č. 1

Mníšecký

leden - únor 2008

zpravodaj

Pranostiky:
Leden - Lepší vlka pod oknem vidět, než
v lednu pluh na poli.
Únor – Když větrové na konec února
uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
leden 2008
1/01/08
ZO projednalo podněty změny č. V Územního plánu obce Mníšek a přijalo
následující stanovisko:
schvaluje zařazení těchto návrhů do procesu pořízení změny územního plánu:
č. 5/1, 5,2, 5/3, 5/5, 5/6, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18,
5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/28, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34,
5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/40, 5/41, 5/44, 5/45, 5/46, 5/47, 5/50, 5/51, 5/54, 5/55,
5/56, 5/57, 5/58, 5/59, 5/60a, 5/60b, 5/61, 5/62, 5/63, 5/64, 5/65
neschvaluje zařazení těchto návrhů do procesu projednávání změny územního
plánu: 5/4, 5/7, 5/8, 5/27, 5/29, 5/39, 5/42, 5/43, 5/48, 5/49, 5/52, 5/53, 5/60c
Hlasování: 7, 0, 0
2/01/08
ZO schválilo místní poplatky pro rok 2008
poplatek za odpad
poplatek za 1 psa
poplatek za 1 psa-důchodci
poplatek za každého dalšího psa
Hlasování 7, 0, 0

500,- Kč/osoba
200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč.

3/01/08
ZO schválilo prodej ppč. 1037/18 v k. ú. Mníšek u Liberce
Hlasování: 7, 0, 0
4/01/08
ZO schválilo pronájem pozemku pro provozování občerstvení v letní sezóně
2008 na přehradě Fojtka
Hlasování: 7, 0, 0
5/01/08
ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o spolupráci a společném postupu
při přípravě a výstavbě Centra obce Mníšek a o provedení kupní smlouvy a
pověřilo starostu obce dořešením drobných nedostatků a rozporů
Hlasování: 7, 0, 0
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6/01/08
ZO schválilo náhradního ověřovatele zápisu pí Pavlíkovou
Hlasování: 7, 0, 0
7/01/08
ZO schválilo příspěvek na akci „Ukliďme Jizerky“ ve výši 4.000,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0
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.

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ V R. 2008
V r. 2008 zůstává výše poplatků stejná jako v r. 2007, tzn.:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč za 1 osobu
Poplatek ze psů:

1 pes
1 pes – důchodci
každý další pes

200,- Kč
50,- Kč
300,- Kč

Splatnost všech místních poplatků je do 30. 4. 2008.
U odpadů je možno poplatek zaplatit ve dvou splátkách v případě, že je poplatek
odváděn společným zástupcem za více osob.

PŘEHLED VÝDAJŮ ZA ODPADY V R. 2006 A V R. 2007
r. 2006
nádoby na odpad
tříděný odpad
velkoobjemové kontejnéry

r. 2007

626.386,699.245,5
103.030,73.133,5
151.330,159.081,-------------------------------------------880.746,931.460,-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak se nám daří v roce 2008?
Děti dostaly pod stromeček opět nové hračky, ze kterých měly velkou radost.
Stále mají ještě co nového objevovat. Děkujeme tímto sponzorům, kteří dětem na
Vánoce ﬁnančně přispěli, zbývající část peněz využijeme na vybavení zahrady.
V roce 2007 tato částka činila 32 600,- Kč.
Děti v lednu čekalo ještě jedno překvapení. Dostaly od pana Rajna velkou televizi
s DVD přehrávačem. Pan starosta nám nabídl zapojení – satelit. Dárek nám
přišel velmi vhod, zpestříme tím dětem výuku i den v mateřské škole.
Informace pro rodiče:
29. 2. - Harry Potter- show kouzelníka Marcolliho, karneval a diskotéka pro
děti i dospělé
25. 4.

