č.5

Mníšecký
zpravodaj

září - říjen 2010

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
Říjen
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 8. 9. 2010
v budově tenisového klubu Mníšek
99/09/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1160/1 v k. ú. Fojtka – 141 m2
100/09/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1006/10 v k. ú. Mníšek u Liberce – 304 m2
101/09/10
ZO projednalo a schválilo prodej části ppč. 967/1 a ppč. 967/28 v k. ú. Mníšek u Liberce
v rozsahu 3 m šíře a 10 m délky, GP uhradí žadatelé
102/09/10
ZO projednalo a schválilo odkoupení ppč. 1276/28 v k. ú. Mníšek u Liberce – 52m2 a
ppč. 1279/10 v k. ú. Mníšek u Liberce – 24m2
103/09/10
ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
obcí Mníšek a budoucím oprávněným RWE Gas Net, s.r.o. – provedení stavby plynového
zařízení STL plynovodu + 2 přípojky pro dvojdomek na ppč. 11/1 a stavební ppč. 139 v
k. ú. Mníšek u Liberce
104/09/10
ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemku ppč. 798/1 v k. ú. Fojtka od Lesů ČR
105/09/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2010
po provedeném rozpočtovém opatření		
příjmy 19,818.275,00 Kč
						
výdaje 19,818.275,00 Kč
106/09/10
ZO projednalo a schválilo zadání zakázky na zpracování Zadávací dokumentace na akci
Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek – stezka Fojtka společnosti ARR
– Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
107/09/10
ZO projednalo a schválilo Základní údaje zadávací dokumentace na akci Doplnění
infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek – stezka Fojtka
108/09/10
ZO projednalo a schválilo výběr 5 firem, kterým bude zaslána zadávací dokumentace na
akci Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek – stezka Fojtka, a to :
1.
Helios Bau spol. s r.o.
2.
STATUS a.s.
3.
TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o.
4.
SIZ s.r.o.
5.
ASANO, spol. s r.o.
stránka 2

109/09/10
ZO schválilo mimořádnou odměnu starostovi obce R. Slezákovi za úspěšné získávání
dotací pro obec Mníšek v uplynulém volební období 2006 – 2010.
110/09/10
ZO schválilo mimořádnou odměnu místostarostce obce G. Škodové za úspěšné získávání
dotací pro obec Mníšek.
111/09/10
ZO schválilo náhradní ověřovatele zápisu p. Drobnou a p. Vacka M. a náhradního
zapisovatele Bc. Čepičkovou.
112/09/10
ZO projednalo a schválilo podání návrhu na vklad práva k nemovitosti, odpovídající
věcnému břemeni – ppč. 1863/1 – „IS pro RD Okružní ul., Mníšek“ na Katastrální úřad

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 13. 10. 2010
v budově tenisového klubu Mníšek

113/10/10
ZO projednalo a schválilo návrh Smlouvy o patronátu kostela sv. Mikuláše v Mníšku
předložený Římskokatolickou farností o způsobu využití kostela pro společenské a
kulturní akce, pořádané obcí Mníšek
114/10/10
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-4002752/VB11 s ČEZ Distribuce – ppč. 1320, 1310/2, 1391/1 – uložení
kabelu NN na ppč. 1391/1, přípojková skříň na stávajícím sloupu ve Fojtce
115/10/10
ZO projednalo a schválilo aktualizaci Povodňového plánu – r. 2010
116/10/10
ZO projednalo a schválilo z finančních důvodů odstoupit od koupi ppč. 31/1, 31/5,
1924/2, 1924/4 a 1924/5 v k. ú. Mníšek u Lbc a ruší usn. 68/06/10 – finanční prostředky
budou použity na obnovu obce po povodních 2010
117/10/10
ZO projednalo a schválilo studii na stavbu RD na ppč. 328/19 v k. ú. Mníšek u Liberce od
firmy HMArchitekti s. r. o. Praha
118/10/10
ZO projednalo zápis ze dne 29. 9. 2010 z výběrového řízení na prodej ppč. 275/8 a
275/10 v k. ú. Mníšek u Lbc a vzhledem k tomu, že se nabízená cena podstatně liší
od ceny stanovené a zveřejněné, ZO neschválilo prodej účastníkovi tohoto řízení firmě
4BABY Shops CZ, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, Praha 4
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119/10/10
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 275/8 a 275/10 v k. ú. Mníšek u Liberce novým
žadatelům za stanovenou cenu 500,- Kč/m2.
120/10/10
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2010
po provedeném rozpočtovém opatření		
příjmy 20,265.208,- Kč
						
