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Rok 2018

Rozsvícení vánočního stromu
Vážení občané Mníšku a Fojtky,
srdečně Vás zveme na 10. společné rozsvícení
vánočního stromu, které se bude konat
v neděli 2. prosince 2018 v 17.00 hodin
na prostranství u kostela sv. Mikuláše v Mníšku.
Předvánoční atmosféra bude obohacena vystoupením
žáků ze základní školy a dě z mateřské školky.
Letos poprvé za námi přijde i Mikuláš, anděl a čer .
Řeknou‐li dě básničku, dostanou sladkou odměnu.
Dě , přineste vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby,
zvonečky, rolničky nebo řetězy, kterými ozdobíme
náš vánoční stromeček.
Na zdraví, štěs , lásku a spokojenost
si dospělí připijí svařákem
a dě čajem.
starosta obce

Kupóny na svařák při
rozsvěcení vánočního
stromečku .
odstřihněte a předložte ve
stánku
1 ks svařeného vína

odstřihněte a předložte ve
stánku
1 ks svařeného vína

Informace ze školky
Haloooo, haloooo…neseme vám zprávičky z naší krásné školičky!
Do školky v Mníšku nastoupilo k 1. září 30 nových dětiček. Školní rok
ve školce se také začal změnami ve složení pedagogického personálu,
které je následující: Rozárka – paní učitelky Madla a Zdenča,
asistentkou pedagoga je v této třídě Jíťa. Vendelín – paní učitelky Alča
a Anička, asistentkou pedagoga je v této třídě Janča. Doubravka – paní
učitelky Markéta a Šárka. Amálka – paní učitelka Mirka a asistentkou
pedagoga je v této třídě Andrejka. O naše plná bříška se stále moc dobře
starají paní kuchařky Soňka a Andrea. O čistotu naší školky velmi
pečlivě dbají Marta, Pavla a Lída.
Od října začaly probíhat nadstandardní aktivity, které naše školka
nabízí: Bříšní tanečky, Logopedický kroužek, Přírodovědný kroužek,
Angličtina, Sboráček „Mníšáček“, Solná jeskyně s pohybovou
průpravou. Zúčastnili jsme se týdenního Cyklistického kurzu v areálu
Vesec. A až se rok přehoupne, budeme pořádat pro změnu týdenní
lyžařský výcvik v Bedřichově na Dolině.
A teď informace z jednotlivých tříd:
Třída Doubravka a Amálka
Od začátku školního roku, kdy nám nastoupilo 18 nových dětiček, jsme
je s úspěchem zapojily do kolektivu, naučily je základní pravidla soužití
u nás ve třídě. Učíme se básničky, písničky, dramatizaci pohádek,
tanečky, které dále využijeme při besídce. Také pracujeme s
interaktivní tabulí, digitálním mikroskopem, robotickými včelkami aj.
Seznamujeme se s rodiči při společných tvořeních. V Doubravce již
proběhlo v měsíci říjen Jablíčkování a podzimní tvoření, čeká nás
vánoční tvoření věnců a svícnů, vánoční besídka a také vánoční prodej
ve škole.
Paní učitelky Markéta, Šárka a Mirka
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Třída Vendelín
Vendelín je od loňského roku zaveden jako předškolní oddělení. Proto
jsou zde i letos děti, které příští školní rok společně vkročí do 1. třídy.
Budeme se snažit, aby děti byly připravené tak, aby jejich start v 1. třídě
nebyl těžký. Budeme rády nápomocny rodičům, kteří uvítají naše rady
ve vedení svých dětí. Někteří rodiče mívají obavy, zda jejich dítě dobře
zvládne začátek školní docházky, ale nebojte se, společně vše
zvládneme. Ve školce se snažíme vést děti k samostatnosti a chceme,
aby každý den zde byl originální. V tom nám pomáhají témata, kterým
se věnujeme. Ukazujeme dětem, jak je svět a život kolem nás pestrý.
Chodíme každý den ven – na procházky po okolí. Děti si oblíbily „
ostrov“ na louce za fotbalovým hřištěm, kde rády kutí, staví a vaří.
Hned v září jsme měli možnost zúčastnit se projektu – „Odpad může být
i poklad“, který pro nás připravily lektorky z Ekocentra v Hejnicích.
Setkání probíhalo celý měsíc vždy1x týdně. Děti se formou pohádky
dozvěděly, že je lepší odpad třídit, než vše vyhodit do jednoho koše.
Také, že je lepší vyřazenou hračku třeba někomu darovat, než ji vyhodit
do popelnice – šetříme tím naše životní prostředí. A úplně nejlepší je, z
takového odpadu něco vyrobit. My jsme vyráběli loutky – tělo z PET
lahve, z vařečky obličej, rýže sloužila jako náplň do těla a z igelitových
sáčků nebo starých hadříků – oblečky. Moc nás to bavilo. S loutkami
jsme pak na závěr projektu hráli divadlo.
