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Rozsvícení vánočního stromu
Vážení občané Mníšku a Fojtky,
srdečně Vás zveme na 9. společné rozsvícení
vánočního stromu, které se bude konat
v neděli 3. prosince 2017 v 17.00 hodin
na prostranství u kostela sv. Mikuláše v Mníšku.
Předvánoční atmosféra bude obohacena
vystoupením žáků ze základní školy.
Dě , přineste vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby, zvonečky,
rolničky a řetězy, kterými ozdobíme náš vánoční stromeček.
Na zahřá bude připraven čaj a svařené víno.
starosta obce

Informace ze školky
Zprávy z naší školičky
Rok se s rokem sešel a my jsme v naší školce opět přivítali nové kamarády.
Školní rok letos začal v pondělí 4. září a k nám do školky nastoupilo téměř 30
nových dětiček.
Každým rokem na podzim se scházíme ve třídách společně s rodiči a jejich
dětmi k prvním společným akcím. Letos sérii podzimních odpolední zahájí
třída Doubravka, a to již 5. října, se svým již třetím „Jablíčkováním“. Na rodiče
s dětmi čekají chvíle plné tvoření, společného povídání a hlavně ochutnávka a
hodnocení dobrůtek z jablíček. Akce má ve třídě úspěch a tak se paní učitelky
rozhodly udělat z „Jablíčkování“ tradici. „Domácím úkolem“ pro rodiče a děti
je vždy připravit nějaký dobrý pokrm z jablíček, přinést jej do školky a přiložit
recept. A tak se těšíme, že se nám, stejně jako v minulých dvou letech, ve
školce sejde celá řada výborných buchet, koláčků a koláčů, mufﬁnků,
želatinových dobrůtek, křížal, jablíčkových perníčků atd. Děti s rodiči během
celého odpoledne budou poctivě ochutnávat a budou mít za úkol vybrat
„mlsku“, která jim chutná nejvíce. Mezi ochutnáváním budou mít možnost
vyrobit několik zajímavých výrobků. A tak se již nyní těšíme, že chladné
podzimní odpoledne a podvečer strávíme při příjemném posezení u kávy a
čaje. Takových chvil si, my učitelky, velice vážíme, protože je zde prostor pro
osobitější a otevřenější komunikaci mezi námi a rodiči.
I letos k nám do školky bude jezdit divadélko Koloběžka se svými hudebními
pohádkami a také další divadélka, která pro školky zajišťují různé pořady.
Plánujeme návštěvy Ekocentra v Hejnicích a Oldřichově v Hájích, budeme
chodit do lesa a k přehradě na procházky. Naši nejstarší se budou pravidelně
setkávat se svými kamarády ze ZŠ v Mníšku. Jsme zapojeni v projektu
„Medové snídaně“, který zaštiťuje Ministerstvo zemědělství, v projektu „Za
jeden provaz“, díky kterému získáváme pro školku didaktické pomůcky a
moderní interaktivní pomůcky, dále také v projektu „Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátka“, který je pod záštitou Ministerstva školství.
Spolupracujeme velice úzce s paní ředitelkou Pedagogicko-psychologické
poradny v Liberci, která nám, stejně jako v předešlých letech, přijde do školky
udělat přednášku pro rodiče budoucích prvňáčků, se zaměřením na Školní
zralost. Úzkou spolupráci máme také s SPC pro sluchově postižené v Liberci.
A co nás v nejbližší době čeká? Každá třída plánuje tradiční podzimní tvoření,
či tvoření v duchu Adventu. Poté už se kvapem přiblíží Vánoce, takže se již
nyní těšíme na setkání při vánočních besídkách a společných předvánočních
posezeních. Samozřejmě nás navštíví Mikuláš s andílkem a možná přijde i
čert?? Kdo ví… záleží na tom, zda se v naší školce najde nějaká zlobivá
dušička. Nu, necháme se překvapit. O tom, jak to celé dopadlo, vám
napíšeme třeba příště.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Mníšek

