č.3

květen - červen 2009

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

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

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 13. května 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
Projednalo a přijalo následující usnesení
50/05/09
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 798/4 v k. ú. Fojtka – cena bude stanovena dle znaleckého
posudku, který uhradí žadatel
51/05/09
ZO projednalo a schválilo pronájem obecní cesty ppč. 1339/3 v k. ú. Fojtka za cenu dle dohody
52/05/09
ZO projednalo a schválilo zvýšení ceny za pronájem ppč. 1131/2 dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
ULB/1329/Obec Mníšek/2009 uzavřené s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
53/05/09
ZO projednalo žádost p. Šmahela o vybudování komunikace na jeho soukromém pozemku v k. ú.
Mníšek u Li-berce a nesouhlasí, s odvoláním na usnesení č. 148/11/07
54/05/09
ZO projednalo a schválilo prodej pozemků u nádraží v ul. Za Humny v k. ú. Mníšek u Liberce níže
uvedeným žadatelům: ppč. 857/15 – MUDr. Jan Hendrych, ppč. 857/14 – ing. Jakub Tuček + Mgr.
Petra Peldová, ppč. 857/13 – MUDr. Petr Tuček a MUDr. Věra Tučková,ppč. 857/12 – Bc. Petr
Kusko, ing. Kateřina Kusková, ppč. 857/11 – Veronika Votrubová
55/05/09
ZO bylo předběžně seznámeno se studií zástavby v ul. Pastviny v k. ú. Mníšek u Liberce – 4 RD na
ppč. 328/1 vč. přístupu na ppč. 328/12
56/05/09
ZO projednalo a schválilo žádost o ﬁnanční příspěvek na akci MNÍŠECKÁ OSMIČKA ve výši 3.000,Kč, vč. povolení akce
57/05/09
ZO projednalo a schválilo žádost o ﬁnanční příspěvek na akci LOUPEŽNICKÁ PĚŠINA ve výši
6.000,- Kč, vč. povolení akce
58/05/09
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtové opatření č. 1/2009
- pol. 4111 volby do Evropského parlamentu
20.000,- Kč
- pol. 1122 daň z příjmu právnických osob
1,729.190,- Kč
Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření:
příjmy
18,826.360,- Kč
výdaje
18,826.360,- Kč
59/05/09
ZO projednalo a schválilo ﬁn. příspěvek ve výši 6.000,- Kč na zvýšení řid. skupiny pro řidiče
hasičského auta AVIA vč. uzavření smlouvy s řidičem o zajišťování dopravy
60/05/09
ZO projednalo a schválilo nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ od ﬁrmy ZANAP za 142.990,- Kč z
důvodu za-staralého vybavení kuchyně a navýšení kapacity
61/05/09
ZO projednalo a schválilo akci „Sportovně turistický pobyt SPLZOV“ pro žáky ZŠ vč.ﬁn. spoluúčasti
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10. června 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
62/06/09
ZO projednalo žádost manželů Mužíkových o příspěvek na ovládání invalidního vozíku pro doprovod.
Bude prověřena možnost příspěvku z Krajského úřadu LK a bude znovu projednáno na příštím ZO.
63/06/09
ZO projednalo žádost Spolku Frýdlantské okresní dráhy o příspěvek na náklady, spojené s jízdou
historického vlaku na trase Liberec- Bílý Potok a zpět dne 4. července 2009 a schválilo příspěvek
ve výši 1.000,- Kč
64/06/09
ZO projednalo a schválilo oznámení o zástupu a žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou (do ukončení výběrového řízení) od ﬁrmy MEDICA SEVER, s. r. o., na provozování ordinace
praktického lékaře pro dospělé. MUDr. Erika Vacková odchází a výběrové řízení na nového
praktického lékaře proběhne na Krajském úřadu LK dne 12. 8. 2009. Do té doby bude v ordinaci
zastupovat lékařka, kterou určí MEDICA SEVER.
65/06/09
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Mníšek
D + M plast. oken do ZŠ
D+M sekčních garáž. vrat do objektu čp. 309
D+M ocelových schodů do zásobovací místnosti MŠ

