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Informace ze školky
Zprávy z naší školičky
Zima se nám pomalu chýlí ke konci a my vám opět přinášíme informace o dění
v naší školce.
Rozárka
V měsíci lednu jsme v Rozárce zahájili rok 2017 tématem Zimní vločka.
Poznávali jsme charakteristické znaky zimní přírody, krmili ptáčky v krmítku
na okně naší třídy. Letos jsme si také užili spousty sněhu, bobování, stavění
sněhuláků a různých pokusů se sněhem. Samozřejmě se pomalu začínáme
intenzivně s našimi nejstaršími připravovat na zápis do 1. třídy.
Měsíc únor jsme zakončili veselým karnevalovým rejem, který byl plný
soutěží, tance a zábavy.
A co nás čeká?
Budeme zkoumat zákonitosti lidského těla a zdraví, zkusíme si netradiční
řemesla. S radostí přivítáme jaro. Těšíme se na Velikonoce. Den maminek
společně oslavíme besídkou a následnou ukázkou prací v našich centrech
aktivit. Za třídu Rozárka učitelka Ivana Pešáková
Vendelín
Nový rok jsme zahájili projektovou prací. Vyrobili jsme si společně bacila
Emila a při té příležitosti jsme se naučili, jak se před ním chránit a pečovat o
své zdraví.
Za pomoci maminek Jiříka Šanovce a Davídka Kalouse jsme společnými
silami vyzdobili třídu na náš Karneval, který jsme si všichni moc užili.
Jaro teprve začíná, ale u nás ve třídě už 28. 2. proběhla „Jarní dílnička“ ve
spolupráci s paní Maderovou, která nás naučila pracovat s keramickou hlínou.
A my se už nyní těšíme na další tvořivé odpoledne, kde si své výrobky dále
doladíme.
I my se s našimi předškoláky společně chystáme na zápis do první třídy.
Závěrem bychom s kolegyní rády poděkovaly všem rodičům za spolupráci,
přípravu dobrůtek na karneval. Také děkujeme za účast a příjemnou
atmosféru na „Jarním tvoření“. Naše poděkování také patří rodičům, kteří
nám do naší třídy věnovali novou televizi.
Za třídu Vendelín učitelky Radka Čulíková
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Doubravka
Zimní měsíce jsme si v Doubravce opravdu užili se vším, co k tomuto období
patří. Již na začátku prosince jsme se začali pomalu připravovat na vánoční
svátky. S dětmi jsme si vyzdobili třídu, ozdobili stromeček a při výtvarných
aktivitách si děti vytvořily přáníčka pro rodiče. Společně s rodiči našich dětí
jsme se sešli na „Adventním tvoření“. Uspořádali jsme pro rodiče vánoční
besídku, kterou jsme si společně při pohodové předvánoční atmosféře
příjemně užili.
Během ledna a února jsme si všichni v dostatečné míře vychutnali hojnosti
sněhu. Ale nyní už se všichni těšíme na jaro, které je cítit ve vzduchu.
Velikou zábavu jsme si společně užili na karnevalu, který Doubravka pořádala
na samém konci února. Tímto bychom ještě rády s kolegyněmi poděkovaly
všem rodičům za přípravu masek a dobrůtek pro děti.
V naší třídě se s dětmi také připravujeme na zápis do první třídy. Naše děti se
do školy velice těší.
Za třídu Doubravka Bc. Markéta Jedličková
A co nás všechny dohromady ještě čeká?
V nejbližší době se chystáme na výlet do Polska na sportovní den, který
probíhá v rámci příhraniční spolupráce mezi mateřskými školami. Tímto
děkuji manželům Birkovým za zajištění pojištění pro všechny děti, které se
výletu zúčastní.
Čeká nás samozřejmě zápis do školky, který proběhne 4. 5. 2017. Na nové
děti a jejich rodiče se všichni moc těšíme. V pondělí 8. 5. odjíždíme na školku v
přírodě. Zde bych ráda poděkovala panu starostovi R. Slezákovi, Obci Mníšek
i Obci Oldřichov v Hájích za ﬁnanční podporu na tuto akci. Oslavíme společně
dětský den, rozloučíme se s našimi nejstaršími dětmi a také pro ně plánujeme
spinkání ve školce. Máme toho před sebou hodně, tak směle do krásných
jarních dnů.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní Slezákové za přípravu a dodání
Mikulášských balíčků pro všechny naše děti a obrovský dík také patří za
zajištění sponzorských ﬁnančních darů od sponzorů. Velice si této vstřícnosti
a pomoc vážíme.
Přejeme všem čtenářům krásné jarní dny s úsměvem na rtech.
Za celý kolektiv MŠ v Mníšku Pacltová Stiborová Zdenka
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Protože se školní rok 2016/2017 přehoupl do 2. pololetí, je namístě
informovat o akcích, které ve škole proběhly a které nás naopak čekají. V
prosinci jsme upořádali již tradiční vánoční slavnosti spojené se školním
jarmarkem. Na slavnostech si mohli návštěvníci zakoupit různé výrobky
dětí s vánoční tematikou, zhlédnout vystoupení žáků, ať už divadelní,
taneční nebo pěvecké. V rámci slavností také proběhl křest hudebního CD
5. třídy s názvem Z lavic ven, CD obsahuje autorské písničky paní učitelky
Jany Pospíšilové. Součástí slavností bylo také vánoční tvoření a soutěže,
tentokrát o nejhezčí barevný adventní kalendář a sladká soutěž – barevné
cukroví. Nechyběla ani možnost posezení ve vánoční kavárně. Myslíme si,
že se vánoční slavnosti opět vydařily. V lednu absolvovali žáci 4. – 5. třídy
zimní pobyt v Janově nad Nisou spojený s lyžařským výcvikem a dalšími
zimními sporty. V únoru absolvovali lyžařskou průpravu také žáci 2. stupně.
Stále spolupracujeme na projektu TechUp se střední odbornou školou
Truhlářská. Žáci 8. a 9. třídy vyjíždějí do této školy, aby se seznámili se
studijními obory a prakticky si některé vyzkoušeli za dohledu mistrů
odborného výcviku. A co nás čeká ve 2. pololetí? V dubnu to bude hned