Informace ze školy
Základní škola Mníšek zahájila nový školní rok
Ve čtvrtek 1. září budova školy opět ožila. Zahájili jsme nový školní rok 2017 –
2018.
V průběhu prázdnin se opět vylepšovalo prostředí školy. Byl doplněn školní
žákovský nábytek, protože dětí ve škole stále přibývá. Protože máme
nedostatek úložných prostor, byly na chodbě v prvním poschodí instalovány
další velké skříně, které využijí učitelé pro své pomůcky. Přízemí zase bylo pro
žáky a děti ze školní družiny vybaveno novými lavičkami a poličkami s
časopisy a knihami, aby je děti mohly využít o přestávkách nebo v době školní
družiny. Velmi oceňujeme vstřícnost zřizovatele k potřebám základní i
mateřské školy.
V letošním školním roce evidujeme 215 žáků, z toho 132 žáků na
prvním stupni a 83 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 zdárné vykonání přijímacích zkoušek
na střední školy či učební obory. Vzhledem k velké naplněnosti tříd musíme
dělit některé hodiny, např. tělesnou výchovu, jazyky, informatiku a v 1. třídě
také český jazyk. Jistě to bude ku prospěchu žáků. V novém školním roce opět
pokračuje plavecký výcvik v libereckém bazénu. Účastní se ho žáci 2. a 3.
třídy. Od 1. září se naše škola zapojila do evropského projektu Inkluzivní škola
– učíme se společně. V rámci tohoto projektu jsme již pořídili například 2 nové
interaktivní tabule.
Od října pracuje ve škole 12 kroužků, které vedou většinou učitelé.
Vzhledem k tomu, že je o ně velký zájem, museli jsme je otevřít hned
několikrát. Například kroužek keramiky I., II., III. a IV. , sportovní hry I. a II,
kroužek zábavné logiky a deskových her,
dramatický kroužek, kroužek anglického jazyka pro 2. třídu, tanečky s
Alymirkou.
A co připravujeme? V sobotu 16. prosince to budou tradiční Vánoční slavnosti.
V lednu pojedou žáci 4. třídy na zimní pobyt spojený s lyžařským výcvikem.
Mezi další pravidelné aktivity školy patří například účast v projektech Noc s
Andersenem, nebo Celé Česko čte dětem. Žáci prvního stupně absolvují již
11. ročník soutěže o nejlepšího sportovce roku, která sestává z nejrůznějších
disciplín.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Informace ze školy
Přeshraniční spolupráce škol
V rámci projektů Euroregionu Nisa – Překračujeme hranice – jsme
pokračovali ve spolupráci s polskou školou v Brzeźniku a již od konce
loňského školního roku jsme byli zapojeni do projektu „Po stopách hradišť a
hradů.“ Z názvu vyplývá, že projekt byl zaměřen především na historii, se
kterou se tentokrát seznamovali žáci 4. a 5. třídy.
První vzájemné setkání se uskutečnilo v květnu 2017, kdy naši páťáci
nejprve navštívili školu v Brzeźniku. Po vřelém přivítání a úvodním
seznamování jsme se společně s polskými dětmi vydali za poznáváním
památek místního regionu (Dolní Slezsko). Nejprve jsme vyrazili na hrad
Grodziec, kde se děti nejen dozvěděly něco o jeho historii, ale mohly si i plno
historických artefaktů osahat. Nejzábavnější byla jízda na dřevěném koni s
dřevcem v ruce.
Po příjemném občerstvení jsme v dobré náladě pokračovali na nedaleké
historické hradiště, kde nás opět čekal nabitý program. Rozdělili jsme se do
dvou skupinek a na chvíli se vrátili do dob Přemysla Oráče. Například jsme si
zde sami zkoušeli rozemlít obilí, udělat z něj placky a nakonec si je opéct na
otevřeném ohni – mňam – všem se povedlo na výbornou. Následně jsme
