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listopad - prosinec 2008

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 8. října 2008 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
117/10/08
ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na provozování restaurace na hřišti v termínu
od 15. 10. do 11. 11. 2008
118/10/08
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové
organizace ZŠ Mníšek - dodávka a montáž hliníkových mříží na okna v tělocvičně ZŠ
69.440,- Kč
119/10/08
ZO projednalo žádost o příspěvek na projekt „Sportovec roku 2008/2009 (II. ročník) a
schválilo příspěvek ve výši 13.000,- Kč a zároveň se seznámilo s vyhodnocením projektu
za školní rok 2007/2008 (I. ročník)
120/10/08
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4
rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření

příjmy 25,600.397,- Kč
výdaje 25,600.397,- Kč

121/10/08
ZO projednalo a schválilo pro rok 2009 místní koeﬁcient daně z nemovitostí v dosavadní
výši. Koeﬁcient daně z nemovitostí pro r. 2009 se nezvýší.
122/10/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1900/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
Hlasování: 6, 0, 0
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 12. listopadu 2008 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
123/11/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1685/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
124/11/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1843/3 v k. ú. Mníšek u Liberce
125/11/08
ZO projednalo žádost o ﬁnanční příspěvek na setkání žáků ZŠ se žáky ze ZŠ Lesní ul. a
Husova ul. v Liberci a schválilo příspěvek ve výši 2.000,- Kč
126/11/08
ZO projednalo žádost o ﬁnanční příspěvek na Vánoční slavnosti v ZŠ za účasti zástupců
družební školy z Polské republiky a schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč
127/11/08
ZO schválilo uspořádání akce pro seniory „Program senior“, který by měl seniory ochránit
a pomoci předejít kriminálním vlivům a podvodným jednáním, kterou pořádá Policie ČR
ve spolupráci s Českou pojišťovnou a po-věřilo p. Vacka V. sjednáním termínu uspořádání
akce.
128/11/08
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 759/7 v k. ú. Mníšek u Liberce – znovuprojednání
a stanovení ceny
129/11/08
ZO projednalo a schválilo prezentaci obce v knize Liberecký kraj
130/11/08
ZO projednalo a neschvaluje zabudování měřidel plynu a elektřiny do jednotlivých ordinací
– není možno pro-vést z technických důvodů
131/11/08
ZO projednalo stížnost manž. Skalníkových na hluk z ﬁrmy Reiner a na stékání vody do
zahrady a domu.
Na jaře r. 2009 bude provedena oprava komunikace v Zadní ul. vč. odvodnění. Stížnost
na hluk bude s ﬁrmou Reiner projednána.
132/11/08
ZO jmenovalo tříčlennou inventariz. komisi ve složení pí Drobná, Pavlíková, Škodová
133/11/08
ZO posoudilo došlé nabídky na provozování restaurace Na hřišti – celkem došlo 6
nabídek – p. Číla Pavel, pí Zemanová Marie, Tannertová Milada, Martincová Petra,
Bacová Miroslava, Holubcová Miluše.
Byla vyřazena žádost pí Zemanové pro neúplnost dokladů – chybí výpis z trest.
rejstříku.
Ostatní nabídky byly posouzeny v tomto pořadí:
1)
pí Holubcová, 2) pí Bacová, 3) pí Tannertová, 4) pí Martincová, 5) p. Číla.
Toto pořadí je závazné a v případě odstoupení některého zájemce bude provozování restaurace
nabídnuto po-stupně dle tohoto pořadí. Nájemné bylo stanoveno na 3.500,- Kč/měsíc.

134/11/08
ZO bylo informováno o článcích v novinách a na web. stránkách o chystané petici ohledně
„Průchodu golfem“ a vybudování cyklostezky z Fojtky (počátek za dětským táborem
Preciosy) do Radčic.
Vyjádření a stanovisko k těmto článkům bude uvedeno na web. stránkách obce www.
volny.cz/mnisek. obec, ve Mníšeckém zpravodaji a na úřední desce.
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SLOVO STAROSTY
Vážení sousedé,
je neuvěřitelné, jak ten čas rychle utíká. Určitě jste měli mnoho předsevzetí a plánů, které
už pravděpodobně nestačíte do konce roku splnit, ale nevadí, dopřejme si poslední měsíc
v tomto roce využít jinak než ostatní měsíce.
Zpomalme svůj chvat a běh, zastavme se v místech, která nám jsou známá a zhluboka
se nadechněme, srovnejme myšlenky a než přijde rok příští, zamysleme se nad svým
životem. Komu jsme prospěli, komu ublížili, co nás trápí a z čeho se můžeme radovat.
Jsem moc rád, že je v naší obci cítit duch pospolitosti a lidské blízkosti. Věřím, že je v
obci mnoho lidí, kteří vidí obec jako svůj domov. Že je pořád dost lidí, kteří dokáží svůj
čas věnovat ostatním a dokud toto bude fungovat, věřte, že se nám bude dobře žít. Jací
budou lidé, kteří tu žijí, taková bude celá vesnice.
Přeji vám za sebe i za zastupitelé obce Mníšek a Fojtky příjemné prožití svátků
vánočních a také hodně zdraví, síly, optimismu pro rok 2009.
Roman Slezák,starosta