několik akcí. V pátek 7. dubna se uskuteční zápis do 1. třídy v čase od 14
do 17 hodin. K zápisu je nutné dodat: vyplněnou žádost o přijetí k
základnímu vzdělávání, vyplněný zápisový list, rodný list dítěte a předložit
průkaz totožnosti. Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z
Mníšku a Oldřichova v Hájích. V dubnu také absolvují žáci 9. třídy přijímací
řízení na střední školy. Přejeme jim při přijímacích zkouškách hodně
úspěchů. A do třetice - v dubnu navštíví naši školu žáci z Holandska a v
květnu naopak naše děti vyjedou tam. Na červen opět připravujeme
Sportovně – turistický pobyt ve Splzově u Malé Skály pro žáky 2. – 5. třídy
a samozřejmě třídní výlety. Pak už se mohou žáci těšit na zasloužené
prázdniny.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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Pátá třída vydala hudební CD.
V listopadu 2016 se žáci páté třídy vrhli do hudebního projektu, jehož
výstupem je CD s deseti autorskými písněmi, které nás provází během
sportovně – turistických pobytů či samotném vyučování. Titul nese název Z
lavyc ven. Nelekejte se prosím, že jsem napsala chybu, ale klávesnice mi
neposkytuje možnost dvojitého červeného podtržení, které byste jinak na
obalu nalezli. Opravdu je to tak. Tento projekt nás opravdu z lavic vyhnal. Byl
sestaven hudební team, který během tří víkendů nahrál ve studiu Fonograﬁk
ve Frýdlantu veškeré instrumentální podklady. Členové: Martin Skřivánek
(baskytara), Janek Votrubec (rytmika, djembe, cajon), Týna Vaněčková
(klávesy), Jana Pospíšilová (kytara, ﬂétna, zpěv). Všichni pomáhali ve svém
volném čase bez nároku na honorář. Děti během vyučování vyrobily obal,
který nám později graﬁcky upravil pan Bílkovský. Písně byly nazpívané
během jednoho dopoledne v mobilním studiu. Práce na projektu probíhala s
velikým nadšením a vše klapalo jak hodinky. Každý postup směrem kupředu
jsme velmi prožívali a nemysleli na nic jiného. Před vánočními slavnostmi nám
přišla vyrobená CD, která udělala radost mnohým z nás i rodinným
příslušníkům. Cílem projektu bylo, aby děti poznaly proces tvorby od hledání
vhodného studia, kalkulace nákladů, výroby obalu až po samotný výtisk.
Zažily na vlastní kůži, jaké to je pracovat, když už člověk padá únavou a stejně
musí. Myslím, že obstály. Vánoční slavnosti byly vyvrcholením celého
hudebního maratonu. Proběhl slavnostní křest, kterého se ujala paní ředitelka
Věra Rosenbergová, a poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu a
podporovali nás. Zde musí zaznít i slovo rodiče. Bez jejich spolupráce by se
jen těžko pracovalo. CD je krásný reprezentační dárek, poukazující na činnost
naší školy, která je pestrá a smysluplná. Pokud byste měli o CD zájem, je
možné ho získat přímo na naší škole.
Mgr. Jana Pospíšilová
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Sport nás stále baví!
S počátkem školního roku začal v pořadí již desátý ročník naší celoroční
sportovní soutěže pro 1.stupeň „Mníšecký sportovec roku 2016/2017.“
Naším hlavním cílem je podpořit rozvoj pohybové aktivity na základní škole a
především získat děti pro sportovní činnost formou všeobecných pohybových
dovedností, které jsou pro děti tak důležité. Soutěž je složena z 8 disciplín a
žáci si přibližně každý měsíc změří síly v jiném sportovním klání. Každoročně
se soutěže účastní přibližně 130 žáků. Každá soutěž je hodnocena zvlášť a
žáci jsou za své výkony odměňováni body, diplomy a věcnými cenami. Žák s
nejvyšším počtem bodů se pak stává Mníšeckým sportovcem roku. Letos se
nám zatím nepodařilo zorganizovat Mníšeckou štafetu, kterou obyčejně
zahajujeme soutěž, ale máme již za sebou běh do schodů, přeskok přes
švihadla, soutěž ve šplhu na tyči a tento měsíc nás čeká basketbalová soutěž.
V dalších jarních měsících přijde na řadu soutěž ve fotbale, Mníšecká štafeta,
cvrnkání kuliček a na závěr velmi oblíbený cyklistický závod. Touto cestou
bychom rádi poděkovali naší obci v čele s panem starostou Romanem
Slezákem, která nás již desátým rokem plně podporuje a přispívá nám na
ceny a odměny pro naše malé sportovce.
Mgr. Eva Vejrová
organizátorka soutěže
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Výměnný pobyt ZŠ Mníšek,
ZŠ Dobiášova a Hooghelandt Amersfoort
V dubnu 2017 k nám zavítají studenti z holandské školy z Amersfoortu.
Společně pro ně připravujeme pestrý program. Nejdříve se studenti seznámí
s naší školou, kde se zúčastní výuky angličtiny, tělesné výchovy a pracovní
výchovy. V rámci výuky budou s našimi žáky tvořit velikonoční výrobky. V
Liberci společně navštívíme Ještěd a libereckou ZOO, IQ Landii a Aquapark.
S libereckými památkami se zase studenti seznámí formou interaktivního
kvízu, který je po nich přímo provede. V rámci programu také zavítají do
našeho hlavního města Prahy, kde jim nejznámější památky přiblíží
holandský průvodce. Dále navštívíme harrachovskou sklárnu. Máme zde
zajištěnou exkurzi a po ní se formou hry přesuneme k Mumlavským
vodopádům. Poslední odpoledne pobytu budou studenti trávit volný čas
společně s rodinami, kde budou i po celý týden bydlet. Věříme, že pestrý
program, který studentům nabídneme, se bude líbit a my se budeme moc těšit
na naši květnovou návštěvu v Amersfoortu.
Mgr. Eva Ježková
organizátorka pobytu

