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červenec - srpen 2008

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Červenec - Červenec - úrody blíženec
Srpen – V srpnu již nelze slunci mnoho
věřit

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 9. července 2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek

81/07/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod čp. 254,
vč. stpč. 293, ppč. 1025/2 a 1024/7 v k. ú. Mníšek u Liberce na Krajskou
vědeckou knihovnu v Liberci.
82/07/08
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2008 – po provedeném
rozpočtovém opatření činí:
příjmy
25,452.397,- Kč
výdaje
25,452.397,- Kč
83/07/08
ZO projednalo a schválilo OZV č. 2/2008 – nahrazení přílohy č. l a 2 (pův.
vyhlášky 1/2006).
84/07/08
ZO projednalo a schválilo zařazení obce do územní působnosti MAS
Podještědí a bylo seznámeno se Strategií MAS pro období 2007 (2008)
– 2013 (Strategický plán LEADER).
85/07/08
ZO po předání požadovaných podkladů od zubní lékařky znovu projednalo
žádost o nákup rentgenu do zubní ordinace – nutno projednat způsob
ﬁnancování RTG – konečné rozhodnutí bude na příštím zastupitelstvu
obce.
86/07/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod parcely
pod chodníkem k ZŠ na Krajskou správu silnic LK a dále výkup dalších
parcel dle geom. plánu.
87/07/08
ZO projednalo znovuzařazení žádosti o změnu části ppč. 890/4 z ploch
pro výrobně technickou činnost na plochu pro výstavbu nízkopodlažních
RD do změny č. 5. ÚPO a se zařazením nesouhlasí. Zůstane výrobně
technická plocha.
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88/07/08
ZO projednalo a schválilo žádost manž. Prokopových st. o přidělení obec.
bytu v čp. 244 – přízemí.
89/07/08
ZO ruší usnesení z 6. 12. 2005 – bod 25, týkajícího se daru manž.
Heleny a Pavla Volfových (ppč. 747/19 v k. ú. Mníšek u Liberce) a bod 26
týkajícího se daru manž. Zdeny a Pavla Prokopových (ppč. 747/10 v k. ú.
Mníšek u Liberce). Pozemky měly být využity na vybudování přístupové
komunikace. Toto usnesení se nahrazuje usnese-ním č. 148/11/07 ze
14. 11. 2007 – ZO neschválilo spoluﬁnancování výstavby komunikací a
inž. sítí do stávajících i nově vznikajících ploch v soukromém vlastnictví,
určených ÚPO Mníšek k zastavění, z rozpočtu Obce Mníšek.
90/07/08
ZO ruší usnesení č. 66/05/08 ze dne 14. 5. 2008 (ZO neschválilo prodej
ppč. 315/3, 537/3, 1329, 1331/1, 1336, 1339/1, 1340/2, 1355/1 a 1361/1
v k.ú. Fojtka) a schvaluje prodej uvedených pozemků dle smlouvy z
10.6.2002.
91/07/08
ZO souhlasí s budoucím bezúplatným převodem pozemků v k. ú. Nová
Ves pod vybudovaným vodojemem na Obec Mníšek
92/07/08
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o budoucím prodeji ppč.
1346/1 a 1346/2 v k. ú. Mníšek u Liberce za předpokladu, že budou obci,
na základě schválené změny č. 5 ÚPO Mníšek, převedeny Pozemkovým
fondem.
93/07/08
ZO jmenovalo náhradního ověřovatele zápisu p. Zítku.
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 přátelé, spoluobčané,
tato doba je většinou z nás, vnímána jako čas odpočinku, výletů a různých zábav. Snad právě proto se nechci rozepisovat o tom, jak vandalové
v dolním Mníšku pomalovali čekárnu, informační tabuli obce atd.
Jenom Vás prosím, milí spoluobčané, abychom společně věnovali
zvýšenou pozornost ochraně našich majetků, abychom nebyli lhostejní k
projevům vandalizmu i k ostatním nectnostem v obci.
Roman Slezák
Poznáváte se na této fotograﬁi?
Jestliže jste na této fotograﬁi s někdejším ředitelem Jaromírem Stejskalem právě Vy, tak neváhejte a přijďte si pro malý dárek na obecní úřad.
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HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Každé úterý od 18.00 do 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ Mníšek
Cvičení pro každého !
posilování
protahování
zdravotní tělocvik
S sebou:
Zahájení:

značka: aby záda nebolela

podložku, pruž. obuv, pití
v říjnu 2008

Cvičení povede: Lenka Šebová

Vstupné: 30,- Kč

OZNÁMENÍ
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 bývalé ﬁrmy MOMENT ( na místě jsou kontejnery na tříděný odpad )
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HEZKÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE
Sobota 24. května 2008 byla pro několik rodin naší obce slavnostnějším dnem. Na OÚ
jsme vítali naše malé občánky. Přivítáni byli Zdeněk Čikl, Tereza Skřivánková, Zuzana
Čepičková a Karolína Zábranská. Příjemným zpestřením obřadu bylo vystoupení dětí
ZŠ pod vedením paní učitelky Blanky Štolfové. O dobrý průběh se postarali samotní
občánkové se svými rodiči a celou řadou rodinných příslušníků. Úsměvy i slzičky těch
nejmenších, v některých chvílích i těch dospělých, byly zaznamenány několika kamerami
a fotoaparáty. Záběry byly skutečně zdařilé a každá rodina dostala dle svého osobního
výběru 10 ks fotograﬁí zdarma jako další dárek OÚ našim nejmenším.
Organizátoři obřadu děkují všem přítomným za jejich účast a našim občánkům a jejich
rodičům přejí na cestě životem jen to nejlepší.
Příští Vítání občánků je plánováno na první polovinu měsíce října. Věříme, že nebude
poznamenáno stínem neúčasti některých pozvaných rodin, jako tomu bylo v květnu. Myslíme si, že Ti nejmenší, pro které je především obřad určen, by se rádi zúčastnili, zatím
co my dospělí, kteří máme tu moc se za ně rozhodnout, se někdy rozhodneme v jejich
neprospěch.

TŘIĎTE ODPAD!!

