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Mníšecký
zpravodaj

září - říjen 2008

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
Říjen
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 13. srpna 2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
94/08/08
ZO projednalo a schválilo nákup rentgenu vč. příslušenství do zubařské
ordinace – bude předložena nabídka
95/08/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 759/7 v k. ú. Mníšek u Liberce.
Cena bude stanovena po vypracování zna-leckého posudku, jehož
vypracování uhradí žadatel
96/08/08
ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej části ppč. 1703/4 v k. ú.
Mníšek u Liberce (zázemí Domu služeb)
97/08/08
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 1353/2 v k. ú. Fojtka –
zaměření vč. GP uhradí žadatel
98/08/08
ZO projednalo žádost o prodej části ppč. 1836 v k. ú. Mníšek u Liberce
a schvaluje ji pouze za předpokladu smě-ny za část ppč. 1037/13 v k. ú.
Mníšek u Liberce – zaměření vč. GP uhradí oba účastníci
99/08/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 1685/1
a 1709/3 v k. ú. Mníšek u Liberce na Pozemkový fond
100/08/08
ZO projednalo a schválilo zvýšené náklady na opravy v Základní škole
– nové dveře, malování, podlaha ve škol-ní družině
101/08/08
ZO projednalo a schválilo přijetí daru od Krajské správy silnic LK – ppč.
1840/10, 1840/11, 1840/12, 1840/13 v k. ú. Mníšek u Liberce (pozemky
pod chodníkem od hasič. garáží k Základní škole)
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102/08/08
ZO jmenovalo náhradního ověřovatele zápisu pí Drobnou

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 17. září 2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
103/09/08
ZO projednalo žádost o ﬁnanční příspěvek na sport. činnost Downhill
(sjezd horských kol) a schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč
104/09/08
ZO projednalo žádost o příspěvek pro hasiče a schválilo příspěvek na
Mníšecké kolečko ve výši 5.000,- Kč a pří-spěvek na mikroregionální
soutěž Jizerské podhůří ve výši 5.000,- Kč.
105/09/08
ZO projednalo žádost o příspěvek na Výtvarné dílny pod záštitou ZŠ a
MŠ Mníšek a schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč
106/09/08
ZO znovu projednalo a neschválilo prodej části ppč. 1836 v k. ú. Mníšek
u Liberce, bude provedeno nové zamě-ření
107/09/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1872/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
108/09/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1872/4 a 1872/5 v k. ú. Mníšek u
Liberce
109/09/08
ZO projednalo a schválilo zřízení věcného břemene vedení, oprav a
údržby vodovodního potrubí ve prospěch každého vlastníka stpč. 620 v k.
ú. Mníšek u Liberce, zapsaného na LV č. 646 k nemovitosti na pozemku
ppč. 1795/1 v k. ú. Mníšek u Liberce zapsaného na LV č.1 dle geom.
plánu č. 947-39/2008 z 9. 6. 2008
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110/09/08
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2008
rozpočet po provedeném rozp. opatření:
příjmy 25,497.397
výdaje 25,497.397
111/09/08
ZO projednalo a schválilo směrnici č. 5/2008 – Postupy evidence a
účtování dlouhodobého majetku
112/09/08
ZO projednalo a schválilo směrnici č. 6/2008 – Postupy inventarizace
majetku a závazků
113/09/08
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku
příspěvkové organizace ZŠ Mníšek (úpravy v MŠ) – celkem 31.794,50
Kč
114/09/08
ZO projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na ppč. 213/2, 213/3
a 1734/1 v k. ú. Mníšek u Liberce, za-psané na LV č. 1 – elektrické přípojky
NN pro ppč. 1362/2 dle geom. plánu č. 952-1016/2008 ze 6. 5. 2008
115/09/08
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na ppč. 1840/3 v k. ú. Mníšek u Liberce na stavbu:
Rekonstrukce chodníku od hasič. skladu čp. 88 k ZŠ čp. 198
116/09/08
ZO znovu projednalo a neschválilo zařazení žádosti na změnu části ppč.
890/4 v k. ú. Mníšek u Liberce do 5. změny ÚPO a potvrdilo své původní
usnesení
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,
ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje ve volební místnosti v budově Obecního úřadu Mníšek.
Volby začínají ve 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. prvého dne voleb.
Druhý den voleb začíná v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hodin.
Roman Slezák
Vážení spoluobčané,
obec Mníšek v rámci Mikroregionu Jizerské Podhůří navázala přeshraniční spolupráci s polským městem Gozdnica. Byli jsme s kolegy starosty
pozvaní na slavnostní prezentaci našeho svazku v Gozdnici.
Velmi dobře se začala rozvíjet spolupráce mezi hasičskými sbory Mikroregionu a slibně se rozvíjí spolupráce mezi školami. Do budoucna plánujeme zpracovat společné projekty, které Mikroregionu Jizerské Podhůří
přinesou prostředky na realizaci projektů v různých oblastech.
Roman Slezák
starosta
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POZVÁNÍ NA HUBERTSKOU ZÁBAVU
Vážení spoluobčané, Myslivecké sdružení Mníšek pořádá dne 29. listopadu 2008 od 20.00 hodin na sále restaurace v Oldřichově v Hájích
Hubertskou zábavu, na kterou vás tímto zveme. K tanci a poslechu bude
hrát hudební skupina pana Jelínka, se kterou byli účastníci zábavy spokojeni i v loňském roce. Samozřejmostí bude tombola a myslivecká kuchyně. Předprodej vstupenek není.
Vladimír Vacek