Tématu o odpadech se ještě ve Vendelínovi budeme věnovat.
Společně jsme navštívili prvňáčky v ZŠ Mníšek. Zde jsme byli přítomni
na hodině českého jazyka, kde nám prvnáčci ukázali, jak už umí přečíst
dvě písmenka dohromady. Třídní učitelka prvnáčků, paní Mgr. Blanka
Štolfová, naše předškoláčky pěkně zapojila a ptala se jich, jestli už znají
nějaká písmenka. Někteří předškoláci už některá písmenka poznají
a pojmenují je. Můžeme se pochlubit, že i díky paním učitelkám z
Rozárky a Doubravky, ale zajisté také díky rodičům, se už téměř všichni
předškoláci umí podepsat. Byli jsme také na hodině hudební výchovy,
kde nám prvnáčci zazpívali písničku – Kočka leze dolů a potom jsme
zase my zazpívali prvnáčkům – Psí kusy. Bylo to milé setkání dětí, které
se v loňském roce potkávaly v MŠ.
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Na konci října se také naše děti, které zpívají ve Sboráčku „Mníšáček“,
zúčastnily vystoupení u příležitosti oslav vzniku republiky.
Kromě jiných aktivit, které se odehrávají bud přímo nebo mimo MŠ,
jsme v nedávné době měli podzimní tvořivé setkání s rodiči. Připravené
pohoštění mizelo v bříškách dětí a maminky tvořily: svícínek –
ozdobený vylisovanými listy, vázu – omotanou přízí a foto rámeček.
Setkání bylo milé v hojném počtu. Maminky si pochvalovaly, jak u
činnosti přestaly myslet na starosti.
Také jsme společně pekli Svatomartinské rohlíčky, které se dětem
velice povedly. A to nám připomíná, že čas letí jako voda a s dětmi
dvakrát rychleji. Ani se nenadějeme a je tu pomalu čas adventu. Těšíme
se společně a také se chystáme na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla.
Pilně se připravujeme na vánoční besídku, při které se pochlubíme
našim maminkám, tatínkům a vůbec…všem příbuzným, kteří za námi
do naší školičky zavítají.
Paní učitelky Alča a Anička
Třída Rozárka
V září jsme u Rozárek přivítali nové děti a celý měsíc věnovali adaptaci
na prostředí MŠ. Děti se učily školková pravidla, učily se pracovat v
Centrech aktivit a našly si mezi novými dětmi kamarády. Na
vycházkách jsme poznávali okolí MŠ. Navštívilo nás poprvé Divadélko
Koloběžka s pohádkou Hurá na prázdniny. Na konci měsíce jsme
vyrazili s dětmi do tělocvičny ZŠ, kde jsme si společně zacvičili a
pořádně protáhli tělíčka.
V říjnu už jsme měli akcí více, první návštěvu Solné jeskyně, pohádku
divadélka Koloběžka - O Červené Karkulce, exkurzi na dispečink
Záchranné služby a základnu Záchranné služby a začaly také všechny
zájmové aktivity, které naše školka nabízí – Angličtina, Břišní tanečky,
Logopedie a Přírodovědný kroužek.
V říjnu jsme také s Rózičkami byli pouštět draky, vydali jsme se
poznávat Mníšek..fotili jsme významá místa obce a nakonec jsme si z
obrázků sestavovali plánek obce.
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Proběhlo také podzimní tvoření s rodiči, které se velmi vydařilo.
Rodiče s dětmi si vyrobili svícny z přírodnin a vydlabali dýně. Tvoření
jsme zakončili stezkou s úkoly po školce za svitu svíček.
Děti z Rozárky vystoupily také se školkovým Sboráčkem „Mníšáček“
na Oslavách ke 100 letům založení republiky, které se konaly na třech
místech v Mníšku.
Měsíc listopad jsme zahájili zdravotní přednáškou Zdravý zoubek, při
které studentky Střední zdravotnické školy v Liberci dětem názorně
ukázaly, jak správně pečovat o chrup. V listopadu také proběhlo u
Rozárek zábavné Strašidlácké dopoledne. Děti v maskách soutěžily,
plnily strašidlácké úkoly a maminky jim připravily samé dobrůtky,
inspirované strašidelnou tématikou. Opět jsme navštívili Solnou
jeskyni a shlédli pohádku Divadélka Koloběžka - Jak šel Kuba do
pekla.
Děti ze Sboráčku „Mníšáček“ v nejbližší době vystoupí na „Posezení se
starostou“ v hospůdce Na hřišti v Mníšku. Čeká nás také vystoupení na
Rozsvěcení vánočního stromečku v Mníšku a na Vánočním jarmarku
ve škole, kde budeme s dětmi prodávat i naše výrobky. Navštíví nás
Mikuláš s andělem a čertem, proběhne vánoční tvoření s rodiči a celé
toto krásné období zakončíme Vánoční besídkou.
Paní učitelky Madla a Zdenča
