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březen - duben 2009

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Březen
V březnu sýkora volá: Rozsívej!Rozsívej!
Duben
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda
na víno.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. března 2009 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo obce projednalo a přijalo následující usnesení
30/03/09
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1822/2 v k. ú. Mníšek u Liberce

31/03/09
ZO projednalo a schválilo ﬁn. příspěvek pro ZŠ na akci „Bojovníci proti totalitě očima dětí“ ve výši
5.000,- Kč
32/03/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na ppč. 1752/1
v k. ú. Mníšek u Liberce – věc. břemeno spočívající ve zřízení a provozování vodovodní přípojky a
přípojky el. energie a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či
jeho dodavatelů přes pozemek p. č. 1752/1 za účelem údržby, provádění oprav a odstranění havárií
na přípojkách dle geom. plánu za jednorázovou úplatu dle smlouvy
33/03/09
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen na ppč. 934/11 v k.
ú. Fojtka – věc. břemeno na umístění úložného kabelu TCEPKPFLE – stavba “Mníšek, V Zahrádkách
E96, KR, připoj.“ za jednorázovou úplatu dle smlouvy
34/03/09
ZO projednalo stížnost na ucpaný propustek u silnice směr Oldřichov v H. u čp. 46 a pověřuje
starostu obce pro-věřením situace na místě
35/03/09
ZO projednalo žádosti o prodej parcel v ul. Za Humny a pověřuje starostu obce sezváním žadatelů
a projednáním podrobností prodeje
36/03/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Obnovu věže kostela na Nadaci Preciosa
Jablonec n. N.
37/03/09
ZO projednalo a převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Mníšek
dodávka a montáž plast oken 173.697,- Kč, malířské a natěračské práce 24.990,- Kč
38/03/09
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek v hospodářské činnosti Obce Mníšek za r. 2008
– provozování vodovodu,
výsledek hospodaření po zdanění
- 74.651,09 Kč ztráta
39/03/09
ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2010 až 2012 ve výši 16,600 tis. Kč ročně, jak
v příjmové, tak výdajové části
40/03/09
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mníšek ve výši 4.176,55 Kč a souhlasí s
přídělem této částky do rezervního fondu
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INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 18. dubna 2009 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo obce projednalo a přijalo následující usnesení
41/04/09
ZO projednalo a schválilo členy výjezdové jednotky SDH Mníšek na rok 2009 dle
předloženého seznamu
42/04/09
ZO projednalo a schválilo částečnou úhradu nákupu zahradního vybavení pro MŠ ve výši
3.000,- Kč
43/04/09
ZO projednalo a schválilo ﬁn. příspěvek na dopravu dětí z MŠ na výlet
44/04/09
ZO projednalo a bere na vědomí žádost o prodej ppč. 1797/1 v kú. Mníšek u Liberce
45/04/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu křížku u kostela sv. Mikuláše
vč. zajištění doﬁnan-cování z ﬁn. prostředků obce
46/04/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu PVA na rekonstrukci ČOV
v ul. Frýdlantská vč. zajištění doﬁnancování z ﬁn. prostředků obce
47/04/09
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce a souhlasí s celoročním hospodařením za
rok 2008 s výhradou podle §10 odst. 3 písm. c
48/04/09
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu Obce Mníšek na rok 2009 jako vyrovnaný.
Příjem
17,097.170,- Kč
Výdaj
17,097.170,- Kč
49/04/09
ZO projednalo a schválilo ﬁn. příspěvek ve výši 5.000,- Kč na sportovní činnost slečny
J.Trojanové (Downhill - sjezd horských kol)
Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení ZO a
zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.
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SLOVO STAROSTY
Před námi je nejkrásnější měsíc v roce. Deﬁnitivně přišlo jaro a s jeho příchodem jsou
spojeny jarní práce na našich zahrádkách a vůbec celkový jarní úklid po zimním období,
které ať chceme nebo nechceme, zanechá po sobě nepořádek.
Chtěl bych se na vás obrátit s prosbou, abyste se po úklidu a úpravách svých
nemovitostí porozhlédli po okolí a v rámci svých možností pomohli upravit i veřejná
prostranství, která k vašim domům a parcelám přiléhají. Jakákoliv pomoc z vaší strany
bude vítána.
Jedním z problémů současného Mníšku je drobná i větší pouliční kriminalita a
vandalismus, kterého se dopouštějí nepřející jedinci a dílem pak různá pochybná individua,
pohybující se v okolí Mníšku. Uvedenou kriminalitou mám na mysli např. odcizené brány
včetně jejich pohonů, vykradené nemovitosti, ukradený traktůrek na sekání trávy z garáže
na hřišti atd. Vrcholným vandalismem je zapálení vatry na hřišti před „ pálením čarodějnic
“.
Zastupitelé se řešením tohoto problému průběžně zabývají. Je však otázkou, jaké
opatření lze přijmout, aby bylo účinné. Myslím, že řešení problémů podobných tomuto
je věcí všech občanů, a že bychom si všichni těchto projevů měli všímat a hlavně k nim
nebýt lhostejní.
S ohledem na nadcházející období vám přeji všem teplé a slunečné počasí.
Roman Slezák