výdaje 20,265.208,- Kč
121/10/10
ZO projednalo a přehodnotilo projekt výstavby Mníšeckého náměstí. Z důvodu
katastrofální povodně bude území navrženo jako nezastavitelné s ochranou pro rozliv
možné záplavy. V tomto smyslu bude provedena změna ÚPO Mníšek. Obec smění s
vlastníkem a. s. Mníšecké náměstí tyto pozemky zpět. Jedná se o pozemky p.č. 1124/2,
1128/4, 1132/4, 1132/7, 1133/1, stp. č. 127, 143, 213/2, 585 prodané obcí za 612.360,Kč. Cena pro směnu se navýší o přípravné práce pro výstavbu Mníšeckého náměstí
(projektová dokumentace, územní plán) – cena celkem 1,000.000,- Kč. Obec Mníšek
smění s a. s. Mníšecké náměstí výše uvedené pozemky za p.č. 967/1, 967/25, 967/28,
962/4 a stp.č. 206/2 – vše v k. ú. Mníšek u Liberce. Hodnota těchto pozemků v majetku
obce bude stanovena při dalším jednání a od sjednané ceny bude odečtena výše uvedená
částka 1,000.000,- Kč.
122/10/10
ZO projednalo a schválilo vyhotovení čestného prohlášení, které je třeba předložit k
žádosti o dotaci z ROP Severovýchod – projekt Doplnění infrastruktury cestovního ruchu
v obci Mníšek. Zastupitelstvo obce se zavazuje, že si od r. 2011 zajistí finanční prostředky
na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů (Doplnění infrastruktury cestovního
ruchu).
123/10/10
ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemků p. č. 1346/1, 1346/2, 1348/3, 1349, 1867/1
a 1867/2 v k. ú. Mníšek u Liberce za cenu zemědělské půdy od Pozemkového fondu ČR
124/10/10
ZO projednalo žádosti o pomoc a schválilo příspěvek občanům postiženým povodní, kteří
nesplňovali podmínky získání podpory od státu. Příspěvek bude poskytnut z povodňového
konta Mníšek do maximální výše 30.000,- Kč oproti předloženým dokladům a fakturám.
125/10/10
ZO projednalo a schválilo jmenování starosty do funkce oddávajícího.
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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zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Mníšek, konaného dne
8. listopadu 2010, v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
Program:
1)
určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2)
zvolení mandátní a volební komise
3)
volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 84 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) složení slibu zastupitelů
4)
zřízení finančního a kontrolního výboru
a)určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)volba předsedy finančního výboru
c)volba předsedy kontrolního výboru
d)volba členů finančního výboru
e)volba členů kontrolního výboru
5)
Jednací řád Zastupitelstva Obce Mníšek
5)
rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6)
diskuse
Plnění programu:
1)
ZO projednalo a schválilo zapisovatelku pí Pavlíková, ověřovatelé Bc. Čepičková,
p. Effenberger
hlasování: 9, 0, 0
2)
ZO projednalo a schválilo mandátní a volební komisi ve složení: pí Pavlíková, p.
Effenberger, p. Vacek V.
hlasování: 9, 0, 0
3)
ZO projednalo a schválilo 1 uvolněného zastupitele (§ 84, odst. 2, písm. k)
zákona o obcích)
hlasování: 9, 0, 0
4)
ZO projednalo a schválilo volbu starosty veřejným hlasováním
hlasování: 9, 0, 0
5)
ZO vzalo na vědomí kandidáta na místo starosty obce - navržen a zvolen p.
Roman Slezák
hlasování: 8, 1, 0
6) ZO projednalo a schválilo volbu místostarostky tajnou volbou
7)
ZO vzalo na vědomí kandidátky na místo místostarostky - navrženy dvě
kandidátky – pí Drobná a pí Škodová – v tajné volbě zvolena pí Škodová
hlasování: pí Drobná 3 hlasy, pí Škodová 6 hlasů
8)
Zastupitelé složili slib dle zákona č. § 69, odst. 2 zákona o obcích
9)
ZO projednalo a schválilo počet členů finančního výboru – 3 členové
předsedkyně Bc. Čepičková, členové pí Drobná, p. Effenberger
hlasování: 9, 0, 0
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10)
ZO projednalo a schválilo počet členů kontrolního výboru – 3 členové
předsedkyně pí Pavlíková, členové pí Škodová, p. Suchomel
hlasování: 9, 0, 0
11) ZO projednalo a schválilo Jednací řád Zastupitelstva Obce Mníšek
hlasování: 9, 0, 0
12) ZO projednalo a schválilo odměny zastupitelům za výkon funkcí - budou stanoveny
dle § 84 zákona o obcích
hlasování: 9, 0, 0