Václav Harmáček

Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly atd.
Prosím, nevhazujte:
Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a
hygienické potřeby.
Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy,
tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte:
Keramiku, porcelán, autoskla, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr PET lahví
Do žlutých nádob můžete odhodit PET lahve od nápojů – prosím nezapomeňte je sešlápnout !
Prosím, nevhazujte:
Žádné jiné plasty.
Sběr nápojových kartonů
Do oranžových nádob můžete odhodit nápojové kartony – Tetra Pack od mléka mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin – vyprázdněné, vypláchnuté a stlačené
Zároveň připomínáme, že termín pro zaplacení druhé poloviny poplatku za odpad
je do 30. 9. 2008 - týká se občanů, kteří platí poplatek ve dvou splátkách.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Tuto téměř pravidelnou rubriku Mníšeckého zpravodaje jsme pro toto vydání rádi zařadili pod název Žili mezi námi. Bohužel. Důvodem je náš zájem připomenout nejen pamětníkům, ale celé naší veřejnosti mimořádně příkladnou
pracovně i charakterově vyrovnanou manželskou dvojici jakou byli Jan a Marie
Šmatlánovi.
Oba se narodili a jako svobodní žili v obci Telecí na Českomoravské vysočině.
Drsnější ráz přírody asi kladně poznamenal jejich charaktery. Oba byli mimořádně pracovití, čestní, vzorní rodiče a příkladní pracovníci. Po uzavření sňatku 28.
října 1946 se přestěhovali za prací do Varnsdorfu. Pan Šmatlán tam nastoupil do
mlékárny jako expedient.
Vraťme se o plných 50 let zpět do roku 1958, kdy se tito manželé se dvěma
dcerami základního školního věku Marií a Janou přihlásili na inzerát ředitele naší
školy. Byli vybráni a přijati na místo školníka a uklizečky tehdejší základní devítileté školy a k obsazení školnického bytu v budově ZDŠ. Čas velmi brzy ukázal,
jak správné to bylo rozhodnutí, jaké to bylo téměř požehnání pro naši školu na
příštích 19 let. Za tuto dobu se ve školních lavicích vystřídaly víc než 2 celé
devítileté žákovské generace. K tomu ještě nutno připočíst řadu tehdejších dětí,
které měly to štěstí poznat pana školníka Šmatlána a jeho ženu i po kratší dobu,
třeba jen na jeden rok, či dva až do 1. května 1977, kdy oba manželé odešli na
zasloužený odpočinek. Při tom každý školní rok navštěvovalo školu o dost více
než 200 dětí. Tolik vnímavých i rošťáckých žáčků se s ním denně od samotného
rána setkávalo v šatně a na chodbách školy, kde svojí rozvážnou moudrostí a
laskavostí blahodárně působil na formování jejich vztahu k pořádku a disciplíně. Ke všem projevoval až otcovský vztah, včetně úměrně milé přísnosti, ale i
shovívavosti a často legrace. Tím získal přirozenou autoritu. Dokázal s dětmi
špásovat, i je kárat, poskytnout jim dobré rady, které vedly ke spravedlivému
vyřešení i těch malých dětských problémů. Denně se ještě před příchodem dětí
do tříd i v šatně pod jeho vlivem vytvářela správná pohoda, zklidnění a chuť do
školní práce.
Oba manželé se vzorně starali o pořádek ve školní budově i v přilehlém okolí.
Byl velmi znamenitým sekáčem kosou, což bylo přínosem pro naší školu. Zelené plochy kolem budovy a malého školního hřiště pod břehem jeho sekáčskou
zdatnost často potřebovaly. A nejen to. Pan Šmatlán svoji dovednost uplatňoval i
na obecních pozemcích, protože se rád zúčastňoval rodičovských brigád na plochách u původního školního pozemku. A byly to plochy značně veliké. Poznával
se tak s rodiči dětí i s občany obce, což bylo lidmi velmi kladně hodnoceno.
Jeho nelehkou osobní ctižádostí bylo, kromě každodenní pečlivé práce své i
kolektivu uklizeček, které řídil, vzorně připravit třídy a celou budovu během každých prázdnin. A práce to nebyla ani lehká, ani časově snadno proveditelná už
proto, že jeho chloubou a ctižádostí bylo, jak sám říkal: „Parkety ve všech místnostech školy musí být žluťounké jako housata na jaře.“ A byly. Zahajovat práci
v takovém prostředí bylo radostí, až svátkem, jak pro učitele, tak pro děti i pro
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rodiče. Nebyla to mimořádná akce. Tak vypadala škola po každých prázdninách
i po dnech volna. Nutno přiznat, že bylo od žáků dost těžké tento stav udržet po
delší dobu.
Z dnešního pohledu se v myšlenkách dere do popředí další nelehký úkol pana
Šmatlána - zajistit každé ráno odpovídající teplo ještě před příchodem dětí. Zatápět musel ve 4 hodiny ráno, roztopit kotel, o který se ve vlastním zájmu musel
během roku pečlivě starat. Žádné časové spínače a jiná automatická zařízení
nebyla. Tomu předcházela každoroční práce se skládáním 200 – 300 q uhlí.
Část k uložení do školní uhelny, část záměrně k ponechání na hromadě před kotelnou. A odpoledne vybírání a vyvážení popela na břeh ve školním dvoře. Teplo
bylo vždycky. Co školníka a ředitele školy každým rokem trápilo, byly od žáru
ulomené, tvarově zalomené, plameny ošlehané šamotové tvárnice ve vnitřní vyzdívce kotlů. Odstranění znamenalo složitě rozebrat dva velké kotle, vyměnit
několik kusů tvárnic a zpět složitě a časově náročně vrátit kotle do původního
stavu. Pro obec bylo náročné i ﬁnanční vypořádání. Způsob vyřešil pan Šmatlán
odvážným a riskantním nápadem. Všiml si, že mezi žáky jsou šikovní chlapci,
drobnějšího vzrůstu, kteří by mohli prolézt přikládacím otvorem do útrob kotlů
a podle jeho rad vyměnit tvárnice. S ředitelem školy dlouho rozvažovali, zda si
mohou tuto cestu troufnout, vždyť by mohla být i trestná a pro hochy nebezpečná. Po dlouhém přemítání se rozhodli pro zkoušku. Kluk jim předvedl bravurní
průlez tam i zpět. Bylo rozhodnuto. Časově krátká oprava byla pak použita i v
dalších letech ještě několikrát, snad každé prázdniny. Pokaždé oba dospělí trnuli
po dobu výměny tvárnic strachem. Naštěstí se nic nepřihodilo, ale riskantní to
bylo. Co člověk neudělá pro úsporu obecních peněz, i když to byla práce pouze
pro odborníky. A nejen to. Možná, že to byla pro jednoho hocha i motivace k
budoucímu povolání. Oním šikovným klukem byl dnešní náš školník Vladimír
Votruba.
Prospěšnost lidského života by se měla měřit tím, co dobrého bylo vykonáno
pro dobro všech. V tomto směru může být život obou manželů Šmatlánových
vzorem. Nepodařilo se vyčerpat všechny jejich zásluhy a není to ani cílem. Chtěli
jsme jen pamětníkům a veřejnosti připomenout, že mezi námi mnoho let žili tak
dobří lidé, které jejich povolání přivedlo na správné místo: mezi děti, které si tak
mohly ze své školy pod vlivem nejbližších dospělých vzít mnoho dobrých příkladů do života.
(Pan Jan Šmatlán se narodil 25. listopadu 1912, zemřel 22. ledna 1985 ve
věku 73 let, paní Marie Šmatlánová se narodila 16. února 1922, zemřela 15.
listopadu 1993 ve věku nedožitých 72 let. Zbytek svého života prožili mezi námi
v Mníšku.)
Mgr. Ladislav Ulrych