8.153,- Kč
29.744,- Kč
21.455,- Kč

66/06/09
ZO projednalo a schválilo prodej pozemků v ul. Pastviny v k. ú. Mníšek u Liberce níže uvedeným
žadatelům:
ppč. 328/18 – Ing. Jiří a Daniela Bezouškovi
ppč. 328/19 – Jaroslav a Karolína Kopicovi
ppč. 328/20 – Viktor Hrkota
ppč. 328/21 – Miroslava Tichá a Jakub Louda
67/06/09
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1346/4 v k. ú. Mníšek u Liberce manž. Hůlkovým
68/06/09
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu p. Vacka Miroslava
69/06/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Pozemkový fond o zřízení věcného břemene na
elektropřípojku z trafostanice k hlubinnému vrtu a na elektropřípojku a vodovod z hlubinného vrtu na
ppč. 233/1 v k. ú. Mníšek u Liberce dle GP 971-80/2008

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
v dnešním příspěvku mi dovolte, abych poděkoval členům Sboru dobrovolných
hasičů v Mníšku za příkladnou reprezentaci obce v požárním sportu. Mníšečtí
hasiči obhájili prvenství v okrskové soutěži, což se nepodařilo žádnému SDH
řadu let nazpět.
Nezbývá než pogratulovat a popřát Mníšeckým hasičům mnoho sportovních
úspěchů do budoucna a věřte, že si Vašich úspěchů moc vážíme.

Roman Slezák
starosta
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ČINNOST SDH MNÍŠEK
Sbor dobrovolných hasičů Mníšek se v sobotu 13. června 2009 zúčastnil
požární soutěže okrsku Chrastava a Hrádek nad Nisou. Soutěž se konala v
Chotyni a zúčastnilo se jí celkem 20 družstev ve 3 kategoriích. Naše družstvo
si dalo za úkol obhájit prvenství z roku 2008. Začali systematicky od jara
trénovat, velkou pozornost věnovali stroji PS 12 i materiálu, který je třeba k
požárnímu útoku. Požární jednotka byla posílena o mladé borce, tak jsme
letos postavili 2 družstva. Družstvo provádělo útok dvakrát, počítal se lepší
čas. Námaha vynaložená na nácvik se vyplatila. Prvenství se nám podařilo
obhájit.
Družstva si převezla 2 krásné velké poháry a diplomy.
Umístění družstva mužů:

1. Mníšek B
čas útoku
2. Nová Ves A
3. Nová Ves B

28.8 vteřin
29.7 “
30.2 “

Umístění družstev smíšené:

1. Mníšek A
čas útoku
2. Rynoltice 1
3. Rynoltice 2

28.8 vteřin
42.9 “
47.9 “

Umístění družstev žen:

1. Chotyně

43.0

Děkujeme za reprezentaci.

“

Výbor SDH Mníšek

ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC
Obecní úřad v Mníšku, tak jako každý rok, pořádá zájezd pro naše spoluobčany
na podzimní výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích. Letos ji plánujeme na neděli
dne 20. září 2009. Zkusíme neděli proto, že v loňském roce byla sobota značně
„našlapaná“ návštěvníky výstavy. Nedělní návštěvnost by mohla být o malinko
menší, než sobotní.
Řidič nejdříve bude zájemcům zastavovat na autobusových zastávkách na
Liberecké. Na zastávce u Valentů bude v 07.50, u Obecního úřadu v 08.00 hod.
Potom nabere na zastávkách zájemce z Fojtky. Pokud bude mít někdo zájem
nastoupit u Autoplachet, ať to oznámí pracovnicím OÚ.
Pracovnice OÚ budou přijímat přihlášky od 1. září , kdy budou vybírat částku
100,- Kč. Vstupné si pak hradí každý sám.
Vladimír Vacek
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MNÍŠEK
Cyklovýlet do Ferdinandova

21.5. jsme byli s malými cyklisty na výletě v arboretu ve Ferdinandově.Paní Ebrtová nás už s
úsměvem čekala, na zahradě právě kvetly azalky. Byl to vydařený výlet , pěkné počasí přispělo k
pohodě nás všech.Jelo 15 cyklistů a ujeli jsme asi 18 km . Tento rok máme v mateřské škole zdatné
cyklisty!