My už se v naší školce těšíme na blížící se období adventu. Chystáme se
na Adventní tvoření s rodiči, připravujeme vánoční pásma na besídky,
vyrábíme překvapení na vánoční jarmark do ZŠ. No, čeká nás spousta
práce, ale na přicházející období se všichni velice těšíme.
Přejeme všem čtenářům klidné prožití nastávajícího období, které by se
mělo nést v duchu klidném a pohodovém.
Kolektiv MŠ v Mníšku
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Nový školní rok je v plném proudu
V pondělí 3. září budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok
2018 – 2019.
V průběhu prázdnin se vylepšovalo prostředí školy. Byly opraveny
podlahy v několika třídách a nově vymalovány chodby školy a družiny.
Velmi oceňujeme vstřícnost zřizovatele k potřebám základní i mateřské
školy.
V letošním školním roce evidujeme 212 žáků, z toho 134 žáků na
prvním stupni a 78 na druhém stupni. K základnímu vzdělávání
nastoupilo 27 prvňáčků, kteří se sžívají s prostředím školy a postupně si
zvykají na nové povinnosti. Žáci 9. třídy se zase budou rozhodovat o
své další budoucnosti. Čeká je tedy poslední rok povinné školní
docházky, kdy se budou v jednotlivých předmětech připravovat na
přijímací zkoušky na střední školy či učební obory. V novém školním
roce opět pokračuje plavecký výcvik v libereckém bazénu. Účastní se
ho žáci 2. a 3. třídy.
Naše škola je zapojena do různých projektů. Pokračujeme v evropském
projektu Inkluzivní škola – učíme se společně, dále v projektu Šablony
I., který se chýlí ke konci a následovat bude projekt Šablony II. Dále je
naše škola zapojena do projektu Sportuj ve škole.
Od října pracuje ve škole 14 kroužků, které vedou většinou
učitelé. Vzhledem k tomu, že je o ně velký zájem, museli jsme některé z
nich otevřít hned několikrát. Například kroužek keramiky I., II., III. a
IV. Ve škole fungují tyto kroužky: sportovní hry, kroužek zábavné
logiky a deskových her, dramatický kroužek, kroužek anglického
jazyka pro 1. třídu, angličtina hrou pro 2. třídu, tanečky s Alymirkou,
kroužek fotbalu, kroužek vybíjené, sboráček a kroužek věda nás baví.
Hned v září zaznamenala naše škola několik úspěchů. Blíže
v samostatném článku Mníšecká děvčata a móda. Děti ze školní
družiny I. oddělení pod vedením paní vychovatelky Jany Deduchové,
se úspěšně zúčastnily soutěže na téma „Vesmírný Ještěd“, kterou
vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje k výročí vybudování nového
Ještědu. Na realizaci výtvarného díla se podílely všechny děti. Odměnu
dětem osobně předaly organizátorky soutěže u nás ve škole.
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A co připravujeme? Od listopadu se zapojily děti školní družiny II.
oddělení pod vedením paní vychovatelky Lenky Koprnové do
příhraničního projektu "Kmotři potoků". Projekt je realizován ve
spolupráci čtyř středisek ekologické výchovy v Libereckém kraji a
Technické univerzity v Liberci (TUL) na české straně a Pozemkového
spolku „Oberlausitz“ na straně německé. V sobotu 8. prosince to
budou tradiční Vánoční slavnosti – Staročeské vánoce. V den
jednodenních pololetních prázdnin, v pátek 1. února, navštíví žáci 1.
stupně „Ledovou Prahu“, kdy jsou vstupy do pražských muzeí a
některých institucí zdarma. V únoru také pojedou žáci 1. i 2. stupně na
zimní pobyt spojený s lyžařskou průpravou. Dále pokračujeme
společně se ZŠ Dobiášova v Liberci ve výměnném pobytu žáků našich
škol a holandské školy v Amersfoortu
Mezi další pravidelné aktivity školy patří například účast v projektech
Noc s Andersenem, nebo Celé Česko čte dětem. Žáci prvního stupně
absolvují již 12. ročník soutěže o nejlepšího sportovce roku, která
sestává z nejrůznějších disciplín.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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MNÍŠECKÁ DĚVČATA A MÓDA
Školní rok se ještě pořádně nerozeběhl a my už slavili úspěch. Letos v
září se dívky z naší školy (ze 7., 8, a 9. třídy) zúčastnily celostátní akce
nesoucí název Oděv a textil Liberec 2018. Jednalo se o 5. ročník
soutěže v textilní tvorbě. Paní učitelka přihlásila čtyři módní kolekce –