pracovali s vlnou a zkoušeli si vyrobit i nějaké to šatstvo. Na pořádný svetr
přeci jenom nebyl čas. Na závěr samozřejmě nechybělo ani vzájemné
zápolení v přetahování se lanem, kde naši kluci i holky předvedli nadlidskou
sílu a své polské kolegy porazili Celkově to byl velmi vydařený výlet, všichni
jsme si jej pořádně užili a unavení se vraceli zpět do Mníšku.
Letos v září se uskutečnilo druhé setkání. Tentokrát jsme uvítali naše polské
kamarády u nás v Mníšku. Po úvodním seznámení a občerstvení v podobě
čerstvých koláčů, jsme vyrazili na prohlídku hradu a zámku Frýdlant. Svou
rozlehlostí se jedná o jeden z větších hradů na našem území. Naše početná
skupina se stihla podívat do všech jeho zákoutí a řádně jej prozkoumat a
prolézt. Počasí nám naštěstí přálo, a tak se drobná přeprška prohnala
Frýdlantem v době návštěvy hradu a naší spanilé jízdě po stopách Albrechta z
Valdštejna do centra města tak nic nebránilo. Na náměstí jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí, trošku se zde vyblbli a poté již hurá do krčmy na
lahodnou krmi :)
Jelikož naši polští kolegové již poté pospíchali zpět domů, čekalo nás
rozloučení. Doufáme, že naše vzájemná spolupráce při dalších projektech
bude pokračovat i nadále!
Mgr. Zdeněk Pola
zástupce ředitelky školy
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O pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko 2017
Dne 16. 5. 2017 se na ZŠ v Bílém Kostele konal již III. 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 devíti škol Mikroregionu změřili
síly v pěti disciplínách – skok daleký, šplh na tyči, štafeta, střelba ze
vzduchovky a jízda zručnosti na rideru. Žáci soutěžili v pětičlenných
smíšených družstvech složených převážně z žáků 3. – 5. tříd.
Naši sportovci ze 4. a 5. třídy (T. Studená, M. Löbl, L. Koprnová, A.
Gschwentnerová, H. Ryšková) vybojovali 4 diplomy z jednotlivých disciplín a
zlatý pohár za celkové umístění.
1. místo – šplh na tyči
2. místo – skok daleký
2. místo – štafeta
3. místo – jízda zručnosti na rideru
Naši zlatí borci převzali diplomy, ceny a pohár z rukou hejtmana
Libereckého kraje pana Martina Půty. Blahopřejeme a děkujeme jim za
vzornou reprezentaci školy a obou obcí (Mníšek, Oldřichov v Hájích).
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Projekt Inkluzivní škola – učíme se společně
1. září vstoupila naše škola do evropského projektu Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, který jsme
nazvali „Inkluzivní škola – učíme se společně.“
V rámci projektu proběhne v říjnu vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.
Projekt nám také umožnil, aby ve škole mohly působit 2 školní asistentky,
které se věnují dětem v rámci zájmové činnosti, aby mohlo probíhat
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a aby zde mohl fungovat
klub zábavné logiky a deskových her. V mateřské škole je pak důležitou
oblastí podpory usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,
vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s rodiči dětí a
žáků a působení speciálního pedagoga. Projekt trvá 2 roky. Jeho nevýhodou
je však nesystémovost a časové omezení jednotlivých šablon. Jsme však
vděčni za jakoukoli možnost získání ﬁnancí na přilepšení vybavení a prostředí
školy. Z projektu se nám podařilo zakoupit dvě nové interaktivní tabule, které
využívají žáci při výuce.