OZNÁMENÍ

Dne 20. a 22.10. 2008 se uskuteční HUMANITÁRNÍ SBÍRKA na OÚ v
Mníšku v době od 13.00 do 17.00 hod. .
Věci noste zabalené v igelitových pytlích (bližší informace o sbírce najdete na naší úřední desce vyvěšené u OÚ a v prodejně potravin).
Děkujeme za Vaši pomoc.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
DNE 25. 10. 2008 V 7.00 – 16.00 HOD. BUDOU PŘISTAVĚNY
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA OBVYKLÝCH STANOVIŠTÍCH:
Mníšek – MŠ bývalý sklad Chemičky

Mníšek – ve dvoře ﬁrmy HM – truhlárna (křižovatka na Frýdlant, naproti
čerpací stanici MANAKOV)
Fojtka – u ﬁrmy MOMENT (na místě jsou kontejnery na tříděný odpad)

POSEZENÍ DŮCHODCŮ PŘI HUDBĚ
Máme tu už zase podzim, kdy tradičně Obecní úřad pořádá posezení důchodců při hudbě, na které tímto všechny důchodce zveme. Akce
je naplánována na 23. října od 16.00 hod.. Tentokrát bude posezení v
místní restauraci „Chlív“. K tanci a poslechu nám bude hrát hudební
skupina - skladby všech žánrů. Na úvod si poslechneme vystoupení dětí
. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Mníšek a zaplatit příspěvek 30,- Kč.
Doprava bude zajištěna menším vozidlem a proto vy, kdo bydlíte
v okolí, přijďte přímo do restaurace. Budeme zastavovat na všech autobusových zastávkách, a to nejdříve v 15.15 hod. v ulici Liberecká (Hejnická) u Valentů. V 15.30 hod. pojedeme ze zastávky u Pýrků ve Fojtce až
k OÚ.
Doufáme, že se zúčastníte v hojném počtu, abyste se mohli pobavit, zazpívat a zapomenout na své všední starosti a využít tak této
příležitosti, kterou vám OÚ nabízí.
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ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
Dne 20. 9. 2008 se uskutečnil zájezd pořádaný OÚ Mníšek na Zahradu
Čech v Litoměřicích. Cestou jsme si nakoupili ve známé pekárně v Trnovanech
a na zdejší tržnici. Potom jsme navštívili samotnou prodejní výstavu . Je pravdou, že po více letech byla návštěvnost skutečně veliká a museli jsme mít trpělivost při samotném procházení výstavištěm, neboť zde byly skutečně davy lidí.
Myslím si, že bylo z čeho vybírat a každý si jistě nakoupil podle svých představ .
Pěkný byl i kulturní program vystupující skupiny Šlapeto.
Je škoda, že občané této příležitosti plně nevyužili, několik míst v autobusu zůstalo volných.
Vladimír VACEK

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 30.6.-4.7.2008
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NAUČÍME SE KONEČNĚ UDRŽOVAT POŘÁDEK ?