Modré mámení, Red and white, Třpytivý mix a Bubli, bubli, bubliny.
Celkem 14 děvčat předvedlo své modely v budově G na Technické
univerzitě v Liberci. Kolekce s názvem Bubli, bubli, bubliny obsadila
krásné 3. místo a kolekce Red and white obdržela speciální cenu
Divadla F.X.Šaldy.
Úspěch nás samozřejmě potěšil. K tomu jsme získaly cenné zkušenosti
a také viděly mnoho zajímavých modelů nejen v naší kategorii ZŠ, ale
také v kategoriích středních škol, kde bylo na co se dívat. Kromě toho
jsme si mohly prohlédnou výstavu výtvarných prací s návrhy módních
oděvů na téma Móda kosmického věku. Nechybělo ani občerstvení a
různé doprovodné akce, jako ukázka předení na kolovrátku, tvorba a
prodej šperků...
Věříme, že nás neopustí nadšení a zúčastníme se i dalšího ročníku.
Mgr. Jitka Šafková, Jana Deduchová
a děvčata
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Dozvuky módní přehlídky
V září jsme Vás na našich stránkách informovali o účasti děvčat na 5.
ročníku soutěže Oděv a textil Liberec. Pochlubili jsme se úspěchy a rádi
se pochlubíme znovu. Byli jsme osloveni, zda bychom mohli vítězné
modely zapůjčit organizátorům soutěže. Ti uspořádali výstavu, kde si je
můžete prohlédnout zblízka. Vernisáž se konala 3.října v Domě českoněmeckého porozumění v Jablonci nad Nisou v Rýnovicích. Kromě
našich modelů z kolekce Bubli, bubli, bubliny je zde k vidění kolekce,
která obsadila první místo. Nechybí ani fotograﬁe ze soutěže a mnoho
výkresů s módními návrhy. Mimo to je tu kavárnička, kde můžete
posedět nad šálkem lahodné kávy či čaje.
Výstava potrvá do 26.10.2018
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O pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 2018
Dne 29. 5. 2018 se na ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou konal již IV.
ročník všestranně pohybové soutěže O pohár Mikroregionu Hrádecko –
Chrastavsko pro žáky 1. stupně. Hlavním pořadatelem soutěže byl svazek 10
obcí Mikroregionu, v jehož čele stojí předsedkyně paní Jana Mlejnecká,
starostka Chotyně. Za přítomnosti všech starostů obcí si žáci z jedenácti škol
Mikroregionu změřili síly v pěti disciplínách – skok daleký, hod kriketovým
míčkem, štafeta, sprint na 50 m a šplh na tyči. Žáci soutěžili v šestičlenných
smíšených družstvech složených z žáků 1. – 5. třídy.
Naši sportovci z 1. až 5. třídy (E. Kohoutová, H. Kouřil, M. Stebel, K. Löbl, T.
Studená, M. Löbl) vybojovali v tvrdé konkurenci krásné třetí místo.
Našim bronzovým sportovcům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou
reprezentaci školy obou obcí (Mníšek a Oldřichov v Hájích).
Mgr. Eva Vejrová
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VÝMĚNNÝ POBYT HOLANDSKO 13. – 19. 5. 2018
V rámci spolupráce ZŠ Mníšek, ZŠ Dobiášova Liberec a t´Hooghe
Landt Amersfoort se žáci 8. - 9. ročníku naší školy zúčastnili v doprovodu
paní učitelky Evy Ježkové výměnného pobytu v Amersfoortu.
V pondělí brzy ráno jsme zaparkovali u zábavního parku Walibi, kde
jsme posnídali napečené bábovky a další dobroty od maminek a vyrazili vstříc
atrakcím. Celý den se na nás usmívalo slunce a my vstřebávali dávky
adrenalinu. V 17:30 nás zájezdový autobus, zapůjčený Slovanem Liberec,
dovezl ke škole v Amersfoortu. Tam si nás přebrali naši holandští přátelé.
Úterní program probíhal ve škole, kde se naši žáci zúčastnili výuky
předmětů dějepisu, chemie a zcela nového předmětu, zaměřeného na kulturu a
životní prostředí. Dopoledním aktivitám předcházelo přivítání ředitelem
školy. Odpoledne jsme se přesunuli do centra města, kde jsme absolvovali
další aktivity: projížďku grachty – kanály, výstup na téměř 100m věž Onze
Lieve Vrouwetoren, a prohlídku města. I tento den jsme si mohli užívat
slunného počasí. V 17h jsme se v doprovodu holandských partnerů opět vrátili
na večeři do rodin. Středeční den nás čekal celodenní výlet do Amsterdamu,
zatímco holandská skupina žáků zamířila do školy. V metropoli jsme nejprve
zavítali na tradiční květinový a sýrový trh a pak jsme se přesunuli do muzea
Madame Tussauds. Při projížďce lodí jsme poobědvali. Odpoledne jsme měli
čas na nákup suvenýrů a dárečků domů.