- Zápis dětí do Mateřské školy v Mníšku u Liberce

Zápis
dětí do Mateřské školy v Mníšku u Liberce
25.4. 2008
od 9,30 do 11,30 hodin
Těšíme se na Tebe !!!!!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. třídy
V pátek 25. ledna proběhl v odpoledních hodinách na Základní škole v Mníšku
zápis budoucích prvňáčků na školní rok 2008/2009. Od 14.00 hodin přicházeli
do školy rodiče s budoucími školáčky. Paní učitelky a děti, které již školu navštěvují, pro ně přichystaly ve školní jídelně malé pohoštění a příjemné zázemí.
Zápis totiž není tak rychlý, takže rodiče s dětmi museli počkat, až na ně přijde
řada. Určitě se ale nenudili. V jídelně si dospělí spolu mohli popovídat, sdělit si
své zkušenosti a zároveň se mezi sebou seznámit. Starší žákyně školy se ujaly
role hostitelek, vařily kávu a čaj a rodiče i děti obsluhovaly. Pro děti byl připraven
koutek s hračkami a hrami. K dispozici jim byla starší děvčata, která se dětem
věnovala.
Velice nás potěšil zájem rodičů o naši školu. Letos přišel k zápisu rekordní počet
prvňáčků za posledních 5 let – celkem 30. Pěti dětem byl navržen odklad školní
docházky, takže první třída bude mít v příštím školním roce 25 žáků. Již se na
ně těší jejich budoucí třídní paní učitelka Mgr.Blanka Štolfová. Všechny rodiče
jsme přivítali také v ředitelně školy, kde jim bylo předáno rozhodnutí o přijetí
jejich ratolesti do 1. třídy naší školy. Uděláme vše pro to, aby se budoucím prvňáčkům u nás líbilo a do školy chodili rádi. Těšíme se také na spolupráci s Vámi,
jejich rodiči.
Mgr. Věra Rosenbergová
řediteka školy
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KLUB MAMINEK - MATEŘSKÉ CENTRUM - DĚŤÁTKO
Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, ... zveme Vás každý čtvrtek vždy
od 8.30 do 10.00 hodin na 1,5 hodiny dopoledne, do školní družiny v ZŠ
Mníšek do
MATEŘSKÉHO CENTRA DĚŤÁTKO
Centrum je určeno pro rodiče s dětmi od 0 do 6-ti let, když jsou na mateřské
dovolené, dále pro těhulky i prarodiče, kteří hlídají děti, které zatím nenavštěvují
MŠ. HURÁ máme si kde hrát...
S sebou: dospělí - přezůvky, svačinu, pití, dobrou náladu a spoustu nápadů
: děti - bačkory, svačinku, pití, pleny, nebo nočník a nějakou tu hračku
+ jestli máte doma
nějaký bubínek, rachtátka, či jiné dětské hudební hračky – nástroje,
pomůcky (jen prozatím než se nám podaří vybavit hernu). Maminky si poklábosí, vymění si zkušenosti a dovednosti s ratolestmi...
Děti si najdou nové kamarády, budeme si hrát, cvičit, zpívat, naučí se spoustu
nových věcí...
HURÁ...

ZAČÍNÁME: 21. února 2008
KDE: v ZŠ Mníšek - školní družina
ČAS:

od 8.30 - do 10.00 hodin

KUDY: zadní vchod za školou u kuchyně (leták bude na dveřích)
Vstupné dobrovolné ….. (na platbu pro ZŠ za propůjčení školní družiny-herny,
dále nákup pastelek,
papírů, občerstvení pro hosty, aj.)
Rádi bychom tímto oslovili všechny, kteří mají třeba doma na půdě hračky, se
kterými si už Vaše děti nehrají a jsou v pořádku, jestli je můžete věnovat DĚŤÁTKU, aby si naše drobotina měla s čím pohrát. Děkujeme.
Těšíme se na Vás
za budoucí i současné maminky - Jitka Špryňarová (Špryslová)
Andrea Špryslová (Peřinová)
Pavla Stavinohová (Šmahlová)
telefon: 774 914 910
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PODĚKOVÁNÍ
TĚM KTEŘÍ PŘISPĚLI K REALIZACI MATEŘSKÉHO CENTRA DĚŤÁTKO
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se s námi podílejí na
realizaci klubu maminek-mateřského centra DĚŤÁTKO. Velký dík patří všem v
ZŠ Mníšek a především paní ředitelce Rozenbergové, za vstřícné jednání, za
propůjčení-pronájem herny (školní družiny) a vůbec za veškeré další poskytnuté
zázemí, bez kterého by jsme se neměli kde s naší drobotinou scházet. Poděkování patří i OÚ Mníšek za tisk letáků DĚŤÁTKA a možnost dalšího projednání
na zastupitelstvu obce v září 2008, kdy bude po zkušební době znovu projednán
náš požadavek ohledně centra DĚŤÁTKO. Dále patří nemalý dík OÚ Oldřichov
v Hájích, členům zastupitelstva obce a panu starostovi Tichému, když nám podali pomocnou ruku a na zasedání zastupitelstva nám odsouhlasili příspěvek
200Kč měsíčně na platbu pro ZŠ Mníšek za pronájem školní družiny (herny).
Zároveň nám v Oldřichově nechali otevřené dveře pro další spolupráci v rámci
klubu maminek-centra DĚŤÁTKO. Také děkujeme paní ředitelce a všem v MŠ
Mníšek za ochotu přijít za námi a vystoupit s programem našich dětiček z MŠ
na našem prvním otevření DĚŤÁTKA. Nesmíme zapomenout ani na poděkování
našim zpěváčkům (žákům ze ZŠ) a paní učitelce Štolfové, která Zboráček vede
za ochotu vystoupit a zapět našim mrňatům. Dále děkujeme paní vychovatelce
Kolarovičové a děvčatům ze ZŠ za krásné taneční vystoupení břišních tanců.
Děkujeme též centru Suchopýr v Oldřichově v Hájích, kde nám bylo nabídnuté
bezplatné zázemí-prostory pro centrum , kdy určitě tuto nabídku využijeme v
době letních prázdnin, či dalšího školního volna v ZŠ, kdy je ZŠ uzavřena. Jinak
nám zatím vyhovuje bezvadné zázemí v ZŠ Mníšek ve školní družině.
A na závěr snad jen tolikrát opakované slovo DĚKUJEME... opravdu Vám všem
patří velký dík. Za všechny těhulky, maminky a další dospěláky, i mrňata současná, či ještě nenarozená děkují maminky, které vynakládají to úsilí a vlastními
silami i prostředky klub maminek- mateřské centrum DĚŤÁTKO rozjíždí…
Jitka Špryňarová (Špryslová)
Andrea Špryslová (Peřinová)
Pavla Stavinohová (Šmahlová)
Dana Polívková
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PODĚKOVÁNÍ
Jak běží čas, dočkal jsem se svých malých „polokulatin“. Každoročně se moje
rodina a přátelé postarají o milé gratulace i o pěknou oslavu. Jen letos jsem se
dočkal nečekaného překvapení – návštěvy členky Sboru pro občanské záležitosti při OZ Mníšek. Vedle upřímných slov jsem obdržel i vkusnou mníšeckou
gratulaci. Z milé pozornosti jsem se nemohl hned tak vzpamatovat. Proto srdečně děkuji touto cestou obecnímu zastupitelstvu a členům SPOZu i za tuto péči
o nás seniory z obce. Bylo to nečekané, tím také mile překvapivé. Jen těžko
hledám slova díků za tak silný citový prožitek.
Bohumír Blažek

NABÍDKA SENIORŮM
Chcete trávit příjemné chvilky se svými přáteli a známými jinak než dosud?
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, které sídlí v bývalé Lidové škole umění
v Palachově ulici (ze Šaldova náměstí po levé straně směrem k zámku) nabízí
možnosti. Každý den od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin po celý rok mohou
libovolní zájemci v kteroukoliv hodinu sami nebo se známými navštívit připravené prostory a mohou tak dát příležitost aktivně prožívat volný čas, případně
se i vzdělávat a poznávat s věkově stejnými lidmi, nebo utužovat dosavadní
přátelství.
Příklady: - každé úterý od 14 hodin si můžete přijít poslechnout příjemnou
hudbu za řízení pana Petra Valeše.
- každý čtvrtek ve druhém poschodí od 13,30 hod. je program s
názvem „Přijďte si hrát“. K dispozici je 100 různých her pro 2 – 4 hráče, např.
všechny nám známé již z mládí, také Scrabble, Rummiklub, kanasta a jiné.
- každou poslední středu v měsíci se konají od 16 hodin různé přednášky od zdravovědy až po ﬁlosoﬁi – každému podle jeho zájmu.
Využijte tyto příležitosti.
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INZERCE
BIKE 66
JÍZDNÍ KOLA – PRODEJ – SERVIS
Bergerovo náměstí 174, Stráž nad Nisou
Tel. 607 923 699
www.bike66.cz
jsme na Vaší cestě….

MASÁŽE
SPORTOVNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽ
odstraňuje únavu a bolest svalů
REFLEXNÍ TERAPIE
diagnostika z plozky nohou,
uvolnění krční páteře, ramen a zad, reponace hrudníku, uvolnění bederní pátěře a
pánve
Aktivuje činnost orgánů.
BAŇKOVÁNÍ
uvolňuje problémové partie
MOXOVÁNÍ
prohřívání křížových partií
MEDOVÁ MASÁŽ
detoxikuje a uvolňuje
VŠE S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM A ZAMĚŘENÍM NA PROBLÉMOVÉ PARTIE,
KONZULTACE A DOPORUČENÍ
kontakt: Agáta Drocić
mobil: 777 352 455
adresa: ul. Krátká 365, Mníšek
(z ul. Nádražní doleva – růžový dům)
e-mail: agataholeckova@seznam.cz