29.5. - MDD

Moc jsme se s dětmi na tento den těšili. Chystali jsme se na něj téměř měsíc. Měla k nám přijet
návštěva z polské Gozdnice, asi 10 dětí z mateřské školy s učitelkami. Připravovali jsme si pro ně
dárečky- malované stojánky na pastelky, kapsičky pro dětské poklady, obrázky. Těšili jsme se , že si
zasoutěžíme, zatancujeme, popovídáme , a poskáčeme společně ve skákacím hradu. Očekávaný
den byl tu , ale počasí se nechtělo udobřit.A tak jsme pohádková zákoutí museli přestěhovat do
školky. Dokonce i hrad se nám podařilo nastěhovat na lehárnu místo postýlek.A jak to dopadlo, se
můžete přesvědčit na přiložených fotkách .S kamarády z Polska jsme se spřátelili, a celkem jsme si
i rozuměli. V cukrárně bylo tolik dobrot, napečených od maminek , i babiček, atmosféra byla skvělá.
Moc děkujeme rodičům za pomoc , pečení, ﬁnanční i osobní podporu. Jsme rádi, že máme takové
rodiče, kterým jde o stejnou věc- ROZZÁŘENÉ DĚTSKÉ OČI!
Děkujeme i dětem ze ZŠ, že nám pomohly zajistit pohádkové koutky, a soutěže, paní Čulíkové z
cukrárny za pěkné dárkové balíčky pro děti !!

4.6. jsme byli s dětmi po delší době v Kleinwelce, v Německu. Obecní úřad dětem zaplatil dopravu,
a tak ﬁnančně pro nás byl zájezd přijatelnější, děkujeme. A tady vidíte spokojené dětské oči.
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22.6. odjíždíme s nastávajícími prvňáky na 4 dny do Dolánek, užít si ještě pár dní společně
jako děti z mateřské školky. Hezké prázdniny !!!
A jak dopadla naše výtvarná soutěž na téma pohádkové postavičky ?
Zúčastnilo se 13 dětí, většinou s maminkami.O výsledku soutěže rozhodli všichni zúčastnění na
Dětském dnu, vhozením žetonu do krabičky u příslušné pohádkové postavičky !
1.místo

Hodinový panák

Jakub Štolfa

2.místo

Strašák v poli

Barunka Schlégrová

3.a 4.místo

Polníček

Tomáš Ryška

Otesánek

Vojtíšek Suchánek

5.a 6.místo

Rákosníček

Klárka Westfálová

Dva skřítci

Vojta Zítka

7.místo

Vodník

Bára Pospíšilová

8.místo

Brumda

Lukášek Westfál

9.místo

Večerníček

Toník Hradecký

10.místo

František

Pavel Visterniccean

11.místo

Víla

Anička Vacková

12.místo

Čarodějnice

Zuzanka Maděrová

13.místo

Princezna

Bára Volfová

Všem zúčastněným děkujeme.Práce jsou vystaveny v prostorách OÚ,a potom použity k
výzdobě MŠ.
Fotograﬁe z činnosti v MŠ si můžete prohlédnout na www.zsmnisek.com
Za MŠ: Dana Janoušková
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PODĚKOVÁNÍ DĚTSKÝ DEN
Obecní úřad Mníšek děkuje všem sponzorům a organizátorům, kteří každoročně
přispívají k zajištění průběhu krásného dne pro děti, jejich rodiče a ostatní účastníky.
Vzhledem k počtu a atraktivitě jednotlivých akcí je účast dětí rok od roku větší a větší.
Mnohokrát Děkujeme.