Smrk na Smrku
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Čtvrteční dopoledne jsme strávili v Amersfoort Zoo, to už se nám
poměrně ochladilo, nicméně nepršelo, a tak nám nic nebránilo pozorovat třeba
bílé tygry, anebo společenství veselých lemurů, kteří se kolem nás volně
proháněli. Na odpolední aktivity jsme se přesunuli do sportovního centra
Superfun, kde jsme ve dvou skupinách absolvovali týmové klání v laser
game a bowlingu. Obě hry vzbudily velký ohlas, většině z nás se ani nechtělo
domů, ale přesto se nakonec všichni vydali na kolech zpět do rodin.
Zajímavá byla páteční návštěva Muzea kavalerie, které sídlí na
místní vojenské základně. Prohlédli jsme si expozice zejména z II. světové
války, viděli jsme historické i současné uniformy, vojenská vozidla a zbraně.
Ochotní průvodci nám objasnili vše, co se týkalo života vojáků a bitevních
podmínek. Odpoledne bylo vyhrazeno rodinným akcím, které každý strávil
po svém. Někteří si zahráli fotbal na pláži, jiní nakupovali, nebo si povídali
dlouhé hodiny v kruhu přátel a rodiny. Plánovaný odjezd do Čech nic
nenarušilo, a tak jsme se rozloučili a plni dojmů a zážitků se vydali domů.
Bohužel jsme cestou zpět uvízli v kolonách, proto jsme se v sobotu ráno vrátili
až v 10 hodin ke škole.
Trojici doprovázejících učitelek v Amersfoortu ubytovala ve svém
domě a pohostila opět paní Joke Drenth. O program pobytu v Holandsku se
české výpravě postarali učitelé školy t´Hooghe Land Yvonne Admiraal, Hans
Rawee a Jurien Koolen. Poděkování patří také panu řidiči Jiřímu Štěchovi,
který nás celý týden na našich cestách doprovázel a bezproblémově také
dopravil zpět domů.
Děti se v průběhu pobytu v Holandsku měly možnost seznámit s
tradicemi a odlišnou kulturou této země, navázaly a upevnily nové
kamarádské vztahy, vyzkoušely si každodenní dopravu do školy na kolech,
okusily některá typicky holandská jídla a zdokonalovaly se v angličtině.
Všichni si zaslouží pochvalu za svou disciplinovanost, vstřícnost, ochotu a
píli při plnění úkolů a aktivit. Také holandská strana si pochvalovala
bezproblémovou spolupráci, hladký průběh a vyjádřila ochotu i nadále
pokračovat ve spolupráci obou škol v podobném duchu jako doposud.
Mgr. Eva Ježková