usnesení č. 126/11/10

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Mníšek, konaného dne
8. listopadu 2010, v zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek.
Zastupitelstvo Obce Mníšek po projednání předložených zpráv:
I. Ověřuje
v souladu s ustanovením § 69 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů a na základě zprávy mandátní komise o průběhu voleb
do zastupitelstva obce, platnost volby členů obecního zastupitelstva pro funkční období
2010 – 2014
Jméno a příjmení:		
Kamila Drobná			
Roman Slezák			
Hana Pavlíková 			
Kurt Effenberger			
Hana Čepičková			
Gisela Škodová			
Jaroslav Mejstřík			
Arnošt Suchomel 			
Vladimír Vacek			

Za volební stranu :
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Sdružení nezávislých kandidátů 1
Mníšek – budoucnost naše i našich dětí
Komunistická strana Čech a Moravy

II. Osvědčuje
že všichni zvolení členové zastupitelstva v souladu s ustanovením § 69 odst. 2, zákona
číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, složili zákonem
předepsaný slib.
III. Schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. k), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, že se dlouhodobě uvolňuje jeden člen
obecního zastupitelstva pro funkci starosty obce
IV.Volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m)
pana Romana Slezáka do funkce starosty obce
paní Giselu Škodovou do funkce místostarostky obce
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podzimní zamyšlení.....
V loňském roce prováděl Obecní úřad údržbu příkopů směrem k Fojtce a
částečně i prořezávku náletů. Letos to je první rok, kdy starosta vyčlenil přímo na údržbu
okolí silnice z Mníšku na Fojtku zaměstnankyně OÚ paní Peřinovou a paní Veselou.
Jenže každý, kdo chodí, nebo jezdí na Fojtku viděl, že s nimi dělá i paní Mizerová. Ta
ale není vůbec zaměstnána u OÚ, ale sama o sobě chodí bez nároku na jakoukoli mzdu
pomáhat své sestře paní Peřinové. Sáhněme si na srdce, zda by to dělal někdo z nás ,
aby chodil od jara do zimy dělat fyzicky náročnou práci bez nároku na jakoukoli odměnu.
Přesto to paní Mizerová dělá!
Tyto ženy už letos nevysekávaly jen příkopy, ale svými křovinořezy „sáhly“ dál
od silnice, kde mimo vysekání trávy provedly i vyřezání náletů a to od Mníšku až po
hoření část Fojtky. Příjezd do Fojtky hodně prokoukl, prosvětlil se a část obce tak byla
zkrášlena. Nejenže byla zkrášlena, ale také byl zajištěn i lepší a bezpečnější výhled pro
řidiče na tak úzké a frekventované silnici.
Musím složit velkou poklonu paní Mizerové, která tak odevzdává velký kus
práce pro obec bez nároku na odměnu a také paní Peřinové i paní Veselé, kdy je po nich
vidět velký kus odvedené, fyzicky náročné práce. Ne každá žena totiž dovede vládnout
nářadím od křovinořezu, přes pákovky až po motorovou pilu. Bohužel je ale pravda i
ta, že tyto ženy, aby odvedly dobře svou práci, musely vyčistit i části pozemků, které
nepatří obci, ale soukromým osobám. Jedině tak mohly zajistit, aby okolí silnice pořádně
prokouklo. Všichni majitelé pozemků, kterých se to týká, by se měli nad sebou zamyslet,
aby pozemky jen nevlastnili, ale také je udržovali!
O letošních dušičkách jsme už mohli pohodlně zaparkovat svá vozidla na
upravené ploše proti hřbitovu, který je rovněž vzorně udržován zaměstnanci obce. Po
celý rok byla na hřbitově pravidelně udržována travnatá plocha a to i mezi hroby, tak i v
době dušiček shrabáno listí, které nejvíce začalo padat právě v tomto období .
Obrovský kus práce byl udělán i po povodni, kterou byly naše obce postiženy.
V důchodu jezdím často na kole i do sousedního Polska, či Německa. V Polsku jsem
hovořil s několika Poláky, kteří obdivovali (a záviděli nám), jak jsme se opravdu rychle
vyrovnávali s napáchanými škodami , opravou silnic a mostů. Kdo nyní byl v Polsku,
viděl, že tam je veškerá snaha s odstraňováním následků po povodni hodně malá, dá
se říci téměř nulová. Většina silnic (až na menší výjimky) jsou v takovém stavu, v jakém
je zanechala voda a o mostech ani nemluvě.
Protože bude podzim končit, končím i já moje podzimní zamyšlení.
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Vladimír Vacek