stránka 9

Faery-Island

J. Šmahel

3. díl Norröna

Náš trajekt se jmenuje Norröna a patří faerské společnosti Smyril
line. Norröna byla dána do provozu 28. května 2003 a je větší než její
stejnojmenná předchůdkyně. Na palubu se vejde 1490 pasažérů a 100
členů posádky. Pro bližší představu má trajekt včetně venkovní paluby
osm pater. V prvním, zcela pod vodou, je posilovna, sauna a bazén, ve
druhém a třetím jsou kajuty, lépe řečeno společná kupé třetí třídy (tzv.
couchette, kušet), kde bydlíme i my. Čtvrté a páté jsou spojeny v jedno
asi dvojnásobně vysoké, protože tu jsou stání pro auta a autobusy. Na
šestém je hlavní paluba s recepcí, barem, bufetem, restaurací a prodejnou. V sedmém je kromě kajut druhé třídy ještě restaurace a v osmém už
jen kajuty druhé a první třídy.
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Na trajekt nastoupilo několik set lidí a na hlavní palubě nastává chaos.
Všichni zmateně pobíhají sem a tam. Jedni hledají plán lodi, aby se zorientovali, druzí už berou útokem výtahy a ikdyž jsou čtyři, nestíhají zvládat
nápor. Další se vrhli na stewarda v recepci, který jim trpělivě zodpovídá
dotazy. Děti lítají sem a tam a pokřikují na sebe, aby se vzájemně informovali, co kde našli. S Jiřkou a Martinou nemáme chuť čekat, až se
prodereme k výtahům a jdeme po schodech.
Není to jednoduché najít si své kupé, obě paluby vypadají stejně, a
ani rozdělení na sektory situaci nezpřehledňuje. Navíc ke kupé vedou
vždy dvoje dveře s čísly kupé na magnetický zámek. Za nimi je chodba
do U na ní šest kupé. Některým nefungují magnetické proužky na kartách, takže musí nahoru do recepce, kde jim je steward buď překóduje,
nebo jim dá nové palubní lístky. Kupé jsou přibližně 3x4 m se šesti palandami a bez možnosti si někam dát, nebo pověsit věci. Jen u vstupu,
který tvoří červeno-zelené lítačky je malý oddělený prostůrek na jeden až
dva batůžky.
Po ubytování se s Tomášem, mým sousedem z autobusu, a ostatními
potkávám na palubě. Díváme se, jak uvolňují lana, jak trysky pod vodou
začínají chrlit vodu a trajekt se dává do pohybu. Je 20 hodin 10 minut
a odrážíme. Norröna couvá do úzkého ústí, kam se ještě musí stočit
doprava. Teprve na volném moři se otáčíme a plujeme na severozápad.
Využívám toho, že jsou všichni na palubě a jdu se konečně vysprchovat,
najíst a taky vyspat.
Spal jsem se dobře. Spoluspící jsou kupodivu i z našeho zájezdu.
Spacák jsem vůbec nepotřeboval, protože tu bylo dost teplo. Někteří toho
využili a na podlahu, ve které je topení, si rozprostřeli ručníky a přeprané
věci. Převaluji se asi do devíti a pak se jdu v rámci šetření potravin podívat, kolik stojí jídlo v bufetu Smyril café. Cestou vidím kolegy, jak se cpou
zmuchlanými řízky, okoralými chleby, znovu přetavenými sýry. K tomu
drcené sušenky a zapíjí to tři dny starou kávou z termosky.
Smyril café je samoobsluha a názvy jídel jsou pouze dánsky. Nevadí.
Něco zkusím nabrat a u pokladny uvidíme. Dal jsem si na talíř jogurt,
obložený chleba, čerstvou housku, šunku, sýr a horkou kávu s mlékem ve
velkém hrnku za 60 dánských korun. Fajn. Cítím se královsky a vychutnávám si vydatnou snídani. Venku na palubě potkávám Martinu s Jiřkou,
pak i Tomáše, jehož anketní lístek o kvalitách služeb společnosti Smyril
line byl včera vylosován a Tomáš vyhrál večeři pro dvě osoby. Byl na ní
s Jiřkou. V poledne máme breathing (nevím proč to Sen nenazývá česky
schůzka) s průvodci Oldou a Magdou, kde se dovídáme co nás čeká
příští tři dny na Faerských ostrovech, než se vrátí trajekt z Bergenu.
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