Obec Mníšek
Praktický lékař Mníšek, s.r.o.
Kontakt
adresa: Dětská 38, 463 31 Mníšek
telefon: +420 777 112 660
web: www.ordinacemnisek.cz
e-mail: info@ordinacemnisek.cz

Ordinační hodiny
odběry

převazy, infuze,
očkování, aj.

pondělí
07:00 – 08:00
Úterý
07:00 – 08:00
středa
07:00 – 08:00
čtvrtek
(přednostně pro pracující)
pátek
07:00 – 08:00

08:00 – 10:00

akutní pacienti
(bez objednání)
13:00 – 16:00
07:30 – 10:00
07:30 – 10:00
13:00 – 16:00
(pro pracující)
07:30 – 10:00

objednaní
(kontroly, prevence, aj.)
16:00 – 17:30
10:00 – 13:00
10:00 – 13:00
16:00 – 18:00
(pro pracující)
10:00 – 13:00

Ordinace zubní lékařky v Mníšku
DentalCraft s.r.o.
MUDr. T. Bodnar
Tel. 605193276

Ordinační hodiny:

Po – Pá 7,30 – 12,00 hodin

1. ples obce Mníšek
Zveme Vás 23. února 2019 od 20:00 hodin do
prostor kulturního domu Beseda v Oldřichově v
Hájích.
Čeká Vás dobrá zábava, hudba i tombola

Obec Mníšek

100 let České republiky
1918 – 2018
Datum 28. října 2018 připadl na neděli a i když bylo nevlídné
studené sychravé počastí, mnoho z nás využilo možnosti
zúčastnit se slavnostní akce v naší obci a připomenout si toto
významné datum pro naší zem.
Přesně v pravé poledne se v parku u obecního úřadu sešlo cca 60
obyvatel a spolu s panem starostou Romanem Slezákem, paní
ředitelkou základní školy Mgr. Věrou Rosenbergovou, starosty z
mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko a s panem senátorem
Michaelem Canovem jsme si připomněli vznik Československa
před 100 lety.
Slavnostní akt zahájili naši nejmladší a také nejmenší obyvatelé a
to děti z mateřské školy, které spolu s paními učitelkami zazpívaly
krásné písničky. Tři slečny ze základní školy přednesly báseň
Jaroslava Seiferta - Hora Říp. Za zvuku Smetanovy básně Má
vlast – Vltava jsme vypustili 150 balonků v barvách naší vlajky k
nebi a popřáli naší republice mnoho zdravých let do další stovky.
Pan starosta a paní ředitelka školy připomněli významné osmičky
v letopočtech, které nás v posledních 100 letech provázely.
Ať už to byl dok 1918, kdy pan T.G.Masaryk spolu s vládou v exilu
v Paříži vyhlásil samostatné Československo, a to ještě před
deﬁnitivním ukončením 1. světové války.
Nebo rok 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda mezi
Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení
pohraničních území Československa Německu.
Nebo rok 1948, kdy došlo k únorovému převratu v
Československu a k moci se dostali komunisté v čele s
Klementem Gottwaldem a zavedli tzv. diktaturu proletariátu.