Sponzoři

Nástrojárna Mníšek- kolektiv, Panelárna Oldřichov – pí Kadeřábková
BATIMA Mníšek – ing. Kocourek, Drogerie – p. Moravec
Autodoplňky – p. Štork, Kadeřnictví – pí Haklová
CUKRÁRNA U MOSTU – p.Čulíková, Sklenářství – p. Čulík
METAFO Fojtka, Akvaristika v Mníšku – p. Dittrich
SLEZSTAV Mníšek – p. A. Langr,EWOX Mníšek – p. ing. Zadák
Pila Facek Oldřichov, Truhlárna – p. Baránek
MATT – p. Grebeníček, Střechy Reiner – p. Z. Reiner
Nástrojárna – p. Červinka, Vodoinstalatérství – p. Zítka
SERVIS LODÍ – p. Lid, Reality Protěž – p. Vaniš
Autoservis – p. Radouš, BALET – p. Jirásko
p. Gudas, p. David Veselý, p. Milan Dvorský
a další, kteří nechtějí být jmenováni
Věcné dary věnovali
RESTAURACE CHLÍV – p. Adam, Potraviny – pí Slezáková
HOSPODA U BARONA – p. Jasik, Smíšené zboží – pí A. Dvorská
Myslivecké sdružení Mníšek, Pracovní pomůcky – pí Hemelíková
CENTRUM BABYLON – pí Jínová, Hospůdka Na Hřišti – pí Holubcová
HAUSERARMATURY – p. Hauser
Mužíkovi – Milan, Lenka a Jana
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ŽÁCI ZŠ A MŠ MNÍŠEK ZÍSKALI OCENĚNÍ
Žáci 9. třídy ZŠ a MŠ Mníšek získali ocenění za videodokument s názvem „Po stopách
Rudolfa Fuksy“, který vytvořili v rámci projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“.
Dokument získal v konkurenci 30 škol 3. místo od odborné poroty a zvítězil v internetové,
tedy divácké soutěži.
Ocenění bylo předáno v areálu památníku Vojna u Příbrami, kam se sjeli žáci zúčastněných
škol z celé republiky.
Dokument pojednává o někdejšímu chrastavském občanu a účastníkovi třetího odboje
panu Rudolfu Fuksovi, popravenému ve svých 21 letech dne 9. 8. 1952 v Praze na
Pankráci komunistickým režimem. Byl jednou z mnoha obětí nechvalně proslulých
politických procesů 50. let 20. století. Jeho prasynovec, Jindřich Šnýdl, projevil iniciativu
zřídit Rudolfu Fuksovi v Chrastavě pamětní desku.
Zastupitelstvo města Chrastavy tento záměr v loňském roce dvakrát většinově neschválilo.
Pamětní deska tak byla odhalena na základě ﬁnančních prostředků získaných z veřejné
sbírky.
Žáci sami projevili zájem natočit dokument právě o tomto člověku.
Díky svědectví Fuksova prasynovce Jindřicha Šnýdla vznikl v průběhu tří měsíců
krátký dokumentární ﬁlm mapující základní etapy a zlomy Fuksova krátkého, předčasně
ukončeného života.
Žáci podle jeho vyprávění dotáčeli scény např. na mníšeckém nádraží, v přilehlých lesích
apod. Dokument je možné zhlédnout na www.bojovniciprotitotalite.cz
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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ZPRÁVA O ZÁJEZDU DO KUTNÉ HORY
Dne 30. května 2009 uspořádal OÚ Mníšek zájezd pro naše občany.
Zájezdu se zúčastnilo 40 zájemců. K dopravě jsme opět použili našeho
osvědčeného autodopravce pana Rydziho z Radčic. Do Kutné Hory jsme
přijeli kolem 9.40 hod. Cestou v autobusu si účastníci vyslechli výklad k historii