Naše obce Mníšek a Fojtka se za poslední léta velmi změnila k lepšímu.
V dobách, kdy jsme ještě neměli popelnice a kontejnery na tříděný odpad, včetně akcí s velkokapacitními kontejnery, bylo všude plno černých
skládek a po příkopech se povalovalo plno odhozených věcí, které nikdo
nepotřeboval. Byla jiná doba a lidé si zkrátka „odpomohli“ od přebytečných věcí různým způsobem. Inu, doba byla taková.
Myslel jsem si ale, že jsme se od té doby skutečně všichni převychovali k udržování pořádku, jak v okolí bydliště, tak i v obci. Bohužel tomu
tak ale ještě není.
Počátkem srpna se ve Fojtce při stoupání do Zaječího Dolu v příkopu „objevil“ velký černý pytel plný různých odpadků. Z protrženého pytle
byla část vysypána v příkopu. Něco by se dalo skutečně považovat za
odpadky. V odpadu bylo i plno potravin, jako např. kilový pytlík rýže, pytlík strouhanky, sklenice s mákem a jiné, dále drogistické potřeby, konče
ovladačem k televizoru. Myslím si, že do příkopu to neodhodil nikdo z trvale bydlících občanů, neboť ti potraviny doma průběžně konzumují. Pak
to ale padá na hlavu nějakého našeho chalupáře, který po roce přijel na
chalupu a potřeboval se zbavit starých zásob. Ať už to ale udělal kdokoliv,
smutné je to, že ten dotyčný si sice doma udělal pořádek, ale v dnešní
době popelnic a kontejnerů nám nikdo nemusí dělat bordel na veřejných
prostranstvích! A dotyčný, jestli tyto řádky bude číst, ať se alespoň zastydí a zamyslí sám nad sebou.
A než abych zavolal na Obecní úřad, že je v Zaječím Dole černá skládka, ať se obec postará o úklid, tak jsem vzal raději káru, odpadkové pytle
a vše uklidil a naplnil tak svou popelnici a ještě popelnici sousedů.
Dalším nešvarem ve Fojtce je odkládání starých televizorů, ledniček a
jiných větších již nepotřebných věcí u kontejnerů na tříděný odpad u ﬁrmy
Moment mimo sběrné termíny. Obecní úřad pak zase musí tyto odložené
věci svážet na dvůr OÚ, aby nehyzdily veřejné prostranství.
Takže se ještě jednou ptám: „Kdy se naučíme konečně udržovat pořádek?“
VLADIMÍR VACEK
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PROBLEMATIKA OCHRANY PŘED HLUKEM A OCHRANA
NOČNÍHO KLIDU
k výše uvedené problematice, která je upravena zvláštními zákony, vydalo Ministerstvo vnitra následující informace pro veřejnost,
podle zákona o přestupcích: (z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů)
rušení nočního klidu a vzbuzení veřejného pohoršení, např. v důsledku obtěžování hlukem a hlučnou činností, je přestupkem
nedodržení opatření stanovených nebo uložených ke snížení hluku a vibrací, s výjimkou povinností stanovených pro pořádání nebo poskytnutí prostor a pozemků pro veřejné produkce hudby, je přestupkem
nezajištění pořadatelem veřejné produkce hudby, aby hluk z ní
nepřekročil stanovené hygienické limity, nebo poskytnutí stavby, jiného
zařízení nebo pozemku k veřejné produkci hudby bez zajištění, aby hluk
z ní nepřekročil stanovené hygienické limity, je přestupkem
podle obč. zákoníku: (z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)
vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv
– mj. nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými
odpady, světlem, stíněním a vibracemi
podle zákona o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích předpisů: (z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna technickými, organizačními a dalšími
opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity
pokud při používání, popř.. provozu zdroje hluku nelze z vážných
důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku provozovat jen
na základě povolení vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví
hluk z provozoven a služeb a hluk z veřejné produkce hudby, nesmí překročit hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem
pro chráněné prostory, přičemž splnění této povinnosti zajistí osoba provozující službu a jde-li o veřejnou produkci hudby pořadatel a nelze-li
pořadatele zjistit, pak osoba, která k tomuto účelu stavbu, jiné zařízení
nebo pozemek poskytla
noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně
před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22,00 a 6,00 hodinou.
Další informace lze získat na : www.mvcr.cz/odk)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

