude pak lepší
do budoucna podobné akce zrušit, když se vždycky najde jednotlivec, který se snaží
všechno zhatit? Jak asi bylo starostovi, když musí kraji odůvodňovat, proč tam nemohla
jít paní Zubrová? Dalo by se o tom dlouze polemizovat, ale takoví lidé žijící mezi námi
nás neodradí dělat něco pro naše spoluobčany – i když nám ale naši práci znepříjemňují.
Nepatřilo by to do rubriky „Žijí mezi námi?“ Určitě ano, ale muselo by tam být záporné
znaménko. Každý si můžete udělat svůj úsudek, ale myslím si, že 99% bude mít stejný
názor, jako já.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci i za kulturní vystoupení dětí MŠ a ZŠ Mníšek, jakož i paní Holubcové za dobrou obsluhu.
Ještě bych chtěl připomenout, že probíhá anketa občanů k návrhům zájezdů na
příští rok a byl bych rád, kdyby jste dali co nejvíce podnětů.
Za kulturní komisi obce i sám za sebe : Vladimír Vacek

Krásné Vánoce v klidu a bezpeč í vašich domovů
Vám př eje
BATIMA – spolehlivý partner př i výstavbě domu.

Vyrábíme a montujeme venkovní rolety, garážová vrata, okna,
parapety, zábradlí, slunolamy a žaluzie.

Hodně štěstí a zdraví v př íštím roce př eje www.batima.cz
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SPOZ = KPOZ

Ano, jsou to zkratky, které se mohou zdát trochu neznámé. A přestože s nimi mníšečtí
občané setkávají dokonce již desítky let.
Ta první znamená Sbor pro občanské záležitosti a ta druhá Komise pro občanské záležitosti. Jedná se o stejnou část obecních úřadů, jen legislativa se zasloužila o malou
změnu názvu.
Rád bych vás alespoň trochu seznámil s naší činností. Vítání občánkům v naší obci již
skutečnou tradici. V roce 1975 byly zavedeny pamětní knihy, v nichž je pořizován zápis o
slavnostním uvítání našich občánků. Každý občánek v nich má svoji samostatnou stránku. Možná, že ani nebudete věřit, že od té doby jsme v Mníšku zapsali již 434 občánků.
Jen za posledních 5 let jsme odeslali 581 gratulací k významným životním jubileím našich
občanů. Z tohoto počtu bylo 308 gratulací spolu s malým dárkem předáno při osobních
návštěvách členek KPOZ u starších občanů přímo v rodinách.
V tomtéž období bylo odesláno i několik desítek kondolencí při úmrtí člena rodiny.
I to je součást lidského soužití. V neposlední řadě se mohu zmínit i o setkání starobních
důchodců. Tato podzimní setkání jsou jistě příjemným zpestřením života našich seniorů.
Bohužel, zdravotní stav nedovoluje všem osobní účast. Přesto bych si dovolil vyslovit
přesvědčení, že účast by mohla být větší. Věřím, že příště tomu tak bude.
Uvedl jsem jen část naší činnosti v současné době. Celá řada velmi zdařilých akcí patří
minulosti.
Protože se blíží konec letošního roku, dovolte mi, abych popřál za všechny pracovníky
Obecního úřadu Mníšek všem našim občanům do roku 2010 hodně zdraví životní i občanské spokojenosti, rodinné pohod, radosti a štěstí.
Václav Harmáček
Předseda KPOZ


Všem spoluobčanům a mým zákazníkům zvlášť přeji
příjemné prožití letošních Vánoc,
hlavně pevné zdraví a dobré nervy do dalšího roku.
Přeje Vaše kadeřnice R.Haklová
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HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE


Vše nejlepší v Novém roce,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
přeje ZŠ a MŠ Mníšek
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14. DÍL - HVERFELL (2.ČÁST)