Kutné Hory, k výstavbě chrámu Sv. Barbory i k počátkům a průběhu dobývání a
zpracování stříbra.
Nejdříve jsme navštívili Chrám Svaté Barbory, který v době výstavby konkuroval
samotné pražské katedrále. Zde jsme obdivovali jak monumentální stavbu,tak i
díla našich předků – především malby a dřevořezby.
Od Barbory jsme přešli kolem jezuitské koleje k tzv. Hrádku, kde jsme se
rozdělili na dvě skupiny. První skupina měla zájem navštívit stříbrné doly a druhá
skupina navštívila okruh zvaný Město stříbra. Po prohlídkách všichni využili
volna k prohlídce staré části města, kde je skutečně co obdivovat. Dále pak k
možnosti oběda a k návštěvě cukráren včetně nepostradatelné kávy. Město
Kutná Hora, co se týká restauračních zařízení, je skutečně dobře připravené
na velkou návštěvnost a myslím si, že je na tom mnohem lépe, než náš blízký
Liberec.
Po posilnění jsme se pak všichni sešli u národní kulturní památky
Vlašského dvora, který byl i sídlem českých králů. Zde byl zvolen za krále
Wladislaw Jagelonský. Ve Vlašském dvoře byly od 13. století raženy mince
zvané pražské groše a byl využíván jako sklad stříbra českého státu. Tady
jsme si prohlédli vzory všech mincí, které zde byly raženy, místnost se starou
pecí používané k tavení stříbra a prakticky vše, co souviselo s výrobou stříbra.
Navštívili jsme i rytířský sál zdobený mnoha malbami.
Také jsme využili prohlídky muzea, kde byla vystavována různá mučící
zařízení, která byla používána ve středověku proti revoltujícím havířům i ženám,
které měly čarovat. Ke všem mučícím zařízením byly popisy i příklady, proti
komu byly použity. Dnes si neumíme ani představit, jaké způsoby mučení ve
středověku byly používány.
Myslím si, že účastníci zájezdu zase viděli něco jiného, než samotné
zámky, které většinou navštěvujeme. Doufám, že si ze zájezdu přinesli pěkné
zážitky. Cestu tam i zpět mnozí využili i k popovídání mezi sebou, protože měli
dost času probrat své zážitky i osobní záležitosti, neboť se mnohdy mezi sebou
dlouho nevidí.
Vladimír Vacek
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DOPRAVNÍ AKCE S POLICIÍ ČR
V Mníšku proběhla ve středu 10. června dopravní akce s Policií ČR. Žáci 3. a 4.
třídy společně s policisty odměňovali řidiče, kteří dodržovali dopravní předpisy.
A světe div se, nenašel se řidič, který by je nedodržel! Od dětí obdržel každý
vzorný řidič obrázek a poděkování od dětí.
V průběhu akce provedli vybraní žáci 4. třídy měření, jehož cílem bylo zjistit,
kolik aut projede za hodinu kolem školy. Vznikla tak zajímavá statistika:
Za 1 hodinu projelo kolem školy celkem 268 aut, tj. 4 – 5 aut za 1 minutu, tj.
každých 13 sekund 1 auto.
Ve směru na Liberec projelo 118 osobních aut, ve směru na Oldřichov v Hájích
122 osobních aut. V obou směrech pak 28 nákladních aut.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

OBVODNÍHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ V MNÍŠKU (TEL.Č. 485146549)
MUDr. Lucie Furáková

MUDr. Marcela Dikeocha

Po:

13.00 – 18.00 hod

Stř:

7.00 – 12.00 hod

Út:

7.00 – 12.00 hod

Čt:
Pá:

7.00 – 12.00 hod
7.00 – 11.00 hod
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NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉHO POLSKÉHO MĚSTA GOZDNICA
V Mníšeckém zpravodaji č. 5 z loňského roku informuje náš starosta pan Slezák
o navázání spolupráce mikroregionu Jizerské podhůří s polským městečkem Gozdnica.
V mikroregionu jsou naše obce Mníšek a Fojtka s Novou Vsí a Oldřichovem.
Víme, že partnerská spolupráce skutečně dobře funguje, což nejlépe mohou
potvrdit naši hasiči, fotbalisté i škola . Spolupráce hasičů i fotbalistů již běží sama bez
výpomoci OÚ. Jak dobře funguje, by tyto složky mohly podat informaci v některém z
příštích Zpravodajů.
Dne 6.6.2009 pořádalo město Gozdnica pro své spoluobčany , kteří oslavili v
letošním roce 50 až 60 let společného manželství slavnostní posezení . Zároveň jako
hosty pozvalo i partnerské hosty z Německa a našeho mikroregionu. Za Oldřichov jel
starosta pan Tichý a za Novou Ves starosta pan Müller. Pro zaneprázdnění s pořádáním
dětského dne náš starosta pan Slezák se nemohl slavnosti zúčastnit. Na slavnost také jel
jeden manželský pár z Nové Vsi, jeden z Oldřichova, jeden z Mníšku a jeden z Fojtky.
Samotná slavnost začala v 16.00 hodin hodinovou mší v místním kostele, ve
kterém byli někteří oslavenci oddáni. Po mši starosta Gozdnice pro české a německé
hosty zajistil návštěvu vzorkovny
místního závodu, který vyrábí cihly
a obklady. Samotná keramickokameninová manufaktura zde
vznikla již v polovině 18. století.
Jejich výroba se specializuje
především na klinkerové cihly,
dlažbu i obklady, z nichž některé
vypadají, jako by byly vyrobeny
někdy před dvěma sty léty. V
Polsku to je jediný závod, který
vyrábí žluté cihly.O jejich výrobky je
velký zájem především v zahraničí.
Vzhledem ke speciﬁkaci výroby
se jejich výrobky užívají hlavně na
sakrální stavby, veřejné budovy apod. Po prohlídce jsme odjeli do kulturního domu, kde
každá rodina oslavenců měla připraveny stoly pro 12-16 rodinných příslušníků. Celkem
bylo pozváno 14 manželských párů. Zde začal program v 18.30 hod. v režii starosty
Gozdnice. Následovaly proslovy v polštině, němčině a češtině. Každému oslaveneckému
páru byly následně předány slavnostní medaile, pamětní listy a dárky. Předávání dárků
i slavnostnímu proslovu se zúčastnil za náš mikroregion pan Tichý . Po slavnostním
aktu pak následovala večere, vystoupení dětského divadelního souboru a předtančení.
Potom už probíhala volná zábava s tancem při hudbě.
Starosta Gozdnice, i přesto, že zde bylo hodně hostů, se věnoval i nám pozvaným
a bylo vidět, že si spolupráce s našemi obcemi velmi považuje.
Bylo zajímavé vidět, jak takové oslavy organizují v sousedním Polsku a jaké jsou zvyky
u nich. Je pravdou, že se jim nemůžeme ve všem rovnat, protože se jedná o město, kdy
naše obec je asi pětinová co do počtu obyvatel a tudíž i obecní rozpočty jsou jiné.
Vladimír Vacek
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LETOŠNÍ PRVNÍ TENISOVÝ TURNAJ V MNÍŠKU
V sobotu 23. Května 2009 sehrála osmička velmi zkušených dam, tenisový
turnaj ve dvouhře na kurtu v Mníšku. Dámy zvolily velmi náročný systém turnaje
a to „ každá s každou „ – tedy v jednom dni musela každá dívenka zvládnout
sedm utkání! Všechna utkání, velmi dobré úrovně, byla plná bojovnosti, napětí a
neuvěřitelných výměn. Nádhernou kulisu turnaje vytvořili bystří a poctiví rozhodčí
a hojný počet diváků. Po skončení turnaje proběhlo zdařilé vyhodnocení, které
se úspěšně protáhlo do pozdních sobotních hodin.
Bez jediné prohry zaslouženě zvítězila paní Zdenka Prokopová. O druhém
místu, které vybojovala Mirka Kárníková, rozhodl při rovnosti bodů vzájemný
zápas. Třetí skončila vitální Maruška Tichá.
Celé osmičce blahopřejeme, děkujeme za krásnou podívanou, velmi korektní
vystupování během zápasů a přejeme mnoho dalších tenisových úspěchů!
Celkové výsledky a pořadí
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hráčky
Prokopová Zdena
Kárníková Mirka
Tichá Maruška
Vítková Broňa
Červinková Lenka
Votrubová Veronika
Kvapilová Jana
Holubcová Miluška

skóre
42 : 15
39 : 27
36 : 19
32 : 29
33 : 31
29 : 36
14 : 40
14 : 42

body
7
5
5
4
4
2
1
0

Za tenisový klub

František Erban.