1. září v mateřské škole na naše děti čekalo příjemné překvapení. Dostaly od Obecního úřadu pěkný dárek. Přivítala je nově oplocená mateřská
škola, upravená zahrada. Máme z toho všichni velkou radost. Cítíme se
s dětmi bezpečněji, máme více času jim zpestřit pobyt na zahradě. Také
úpravy, které byly nutné udělat ke zvýšené kapacitě se stihly v termínu.
V souvislosti se zvýšenou kapacitou a zajištěním provozu, u nás také od
září pracuje na zkrácený úvazek paní Šimková.
1. září nastoupilo 24 nových dětí, 19 do oddělení mladších a 5 do
oddělení starších dětí.
11. 9. 08 jsme měli s rodiči první informační schůzku, kde jsme rodiče seznámili s organizací mateřské školy, s aktivitami a záměry, které
chystáme na tento školní rok. Aby se nám dařilo, je důležitá vzájemná
spolupráce, založená na důvěře.
Od října budou děti opět jezdit na plavecký výcvik do bazénu v Liberci. Také ve cvičení aerobiku chceme pokračovat. Záleží samozřejmě na
zájmu dětí. O dalších aktivitách naší školy budeme veřejnost informovat
každý měsíc na webových stránkách školy, a také v Mníšeckém zpravodaji.
Tento měsíc je pro naše děti „ zvykací“, některé děti se již do mateřské školy ke kamarádům těší , některým to trvá déle. Snažíme se , aby
děti byly u nás spokojené!
Za MŠ : Janoušková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Nový školní rok byl zahájen
1.září prostory školy opět ožily a nový školní rok 2008-2009 byl zahájen.
V průběhu prázdnin se ve škole nezahálelo, ale pilně pracovalo. Největších úprav doznaly obě školní družiny. Byly vymalovány, byly zde opraveny podlahy, do jedné z nich byl pořízen nový nábytek. Vymalovány byly
také některé třídy a další prostory školy. Nový nábytek jsme pořídili i do
některých tříd.. Dále byla vyměněna okna na chodbě v přízemí a v tělocvičně, kde byly instalovány do oken také nové mříže. Její nový vzhled
jistě ocení nejen žáci, ale i veřejnost, která ji ve večerních hodinách využívá.
Jednu ze tříd jsme vybavili interaktivní tabulí, která výuku některých předmětů žákům zatraktivní a stane se moderní pomůckou nejen pro žáky,
ale i pro učitele. Změn doznal také pedagogický sbor. Na zasloužený
odpočinek odešla paní učitelka Věra Malachová a paní vychovatelka
Marcela Kolarovičová. Ta, vzhledem ke svým rozsáhlým výtvarným zkušenostem, učí v současné době několik hodin na 1. stupni výtvarnou a
pracovní výchovu.
Pan učitel Zdeněk Pola se rozhodl odejít sbírat zkušenosti do zahraničí.
Pedagogický sbor posílily od září nové paní učitelky. Paní učitelka Dana
Andělová vyučuje chemii a přírodopis, paní učitelka Věra Kučerová učí
angličtinu a výpočetní techniku, na 1. stupeň do 3. třídy přišla paní učitelka Jana Pospíšilová a novou vychovatelkou je paní Lenka Koprnová.
Již 2. rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu Harmonická škola pro život. Letos se tedy podle něj učí 1. a 2.třída a 6. a 7.
třída. Těší nás vzrůstající počet žáků ve škole. Z loňských 139 žáků se
jejich počet zvýšil na 151. Nejvíce žáků je v 1. třídě (26) a v 7.třídě (24).
Hned od září jsme začaly naplno pracovat. 1. stupeň absolvoval již tradiční Harmonizačně poznávací pobyt, tentokrát ve Vysokém nad Jizerou.
Navštívili nás partneři z polské Gozdnice, kteří nám nabídli spolupráci
mezi školami Euroregionu Nisa, tedy polskou školou, německou a naší.
Ta by měla probíhat formou výměnných návštěv žáků i učitelů na různých
školních akcích.
Závěrem bych ráda poděkovala Obci Mníšek za vstřícnou spolupráci a
pedagogům a správním zaměstnancům za práci ve škole v posledním
hektickém srpnovém týdnu. Věřím, že letošní školní rok proběhne ke
spokojenosti žáků i jejich rodičů. Vždyť jsme tu pro ně.

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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Vážení a milí rodiče a příznivci školy.
Opět nám začal nový školní rok.
Stejně jako vloni do něj vstupujeme s přáním, aby se děti do školy těšily,
aby se jim ve škole líbilo a aby do ní chodily rády.
K příjemnému začátku školního roku určitě přispěl již 4. ročník HARMONIZAČNĚ-POZNÁVACÍHO POBYTU. Tentokrát jsme opustili již známé
místo penzionu Tavba a přesunuli se více do hor, až do království Krakonoše – Krkonoš.