VYJÁDŘENÍ OBCE MNÍŠEK K TEXTU, ZVEŘEJNĚNÉMU NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PRŮCHOD-GOLFEM.CZ
Reagujeme na text, týkající se neprůchodnosti golfovým areálem ve Fojtce, uvádíme na
pravou míru některé mylné informace a doplňujeme výše zmíněný text:
- Územní plán obce Mníšek (ÚPO) byl schválen k datu 05.2002. Od té doby je ÚPO
platný, zpracovatelem je projekční ﬁrma SAUL s. r. o. Liberec (Sdružení architektů a
urbanistů Liberec – projektanti ing. arch. Plašil, ing. arch. Šrutová). Na základě postupně
vznikajících požadavků obce jsou ﬁrmou SAUL zpracovávány Změny ÚPO.
- Změnou č. 1 ÚPO byl do územního plánu zapracován požadavek na vymezení golfového
hřiště na ploše nezastavěného, tzv. „bezlesého území“ v k. ú. Fojtka. Způsob využití
tohoto území byl původně variantně zvažován v menším rozsahu plochy, s možností
zachování veřejného průchodu územím. Pro návrh nového využití „bezlesého území“
byl vyhodnocen záměr vlastníka a budoucího investora na zřízení golfového hřiště s
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celistvou plochou, bez možnosti veřejného průchodu areálem. Důvodem tohoto řešení byl
požadavek vytvoření špičkového areálu, jehož provozování umožňuje právě jeho velká
plošná výměra a spojitost, nenarušená koridorem veřejně provozované cesty. Jedním
z dalších důvodů neprůchodnosti areálem je obtížné zajištění bezpečnosti procházející
veřejnosti před nebezpečím úrazu. Vlastní projekt golfového hřiště byl vypracován jinou
specializovanou projekční ﬁrmou.
- Realizací golfového hřiště takto vznikají dvě protichůdné skutečnosti – na jedné
straně pro veřejnost nepříjemné zneprůchodnění relativně velké plochy volné krajiny,
na druhé straně vznikl vysoce kvalitní golfový areál, zhodnocující přírodní a krajinné
kvality území. V komplexním pohledu na výše uvedené jeví se existence golfového
areálu jednoznačně jako přínos obci Mníšek, zejména z hlediska jejího zatraktivnění a
otevření možností postupného rozvoje. V rámci snahy o vyřešení vzniklého problému
byl vznesen Magistrátem Města Liberec požadavek na kompenzaci za zneprůchodněné
území kompromisním zřízením náhradní stezky, umožňující alespoň částečný průchod
územím.
- Změnou č. 2 ÚPO byl následně vymezen nový úsek cyklostezky č. 3006, vedený po
západním nevyužívaném okraji golfového hřiště, propojující takto přes okrajové území
Fojtky, území Krásné Studánky a Radčic. Autorem projektového řešení úseku cyklostezky
je ﬁrma Valbek spol. s. r. o..
- Požadavek na zlepšení prostupnosti území po obvodu golfového areálu je zapracován
do ÚPO stejně, jako mnohé jiné požadavky obce v rámci Návrhu ÚPO a jeho Změn, a
předpokládá se tedy i jejich realizace. Otázka termínu realizace jednotlivých návrhů, v
konkrétním případě vybudování nového úseku cyklostezky č. 3006, záleží do značné míry
na ﬁnančních možnostech obce, které vycházejí z plánu a pořadí naléhavosti jednotlivých
investičních záměrů. Vzhledem k členitosti terénu a z toho vyplývající technické a ﬁnanční
náročnosti, přesahuje záměr vybudovat tuto cyklostezku ﬁnanční možnosti obce. Nehledě
na skutečnost, že většina dotčených pozemků není ve vlastnictví Obce Mníšek.
Obec upřednostňuje vybudování a opravy místních komunikací v Mníšku i ve Fojtce,
vybudování kanalizace a vodovodu, čističek odpadních vod, rekonstrukci základní školy,
mateřské školy, vybudování dětského hřiště, restaurace na přehradě Fojtka vč. stezky
okolo přehrady, multifunkčního hřiště atd. Vybudování všech těchto akcí je podmíněno
získáním dotací. Tyto dotace však nehradí plně náklady na jednotlivé akce, projekt a
ﬁnanční podíl (který je u jednotlivých dotačních titulů v různé výši), musí uhradit obec z
vlastních zdrojů.
Toto vyjádření vydává Obec Mníšek na základě projednání v Zastupitelstvu Obce Mníšek
konaného dne 12. 11. 2008 – č. usnesení 134/11/08.
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BESEDA SENIORŮ S POLICIÍ
A PRACOVNÍKY ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Policie ČR se obrátila na Obecní úřad s nabídkou preventivního programu pro seniory.
Z toho vyplývá, že nám policie ve spolupráci s Českou pojišťovnou nabízí besedu s
tématem předcházení trestné činnosti páchané na seniorech. Jedná se vlastně o rady, jak
se bránit podvodníkům, případně proti krádežím.
Protože v dnešní době skutečně dochází k celé řadě různých podvodů páchaných
hlavně na starších lidech, dohodli jsme besedu, která se uskuteční v zasedací místnosti
OÚ dne 7. ledna 2009 od 13.00 hod.
Jako bývalý policista našim starším spoluobčanům doporučuji se této besedy
zúčastnit, neboť z vlastní praxe vím, že k podobnému případu odcizení větší částky
peněz podvodníky naší starší spoluobčance došlo i v naší obci. I když se říká, že každá
rada je drahá, tyto rady jsou zcela zdarma a posezení zcela nezávazné.