„Úsměvy nejen sluníčka“

Odpoledne 9. října 2010 se v zasedací místnosti OÚ Mníšek
konalo podzimní „Vítání občánků“.
Přivítáni byli Martin Bílek, Lucie Čepičková, Nicolas Hlavatý, František
Janeček, Kryštof Konrád, Matěj Matula, Eva Pšeničková, Kristýna
Slezáková a Oliver Ubias.
O hezký průběh slavnosti se postarali všichni přítomní svou
dobrou náladou a pohodou. Děti ZŠ s paní učitelkou Blankou Štolfovou
přispěly kolekcí písniček a básniček.
Také usměvavé sluníčko přišlo pozdravit naše nové občánky.
Mezi ně patřila i dcera pana starosty Romana Slezáka, který velmi
hezkým slavnostním projevem přivítal naše nejmenší do života. Kamery
a fotoaparáty se postaraly o dokumentaci těchto hezkých zážitků.
Organizátoři děkují všem za účast. Malým občánkům a jejich rodičům
přejeme zdraví, štěstí, radost a všechna potřebná „nej“ na cestu
životem.
				
					
Václav Harmáček
				
předseda komise pro občanské záležitosti
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ZÁKLADNí škola
MNÍŠEK
VÁS ZVE
V NEDĚLI 5.PROSINCE
NA TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ SLAVNOSti
UŽIJTE SI TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
A DALŠÍ VÁNOČNÍ PROGRAM
V 16 HODIN JE PRO VÁS
PŘIPRAVENA ANDĚLSKÁ NADÍLKA

-----------------------------------------------------------------------------------body studie nad přehradou

Chatařská ul. v Mníšku
Cvičení pro každého
Úterý : Od 17.00 - 18.00 hod, 18.00 - 19.00 hod ZUMBA
Čtvrtek: Od 17.00 - 18.00 hod ZUMBA
Od 18.00. - 19.00 hod PILATES
Od 19.00hod – individuální cvičení na míru-terapie těla
/rezervace tel. 736760104/
Vstupné 50,-Kč, individuální cvičení 100,-Kč/hod
Těším se na Vás!
Lenka Šebová, sebova@quick.cz, www.bodystudiomnisek.webnode.cz
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BŘIŠNÍ TANCE V MNÍŠKU A OKOLÍ
Milé slečny, ženy, dámy, maminky i babičky.
Máte-li zájem naučit se ladným pohybům a vyjádřit své pocity tancem,
přijďte si zatančit.