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Smrk na Smrku

Obec Mníšek
Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se přišli 12.5.2017 rozloučit s mým
manželem Jiřím Kořínkem do Obřadní síně libereckého krematoria.
Děkuje všem manželka Krista a syn Jiří

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko nezískal dotaci na
domácí kompostéry.
Státní fond životního prostředí nepodpořil žádost mikroregionu o dotaci na
domácí kompostéry.
V konečných fázích podání projektu byly takové podmínky, které bychom
nebyli schopni splnit a potom by hrozilo vrácení dotace. Celý mikroregion,
což jsou 2 města a 8 obcí, by musel vykazovat úsporu v likvidaci odpadů
ve výši 600 tun, což není jednoduché zajistit.
Sdělení paní Mlejnecké – předsedkyně Mikroregionu

Upozornění pro občany
Hnědé nádoby označené BIOODPAD na jednotlivých stanovištích v obcích
jsou určeny pouze na odpad z domácnosti !!
Na větší množství posekané trávy a shrabaného listí využívejte od dubna do
listopadu přistavený kontejner na louce za obecním úřadem.

Obec Mníšek

Emílie P tioká Novotná
Výstava obraz
Obec Mníšek

2. 10.

30. 11. 2017

KODAP, s.r.o., 1. máje 97/25, 460 07 LIBEREC III-Je áb

Obec Mníšek
www.emiliadesign.cz

Obec Mníšek
Mikroregion Jizerské podhůří (členové – Obce Mníšek,
Oldřichov v Hájích a Nová Ves) pořídil do zubní ordinace v
Mníšku novou stomatologickou soupravu.
Ordinace byla celkově zrekonstruovaná, je vybavena také
zubním rentgenem.
Pokud nemáte svého zubního lékaře, přijďte se zaregistrovat,
paní doktorka MUDr. Tetiana Bodnar stále přijímá nové
pacienty.
Telefonický kontakt je 605193276
Po – Pá

7.00 – 12.00

Tenisový klub
Zprávy TK
Měsíc září se nesl znamením vrcholu sezony – dvouhry a čtyřhry mužů. Na
jeho začátku proběhl 13. ročník ve dvouhrách. Skvěle obsazený turnaj
přinesl spoustu napínavých zápasů. Na jeho konci se radoval Pavel Trojan,
který v dramatickém ﬁnále po těžkém boji zdolal Radima Průšu v poměru 9:7,
čímž obhájil loňské vítězství a turnaj ve dvouhře ovládl již poosmé. Třetí
skončil Roman Kučaba, který v boji o bronz porazil Petra Holce v poměru 6:0.
Velké poděkování patří Jiřímu Sklepníkovi, který pro nás každoročně zajišťuje
věcné ceny a Lence Šebové, která se svým Zumba teamem turnaj zpestřila
tanečním vystoupením.
Čtyřhra mužů se nám vlivem nevyzpytatelného počasí poněkud protáhla.
12. ročník byl rozehrán v pátek 22.9., pokračoval v sobotu 23. a závěrečné
zápasy( semiﬁnále, boj o bronz a ﬁnále) byly dohrány o týden později 30.9.
Turnaj byl poznamenán i nepříjemností – svalovým zraněním Petra Radouše,
kterému tímto přejeme brzké uzdravení a těšíme se na příští rok. I zde bylo k
vidění hodně zajímavých a napínavých zápasů včetně emocí, házení rakety
přes plot nevyjímaje . Tak jako vloni se z vítězství radovali Pavel Trojan s
Radkem Czichoněm, když ve ﬁnále zdolali Radima Průšu s Janem
Suchomelem 6:7, 6:4 a 6:3. Pro Czichoně to byl celkově druhý triumf, pro
Trojana devátý. V boji o bronz byli úspěšnější Jiří Brejcha s Alešem
Fendrychem, když porazili Petra Holce s Romanem Kučabou 4:6, 6:3 a 10:5 v
super TB. I tento turnaj má od samého začátku svého tradičního sponzora –
Václava Červinku, kterému za to patří velké uznání. Letos přispěla i naše obec
dávkou zlatavého moku a Marčelína Hrušková věcnými cenami. I jim
děkujeme.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhají s organizováním
turnajů. Ještě jednou děkuji sponzorům a věřím, že nám zachovají přízeň i do
budoucna. Do příští sezony všem přeji hodně zdraví a spoustu
nezapomenutelných zážitků ze hry. Sportu zdar a tenisu zvlášť.
Tronda

Tenisový klub

Loupežnická pěšina 2017
Loupežnická pěšina 2017
Klub českých turistů v Mníšku uspořádal v sobotu 20. května 2017
45. ročník turistického pochodu a cyklojízdu pod názvem
Loupežnická pěšina pěšky i na kole.
Pochodu se zúčastnilo celkem:

Trasa pěší:
na 8 km bylo 720 účastníků
na 15 km „
196
“
na 25 km „
34
“
na 45 km „
11
“

961 účastníků pěších
a 105 účastníků cyklojízdy
Cyklojízdy se zúčastnilo:
na 30 km
34 cyklistů
na 50 km
55
na 80 km
16 „