Již v minulém roce se pobytu zúčastnili i naši noví prvňáčci. Proto i letos
většina z nových žáčků statečně vyjela do „neznáma“. Velice rychle si
zvykli na nové prostředí, na paní učitelky a skamarádili se se staršími
spolužáky.
Penzion Aktiv ve Vysokém nad Jizerou nás všechny opravdu překvapil. Celá budova byla jen naše! K dispozici byla tělocvična, společenská
místnost a jídelna, kde se děti scházely i o osobním volnu. V pokojích
byly ubytovány vždy 3 – 4 děti. Každý pokoj měl vlastní sociální zařízení
a všechno bylo upravené a čisté. Ochota a vzorná péče majitele a personálu zaslouží jedničku a zvláštní uznání patří pak kuchyni a stravování.
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Klasická snídaně doplněná „švédským stolem“ je pro všechny děti velkým zážitkem! Také budou určitě vzpomínat na mlsání po večeři.
Ke hrám sloužil velký pozemek přímo u budovy penzionu, k větším a
dobrodružnějším akcím, jakou byla stopovaná pro skupiny, sloužily blízké
lesy. Do programu se také vešel celodenní výlet do Bozkovských jeskyní
a návštěva soukromého Betlému a Vlastivědného muzea ve Vysokém
nad Jizerou.
A protože nám pan Krakonoš přál, poslal nám na celý týden nádherné
počasí, plné sluníčka a výhledů na Krkonoše. Možná proto, abychom se
tam za rok zase vrátili. Pokud to bude možné, vrátíme se rádi. Vždyť za
ten krátký týden jsme nemohli poznat vše, co je v okolí pěkného.
P.S. Děkujeme Obci Mníšek za ﬁnanční příspěvek.
Ing. Jitka Šutová
učitelka 1. stupně

BLAHOPŘEJEME
Nedávno skončily 29. Olympijské hry. Svět sledoval výkony všech sportovců, ale lidé
rádi věnovali největší pozornost svým krajanům. Také reprezentanti ČR nám udělali radost. Pod dojmem těchto událostí zůstaly bez povšimnutí jiné zlaté medaile ze světového
mistrovství. Netýkaly se jen republikových sportovců, ale – považte – také občana našeho Mníšku. Ano. Co se zatím nikomu z obce nikdy nepodařilo je skutečností. Žije mezi
námi mistr světa handicapovaných rybářů pan Ota Petráček. Mistr světa v lovu ryb „na
plavanou“ jako člen čtyřčlenného družstva a bronzový medailista v jednotlivcích. Blahopřejeme. Za dva dny v německé Postupimi nachytal na 10. Mistrovství světa nejvíce mezi
11 zástupci různých států - 31 kg ryb.
Nebyly to první úspěchy, jak jsme vás informovali v Mníšeckém zpravodaji č.1/2007. V
té době byl již 3x na stříbrné pozici. Zlatá medaile přišla letos. Závodům předcházely čtyřdenní dvoufázové tréninky – 2 hodiny přípravy a 3 hodiny chytání. Po kontrole handicapu
a po 5minutovém krmení z kalíšku nebo z ruky následovalo samotné chytání v 10metrovém sektoru. Jako nástrahy se nejvíce osvědčily larvy pakomára a klasické žížaly. Lovnými rybami byly, plotice, cejn, okoun a jesen. Ota Petráček měl vylosovaný prostředek,
kde ryby moc nebraly. Přesto navážil 14 kg, ale byl desátý. Druhý den se členové našeho
družstva zaměřili hlavně na Francouze a Italy. Nakonec se to povedlo, i když pan Ota
porazil Itala o kuriózní 3 dkg. Bratři Konopáskové, tj. 3 trenéři a všichni členové vítězného
družstva byli nadmíru spokojeni. Po 3 stříbrných medailích z minulosti konečně 1. zlatá.
Přítel kopané a vůbec sportovního dění pan Ota J. K. Petráček se letos již v několikaleté okresní tipovací soutěži výsledků zápasů venkovských fotbalových klubů postaral o
netradiční vítězství. Sám je pravidelným účastníkem, vždy se po uzávěrce soutěže pohyboval mezi předními tipaři. V ročníku 2007/2008 zvítězila paní Jitka Kubínová z Mníšku,
která se již v minulých letech umísťovala v první desítce. Od letošního roku se tato soutěž
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nazývá Fortuna liga a její stav je 1x v týdnu zveřejňován v Libereckém dnu. Sportovní dění v tisku sleduji, hodně našich občanů znám, ale paní Jitku ne. Tak časté přední
umístění mě zajímalo. O koho jde? Ani seznam občanů v naší kronice, ani moji známí,
dokonce ani pracovnice obecního úřadu neporadily. Až při předávání cen za uplynulý
fotbalový rok byla v Libereckém dnu zveřejněna fotograﬁe z tohoto slavnostního aktu, ale
pro nás s jedním otazníkem. První cenu tam přebíral Ota Petráček, ačkoliv se sám umístil
ve druhé desítce. A tím to prasklo. Pan Ota pravidelně tipoval za sebe a za svoji přítelkyni
Jitku Kubínovou z Liberce, která byla sice potěšena, ale ze skromnosti odmítla převzít
cenu. Prokázal tak správnou míru taktu a pravděpodobnější tipy posílal pod jejím jménem. Sobě trochu horší, jen mírně změněné. Pro radost připravil své přítelkyni netradiční
dárek. Zveřejnil tím také svůj správný smysl pro humor. Není to vtipné a hezké?
Mgr. Ladislav Ulrych