PONDĚLÍ

15-16

17-18

18-19

ZŠ MNÍŠEK
začátečnice dívky

BODYSTUDIO
pokročilé

BODYSTUDIO
začátečnice
BODYSTUDIO
pokročilé

ÚTERÝ
STŘEDA

ZŠ MNÍŠEK
začátečnice dívky

ČTVRTEK

ZŠ STRÁŽ
začátečnice dívky

PÁTEK

19-20

DDM VĚTRNÍK
začátečnice

DDM VĚTRNÍK
pokročilé

Hlaste se kdykoliv. Nastoupit lze i do probíhajícího kurzu, popř. vyzkoušet 1 lekci zdarma.
Nový kurz bude otevřen v lednu 2011, ve středu 17-18 v BODYSTUDIU.
Informace ke kurzu a dárkové šeky k vánocům je možné získat zde:
mobil: 777 706 115
e-mail: mirka.sebkova@volny.cz
Těším se na Vás. Lektorka Mirka Šebková
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partnerská návštěva francie
V rámci projektu Evropské unie Comenius – „Všechny řeky se vlévají do moře,“
navštívili naši učitelé a vybraní žáci jednu z dalších partnerských škol zapojenou v tomto
projektu, a to v malém francouzském městečku Brezolles. Nachází se přibližně 100 km
jihovýchodně od hlavního města Francie – Paříže. V pořadí třetí setkání se uskutečnilo v
podzimních dnech 11.-15. října 2010 a kromě naší školy se jej zúčastnily partnerské školy
ze slovenské Hnúšti a turecké Malatye. Setkání se tentokrát nezúčastnili partneři z Itálie.
Cesta letadlem na pařížské letiště Charles de Gaulle proběhla hladce a po pár hodinách
jsme již netrpělivě čekali na naše hostitele. Vzájemné přivítání mezi účastníky projektu
proběhlo v přátelské atmosféře a než jsme se nadáli, směřovali jsme do cíle naší cesty. U
školy v Brezolles přijali francouzští rodiče naše děti za své – tedy na dobu našeho pobytu

– a jim se tak naskytla příležitost nahlédnout do života běžných Francouzů. Zároveň měly
možnost procvičit si anglický jazyk, protože komunikačním jazykem v projektu je právě
angličtina. Po dobu následujících tří dnů jsme měli poměrně nabitý program.
Začali jsme návštěvou školy. Stejně jako na naší škole začíná i tam vyučování v
7.50, ale kromě středy končí vždy až v 17.00 hodin. Náplní vyučování není jenom výuka
samotná, ale i množství dalších povinně-volitelných předmětů a zájmových kroužků.
Samotná škola je o něco větší než naše v Mníšku, ale pro nás bylo především nezvyklé,
že do jednotlivých tříd, odborných učeben, jídelny, atd. se vstupuje z venkovního dvora.
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Škola se nenachází pouze v jedné nebo dvou budovách, tak jak jsme tomu zvyklí u nás,
ale jedná se o celá komplex budov, které tvoří areál školy. Při naší návštěvě se všichni
žáci partnerských škol zúčastnili tzv. workshopu, konkrétně hodiny výtvarné výchovy,
během níž společně vytvořili obrázky ryb na skleněném podkladu. Učitelé se mezitím
radili o tom, jak bude probíhat další část projektu a jaké budou výstupy. Dohodli se, že
závěrečné setkání a ukončení projektu se uskuteční na jaře příštího roku v Turecku. V
dalších dnech jsme navštívili krajský úřad oblasti Eure-et-Loir, kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o řekách a životním prostředí v této oblasti Francie.
Velkým zážitkem pro nás byla plavba po řece Seině a setkání se starostou města Brezolles.
Celý pobyt jsme zakončili společnou večeří v místní restauraci, popřáli si hodně sil a
pevných nervů do nového školního roku, předali jsme si dárky z našich rodných zemí a
rozloučili jsme se.
Jak nám učitelům, tak i našim žákům, se pobyt v Brezolles velmi líbil. Všichni jsme
si odnesli plno zážitků a poznatků z jiného školského prostředí a těšíme se na společné
závěrečné setkání v Turecku.
Mgr. Zdeněk Pola
učitel

vyhodnocení posezení seniorů
Dne 11.listopadu 2010 proběhlo v Hospůdce na hřišti posezení seniorů se
starostou obce, které zorganizoval OÚ s Komisí pro občanské záležitosti.
Nejdříve