Opětovná výzva k občanům a příznivcům obce Mníšek.

Není to poprvé, co redakční rada vyzývá veřejnost ke spolupráci na tvorbě obsahu
našeho Mníšeckého zpravodaje. Bohužel bez odezvy. Jsme přesvědčeni, že se přátelíte,
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že máte kamarády, sousedy a známé, jejichž volný čas je naplněn činorodou činností
v oblasti koníčků a rozšiřování vlastního rozhledu. To přece stojí za zveřejnění, neboť
příklady táhnou. Přijďte nám o nich povědět, nebo raději napište v klidu domova o těch
lidech, jejichž zájmy stojí za následování, nebo alespoň za zveřejnění. Vděčni nebudou
jen členové redakční rady, ale jistě i čtenáři zpravodaje. Děkujeme.

INFORMACE

Redakční rada MZ.

Oznamujeme občanům, že od 1. 7. 2008 zahájilo svoji činnost
„Středisko služeb Mikroregion Jizerské Podhůří „
(provozování vody)
se sídlem na Obecním úřadě Mníšek
Kontaktní adresa: Středisko služeb Mikroregion JP
Oldřichovská 185, Mníšek, 463 31 Chrastava
Telefon: 482 311 728
Pracovníci: pan Milan Mádle, pan Petr Effenberger
(mjp.voda@obec-mnisek.cz),
paní Lada Zimová - účetní (lada.zimova@obec-mnisek.cz)
Provozní doba: Po a St 8.00 – 17.00 hod., Pá 8.00 – 12.00 hod

ZÁJEZD NA ZAHRADU ČECH V LITOMĚŘICÍCH
Obecní úřad Mníšek pořádá dne 20. 9. 2008 zájezd na Zahradu Čech.
Odjezd v 8.00 hodin od OÚ v Mníšku, dále pojede autobus do Fojtky a bude zastavovat na každé zastávce ČSAD. Kdo by měl zájem zastavit v dolním Mníšku
u Autoplachet, nechť na to upozorní při placení zájezdu na OÚ. Cestou nejdříve
zastavíme na nákup dobrého pečiva v soukromé pekárně v Trnovanech.
Zájemci se jako vždy hlaste u pracovnic OÚ, které od vás budou vybírat příspěvek 100,- Kč. Vstupné na výstaviště si bude každý platit sám, pro pracující je
vstupné ve výši 80,- Kč, pro studenty a důchodce je 50,- Kč a pro děti do 15ti let
30,- Kč.
Vladimír Vacek