Konec GASSERVISU
Dne 23.6.2016 se deﬁnitivně rozhodlo o dalším působení GASSERVISU v
dalších sezónách. Pro malý počet hráčů a stárnutí mužstva se vedení
klubu rozhodlo klub ZRUŠIT.
Po ukončení jarní soutěže se všichni snažili přivést do klubu alespoň pět
hráčů, abychom mohli dále pokračovat, ale bohužel se nám to nepovedlo, tak
jsme museli „chtě nechtě“ soutěž odhlásit.
Je to velká škoda už jen proto, že GASSERVIS hrál v soutěži přes dvacet let a
takhle skončil. Zbytek hráčů se rozešli do různých klubů v okrese a nám zbyly
jen oči pro pláč. Veškerá práce a úsilí, co jsme pro to udělali přišla vniveč. Je to
velká škoda, ale takový už je sport. Jednou jsi nahoře a jindy zase dole. Dát
mužstvo znovu dohromady, je podle mého názoru víc jak nad lidské síly a
nevěřím tomu, že by se to mohlo někdy podařit.
Vedoucí mužstva Václav Jelínek

Obec Mníšek
Místní poplatky za odpad a ze psů v r. 2017
V r. 2017 se nemění výše poplatků:
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 600,- 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. 2017.
Poplatky je možno zaplatit hotově na OÚ, nebo převodem na č. ú.
158868002/0300, var. symbol je číslo popisné, nebo číslo evidenční.