vystoupily děti z MŠ se svými připravenými písničkami. Po nich

následoval program žáků naší ZŠ a na závěr předvedla skupinka děvčat, jak dobře
ovládají břišní tance.
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Všichni vystupující byli odměňováni v průběhu svých vystoupení opakovaným potleskem,
neboť se program všem přítomným velice líbil. Na závěr vystoupení byly všechny děti
odměněny sladkým dárkem v podobě čokoládového adventního kalendáře.
Po kulturním programu dětí všechny přítomné přivítal předseda Komise pro obč.
záležitosti pan Harmáček a předal slovo nově zvolenému starostovi panu Slezákovi. Ten
rovněž všechny přítomné přivítal a seznámil je s nejdůležitějšími akcemi, které byly v
průběhu roku provedeny. Také se zmínil o povodni, která poškodila naše obce a vysoce
vyzdvihl práci hasičů, kterou odvedli při pomoci občanům v době povodně a následně při
odstraňování vzniklých škod. Také nastínil program prací, které jsou plánovány na další
rok a vizi do budoucna. Po svém vystoupení předal všem zúčastněným ženám kytičku a
všem popřál hezkou zábavu.
K tanci i poslechu hrála nám již známá hudební skupina. Letos se nás sešlo
ještě více, než v loňském roce. Všichni se po celý večer dobře pobavili, zatančili si i
zazpívali. Přítomní senioři kvitovali, že obec na ně nezapomíná a každoročně tuto akci
organizuje.						

Vladimír Vacek

ivan KoČí - africká lovecká výprava (dokončení)