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
•

Starostové ve škole

2.dubna navštívili naši školu páni starostové obcí Mikroregionu Jizerské podhůří
– pan starosta Mníšku Roman Slezák, pan starosta Oldřichova v Hájích Jaromír Tichý, a
pan starosta Nové Vsi Jaroslav Müller. Důvodem jejich návštěvy bylo zhlédnutí výuky s
využitím interaktivní tabule. Páni starostové byli přítomni hodinám přírodopisu a anglického
jazyka a seznámili se s možnostmi, které interaktivní tabule poskytuje. Pak následovala
beseda s žáky 6. a 7. třídy. Žáci měli připravené dotazy, na které jim páni starostové
ochotně odpovídali. Zajímalo je například, jak se stali starosty, jaké mají záliby, jaké mají
vzpomínky na svá školní léta a zda vidí rozdíl mezi dobou, kdy oni navštěvovali školu
a dnešními školáky, ale i jak se projevila současná krize v hospodaření obce, jaká je v
obcích nezaměstnanost, co se v obcích chystá a podobně.
Na závěr se na oplátku měli možnost zeptat páni starostové dětí, a tak padla třeba
otázka, zda jsou spokojeny se stravou školní kuchyně. Slyšeli jen samou chválu.
Domnívám se, že takovéto besedy jsou pro obě strany velmi užitečné a společně jsme
se shodli na tom, že je budeme průběžně opakovat. Je dobře, že děti se dozvědí o tom,
jak funguje obec a co se v ní děje a zároveň nás velmi těší zájem pánů starostů o to, co
se děje ve škole.
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Mgr. Věra Rosenbergová

Základní škola informuje...
•
23.5. byly děti ZŠ Mníšek pozvány našimi polskými přáteli z města Gozdnice na
slavnost, v jejímž rámci bude sehráno utkání v kopané našich a polských dětí. Do Polska
tak pojede 8 dětí – 4 chlapci a 4 dívky a 2 paní učitelky.
•
V průběhu měsíce června budeme organizovat školní výlety, o kterých budeme
rodiče včas informovat.
•
20. 6. – 25. 6. připravujeme pro žáky sportovně turistický pobyt ve Splzově.
Zúčastní se ho tentokrát společně s našimi žáky i děti z polské Gozdnice.
•
Vysvědčení budeme vydávat v pátek 26.6.2009. V pondělí 29.6. a v úterý
30.6.2009 bude ředitelské volno. Děti tedy budou mít prázdniny o 2 dny delší. Po
prázdninách nastoupí do školy ve středu 1. 9. 2009. Ředitelství ZŠ a MŠ Mníšek přeje
všem dětem pěkné prázdniny a rodičům dětí pěknou zaslouženou dovolenou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MNÍŠEK
A je tu zase jaro! Děti jsou plné elánu, těší se na výlety !
Akce v naší MŠ v březnu 2009:
•
5. 3. jsme měli v naší škole „ Den otevřených dveří“. Rodiče si mohli prohlédnout
MŠ, vidět děti při práci. Vzhledem k tomu, že to byla dopolední akce, tak rodiče toho málo
využili, účast byla malá.
•
13. 3. nás opět navštívil kouzelník Marcolli, měl pro děti připravená nová kouzla.
Děti převlečené do kouzelných kostýmů si zasoutěžily i zatancovaly.
•