Plánované akce v roce 2017
30. 4. 2017
20. 5. 2017
3.6. 2017
19. 8. 2017
2.9. 2017

Pálení čarodějnic
Loupežnická pěšina
Dětský den
Mníšecký festival
Pohádkový les
Důležité termíny

7.4.2017
4.5.2017

Zápis dětí do ZŠ
Zápis dětí do MŠ

TŘIĎTE ODPAD !!
Na každém stanovišti separačních nádob v obci jsou nově umístěné
nádoby na třídění kovových obalů.
Sběr kovových obalů
Do nově přistavených černých nádob můžete odhodit nápojové plechovky,
plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, ostatní drobné kovové obaly.
Prosím nevhazujte: Tlakové nádoby od sprejů, obaly znečištěné zbytky
potravin a chemickými látkami.
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 krabice od džusů, mléka a
mléčných výrobků, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod.
Prosím nevhazujte: Nápojové kartony znečištěné od zbytků potravin.
Sběr BIOodpadu
Do hnědých nádob můžete odhodit listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví
stromů a keřů, hlínu z květináčů, spadané ovoce atd.
Prosím nevhazujte: Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a
všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
V období od dubna do listopadu bude také přistaven kontejner v místě pod
OÚ v Mníšku pro větší množství Bioodpadu.

Upozornění a výzva
Vyzýváme občany, kteří využívají naši službu vývozu
septiku, nebo jsou napojeni na veřejnou kanalizaci, aby
nevhazovali do záchodů zvlhčené toaletní ubrousky.
Způsobují časté poruchy čerpadla v čističce odpadních
vod, které jsou velice ﬁnančně nákladné.
Děkujeme za pochopení!

Opětovně upozorňujeme občany Mníšku a Fojtky na volně
pobíhající psy bez vodítka na veřejném prostranství a v
místních lesích, kde napadají zvěř. Vyzýváme majitele psů,
aby zabezpečili své miláčky a předešli tak nepříjemnostem,
ke kterým by mohlo dojít při napadení osob.
Důrazně žádáme majitele, aby učinili opatření proti úniku
zvířat!
Při nutném odchytu zaplatí majitel veškeré náklady spojené
s odchytem a umístěním do psího útulku.

Zájezd na pevnost Königstein
V neděli 11. června 2017 pořádá Obecní úřad Mníšek jednodenní
kombinovaný zájezd do Německa na největší pevnost hrad Königstein.
Z Mníšku vyjedeme autobusem od OÚ v 06.45 hodin, na autobusových
zastávkách ve Fojtce nabereme fojtecké zájemce a pojedeme moderním
autobusem do Děčína. Zde v přístavu nastoupíme na loď, poplujeme labským
kaňonem, jedinečnou krajinou labských pískovců do Königsteinu. Na lodi má
každý objednaný dvouchodový oběd v hodnotě 150,- Kč, který si každý sám
zaplatí. Je možné si objednat i další občerstvení (káva, zákusek, nápoje).
Odběr objednaného oběda je závazný.Cílem výletu je vojenská pevnost
Königstein, která se nachází ve spolkové zemi Sasko, asi 15 km po proudu
Labe od hraničního přechodu Hřensko – Schmilka. Pevnost Königstein
představuje jedinečný důkaz evropského umění stavby pevností. Historie
pevnosti se začala psát před více než 800 léty. Postupně v areálu pevnosti
vznikl jedinečný soubor staveb v pozdně gotickém, barokním a renesančním
stylu staveb 19. století. Nejzajímavější částí pevnosti jsou hradby, navazující
na skálu v délce cca 2 km a svým důmyslným spojením s přírodním terénem
patří k doméně celé pevnosti. Jsou zde dochovaná nejstarší německá
kasárna, hradní kaple, hladomorna, vojenské muzeum a zajímavá je také
studna, která je hluboká 152,5 metru.