Vpravo před sebou vidím nepřehlédnutelnou dominantu zdejší krajiny Kalderu
Hverfell, někde se uvádí Hverfjall. Kaldera je geologický termín, popisující kotlovitý tvar
stratovulkánu o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů. Kaldera vzniká buď
propadem vulkánu vlastní vahou do vyprázdněného magmatického krbu, nebo odhozením
horní části vulkánu při výbuchu sopky. Ale než se k němu přiblížím musím projít lávovým
polem z dávných erupcí. Je široké asi 2 kilometry, zarůstá trávou a nízkými keři vrb. Ale
jinak se po něm chodí stejně špatně jako po každém jiném lávovém poli – co krok to
na kámen, co druhý to z kamene. Pak následuje prašná rovina se zřetelnými stopami
pneumatik terénních vozů, malá bažinka a stojím na úpatí monumentu, demonstrujícího
sílu a tvořivost živlů. Hverfell je 163 metrů vysoký s průměrem 1040 metrů. Nahoru, na
kalderu se nedrápu, protože už se mi lepí jazyk na patro. A v tomhle vedru, bez vody…i
sušená treska je a lépe.
Po krátké přestávce s focením pokračuji v cestě. Nejprve jdu podél úpatí Hverfellu a pak
zatáčím doleva na planinu porostlou hustou trávou a keříky. Kaldera za mnou se vzdaluje.
Po pravé straně hodně v dáli stojí Hlíđarfjall a pod ním Bjarnaﬂag s modrým rybníčkem,
kde jak jsem si ještě ráno myslel se i dnes vyčvachtám. Musím to ještě přehodnotit.
Nikde nikdo, jdu sám. Jen když se ohlédnu, vidím na Hverfellu jak se tam hemží nějaké
blechy. Po více než hodinové chůzi se na obzoru začíná zvedat terénní vlna. Jak se k ní
blížím, terénní vlna, táhnoucí se od obzoru k obzoru se pomalu zvedá a zvedá. Trochu
to připomíná železniční násep. Je to zlom pevninských ker, který se táhne prostředkem
Atlantského oceánu a Islandem, který leží přímo nad tímto zlomem. Geograﬁcky dělí
ostrov na americkou a evropskou část, ikdyž ostrov řadíme celý k Evropě. Zlom se, na
ostrově i pod oceánem, neustále zvětšuje, jak se od sebe Amerika s Evropou a Afrikou
odsouvají. Ve zlomu a její blízkosti dochází často k zemětřesení, výbuchům sopek těch
podmořských i pozemských a výlevům lávy. Díky nim vznikl Island a další atlantské
ostrovy. Zlom tady na severu Islandu je asi 4 metry vysoký, trhlina uprostřed je hluboká 3
až 4 metry a stoupá z ní pára. Trochu to připomíná prasklinu na chlebu. Šířka kolísá od 1
do 3 metrů. Při troše hledání můžete najít místo, kde když se rozkročíte stojíte v Evropě
a Americe zároveň.
Přímo ve zlomu je jeskyně Grótagjá s termálním pramenem. Do 80. let se sem Islanďané
chodili koupat. Pak ale začala stoupat teplota vody až na 60°C. Od 90. let teplota vody
zase klesá a dnes je asi 43°C. Sedím uvnitř jeskyně na kameni u stativu, abych mohl
vyfotit interiér jeskyně. Je tu přítmí, stín a příjemné teplo. Jenomže kde se vzali tu se
vzali turisti. A když jedni zmizí, nalezou sem jiní. Hold musím počkat, rozmazané duchy
na fotce mít nechci. Když sem vylez opět na světlo, stál sem tu zase sám. Asi odfrčeli
autem. Trasa vede přes zlom, který v jednom místě zasypán. Pláň nemá konce. Vegetace
houstne a postupně se mění na islandský typ lesíka.Jak se blížím k silnici, všude kolem
jsou rozházené velké čedičové balvany. Někde tady by měla být další jeskyně také s
termálním pramenem Stóragjá.
Stojím na silnici do Reykjahlídu. Napravo je Bjarnaﬂag, asi 3 kilometry odsud po rovné
silnici, nalevo asi 300 metrů křižovatka na břehu jezera na začátku městečka. Je hodně
pozdě odpoledne, připadám si trochu jako křížala, tak jdu přes město do kempu. Stavuji
se jen v supermarketu a jen tak ze zvědavosti jdu dovnitř co mají a za kolik. Koupil jsem
půl kila banánů (doufám, že pravých islandských) za v přepočtu 40 Kč, nějaké sladké
pečivo, chleba a skyr, což je islandská specialita – něco mezi jogurtem a tvarohem.
Rodinné balení 400 gramů vyjde bratru na „lidových“ 60 Kč.
Po cestě slyším za zády dusot kopyt, jak mě dohánějí Toník s Andulkou a do kempu
za Reykjahlídem jdeme společně.
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