OČKOVÁNÍ PSŮ
Dne 2. 9. 2008 proběhne očkování psů na obvyklých místech
( 1 vakcína 60,- Kč ).
Mníšek
Fojtka

18.00 – 19.00 hod.
19.00 – 19.15 hod

Očkování provede MVDr. Červený, se kterým má Obecní úřad Mníšek uzavřenou smlouvu.
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Faery-Island

J. Šmahel

6. díl: Na sever, na sever a na j....vlastně na Island
Dnes odpoledne opouštíme Faery a vyplouváme směrem na sever na Island. Jenže než
se tak stane, musím nějak zabalit všechno, co se nachází uvnitř stanu. Bydlím v něm
sám, a tak mám spoustu místa na odkládání věcí. V deset ráno plně naloženi odjíždíme
do Kirkjubøuru (kirkjuberu) na jihu hlavního ostrova Streymoy.
Na tomto místě se pravděpodobně usadili první osadníci – irští mniši. Kirkjubøur má
výhodnou polohu, protože sem mořský proud přináší dřevo. Na konci vesnice je dodnes
obydlený statek Roykstovan, hned u něj na pobřeží kostel sv. Olafa a dál, na úpatí skalní
stěny stojí ruiny katedrály sv. Magnuse.
Katedrálu začal stavět ve druhé polovině 13. století biskup Erlendur, který proslul svou
krutostí, snahou o rekatolizaci protestantského obyvatelstva a nelítostným vymáháním
peněz na stavbu katedrály. Ta ale nebyla nikdy dokončena. A když 6. února 1772 západní
stěnu, kde se stavělo točité schodiště do zvonice, zbořil sesuv blízké skalní stěny, stavba
se úplně zastavila.
Přímo na pobřeží stojí kostel sv. Olafa z 12. století, původně dřevěný. Vstup do kostela
tvoří zvo¬nice a mohutné dřevěné dveře. Interiér je jednoduchý. Prosté dřevěné lavice
a pod nimi topení, místo oltáře je na zdi freska a před ní stůl s biblí. Při poslední rekonstrukci kostela1989-90, zde dělníci nalezli hrob biskupa Erlendura a jeho biskupská hůl
je zde vystavena.
Před kostelem stojí 900 let starý statek Roykstovan. Statek stále funguje a jeho majitelé
ho udr¬žují v bezvadném stavu. Přístupové cesty k němu jsou lemovány žebry z velryb.
Dům je dřevěný s trávovou střechou a z jedné poloviny v něm majitelé zřídili muzeum
života na Faerské farmě. Hlavní místnost s kamny, mohutným stolem a původním vybavením z různých dob včetně stoliček z velry¬bích obratlů, nemá okna. Pouze v sedle
střechy je zasklený otvor, kterým původně odcházel kouř z ohniště.
V poledne odjíždíme do Tórshavnu, kde máme do čtyř hodin volno. Procházíme se městem křížem krážem, nakupujeme v supermarketu nějaké jídlo, hlavně chleba. Martina s
Jiřkou nevy¬nechali místní lékárnu (s profesních důvodů). Prohlížíme si budovu radnice,
parlamentu, nábřeží a přístav. Pak zamíříme na kopeček s nějakým památníkem. Je tu
dobrý rozhled po okolí. Ve čtyři se scházíme u autobusu v přístavu. Vyndáváme si spacáky, jídlo a jiné potřeby, důležité k přežití noci. Na trajekt nás pouští až v pět hodin. Je tu
ještě jeden zájezd z Čech, ale ti jeli přes Polsko, Švédsko do norského Bergenu a odtud
trajektem.
Když jsme našli naši kajutu, poněkud nás to vyděsilo. Kupé je stejně velké jako to pro 6
lidí, s tím rozdílem, že tady je 9 lůžek. Mezi nejvrchnějším lehátkem a stropem je asi 90
cm. Závidím i sardin¬kám, protože spím nahoře.
V osm večer máme na sedmé palubě informativní schůzku ohledně zítřejšího programu
po přistání na Islandu. Mimo jiné si posouváme čas o jednu hodinu dozadu. Moře je sice
neklidné, ale ne moc. Docela příjemně to houpá a houpá až...až jsme z toho všichni
usnuli.
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