Zájezd na pevnost Königstein
Program:
- v 06.45 hod. odjezd z Mníšku do Děčína, přestup na loď
- v 09.00 hod. plavba z Děčína labským kaňonem kolem Hřenska a
lázeňského městečka Bad
Schandau do Könegsteinu, pod stejnojmennou slavnou pevnost. Po cestě
je podáván oběd, složený ze dvou chodů.
- v 11.15 hod. připlutí do Königsteinu, výjezd vláčkem, nebo výletním
autobusem na pevnost,
prohlídka pevnosti. Zde si každý zaplatí vstupné ve výši 9 Eur. Prohlídka
hradu je dobrovolná. Kdo bude chtít, může si zapůjčit audioprůvodce v
češtině za částku 3 Eura , který vás provede hradem se 60-70ti
zastaveními, nebo si každý zvolí program individuálně.
- v 15.30 hod. odplutí lodí zpět do Děčína
- v 18.45 hod. připlutí do Děčína a odjezd autobusem domů
- v 20.30 hod. návrat
Zájemci o zájezd se hlaste u pracovnic OÚ, kde od vás bude vybrána
částka 300,- Kč. Poplatek nelze stornovat, v případě odřeknutí si každý
musí najít za sebe náhradníka. Protože OÚ připlácí značnou částkou,
zájezdu se mohou zúčastnit pouze občané Mníšku a Fojtky!!
Na zájezd můžete vzít s sebou děti od 8 let.
K zájezdu využijeme námi osvědčenou cestovní kancelář TOUFAR.CZ i s
průvodcem.
Doufám, že využijete nabídky OÚ Mníšek, neboť se jedná o jediný zájezd v
letošním roce.
Za kulturní komisi OÚ:
Vladimír Vacek

Smrk na Smrku

Posezení seniorů 23.11.2016
POSEZENÍ SENIORŮ SE STAROSTOU OBCE MNÍŠEK
Dne 23. listopadu 2016 proběhlo v hospůdce Na hřišti již desáté posezení
seniorů se starostou naší obce. Pan starosta všechny příchozí ženy přivítal
kytičkou. Program zahájil pan Harmáček, přivítal přítomné a děti z naší MŠ,
které si pro seniory připravily pásmo písniček a básniček. Za každý přednes
byly odměněny potleskem a na závěr i balíčkem. Po jejich odchodu
následovalo vystoupení tří děvčat ze ZŠ, která nám předvedla břišní tance.
Po vystoupení dětí nás starosta obce pan Slezák seznámil, co vše se v
letošním roce podařilo v našich obcích vybudovat a jaké jsou plány na příští
rok. Následně všem popřál hodně zdraví v novém roce, pěknou zábavu a
pozval nás na rozsvícení vánočního stromu. Potom už vše bylo v režii naší
oblíbené hudební skupiny Continental Band a hlavně v režii všech
přítomných, kdy jsme se hezky pobavili, poklábosili a zatančili si. Posezení
bylo od 16.00 do 22.00 hodin a těch 6 hodin bylo ještě málo, protože se
mnohým ani domů nechtělo. Děkujeme starostovi, že posezení zorganizoval,
děkujeme dětem, které nás svým programem potěšily a pobavily, děkujeme
hudbě za jejich přednes, děkujeme za vzornou obsluhu paní Milušce
Holubcové a její dceři, rovněž děkujeme paní Zlatce Michajlové za dobrou
večeři a dík i našim hasičům, kteří pro nás zajistili dopravu. A teď nám už jen
zbývá se těšit na posezení v příštím roce.
Za kulturní komisi:
Vladimír Vacek

Posezení seniorů 23.11.2016

Zábavná talkshow
Srdečně Vás zveme v pátek 28.4.2017 v 18,00 hodin do Klubu turistů v
Mníšku na zábavnou talkshow první dámy české politické satiry, herečky,
televizní novinářky, publicistky a moderátorky Zuzany Bubílkové, herečky a
spisovatelky Ivanky Deváté a italského zpěváka a producenta Andrea Andrei.
Těšit se můžete na smršť historek, postřehů, vzpomínek a příběhů z
hereckého, spisovatelského i osobního života, okořeněnou jedinečným
stylem humoru obou dam.

Vstupenky v hodnotě 150,- Kč
si můžete zakoupit na OÚ v Mníšku.

Loupežnickou pěšinou
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ v MNÍŠKU u LIBERCE
45. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

Loupežnickou pěšinou

20. května 2017
PĚŠKY 8, 15, 25, 45 km / CYKLO 30, 50, 80 km
Prezentace , START a CÍL : V Mníšku na hřišti fotbalového klubu
Start: Na pěší 45, 25, 15 km a cyklotrasy od 7:00 do 9:00 hodin
Na 8 km od 7:30 do 10:00 hodin
Časové limity pro pěší: 45 km – 11 hodin 25 km – 9 hodin
15 km – 7 hodin 8 km – 5 hodin
Ukončení pochodu na trasách pěších i cyklo nejpozději v 18:00 hod.!!!