INZERCE

NABÍZÍME ZEMNÍ PRÁCE:
• terénní úpravy,
• výstavbu a opravy lesních, horských a polních komunikací
Kontakt:
Petr Jína
Tel.: 731 160 454
Spojovací 370
Mníšek u Liberce
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ŽLOUPEŽNICKÁ PĚŠINA 2009
Klub českých turistů v Mníšku uspořádal v sobotu 16. května 2009
37. ročník turistického pochodu a cyklojízdu pod názvem
Loupežnická pěšina pěšky i na kole.
Pochodu se zúčastnilo celkem:

477 účastníků pěší
39
“
cyklo

Pěší bylo 5 tras a cyklo 5 tras do Jizerských a Lužických hor.
Na trase pěší: 8 km

bylo 313 účastníků

JH

4 cyklistů

15 km

97 účastníků

50 km JH

22 cyklistů

25 km

57 účastníků

50 km LH

6 cyklistů

35 km

5 účastníků

80 km JH

3 cyklistů

50 km

5 účastníků

100 km LH

4 cyklistů

“
Z celkového počtu pěší se zúčastnilo
“
cyklo
“

Cyklo: 30 km

156 dětí,
5 dětí,

165 žen a 156 mužů
5 žen a 29 mužů

Účastníci pochodu obdrželi Diplom, občerstvení na trasách i v cíli. Velký
úspěch měl i dobrý makovec. Účastníci cyklo na trasách nad 50 km navíc obdrželi tričko.Počasí bylo velmi nepříznivé. Od rána pršelo, chvíli lilo a teprve v 11
hodin přestalo.
I toto špatné počasí neodradilo příznivce Loupežnické pěšiny a pochodu i
cyklojízdy se zúčastnili. Nikdo si nestěžoval a pochod absolvovali v dobré náladě.
Je obdivuhodné, že počasí neodradilo ani rodiny s malými dětmi. Trasa na 8 km
nebyla náročná, všichni účastníci ji chválili. Opět jí šlo nejvíc účastníků. Všichni
byli velmi spokojeni. Svědčí o tom i pochvalné zápisy účastníků v naší kronice
Loupežnické pěšiny. V cíli hrála účastníkům známá mníšecká kapela„Odpadlíci“,
kterým děkujeme. Odměněni byli nejmladší a nejstarší účastníci.
Nejstarší účastník: pan Krňák Jaroslav z Chrastavy - rok nar. 1926
Nejmladší účastníci: rok nar. 2008 trasa 15 km: Klára Bubnová - Liberec,
Barbora Havlíčková - Liberec, trasa 8 km: Vít Ševčík - Albrechtice, Vojtěch
Hovorka- Bílý Kostel, Natálie Subá - Liberec
Na přípravě a technickém zabezpečení pochodu i cyklo pracovalo 40 členů
odboru turistiky a 12 příznivců turistiky. Děkujeme za ﬁnanční i věcné dary přátelům turistiky.
B. Daněčková
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PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,
dne 4. 6. 2009 došlo na přechodu v Mníšku u kostela k dopravní nehodě, při které byl projíždějícím vozem s polským řidičem
sražen můj syn Víteček Zábranský. Jen zázrakem neměl vážnější
zranění.
Ráda bych touto cestou využila možnost poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu v Mníšku, zvláště panu F. Viktorovi a paní S.
Říhové. Především za okamžitou pomoc bezprostředně po nehodě
a za trpělivost při podání svědectví Policii.
Zároveň chci poděkovat všem známým, kamarádkám i sousedům za podporu ve chvíli, kdy nám bylo úzko a říci, že si této
podpory velice vážíme.
Ještě jednou všem děkujeme.
Magdalena a Jiří Zábranští a Kadeřábkovi
POZVÁNKA
NA OSLAVU 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH V MNÍŠKU

OBEC MNÍŠEK A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÁS ZVE NA OSLAVU 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU,
KTERÁ SE KONÁ DNE 25. 7. 2009.
OSLAVA ZAČÍNÁ VE 13.00 HODIN NA MÍSTNÍM FOTBALOVÉM
HŘIŠTI. MŮŽETE SE TĚŠIT NA UKÁZKU MODERNÍ HASIČSKÉ
TECHNIKY A VÝZBROJE.
PRO DOBROU NÁLADU ZAHRAJÍ DVĚ HUDEBNÍ SKUPINY.

TĚŠÍME SE NA VÁS
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