stránka 14

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů v Mníšku uspořádal v sobotu 13. září 2008
soutěž Mikroregionu Jizerské Podhůří mezi SDH Mníšek, Oldřichov v
Hájích a Nová Ves. Tato soutěž se konala již třetí rok, pokaždé v jiné
obci. Poprvé se konala v roce 2006 v Oldřichově v Hájích, loni v Nové
Vsi a letos v Mníšku. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě. Hasiči z
Mníšku potvrdili svoji dobrou kondici a soutěž vyhráli.
Čas požárního útoku sboru Mníšek
36,9 sec, Oldřichova a Nové Vsi
stejný čas 45,9 sec. Celkové pořadí:
1. Mníšek – souhrnný čas 1,72 sec,
2. Nová Ves
1,76 sec.
3. Oldřichov v Hájích
2,51 sec.
Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi uspořádal v soboru 27. září
2008 oslavu ke 140. výročí založení hasičského sboru. Součástí oslav
byla i soutěž hasičů z okrsku Chrastava. Opět se soutěžilo v požárním
útoku a štafetě. Hasiči z Mníšku se soutěže zúčastnili s tajným přáním
obhájit letos potřetí prvenství. A povedlo se.
Umístění družstev:
1.
2.
3.
4.
5.

SDH Mníšek
čas útoku
SDH Nová Ves
„
OSP Gozdnica
„
SDH Oldřichova v Hájích
SDH Kryštofovo Údolí

33,84 čas štafety
46,94
„
74,81
„
75,78
„
„

47,01
45,06
38,22
52,00
48,81

Na závěr mimo soutěž bylo přetahování hadicí. Vždy 4 hasiči z každého
družstva soutěžili v přetahování hadicí vyřazovací metodou. Tentokrát
vyhráli hasiči z Oldřichova v Hájích, kde mají silné borce, ale u nás v
Mníšku máme rychlé borce. Soutěž byla dobře připravena. Těšíme se na
další hasičské klání, které bude 24. 11. 2008 – soutěž o předvánočního
kapra v Liberci.
Výbor SDH Mníšek
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