30. 3. jsme se těšily do ES v Liberci na premiéru pohádky „ Kocour Modroočko“.
Byl to spíše muzikál plný pěkných písniček, a nezklamal !
•
24. 4. byl zápis nových dětí do mateřské školy. K zápisu přišlo 43 dětí. Volných
míst na rok 2009/10 máme pouze 18. Při přijímání dětí se postupuje podle daných kritérií.
Bude to velmi těžké rozhodování !
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Akce, které plánujeme ?
•
29. 5. máme naplánovanou oslavu MDD. Přijedou k nám děti z polské mateřské
školy z Gozdnice. Společně si pohrajeme, ale i zatancujeme, zasoutěžíme v pohádkové
zahradě. Nebude chybět ani módní přehlídka dětí, aerobik a skákací hrad. Kdo rád mlsá
bude otevřena i cukrárna.
•
4. 6. jedeme s dětmi i některými rodiči opět na celodenní výlet do Německa.
Čeká nás tam park pravěkých ještěrů, lovci mamutů, bludiště a mnoho jiných zajímavostí.
Dopravu nám hradí OÚ Mníšek.
Jinak nás čeká ještě několik výletů, také cyklovýlet. Předškoláci pojedou na 4 dny do
Dolánek /od 22.6. do 25.6./, ale to už zase příště !
Za MŠ : Janoušková

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 6. 6. 2009 se uskuteční „Dětský den“ na místním hřišti. Začátek bude ve 14.00
hod.. Pro děti bude připraveno mnoho soutěží, kde si budou moci poměřit rychlost a
šikovnost se svými kamarády. Také několik zajímavých atrakcí bude zpestřením sobotního
odpoledne.
TĚŠÍME SE NA VÁS !