Z celkového počtu pěších se zúčastnilo 170 dětí, 462 žen a 329 mužů
“
cyklojízdy
“
11 dětí, 17 žen a 77 mužů
Všichni účastníci pohodu byli velmi spokojeni, pěkné počasí a mezi účastníky
byla dobrá nálada. Pro účastníky pochodu byly připraveny Diplomy, na
trasách i v cíli občerstvení. Velký úspěch měl i tradiční dobrý makovec.
Účastníci cyklojízdy na trasách nad 50 km navíc obdrželi čelenku. Trasa na
8 km letos nebyla náročná. Vedla napříč golfovým hřištěm, což se líbilo
hlavně starší generaci a rodinám s malými dětmi. Na této trase byl připraven
zábavný kviz pro děti i dospělé. Trasy 25 a 45 km se vracely přes golfové
hřiště YPSILON. Zde bylo také občerstvení s programem. Celý den hrála k
poslechu kapela Odpadlíci.
Na přípravě a technickém zabezpečení pochodu i cyklojízdy pracovala
většina členů odboru turistiky a mnoho našich příznivců. Děkujeme za
ﬁnanční i věcné dary přátelům turistiky.
B. Daněčková

SDH Mníšek
„Mníšecké kolečko - dětský hasičský závod„
Sbor dobrovolných hasičů Mníšek uspořádal v soboru 7. října 2017 branný
závod požárnické všestrannosti pro kolektivy mladých hasičů z obvodu
Liberec pod názvem “ Mníšecké kolečko “.
Účelem závodu bylo prověřit znalosti mládeže, především z
hasičské tématiky a všestrannosti. V důsledku velmi špatného počasí byla
trasa závodu zkrácena a byl snížen počet stanovišť.
Zúčastnilo se celkem 8 sborů. Tyto sbory dohromady postavily
celkem 13 hlídek starších, 9 hlídek mladších dětí a 1 hlídku přípravky – děti do
6 let. Trasa vedla kolem přehrady.
V cíli bylo zajištěno občerstvení pro děti i dospělé. Všechny hlídky obdržely
Diplom a věcnou upomínku.
Na zdárném průběhu branného závodu se podíleli členové sboru, příznivci
hasičů a členové Klubu českých turistů Mníšek.
Výbor SDH Mníšek, Daněčková
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Oslavy Mikroregionu a Mníšecký festival

Oslavy Mikroregionu a Mníšecký festival

Oslavy Mikroregionu a Mníšecký festival
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OSOBY VRACEJÍCÍ SE NA TRH PRÁCE Z MD/RD
Míříte zpět na trh práce, chystáte se na restart svého profesního uplatnění, chcete
sladit práci a rodinu? Prostě chcete být spokojenou mámou/spokojeným tátou
po stránce pracovní i osobní, získat nové poznatky a nové kontakty, navázat nová
přátelství…… Přijďte mezi nás. Připravili jsme pro vás komplexní nabídku ak vit,
které vás namo vují, pomohou vám v orientaci směrem k novým trendům trhu
práce s využi m moderních technologií a osobnostního koučování, a které vás
budou bavit. Těšíme se na vás – s námi budete IN.

V našem přátelském kolek vu můžete probrat své dotazy se zkušenými
lektory. Nabízíme vám kariérní poradenství, funkční systém vzdělávání
a další zajímavé ak vity. Propojíme vaše znalos a dovednos s požadavky
zaměstnavatelů. Pomůžeme vám nastartovat vaši pracovní kariéru.
Pro více informací kontaktujte Marii Kašparovou, +420 777 677 903

OSOBY S KUMULACÍ HENDIKEPŮ
Hledáte práci? Máte nízkou kvaliﬁkaci či zdravotní znevýhodnění? Jste mladší
25 nebo starší 50 let? Právě vám připravíme kariérní poradenství, vybereme
vhodné vzdělávání a/nebo rekvaliﬁkaci, získáte nové pracovní dovednos
a zkušenos . Posílíte své pracovní kompetence a sebevědomí. Pomůžeme
vám vybrat si práci, která odpovídá vašim pracovním schopnostem.
Pro více informací kontaktujte Marii Kašparovou, +420 777 677 903
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

zaměstnavatelů. Všechny uvedené ak vity projektu jsou pro vás k dispozici bezplatně.

Trápí vás zdravotní znevýhodnění, které vám komplikuje hledání práce?
Chcete se naučit správně “prodat” svoje dovednos ? Potřebujete zvýšit
kvaliﬁkaci?

3K PRO PRAXI reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Naším cílem je příprava vašeho profesního uplatnění, propojením vašich schopnos a dovednos s aktuálními požadavky

Pro více informací nás kontaktujte na telefonním čísle +420 739 454 700
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