Vladimír Vacek

POSEZENÍ DŮCHODCŮ
Dne 23.10.2008 uspořádal Obecní úřad ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti
posezení při hudbě v místní restauraci Chlív.
Musím konstatovat, že účast byla opravdu hojná, kdy restaurace byla téměř
do posledního místa zaplněna. V úvodu všechny přítomné důchodce přivítal starosta pan
Slezák a po něm rovněž i předseda SPOZu pan Harmáček. Po uvítání následoval velmi
hodnotný program dětí z Mateřské a Základní školy. Vystoupení dětí se všem líbilo, děti
se opravdu snažily. Jejich snaha byla průběžně oceňována potleskem a na závěr byly
děti odměněny nějakou tou sladkostí. K poslechu i tanci nám hrála opravdu kvalitní hudba
se zpěvačkou.
Posezení proběhlo ve velmi přátelském duchu, všichni přítomní se dobře pobavili a
tanečníci a hlavně tanečnice si zatančili. Když se mělo končit, tak se ani domů nikomu
nechtělo.
Myslím si, že tato pořádaná akce se velmi dobře zdařila a účastníci mají na
co vzpomínat. Musím poděkovat i panu Adamovi za chutně připravenou večeři a rychlou
obsluhu, kdy si nikdo nemohl stěžovat, že to tam je jak „u Suchánků.“ Ještě jednou dík
celému personálu restaurace a všem, kteří se na organizaci posezení podíleli.
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Vladimír Vacek

Vzpomínka na Vlastimila Kárníka (28. 4. 1961 – 2. 10. 2008)
Se smutkem a hlubokou úctou vzpomínáme na náhlý tragický odchod
laskavého a pracovitého otce rodiny, člověka svým zaměstnáním činného
pro celou naši veřejnost. Nad jiné vyniká jeho dobrovolná snaha připravovat
zábavu a hry pro naše děti, mládež a pro nás všechny, zejména při tradičně
vzpomínaných výročích, dětských dnech, lampiónových průvodech a oslavách
na našem sokolském hřišti. Vlastně tak dobrovolně plnil úlohu pověřeného
kulturního pracovníka. Brali jsme to jako samozřejmost a ani jsme si mnohdy
neuvědomovali tento jeho přínos. Vždyť i ﬁnanční prostředky na dárky a odměny
dětem zajišťoval u našich veřejných dárců – sponzorů. Jeho členství ve skupině
Odpadlíci současně znamenalo vyřešenou starost o hudební produkce. Při
menších skupinách lidí sám rád vzal do rukou kytaru a přispěl k družnému
posezení, k hezké chvilce.
Bohužel, teprve krutá skutečnost odhalí to značné množství předností, které
nám přízeň pana Vlastimila poskytovala, která bude přátelům a celé veřejnosti
scházet a která se bude těžko nahrazovat. Slova díků již od nás neuslyší. Nechť
je toto veřejné a upřímné připomenutí všech jeho aktivit útěchou těm, kterým
bude manžel a táta nejvíce scházet. Manželce Miroslavě a právě dospívajícím
dcerám Lence a Janě. Všechny tři byly jeho radostí a oporou.
Čest jeho památce.