Z ČINNOSTI JSDH MNÍŠEK
Jaro nastartovalo novou sezónu také pro požární sport.
Jednotka dobrovolných hasičů v Mníšku se schází a připravuje na letošní soutěže.
Hlavně na soutěž okrsku Chrastava a Hrádek n.Nisou, která proběhne v červnu 2009.
V dubnu jsme měli dva výjezdy.
První výjezd byl ohlášen telefonicky jednomu z hasičů 24. 4. 09 ve 22.50 hod., hovor byl
velmi stručný a jasný. Kdosi zapálil vedle místního hřiště vatru, která byla připravena pro
tradiční oslavu příchodu jara a rozloučení se zimou tedy „Čarodějnice“. Myslíme, že se na
tuto událost většina z nás těší, hlavně pak děti. Pro ty je určitě zážitek lampionový průvod,
zapálení vatry, opékání vuřtíků a rej čarodějnic se soutěží o tu nejkrásnější. Pro někoho
je zase zážitek něco zničit a znehodnotit práci několika lidí, kteří se každoročně podílejí
na postavení vatry. Není to lehká práce, ale dobrý pocit, že něco děláme pro druhé, za
to stojí.
Žádné škody na životech ani majetku nevznikly, zato na duši určitě.
Nevíme, jestli chtěl „pachatel“ ublížit, nebo to pojal jako ohromnou zábavu pro sebe.
Možná chtěl jen prověřit připravenost hasičů, možná měl jiný důvod. Každopádně se
vatra v Mníšku znovu postavila pro radost všem.
Možná i ten, nebo ti, kteří ničili, se přišli podívat a dokonce i bavit.
Pro vás: „ Kdo jinému jámu kopá, chce taky odměnu za práci.“
DOUFÁME, ŽE SE CO NEJDŘÍVE DOČKÁŠ – DOČKÁTE !
Druhý výjezd byl ohlášen 27. 4. 09 ve 13.08 hod., jednalo se o hořící digestoř v RD ve
Mníšku.
SDH Mníšek
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ÚVODEM...
V loňském roce jsem sepsal vzpomínku na náš rekordní seskok z výšky 10.500
metrů v roce 1988. Při psaní jsem neuvažoval o tom, že bych tuto svoji vzpomínku
zveřejňoval v Mníšeckém zpravodaji. Chtěl jsem si zapsat vzpomínku - dokud
jsem vůbec schopen si ještě něco pamatovat, nebo vybavit.
Svým dětem jsem o tomto seskoku nikdy podrobnosti nevyprávěl, ony pouze ze
sdělovacích prostředků věděly o tomto seskoku. Takže až po 20-ti letech jsem
jim vlastně psanou formou vyprávěl jaké to tenkrát bylo. Jako první jsem to na
posouzení poslal e-mailem mojí starší dceři (v době tohoto mého seskoku jí bylo
9 let).
Velice příjemně mne překvapila její reakce – okamžitě mi volala telefonem „
tati to bylo super, s manželem jsme si to doma nahlas četli a připadala jsem
si jako ten Vašek ve ﬁlmu „Jak vytrhnou velrybě stoličku“, když seděl u radia a
poslouchal povídku o horolezcích, ty jsi o tom nikdy nevyprávěl a já jsem vůbec
netušila, jaké to tenkrát bylo. Napiš nám ještě další vzpomínky“. U dalších dvou
dětí byla reakce stejná.
Tyto jejich reakce mne motivovaly nabídnout tuto vzpomínku redakci Mníšeckého
zpravodaje. Potěšilo mě, když mne požádal pan starosta Slezák, že se mu tento
příběh líbil a jestli bych nemohl napsat ještě nějaké další vzpomínky.
Pár věcí jsem se tedy rozhodl sepsat, ale nechci, aby čtenáře Mníšeckého
zpravodaje po nějaké době nudila záplava příběhů z leteckého a parašutistického
prostředí, řada věcí ani není publikovatelných.
Následně je uvedena příhoda, jíž jsem se zúčastnil a která je mezi
parašutisty velmi populární, jelikož tuto situaci již popsal kamarád pilot z Prahy a
já bych asi těžko hledal vhodnější humornou nadsázku, s kterou to popsal (i když
v danou chvíli situace vůbec humorně nevypadala) tak ji nabízím Mníšeckému
zpravodaji ke zveřejnění.
Ing. Oldřich Souček
Výška 100, rychlost 150!!!