FRANTIŠEK HRADECKÝ

Dlouholetý občan naší obce a současně pracovitý, nenápadný a skromný veřejný činitel v našich zájmových organizacích přišel do Mníšku se
svými rodiči a starší sestrou z východočeského Vamberku v roce 1945
ve věku tří let. Splnil docházku do mateřské a základní školy v Mníšku
a v letech 1959 – 1962 se vyučil zedníkem v podniku Českomoravský
průmysl kamene v Liberci - Rochlicích. Po několika letech práce v žulovém lomu se přeškolil na pozici mistra kamenických montáží. Velmi brzy
nabyl praxi ve stavbě venkovních schodišť, obkladů staveb, které uplatnil
zejména při rekonstrukci Národního divadla v Praze, nebo při výstavbě
stanic pražského metra. V Liberci všude, kde bylo potřeba. Zejména při
budování vysokoškolských kolejí v Harcově, při instalaci žulových leštěných obkladů na budově bývalého Domu politické výchovy aj. Nebránil
se sousedské výpomoci pří údržbě soukromých domů přátel. I tady byl
lidmi vysoce kladně hodnocen za ochotu, rychlost a perfektně odevzdanou práci.
Ve 14 letech vstoupil do družstva dorostenců hasičského sboru v Mníšku
pod vedením tehdejšího předsedy našeho sboru p. Karla Vašátky. Práce
ho zaujala a hasičská myšlenka nezištně pomáhat druhým v nouzi a při
ohrožení jejich majetku se pro mladého Františka stala velmi přitažlivou.
Zůstal jí věrný po celý dosavadní život, a to nejen jako řadový člen, ale i
jako vedoucí funkcionář sboru. Jako velitel již od roku 1982 po více než
čtvrtstoletí do letošního roku 2008, kdy jeho aktivitu přerušila nemoc.
V průběhu let prošel mnoha i vyššími odbornými školeními – např. v
ústřední republikové škole v Bílých Poličanech v roce 1970, různá školení
v souvislosti s právě zastávanou funkcí, jako byl strojník, okrskový strojník
pro oblast Chrastavska a velitel sboru. Za dobu 25 let v čele sboru došlo
i k obměně strojového vybavení, na němž má nemalou zásluhu. Venkovské sbory našeho typu nedostávají hned novinky protipožární výbavy, ale
přesto Mníšek získal v průběhu let starší, avšak ještě dobře vyhovující
inventář. Postupně třeba auto Tatra 805, ARO, nyní od okrsku Chrastava
auto Avia, nebo dobře sloužící starší stříkačku PPS 12. Mimo to došlo v
nedávné době za velkorysé ﬁnanční podpory obecního zastupitelstva ke
zkrášlení hasičské zbrojnice. Uvnitř vybudováním společenské místnosti
s kuchyňským koutkem a hygienickým zařízením. Venku novým pokrytím
střechy kanadským šindelem, pořízením nové fasády celé budovy s poutavým hasičským znakem a nápisem na čelní stěně, zabudováním 2 ks
nových bezpečnostních velkorozměrných vrat do zbrojnice aj.
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Práce velitele sboru Františka Hradeckého byla několikrát oceněna nejen naším obecním úřadem, ale i vyššími orgány hasičského svazu. Byla
to např. medaile „Za věrnost“ k 50. výročí nezištné práce udělená OV
ČSPO, stejně jako v minulosti medaile „Za příkladnou práci“, několikrát
různá čestná uznání od našeho MNV i OÚ. Nikdy nešlo o nějaký formální
akt, vždy se jednalo o ocenění za vykonanou práci ve prospěch spoluobčanů bez osobních požitků.
Zájem Františka Hradeckého o veřejné dění i o rozšiřování svého vlastního obzoru poznáváním vlasti ho přivedl v roce 1982 mezi členy našeho
Klubu českých turistů. Hned od samotného počátku se zapojil do účasti
na dálkových pochodech v rámci republiky, např. noční „50 km“ v Orlických horách, další pochody s různými názvy – např. Poslední puchýř v
Lanškrouně, na Sychrově, dále v Klatovech, Brně a jinde. Zde docházelo
k úzké spolupráci s TJ Sokol a vedením zdejší chemičky, která k přepravě našich turistů do vzdálených míst startu zapůjčovala svůj autobus
jen za úhradu nafty. František nezůstal pouze pasivním členem. Brzy se
zapojil do práce při organizování jednotlivých ročníků naší Loupežnické
pěšiny. Konkrétně na kontrolních stanovištích v době průběhu pochodu.
Vedle toho přispíval i do náplně klubu během roku, kdy na každý měsíc
byla vyhlášena třeba jen krátká vycházka do přírody. Sám je propagoval
na nástěnce v obci, některé naplánoval a vedl. Vymýšlel trati, neboť byly
každoročně obměňovány. Jednalo se o zdravotní procházky v délce 10
– 15 km 1x v měsíci. Posloužily také k upevňování dobrých vztahů v
kolektivu přátel i nahodilých účastníků. Pro zpestření organizoval Velikonoční pochod spojený s koledou. Odměnou organizátorům byla vždy
radost z účasti 35 až 40 pochodujících. Tato činnost zůstávala bohužel
často bez širší odezvy veřejnosti, pro kterou byla původně vymyšlena.
Nejčastěji chodili jen organizovaní turisté. Škoda. Snad příště.
Poděkování redakce patří panu Františku Hradeckému s přáním všeho
dobrého.
Mgr. Ladislav Ulrych
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HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE

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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NA ISLANDU

(8. DÍL)