Skončil týdenní pobyt na farmě pana Meyerse a my se chystáme na cestu za kamarády
na sever země do kempu ANGWA.
Původně plánovaná cesta autem (cca 800 km) byla po zjištění, že cestou nemusíme
sehnat benzín změněná za let Cesnou.
Stařičký letoun stál v rohu vojenského letiště a vypadal, že má dny trávené ve vzduchu
dávno za sebou. Nacpali jsme do něho své bágly a obsadili všechna tři místa, která jsou k
dispozici. Chvíli pochybuji, že se tento stroj s námi vznese, ale na konci dráhy to kupodivu
dokáže. Jsme ve vzduchu, v rukách Božích, teď jen nespadnout a přistát.
Po dvou hodinách letu se to kupodivu povedlo. Mezipřistání k doplnění PHM využíváme
k prohlídce hangárů a okolí. S díky odmítáme nabízenou vodu z vodovodu a letíme dál.
Přistát máme na letišti prince Charlese někde mezi horami. Po hodině letu je pilot skutečně nalezl a šťastně přistál ve vysoké trávě mezi keři. Odbavovací hala letištní budovy a
čekárna v jednom nás uchvátila svou praktickou střídmostí (viz foto).
Téměř celou cestu letadlem pod námi byla pustá krajina, jen občas nějaká farma, nebo
silnice. Ale rozlehlá pustota zdejší krajiny s horami je deprimující. Tady bych se ztratit
opravdu nechtěl. Cestou (vlastně necestou) do kempu, která trvá asi čtyři hodiny, potkáváme několik stád kaferských buvolů a slonů. Konečně kemp na břehu řeky. Vlastně ne
řeky, ale vyschlého koryta. V období dešťů může být řeka široká asi jako Labe v Děčíně,
teď je suchá. Ráno tam chodí paviáni, vyhrabou v písku díry, do kterých se vsákne spodní
voda. Toho pak využívají i ostatní. Jiná voda v okolí není.
Kamarádi, kteří zde strávili již týden, mají uloveno několik antilop, kaferského buvola a
leoparda. Mají ještě v plánu ulovit jednoho leoparda a lva. Ten se zatím neobjevil. Viděli
pouze lvici se lvíčaty.
Loví se na „újedi“. Na strom se uváže střelená antilopa nebo její část, v blízkosti se na
zemi z místního materiálu postaví posed – z větví a trávy a v noci se čeká. Po dvou probdělých nocích konečně Marek ulovil leoparda. Byla to veliká sláva. Během oslavy dostal
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někdo nápad, že zítra, což je poslední den lovu, půjdeme na hrocha.
Asi 20 km od kempu bylo v padesátých letech minulého století vybudováno hornické
městečko. Těžilo se tam stříbro. Současně byly na řece postaveny dvě menší přehrady,
které zadržovaly jarní vody. Zásluhou současného režimu je městečko už minulostí, zbyla
pouze voda, kterou obývají také hroši.
Ráno tam jedeme. Los padl na mě – střílet budu já. Za napjatého ticha sestupujeme k
vodě. V pobřežní vegetaci jsou od hrochů a slonů vyšlapané ochozy. V hlavě si promítám
hrůzostrašné historky o těchto zvířatech, která mají údajně na svědomí nejvíce lidských
životů. V duchu si říkám, že to nebude asi tak hrozné. Proč by zatoužil postřelený hroch
právě po klukovi z Fojtky. Ale ústupová cesta není žádná, všude jen vrbičky, žádný strom.
Proč zrovna já? Ohlédnu se. Z původního počtu asi patnácti lidí jsme zbyli tři. Ostatní,
včetně několika strážných se samopaly, zůstali na stráni. Vpředu Marek, já s vypůjčenou
zbraní, ze které jsem vystřelil pouze jednu zkušební ránu a Jarda s kamerou.
U břehu je asi dvanáct hrochů. Protože zítra odjíždíme, musíme čekat, až bude aspoň
jeden na břehu. Asi po čtvrthodině vylézají tři na břeh. Hantr mi ukazuje, že je nutno
umístit ránu na ucho. Pak neuteče zpět do vody. Z volné ruky asi na šedesát metrů se to
s pomocí Boží povedlo. Hroch zůstal na břehu.
Zpráva se roznesla po okolí. Okamžitě se našlo hodně pomocných rukou. Muži přijeli
našimi auty, ženy s dětmi na zádech úprkem pádily k vodě, aby na ně také něco zbylo.
Během dvou hodin zůstal na břehu jen krvavý flek. Vše ostatní naloženo na auta, nacpáno do pytlů, do vysvlečených košil a odvezeno domů. Celá vesnice měla svátek.
Druhý den se balíme a jedeme do hlavního města. Cesta trvá celý den, znovu jsme v
hotelu Meikles. Druhý den letíme z Harrare podívat se na Viktoriiny vodopády na řece
Zambezi. Psát se nich nedá., to se musí vidět a cítit, aby člověk pochopil tu úžasnou
mohutnost a krásu tohoto přírodního jevu.
Zpáteční cestou se nám přihodila zajímavá věc. Na letišti si někdo z nás všiml, že při
vážení zavazadel vždy jeden šikovný bubák položil na váhu nohu. Nechali jsme tedy
zavazadla převážit. Rozdíl dělal 120 kg. Hoši brumlali, ale papíry museli přepsat. Pak
jsme si také všimli, že naše zbraně jsou stále v hale, letadlo je připravené k odletu a nikdo
se nemá k tomu, aby je naložil. Po opětovné urgenci vytáhli vozíky a zbraně neochotně
naložili. Cestou do Jihoafrické republiky už žádné incidenty nebyly.
Na letišti v Johanesburgu navštěvujeme WC. V prostorném sále řada intimních kabinek
není cudně uzavřená, ale otevřena dokořán. Ale svítila čistotou. Bubák před vámi čistým
hadrem otře sedátko, vystříká mísu sprejem, načechrá toaletní papír, provoní vzduch
jiným sprejem, usměje se, řekne prosím a vy usednete. Hudba příjemně hraje.
Říkám si, třeba ví, že jsem z Fojtky, tak se předvádí. Ale ne. Tak je to stále a je mu jedno
kdo zrovna nastupuje. Jako ve snách odcházím a lituji, že už není důvod si to zopakovat.
Toto je mé rozloučení s Afrikou. Konec deníčku.
P.S.
Jistě si bedlivý čtenář všiml, že jsem se celou dobu vyhýbal ožehavému tématu černých
krásek. První týden, kdy byl ještě v živé paměti hřbitov v Harrare bylo toto téma tabu.
Druhý týden se už sem tam ozval hlas - „ta by mohla být zdravá“. Konečně na výletě
u Viktoriiných vodopádů už byla každá zdravá a krásná - ale všichni vydrželi. Alespoň
myslím, že všichni.
Foto: Vyschlé koryto řeky. Paviáni jdou vyhrabávat jamky pro získání vody.
Letiště prince Charlese – prostorná čekárna.
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