Obec Mníšek
Nebo rok 1968, kdy Vojenský zásah armád pěti států Varšavské
smlouvy (SSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a Polska) v
Československu v noci z 20. na 21. 8. 1968, zastavil reformní
proces pražského jara.
Nebo rok 1989, kdy začala Sametová revoluce.
Pro připomínku významné události zasadil pan starosta hned
dvě památné lípy a to v již zmíněném parku u obecního úřadu a
také u dětského hřiště ve Fojtce. K nově vysazeným lípám byl
také umístěn žulový kámen s pamětní deskou. Fojtečtí velmi mile
překvapili pana starostu, jeho doprovod a ostatní přítomné,
protože si pro ně připravili svařák, čaj i něco k snědku.
A proč právě lípa? Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů,
které indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme
daleko od pravdy, když připustíme, že volba padla na lípu právě
proto, že naše předky udivovala svou mohutností a
dlouhověkostí. Na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 se
lípa stala stromem Slovanů. Od té doby ji Češi považují za svůj
národní strom. A právě proto byly již v roce 1968 vysazeny vedle
základní školy v Mníšku dvě památné lípy k připomenutí výročí
50-ti let od vzniku Československa. Protože tyto lípy byly v
zapomnění, také u nich byl umístěn žulový kámen s pamětní
deskou připomínající události před 50-ti lety. Tehdy byl o
vysazení lip učiněn zápis do pamětního listu, který byl odeslán k
uložení do Národního muzea.

Co závěrem popřát naší republice? V každém z nás je kus
naší budoucnosti a proto konejme vždy tak, abychom mohli
stát hrdě za svými činy.
Dovolím si citovat pana prezidenta T. G. Masaryka:
„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum. Jen ať jsou
spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě“.
Hana Čepičková, místostarostka obce

Obec Mníšek

Obec Mníšek

Soutěž

Máme před sebou krásné období adventu, vánoc a zimy.
Možná nás po letech potká i sníh, ale i kdyby ne, nic nebrání
tomu trochu si zasoutěžit

Vyhlašujeme soutěž o největšího sněhuláka.
Pošlete do 31. ledna 2019 fotku Vašeho postaveného či
vyrobeného největšího sněhuláka. Krea vitě se meze
nekladou, materiál není neomezen, rozhodující je jen výška.
Fotky posílejte na email : mistostarosta@obec‐mnisek.cz,
uveďte: jméno, kontakt a odhadovanou velikost či výšku
sněhuláka.
Sladká odměna a cena vítěze nemine.

Obec Mníšek
Pronájem obecního bytu

Obec Mníšek má ve vlastnictví celkem 7 bytů. V současné
době došlo k uvolnění obecního bytu 2+kk na adrese
Fojtecká 244, Mníšek.
V druhé polovině prosince 2018 budou na úřední desce
zveřejněny podmínky pro podání Žádos o pronájem tohoto
bytu. Pokud byste o něj měli zájem, sledujte webové stránky
obce a úřední desku. h ps://www.obec‐mnisek.cz/

Proč stále ukazují stejný čas?
Všichni chodíme dnes a denně kolem kostela sv. Mikuláše a
stále nás hodiny přesvědčují o tom, že je půl jedné. Někdy by
si člověk přál, aby mohl zaslavit čas, ale naše hodiny stojí už
moc dlouho. Kostel sv. Mikuláše je zařazen do seznamu
kulturních památek České republiky. Základní kámen k
nynější podobě kostela byl položen v červnu roku 1739.
Dokončen byl v r. 1740 a jeho půdorys zůstal zachován do
současnos .
Připomeňme si, že největší rekonstrukcí prošel kostel v r.
2009. Na základě rozhodnu zastupitelstva obce byla
provedena kompletní rekonstrukce věže.
Kopule kostela byla pokryta měděným plechem. Při této
opravě bylo zjištěno, že dřevěná konstrukce kopule je úplně
zničená. Její devastace byla zaviněna dlouhodobým
zatékáním vody otvory ve staré kry ně a dále se na její zkáze
podílel dřevokazný hmyz. Při opravě kopule byla rovněž
pozlacena makovice a kříž a bylo vyrobeno nové uchycení
zvonu. Do makovice byla vložena schránka s odkazy pro
budoucí generace o současném dění.