POVÍDKA

Zvonek telefonu protivně drnčí, hlavu plnou jiných myšlenek zvedám sluchátko a
z bakelitové mušle nezaměnitelný bas prosmoleného a vyřvaného hrdla spustí:
„Letíš z Boleslavi do DIKABRAZU a povezeš parašutisty na oslavu vítězství“,
oněmím úžasem, „neumím zas až tak rusky!“ je moje námitka. „Já budu mluvit“
, podplukovnický bas ukončí rozhovor.
Večer si poctivě opakuji, co mne naučil Šindelář, startující před rokem na
podobné taškařici.
ZAPRAŠČAJU – znamená, ZAKAZUJI, RAZREŠITĚ - je žádám, a celou větou
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na kterou tam můj předchůdce málem pohořel, je „RAZREŠITĚ RULIŤ“ (povolte
pojíždět) a na tuto větu je odpověď „ZAPRAŠČAJU“, nebo „RAZREŠAJU“, což
je jednou přibližně „NE!“ a po druhé přibližně „ANO!“.
Když
mému
předchůdci
hluboký
bas
do
radiostanice
sdělil
„ZAPRAŠČAJU“(zakazuji), předchůdce se radostně svěřil borťákovi (borťák =
palubní mechanik): „Můžeme“ a ten zatlačením plynové páky popotáhl Antonova
ze stojánky, a když pak tentýž hluboký hlas přes mikrofon MFK a radiostanici R
824 propadl panice, tak Šindelář pochopil, že je něco špatně a zabrzdil.
To je zachránilo, neboť po dráze zrovna startoval s forsáží jakýsi pilot, kalmyk
z rozsáhlých a přehledných stepí, internacionálně dosazený do DIKABRAZU,
a ten by změnil hravě Antonova i s osazenstvem na hromadu mletého a něco
třísek.
Uklidňuje mne prohlášení výše uvedeného jistým podplukovníkem: „Já budu
mluvit“.
Takto kategoricky vyřčeno to znamená, že budu jenom pilotovat a konverzace
zůstane na mém tlumočníkovi, parainspektorovi.
První pochyby jsem získal hned po přistání na LKMB (letiště Mladá Boleslav).
Vrtule se dotočila a já po schodech vyrážím za tlumočníkem. Ten už iniciativně
vyvolává přímou linkou DIKABRAZA a já mám možnost ocenit bilingvistické umění
mého budoucího druhého pilota a překladatele do jazyka téměř mateřského.
„Polkóvnika Zďuchájeva, job tvoju mať!“. Sluchátko odpovídá podobným rytmem,
ale jinými slovy.
„Kak eto vazmožno, my jechajem job tvoju mať!“ (jak je to možné, my jedem, job
tvoju mať). Decibely do sluchátek menší, zpět.
„Samaljotem my jechájem ty svok“ (letadlem jedeme ty vole) a sluchátko upadne
do vidlice TP25.
Podplukovník celý říčný a rudý v obličeji zapomene, že už nevolá do DIKABRAZU
asi 25 kilometrů vzdáleného a spustí stejným hlasem i tónem „Letíme, všechno
je dojednané!“.
Motor pobrukuje spokojeným tónem, plnění 610, 1750 otáček, na pravém
sedadle podplukovník, přes kšiltovku sluchátka GSU.
Je nutno konverzovat s DIKABRAZEM , podplukovník rudne v obličeji, pěstí udeří
do tlačítka vysílání na páce řízení a hromovým hlasem: „Job tvoju ……. atd.,
my zděs, chočeme prizemliťsa“(Pozn. Začátek věty není třeba překládat………
jsme zde a chceme přistávat).
Antonov (letoun AN-2) po úderu pěstí do řízení přejde plynule do levého
výkrutu, jen tak tak to podržím, zbytek konverzace mi uniká, už vidím betonovou
plochu Milovic, dráhu křižujeme v půlce do polohy po větru, ve sluchátkách ryčí
bas, dotáčím třetí a podplukovník kýve svisle, rozumím, že mohu, dotahuji s
vyšlápnutou levou nohou a letoun OK-GIB dosedá na betonové desky letiště.
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Chvíle drncání přes spáry, UAZ světle zelené barvy mě vede na stojánku mezi
MIGy, vypínáme motor.
Zšeřelá balírna, štíhlý dlouhán v kombinéze rovná na balícím stole šňůry a
zatahuje vrchlík do vaku. Na zdech visí instruktážní obrázky popsané azbukou.
Podplukovník se s ním srdečně zdraví: „Polkovnik Zachvatjev, jesť geroj
iz Afghanistána, on chočet pryžok z vysoty odno sto metrov i při skorosti sto
padďesať kilometrov!“
(Překlad - Plukovník Zachvatjev je hrdina z Afghanistánu, on chce seskok z výšky
100 m při rychlosti 150 km/h. Pozn. Zde autor záměrně změnil jméno plukovníka
na Zachvatjev to se totiž dá do češtiny přeložit asi jako „okupant“).
Ta čísla mi nějak nesedí, dlouhán se přívětivě šklebí a kýve hlavou, asi jsem
špatně rozuměl, nebo to Karel zaměnil.
Obručník (palubní mechanik AN-2) mi šeptá do ucha: „Nech si to dát písemně“
- díky mnoha školním rokům rozuměl lépe a pochopil rychleji.
Karel z kapsy hvězdami ozdobené bundokošile tahá propisku, na zadní stranu
Rozkazu k letu rozmáchlým rukopisem dopíše detaily - H=100m, v=150km/hod
– podpis - Inspektor para, Svazarm.
„Z vrtulníku skákal posledně ve sto metrech a nes v ruce kytku, nic se mu nestalo,
z kytky ale zbyly jenom stonky“ dodává hlasem plný optimismu, „..tu kytku měl
dát generálům na tribuně, dnes žádnou kytku nemá“.
Antonov povrkává ve sto metrech, malá oprava nohou a nos míří přímo na stadion,
po levé ruce tribuny plné přihlížejících, po pravé ruce topoly, úzká asfaltka skrytá
pod jejich zelení, malá zídka, Obručník syčí do interkomu: „Do prava, do prava“,
ale to je moc! „Půjde do těch topolů“ oponuji „toč do prava vole, když to chce“.
Točím tedy kousek do prava a ve zpětném zrcátku sleduji, co bude.
Ze dveří vylétne postava s rancem pískové barvy na zádech, protíná vzduch
jako vržené kopí a hned za ním vak a z něj se začínají rolovat šňůry s kousíčkem
vrchlíku, chlap mi mizí ze zorného pole zrcátka, hned náklon do leva a sleduji jako
v horečném snu, jak postava napjatá jako struna mizí v zeleni topolů, nejméně
třicet metrů vysokých, lemujících stadion.
Stoupáme na zbytek výsadku, nemám z toho žádné potěšení, nějak jsem to
vyložil, vrtule, klapky, ustálený chod motoru nás táhne na stojánku, vypínám
motor, nemám síly to nějak komentovat.
Na sítnici obou očí mi zůstal zakonzervovaný obrázek chlapa, jak protíná zeleň
topolů, nad ním bílé šňůry a v nahrbené poloze dopadá na asfalt cesty vedle
stadionu, hned pod kmeny štíhlých topolů.
„Zabil jsem plukovníka Rudé armády“ Obručník mne utěšuje „… v době míru tě
nezastřelí …… no škoda střeliva, asi tě pověsí“.
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Věta visí v tichu trupu Antonova. „Byl zvyklý skákat z vrtulníků, za ním je pak
polštář vzduchu stlačeného pod rotorem, Antonov nic takového samozřejmě
nemá“ slyším v tichu úvahu. „Navíc se pod trupem točí vzduch za vrtulí a to ho
zatáhlo mimo prostor vysazení. Z větší výšky to stačíš korigovat při řízení, z
malé výšky na to není čas“.
U trupu Antonova syčí brzdy autobusku, dveře se otevírají a z nich vylézá,
doslova a do písmene vylézá bíle ofačovaná a polepená postava, povědomé
délky.
Polkovnik Zachvatijev. Jenom polknu a hrnu se schovat na hajzlík Antonova.
Pozdě! Polkovnik mne objímá, drmolí, jásá, oči nepřirozeně lesklé. „Vsjo charašó,
molodci !“.
Zabil se až o rok později! Díky bohu jsem u toho nebyl. Za pár roků za ním šel
Karel. Ale na oba budu dlouho pamatovat.
P. S. Zrovna jsem dočetl knihu „Otrokem parašutismu“. Autor tam na obě postavy
vzpomíná. V dobrém.
Pilot předčasně zestárlý ve službách parašutismu.