Zastupitelé Obce Mníšek

CZECH POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Obecní úřad v Mníšku je jedním z několika úřadů v ČR, které svým občanům začaly
poskytovat od prosince tohoto roku novou službu – ověřené výstupy z katastru
nemovitostí (výpisy bez snímků), z obchodního rejstříku, ze živnostenského
rejstříku a z rejstříku trestů.
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MATEŘSKÉ CENTRUM „DĚŤÁTKO“

Mateřské centrum děkuje za sponzorský dar, který není pouze pro nás, ale i pro
velkou školní družinu ZŠ Mníšek. Jedná se o zcela nový kabát, který dostala
původní stará družina, která slouží nejen dětem ze školy, ale i jako zázemí
mateřského centra „Děťátko“. Družina je nově vymalovaná, má nový emailový
sokl, nové umyvadlo i nové obklady. Podlaha je zbroušená, regály jsou nově
natřené. Paní družinářky udělaly novou výzdobu a vznikl i nový koutek pro prťata
(polštářový svět). Na hračky nám paní Deduchová vyčlenila skříň. Díky všem
níže uvedeným se provedly nemalé úpravy a tak si po prázdninách opět můžeme
začít hrát v novém. Nová družina se maminkám i dětem moc líbí, opravdu všem
děkujeme:
•ﬁrmě Reiner střechy s.r.o. a především jejímu jednateli panu Zbyňku Reinerovi
•panu malíři Martinu Škaloudovi
•OÚ Mníšek a především panu starostovi Romanu Slezákovi
•paní ředitelce Rosenbergové (ZŠ Mníšek)
•paní Daně Polívkové
•panu Votrubovi
•paní Kolarovičové a paní Deduchové

Mateřské centrum „Děťátko“

Opět začínáme po prázdninové pauze:
Zveme mezi sebe těhulky, maminky a především naše malé občánky (mrňata 0 až 5 let).

•
•
•
•

kdy:
každý čtvrtek
čas:
8:30 hodin až 10:30 hodin
kde:
ZŠ Mníšek - velká školní družina (boční vchod u jídelny)
s sebou: pití, svačinu, přezůvky a dobrou náladu

HURÁ BUDEME SE SMÁT, BUDEME SI HRÁT A MAMKY SI BUDOU POVÍDAT…
Rozloučení: začínaly jsme v pěti s mateřským centrem a nyní nastal pomalu čas loučení. Jitka Š.
nastoupila do práce a děti má v ZŠ a MŠ. Dana P. nastoupí do práce a dítě má v ZŠ. Z původní
sestavy tak zůstávají jen tři maminky a ty pomalu časem opustí též mateřské centrum. Je tedy na
Vás nové a původní maminky (Vy už víte jak to v Děťátku chodí…) zda se zapíšete do knihy příchodů
(evidence pro OÚ a ZŠ). Jak si po sobě uklidíte hernu (hračky) a dolní chodbu. Zamknete dolní
vchod a vrátíte klíč do sborovny. Byla by škoda kvůli těmto drobným povinnostem přijít o možnost
scházet se každý čtvrtek v ZŠ.

POZOR!!! ZMĚNA!!! Od nového školního roku (4. září 2008) se scházíme již
zcela zdarma!!! OÚ Mníšek se bude podílet na potřebách a vybavení mateřského
centra a OÚ Oldřichov v Hájích bude hradit pronájem školní družiny. Děkujeme
tímto všem z OÚ Mníšek a OÚ Oldřichov v Hájích.
za MC Děťátko J. Špryňarová
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OTUŽILCI

První listopadový týden se nám opravdu vydařil. Slunečné počasí a teploty kolem 20°C,
na to nejsou zimní plavci věru zvyklí.
A tak jsme s napětím očekávali, kolik se jich v sobotu 8. listopadu sjede na přehradu ve
Fojtce k již 8. ročníku ……………………………………
V sobotu ale bylo klasicky hnusné podzimní počasí a do Fojtky přijelo rekordních 74
plavců. Tradičně přijel i nejstarší aktivní plavec v České republice, pan Ladislav Nicek.
Obdivuhodné není pouze to, že se ve svých 95 letech ponoří do vody s teplotou 7,9 °C
a uplave v ní 100 m, ale i to, že musí vstát před 5. hodinou ranní a absolvovat cestu
vlakem z daleké Olomouce. Na Fojtce si zaplave a jede zpět. V naší obci mezi kopci se
mu zkrátka líbí a jezdí sem rád. Rádi sem jezdí i plavci z brněnského Fidesu. Letos tu
jejich oddíl, kam patří i náš pan hrázný, posbíral nejvíce bodů a odvezl si pohár od pana
starosty i pěknou řádku medailí.
Ostatně plavci Fidesu se na letošní zimní sezonu řádně připravili. Koncem září si
cvičně přeplavali skotské jezero Loch Ness, a protože se jim zdálo krátké, tak to vzali
z jednoho konce na druhý hned 3x. Uplavali tak v 6-ti členné štafetě asi 108 km za 42
hodin. Pěkný výkon. Lochnesku prý neviděli, co by tam v té studené vodě taky chuděra
dělala. Jezero má totiž poměrně stálou teplotu kolem 13 °C po celý rok.
Ale zpátky k našemu závodu.
Sluší se poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a zasloužili se tak o hladký i bezpečný
průběh závodu.
Děkujeme Vodní záchranné službě Českého červeného kříže za dohled na vodě, paní
doktorce Lepšové za lékařský dozor, panu starostovi Slezákovi za krásný pohár, medaile
a ceny. Pánům Petráčkovi a Bagačovi za občerstvení, panu Matrasovi za kávovou
pohotovost atd. atd.
Poděkovat už bohužel nemůžeme Vlastíku Kárníkovi, který nám vzorně zajišťoval
občerstvení po všechny předcházející ročníky a na plavce tu vždy čekalo přátelské přijetí
a nádherně rozpálená kamna.
Doufejme, že příští rok bude počasí příznivější a přiláká i více diváků.
Zájemci o podrobné výsledky a informace z ostatních závodů Českého poháru v zimním
plavání si mohou najít na internetu Winter Swimming Portal.
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PODĚKOVÁNÍ
Společnost pro Jizerské hory o. p. s.
Dobrý den,
dovolte mi, prosím, poděkovat za Vaši podporu v roce 2008.
Vaše podpora pro naši neziskovou organizaci mnoho znamená. Byli bychom velice rádi kdyby tato spolupráce s Vámi mohla pokračovat i v roce
2009. Chtěli bychom pokračovat v úklidech Jizerek, chtěli bychom přivítat
další děti na Jizerce, máme i plánovanou další výsadbu aleje v Jizerkách
a stromy již vysázené musíme i dále udržovat.
Za celou Společnost pro Jizerské hory o. p. s. Vám přeji hezký adventní
čas a
„DĚKUJEME“
Martin Jaroušek

HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
BLANKA DANĚČKOVÁ – VAŠÁTKOVÁ
Rok po ukončení 2. světové války se v červnu roku 1946 přistěhovala z Jaroměře
do Mníšku do čp. 225 rodina soukromého autodopravce Karla Vašátka se syny Karlem
(1941) a Stanislavem (1945). V roce 1947 se jim tady narodila dcera Blanka.
Pan Karel V a š á t k o (1914 – 1990) pokračoval i v Mníšku v provozování nákladní
autodopravy, o kterou byl mezi lidmi velký zájem. Koncem 40. let se v obci zapojil do
veřejného života, konkrétně do tehdejšího sboru požární ochrany – tedy k hasičům. A
ne nijak pasivně. Naopak. Stal se členem výboru a brzy jeho předsedou, kterým zůstal
téměř po celý svůj veřejný život. Vynikal jako velmi dobrý propagátor hasičské myšlenky
a úspěšný organizátor. Jeho aktivita vedla i k osobnímu vedení cvičení s dorostenkami,
pak i se staršími žákyněmi, kam patřila i dcera Blanka. Šlo o teoretickou část, o pořadová
cvičení, o soutěže v požárním útoku i ve štafetě. A úspěšně.
Jeho dobré organizátorské schopnosti využily nadřízené orgány pověřením funkcí velitele okrsku Mníšek složeného ze sborů Fojtka, Krásná Studánka, Oldřichov v H., Nová
Ves a Radčice. Po roce 1970 došlo k rozšíření o další obce spojením s okrskem Chrastava. Vedle toho byl v 60. letech zvolen do Okresního výboru Svazu požární ochrany v
Liberci do funkce člena představenstva OV. Jako aktivní člen jeho revizní komise působil
do roku 1985. Všechny tyto činnosti byly dobrovolné a až po hlavním zaměstnání. Jako
občan Mníšku nezůstával ani tady stranou veřejného dění. Po dvě volební období byl
členem MNV s pověřením řídit tehdy dost nepopulární komisi pro ochranu veřejného
pořádku. Z toho vznikaly i názorové rozdíly vedoucí i k osobním sporům, neodradil se a
obětavě pokračoval. Zapojen byl i do komise pro výstavbu MNV Mníšek.
Karel Vašátko obdržel za svoji letitou činnost od celostátních orgánů vyznamenání „Za
příkladnou práci“ a „Za zásluhy“. Od okresního výboru v Liberci rovněž „Za příkladnou
práci“ a „Vzorný požárník III. stupně“.
Od počátku 60. let následovala tátovu aktivitu v hasičském sboru (dříve ve Svazu požární ochrany) dcera Blanka. Nejprve jako členka velmi úspěšného dívčího družstva s deseti
spolužačkami a kamarádkami. Cvičily s chutí a v rámci okrsku velmi dobře. Praktická
cvičení všech složek sboru se prováděla na louce pod kostelem za dnešním skladem se
sušárnou hadic. Schůzky uskutečňovaly v dnes zbouraném hostinci před zbrojnicí. Mimo
odborná školení poskytovala tato budova i tehdejší novinku – jeden z prvních televizních
přijímačů zakoupený sborem, který sloužil i pro návštěvy celé naší veřejnosti. Starší občané rádi vzpomínají na tuto možnost.
Blanka Vašátková se po 15. roce věku stala řádnou členkou Svazu požární ochrany
Mníšek. Po roce 1970 byla zvolena do funkce jednatelky – hospodářky. Z toho vyplývala
povinnost provádět veškerou písemnou agendu, připravovat výroční schůze a jejich náplň, vést pokladnu sboru a celou agendu. Ke spokojenosti členů i nadřízených orgánů
prokázala svoje schopnosti a vykonává tuto činnost velmi zodpovědně a dobře, od mládí
až do současnosti. V průběhu počátečních let změnila příjmení provdáním za Miloše Daněčka – tedy Blanka Daněčková. V rodině se narodily dvě šikovné dcery. Není divu. Mají