Loupežnickou pěšinou
PĚŠÍ TRASY
8 km: Mníšek – Golf Ypsilon – Radčice – Pod Dračím vrchem – Fojtka
– Mníšek
15 km: Mníšek – Golf Ypsilon – Radčice – Pod Dračím vrchem – Pod
Javorových vrchem – Fojtka – Mníšek ČD – Písečák – cyklostezka –
Mníšek
25 km: Mníšek – Oldřichov v H. – Na Pilách – Červená ruka – Závory
– Pod Javor. Vrchem – pod Dračím vrchem – Radčice – Golf Ypsilon –
Mníšek
45 km: Mníšek – Oldřichov v H. – Poledník – Bílá kuchyně –Hřebínek
– Gregorův kříž – Pod Olivetskou horou – Závory - společně s 25 km až
do Mníšku

CYKLOTRASY
30km: Mníšek – Oldřichov v H. – Na Pilách – Polednická cesta – Bílá
kuchyně – Hřebínek – Gregorův kříž – Závory – Fojtka – Mníšek
50km: po trase 30 km až na Hřebínek – Krásná Máří – Na Žďárku –
Nad Černým potokem – Na Knejpě – Přístřešek Kasárenská – Pod
Uhlířskou skálou – Pařízkův kříž – U Knejpy – Čihadla – Rozmezí –
Kristiánov – Nová Louka – Závory – Fojtka – Mníšek
80km: Mníšek – Oldřichov v H. – Viničná cesta – Ferdinandov –
Hejnice – Libverda – Ludvíkov p.S. – Nové Město p.S. – U Červeného
buku – Tišina – Nebeský žebřík – Předěl – Zelený kámen – Rybí loučky
– Jizerka – Pod Bukovcem – Promenádní cesta – Smědava –
Kasárenská cesta – Na Knejpě – Rozmezí – Kristiánov – Nová Louka –
Závory – Fojtka – Mníšek

Vánoční Jarmark 3.12.2016
Milí spoluobčané,
protože se loňský ročník vánočního jarmarku setkal s velice pozitivními
ohlasy, rozhodli jsme se ve spolupráci s Obecním úřadem v Mníšku uspořádat
jarmark i letos. Konal se v sobotu 3. prosince 2016 a oproti předešlému
ročníku jste mohli zaznamenat hned několik změn. Jarmark se konal o
víkendu a byl celodenní, od 10 do 18 hodin. Rozrostli jsme se o několik dalších
prodejkyň (opravdu se mezi námi nevyskytl žádný mužský exemplář), a tak
jste mohli navštívit stánky nejen uvnitř, ale také venku před obecním úřadem.
Děti se kreativně vyřádily u tvořivých stolečků, a protože nám přálo i počasí,
mohly se děti (a nejen ony :-)) svézt i na koníkovi. I tento rok byla připravena
pestrá škála rukodělných výrobků z různorodých materiálů, mohli jste si
pochutnat na skvělém svařáčku nebo horkých nápojích z bylinných sirupů. Na
příští rok už chystáme další novinky. Děkujeme všem prodejkyním,
návštěvníkům a v neposlední řadě Obecnímu úřadu v Mníšku za vykouzlení
nádherné předvánoční atmosféry a těšíme se na viděnou zase
před Vánoci.
Jitka Bujoková a Míša Maderová

Vánoční Jarmark 3.12.2016

Vánoční slavnosti v ZŠ

Ceník víceúčelového hřiště
v Mníšku u ZŠ

Děti do 18-ti let mají vstup zdarma
Komerční pronájem celého hřiště
(8.00-22.00 hod)

1 500,- Kč/1 den

Příplatek za použití osvětlení

30,- Kč/1 hod

Malá kopaná, nohejbal,
Basketbal, volejbal
Tenis

20,- Kč/1 hod/1 os
20,- Kč/1 hod/1 os
60,- Kč/1 hod/ kurt

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00 hodin - ZŠ Mníšek
Po – Pá 16.00 – 22.00 hodin - veřejné sportování
So – Ne 8.00 – 22.00 hodin - veřejné sportování

Správce areálu: Viktora František
tel.: 604159653

Veselé
Velikonoce
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