Obec Mníšek
Dále byla opravena fasáda věže, vstupní portál, renovovány
hodiny a instalován hromosvod.
I přesto, že se usilovně snažíme již několik měsíců zprovoznit
a opravit hodiny na kostelní věži, nedaří se. Hodiny jsou
skutečně zakleté. Na hodiny se byli podívat dva různí
hodináři, ale nepodařilo se jim je, ani na několik pokusů,
opravit.
V současné době jsme zahájili spolupráci s hodinářem a
opravářem kostelních hodin panem Dipl. Ing. Ivanem
Šmerdou z Hodkovic nad Mohelkou a vypadá to, že se blýská
na lepší časy a hodiny opraveny budou! Jenže pan Šmerda si
zlomil nohu. Takže i nad ním mají hodiny svou moc.
Zde Vám přinášíme pro představu několik obrázků, jak to v
kostelní věži vypadá a že se hodiny opravě brání zuby nehty:

Obec Mníšek
Konečně máme chodník mezi ulicemi
Fojtecká a Nádražní.

Doposud z nás, kteří cestují vlakem a pokračují pěšky
do Fojtky, byli nuceni sejít ulicí Nádražní až k základní škole a
pokračovat ulicí Fojtecká zpět k železničním kolejím a
pokračovat dále do Fojtky. Vzhledem k této zdlouhavé cestě
docházelo ke zkrácení cesty pěšinkou přímo podél železniční
tratě. Pohyb osob podél kolejí je velmi nebezpečný.
Jak jste si již jistě všimli a vyzkoušeli, v současné době došlo
konečně k vybudování chodníku pro pěší mezi ulicí Fojtecká a
Nádražní. Chodník překonává místní vodoteč a otevřený
příkop. Vzhledem k tomu, že část pozemků byla podmáčená,
byla v čás vybudována konstrukce povalového chodníku.
Chodník má celkovou délku 322 m. Ve směru z ulice Fojtecká
je v délce cca 75 m chodník zesílen a umožňuje jízdu vozidla k
sousedícím pozemkům po levé straně. Dál už však není
chodník pro dopravu určen a vjezd motorových vozidel je
zakázán.
Šířka chodníku je mezi 1,8 – 2 metry. Pro větší bezpečnost
chodců je na čás chodníku umístěno zábradlí. Obecní úřad
bude zajišťovat schůdnost chodníku i v zimních měsících. Jak
moc se to podaří teprve ukáže čas a především množství
sněhu, která nám přicházející zima možná přinese.
Součás chodníku je vybudování také 13 kusů veřejného
osvětlení po jedné straně, takže není nutno se obávat
chodník využívat i v nočních hodinách.
Podél chodníku došlo v rámci možnos k vyčištění ploch
železničního náspu. Někteří občané před vybudováním
chodníku využívali plochu u ulice Fojtecká (dnes u začátku
chodníku) ke skládkování jak zeleného odpadu, tak bohužel
také su a dalších materiálů, které sem rozhodně nepatří.
Velmi uvítáme, když tak již nebudete činit!

Obec Mníšek
Doufám, že chodník bude všem dobře sloužit a usnadní život
všem, kteří přicestují do Mníšku vlakem a pokračují do
Fojtky, nebo chtějí navš vit např. přehradu.
Vlastní výstavba chodníku stála 2,5 mil. Kč vč. DPH, přičemž
obec obdržela dotaci 300 s. Kč. Samostatně proběhne
úhrada za veřejné osvětlení.
Hana Čepičková, místostarostka obce

Mníšecký festival 2018

Mníšecký festival 2018

Mníšecký festival 2018

Vysazení památné lípy

Vysazení památné lípy

Dětský den

Dětský den

Dětský den

Vá ení, op t nadchází váno ní as, as setkat se s
blízkými, pot it na e d ti, as p ání a p edsevzetí.
P ejeme Vám, aby kouzlo Vánoc p etrvalo a p ejeme
Vám v novém roce hodn
pracovních úsp ch .

t stí, zdraví, osobních a

Pf2019
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