co dědit po předcích.
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V současnosti pracuje ve vedení okrsku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH
ČMS) Chrastava.
V průběhu aktivní činnosti v hasičském hnutí byla mimo funkcí v našem sboru také
členkou představenstva Okresního výboru Československého svazu požární ochrany v
Liberci s pověřením práce členky revizní komise v letech 1975 – 1990.
Po nuceném ukončení pracovního poměru v naší chemičce se po roční nezaměstnanosti uplatnila jako administrativní pracovnice SH ČMS v Liberci U Náspu, a to až do odchodu
do důchodu.
Za velmi aktivní a spolehlivou práci v našem sboru i ve vyšších hasičských složkách byla
několikrát oceněna.
V rámci okresu Liberec: Za příkladnou práci, Za zásluhy a Odznak sv. Floriána.
Od ústředních orgánů SH ČMS Praha: Za mimořádné zásluhy.
V roce 1973 přišli za paní Blankou Daněčkovou dva nadšenci tehdejšího velkého rozmachu dálkových pochodů – pánové Jindřich Vacek a Günter Schubert s žádostí o pomoc při
zakládání nového oddílu turistiky v naší TJ Sokol. A neodešli s prázdnou. Nebyli odmítnuti. Za pomoci pí Blanky Daněčkové vytvořili skupinu asi 5 – 7 dospělých, kteří uskutečnili 14. září 1973 1. ročník dálkového pochodu Loupežnickou pěšinou. Dobrá myšlenka
zapustila nebývale zdravé a trvalé kořeny. Tři uvedení zakladatelé nezůstali sami. Jejich
organizátorské schopnosti pod nenápadným a citlivým vedením paní Blanky postupně
vedly k vytvoření pracovitého kolektivu v počtu více jak 60 dobrovolníků nutných k zajištění zdárného průběhu každého ročníku Loupežnické pěšiny. Letos proběhl již 36. ročník.
V roce 1990 se oddíl turistiky oddělil od TJ Sokol a stal se Klubem českých turistů Mníšek.
To se snadno konstatuje, ale kolik společenských akcí pro nejmladší i pokročilejší má
takovou časovou výdrž? To vše pod vedením stejných obětavců? Odpoví si každý sám.
Řekl bych „klobouk dolů“ před takovým výsledkem a úspěchem. Navíc se máme na co
těšit i do budoucna.
Otec a dcera. I když výše nebyly všechny jejich zásluhy beze zbytku vzpomenuty, stojí
jistě za připomenutí a zamyšlení. Kolik dobrého vykonali nikoli pro sebe, ale pro mládež
a také pro nás. Vše bez sebechvály a očekávání odměny, jakoby samozřejmě. Je to již
velmi vzácné. Patří se s obdivem a s úctou jim veřejně poděkovat.
Poznámka na závěr.
Možná, že si dost lidí ani neuvědomuje organizační uspořádání Sboru dobrovolných
hasičů. Jakoby uvnitř byly dvě organizace.
Jednak jde o dobrovolnou společenskou složku stejnou jako je tělovýchova, organizace
mládeže, červený kříž a další. Sdružuje je společný zájem. Nepodléhají obecnímu úřadu,
mají svá nadřízená vedení. Na činnost si vydělávají vedle příspěvků různou veřejnou
činností – plesy, zábavy, sběr železného šrotu aj.
Na druhé straně je část členstva vedená jako zásahová jednotka sboru, která je plně
podřízená obecnímu úřadu. Ten také ﬁnancuje jejich inventář jako jsou hasební a dopravní prostředky, výstroj a výzbroj, pohonné hmoty aj. Obecní úřad Mníšek spolu s HZS
Liberec řídí a kontroluje práci této jednotky. Její svolávání k zásahům sirénou je již asi 5
let dálkově ovládáno z jednoho profesionálního centra v Liberci.
Mgr. Ladislav Ulrych
stránka 12