V Seydisfjöđuru, na východě Islandu, přistáváme v 7 ráno místního času. Steward
nás opět vzbudil lodním rozhlasem o 1 a půl hodiny dříve, ale tuhle ﬁntu už známe a proto
ležíme dál.
První z našeho devítimístného kupé odešel Pavel, pak Luděk s Karolínou a další. V klidu
se prodírám davem do koupelny, snídám na chodbě a po celkovém zabalení odcházím
na hlavní palubu.
Po vystoupení z trajektu čekáme v odbavovací hale na autobus. Prší, leje, cedí jak‘ z konve. To nám to pěkně začíná. Z přístavu jedeme do Egillstađiru, kde směňujeme peníze (
1Kč = 0,50 IKr) a v supermarketu doplňujeme zásoby. Kromě konzerv od Heinze, které
stojí pouhých 59 a 61 IKr, jsou ostatní ceny skoro astronomické, například chleba stojí v
přepočtu 80 Kč.
Přestalo pršet, je zataženo. Asi po 2 hodinové jízdě islandskou krajinou, na rozdíl od běžných představ překvapivě barevnou, zastavujeme na parkovišti nad kaňonem řeky Jökulsá a Fjöllum. Je to druhá nejdelší islandská řeka, měří 206 km a je určitě nejdivočejší a
nejkalnější. Vytéká z největšího ledovce Evropy Vatnajökull. Už z dáli je slyšet a taky vidět
vodopád Dettifoss, kterému se říká Niagara Evropy. Leží nedaleko hranice Národního
parku Jökulsárgljúfur. Kamenitu cestou sestupujeme až na hranu stěny u vodopádu. Před
námi se valí šedivá masa 45 m vysoká a 100m široká. Vítr na nás unáší vodní tříšť. Stojíme na římse z čedičových sloupů, jejichž vršky jsou hladké a kluzké. Opatrně přelézáme
kočičí hlavy a jdeme po pravém břehu, proti proudu, k nedalekému vodopádu Selfoss. Já
jsem až k němu nedošel. Zdrželo mě fotografovaní, protože jsem čekal až odejdou davy
a mohl jsem pořídit záběry bez lidí.
Na břehu jsem objevil borůvky, vlastně metry čtverečné borůvek. A tak jsem se do nich
pustil. Ostatní jsou nedůvěřiví, protože tohle je jiný druh, než roste u nás. Je méně sladký,
za to má nebarevnou šťávu. Byly výborné.
Náš první kemp na Islandu je nedaleko odsud v Ásbyrgi, v Národním parku Jökulsárgljúfur. Kemp leží na velké louce před ústím do stejnojmenného kaňonu, který má tvar jako
úzké, protáhlé U. Kaňon Ásbyrgi je 3,5 km dlouhý a 1 široký. Jeho stěny se postupně
zvedají z okolního terénu a na konci dosahují přes 100 m výšky. Než se ubytujeme,
jedeme se sem podívat. Ásbyrgi je jedno ze dvou míst, kde na Islandu roste opravdový
a nefalšovaný les. Byl tu uměle vysazen a zkoumá se tady odolnost stromů a možnosti
znovu zalesnění ostrova, protože podle ság tu v minulosti lesy byly.
Na konci kaňonu, pod kolmými stěnami je přírodní jezírko, do kterého přepadá dešťová
voda, jak jsem zjistil následující den. Jezírko je mělké, plavou na něm kachny, které se
ale před námi schovaly na kamenou suť u skalní stěny. Vypadá jako z japonské zahrady.
Do kempu se vracíme pěšky.
Kemp je středně velký, rozdělený na několik čtverců asi 20 x 20 m živým plotem z vrb.
U vjezdu stojí dřevěný domeček provozovatele. Vlaje tu islandská vlajka, jako ve všech
kempech. Každé ráno ji personál kempu chodí pověsit a každý večer ji sundává. Přes
pole kolem vlajky by se nemělo chodit, vyjadřuje se tím úcta k vlajce, zemi a národu. Stejně jako všechny kempy ve Skandinávii, je i tento na vysoké úrovni, udržován v perfektním
stavu a vybaven vším nezbytným.
Na rozdíl od jiných cestovek, náš Sen platí v kempech a to má několik obrovských výhod.
Nemusíme denně stavět a balit stany, nemusíme někde čekat do noci, až odjede obsluha
kempu, aby nás nezkasírovala a hlavně můžeme se do kempu vrátit individuálně. Takže
si člověk ani nepřipadá jako na organizovaném zájezdu.
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