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Klub českých turistů Mníšek uskutečnil v sobotu 22. listopadu 2008 pro své
členy a přátelé turistiky tradiční podzimní pochod pod názvem „Poslední puchýř“. Za
pěkného počasí se pochodu zúčastnilo 24 účastníků. Do Křížan jsme jeli vlakem a pak
pěšky do Kryštofova Údolí, kde jsme si prohlédli betlém a nový orloj. Příjemné posezení
v restauraci „U Kryštofa“ nám zpříjemnila naše kapela „Seveřani“.

B. Daněčková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V sobotu 15. listopadu 2008 se konalo okresní kolo soutěže mladých hasičů
v závodě požárnické všestrannosti. Soutěž pořádal SDH Dolní Sedlo.Této soutěže se
zúčastnila hlídka MH starších a obsadila 12. místo. Dětem nepřálo počasí, celý den
pršelo a byla zima. Bláto měly úplně všude.
Družstvo dospělých hasičů se zúčastnilo v sobotu 29. listopadu 2008 na stadionu ve Vratislavicích nad Nisou soutěže „O předvánočního kapra“. Tato netradiční soutěž
„na
sucho“ vyžaduje rychlost a fyzickou zdatnost hasičů. Zástupce vítězného družstva si
vyloví živého kapra z kádě. Naši hasiči obsadili 7. místo z 10 zúčastněných družstev.
Čas útoku 150,44 vteřin.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 15. 11. 2008 předal prezident společnosti Ypsilon Golf Liberec a.s. pan Petr Kupf šek
v hodnotě 100 000,- Kč SDH Mníšek za pomoc při pořádání golfového turnaje CHALLENGE , který se konal 21. – 24. 8. 2008. Jménem všech členů SDH v Mníšku mnohokrát
děkujeme za ﬁnanční sponzorský dar, který je určen jako příspěvek na koupi nového
požárního vozidla.
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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

TENISOVÉ ZPRÁVY Z TURNAJŮ KONANÝCH V
MNÍŠKU V ROCE 2008.
Vážení aktivní i pasivní sportovní přátelé,
Dosud jsme Vás informovali pouze o jediném turnaji v letošním roce a
to turnaji Mníšeckých Mistryň, který zatím kraluje ve všech úrovních. Byl
neobyčejně dobře připraven, měl nejlepší úroveň, byl v následujících ranních hodinách důstojně ukončen a hlavně bylo na co koukat! Jen připomínám, že královnou ve dvouhře pro rok 2008 se stala Maruška Tichá.
Druhý velmi prestižní turnaj ve dvouhře mužů proběhl 13. – 14. června
08. Dvacítka borců v pěti skupinách bojovala o nejlepší umístění. Perfektně připravený již trojnásobný vítěz minulých turnajů Pavel Trojan se
znovu nekompromisně pustil do obhajoby titulu singlového mistra. Cestu
za čtvrtým vítězstvím mu však zkomplikovali nejen svalové potíže, ale
hlavně Aleš Fendrych, který ve vyrovnaném ﬁnále předvedl takřka bezchybný výkon a zaslouženě zvítězil ve dvou setech 6 : 3; 6 : 4.
čtvrtﬁnále
Janďourek - Erban

6 : 7 ( 5:7

Brejcha - Fendrych

3:6

Čvančara M. – Suchomel J.

6:1

Trojan – Čvančara J.

6:4

třetí místo – poražení semiﬁnalisté
Erban – Čvanačara M.
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1:6

semiﬁnále
Erban - Fendrych

1:6

Čvančara M. - Trojan

2:6

ﬁnále
Fendrych - Trojan

6:3;6:4

Konečné pořadí
1.

Fendrych

2.

Trojan

3.

Čvančara M.

4.

Erban

Třetí turnaj byl věnován manželským párům s jemnou tolerancí párů blízkých tedy i nemanželských. Turnaj byl sehrán 28.6.08 ve dvou skupinách
za účasti osmi párů. Ozdobou turnaje byl výkon nestárnoucí a stále se
lepšící Helenky Šilhavé. V nádherné ﬁnálové třísetové bitvě vyhrál manželský pár Čvančarových nad párem Neumanových 2 : 6; 6 : 4; 6 : 1.
Celý turnaj provázela nádherná atmosféra včetně přísného dodržování
pitných režimů nejen během turnaje, ale hlavně po něm.
Konečné pořadí
1.

Čvančarová L. + Čvančara M.

2.

Neumanová + Neuman

3.

Votrubová V. + Švanda

4.

Čvančarová M. + Čvančara J.

5.

Šilhavá + Šilhavý

6.

Jirásková + Jirásko

7.

Votrubová B. + Votruba

8.

Tenglerová L. + Zeman D.
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23. srpna 2008 - bylo opět na co koukat! V tento den byl sehrán turnaj ve čtyřhře žen, kde o složení dvojic před turnajem rozhodoval los. V
překrásně roztomile křehkých párech byly zastoupeny všechny věkové
kategorie. Svými výkony a hlavně úžasným zjevem přilákaly, okouzlily a
v mnoha případech rozpálily podstatnou většinu přihlížejících a fandících
vyjevených pánů. Turnaj byl sehrán náročným systémem „ každý pár s
každým „ za účasti šesti párů – tedy dvanácti nádherných žen. Bez ztráty
jediného utkání prošel nakonec vítězný pár dam Holubcové s Veronikou
Votrubovou. Ani po tomto turnaji nebyla zanedbaná poslední regenerační
fáze proložená pitím, ochutnávkami a ranními tanečky.
Konečné pořadí
1.

Holubcová , Votrubová V.

2.

Kubišová E. , Kárníková

3.

Kvapilová , Kubišová M.

4.

Vancová , Prokopová

5.

Červinková , Tenglerová

6.

Šilhavá , Votrubová B.

Zprávičky z dalších letošních turnajů Vám přineseme v příštím Mníšeckém zpravodaji. Závěrem nám dovolte poděkovat za Vaší přízeň, za cenou podporu našich drobných sponzorů a za významnou pomoc obecnímu zastupitelstvu.
Vám všem přejeme radostné a ve zdraví přežití svátků vánočních a vše
dobré nejen v roce následujícím.

Za Tenisový Klub
Erban František – prezident TK.
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MNÍŠECKÉ ROZHLEDY
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JÖKULSÁFGLJÚFUR (9/1 DÍL)
Je zatažené ráno. Část zájezdu si balí věci na dvou denní trek divočinou, ostatní
jen věci a jídlo na dnešní den. Společně jedeme do Vesturdaluru, což je střední
část Národního parku Jökulsárgljúfur.
Národní parky jsou na Islandu čtyři. Jökulsárglúfur byl založen roku 1973 a
se svými 120 km² je druhý největší na ostrově. Park byl ustanoven na dolním
toku řeky Jökulsá a Fjöllum a chrání unikátní kaňon řeky a levobřežní geologické
útvary a vegetaci. Roste tu 230 druhů rostlin, včetně vzácně se vyskytujících
jalovců a jeřabin.V autobuse dostáváme od našeho průvodce Oldy okopírované
mapy parku a obsáhlý výklad kudy a kam máme jít, co cestou uvidíme a kudy se
vrátit do kempu, a to buď autobusem nebo pěšky. Samozřejmě zcela individuálně. Park má 3 části : severní se jmenuje Ásbyrgi, střední je Vesturdalur a jižní
část se jmenuje Hólmatungur. Celým parkem vede dálková trasa nad kaňonem
Jökulsy. Ve střední části na ní navazuje další trasa, která vede asi 300 – 400 m
od řeky. A my jdeme po této trase.
Vyrážím sám k nejbližšímu geologickému útvaru, který vidíme z parkoviště,
k Eyanu. Je to částečně vypreparovaný čedičový masív, který má kolmé stěny
asi 20 m vysoké. Směrem dozadu se Eyan mírně snižuje a terén stoupá, až se
vzájemně spojí. Trochu to připomíná stolové hory. Stěna Eyanu není ze sloupů.
Je to masa lehce zvlněná až zkrabacená, lesklá. Čedič na ní vytvořil zajímavý
voštinový vzor. Jdu kolem západní stěny, která je dlouhá skoro 2 km, a pak podél
potoka. Terén je zvlněný, u Eyanu řídce porostlý přízemní vegetací. Jak se Eyan
zmenšuje a spojuje s okolím, krajina se otevírá. Kolem jsou zelené louky plné
ﬁalových vřesů, bílých lišejníků, vrbiček, borůvek i brusinek a spoustou dalších
rostlin. Hojně tu roste masožravá tučnice obecná. Asi po 2 hodinách chůze jsem
dorazil k říčce Holmá, kde jsem se měl otočit a jít po dálkové cestě nad kaňonem
řeky, směrem na sever do kempu. Hodně tady fotím. Holmá a vegetace kolem
vytváří zajímavá zákoutí. A než říčka skončí v Jökulse, rozdělí se do několika
proudů a pozvolna, ale za to efektně padá ze svahu do řeky.
Po obědě a povídání s několika kolegy jdu ještě dál na jih. Cesta tady vede
už jen jedna, a postupně se přibližuje ke kaňonu. Z dálky vidím vodopády Rétarfoss, ke kterým mířím. Kolem cesty na chráněném svahu roste březový háj.
Břízy jsou na Islandu nejvyšší přirozené dřeviny, ikdyž jsou o něco nižší než
já.Větry je vymodelovaly a ohnuly jedním směrem.
Rétarfoss jsou dva malé vodopády, nebo spíš větší peřeje kolem říčního ostrova. Cedule zakazuje vstup nad ně, protože břeh je značně podemletý a divoce
se meloucí voda taky moc důvěry nepřidá. Opatrně a v patřičné vzdálenosti od
okraje čvachtám podmáčeným mechem až za vodopády.
Na zpáteční cestě potkávám v březovém háji Jiřku a Martinu, které chtěli jít až
k vodopádu Hafragilfoss, ale z časových důvodů k němu nedošly. Zpátky jdeme
spolu. V dáli ční nepřehlédnutelný červený vrchol bývalého kráteru Raudhólar.
Je to skvělý orientační bod, protože za ním je Ásbyrgi a náš kemp. Z pěšiny pozorujeme a fotíme řeku a její zákoutí.
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