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Růžena Žihlová, nar. 10. února 1918 – nejstarší obyvatelka našeho Mníšku
V obdivuhodném optimismu, v plném zdraví a v mimořádné duševní svěžesti
oslavila v nedávných dnech svých 91 roků věku. Spolu s rodinou a přáteli blahopřejeme a upřímně ji přejeme, ať ji dlouho vydrží tyto vzácné životní dary. Také
stálou spokojenost a všechno dobré i do dalších let.
Své dětství a mládí prožila v Lužci nad Vltavou a v Mlčechvostech u Kralup nad
Vltavou v okrese Mělník. Věkově o čtyři roky starší zaměstnanec státní dráhy,
milovník lehké atletiky a kopané, povahově veselý a spolehlivý mladý muž Josef
Žihla se stal jejím manželem. Spokojeně začínající manželství, bohužel, probíhalo již v době Protektorátu Čechy a Morava, tedy v období 2. světové války.
Léta nesvobody s válečnou atmosférou, kdy byl manžel jako mnoho jiných Čechů totálně nasazený v Německu, se naštěstí prosvětlovala radostí z přírůstků
do rodiny. Nejprve v roce 1941 malým Zdeňkem, pak dcerou Janou narozenou
půl roku před koncem války. Blížil se rok 1945, rok osvobození porobené vlasti.
V rodině vládla radost ze zdravých dětí – kluka a holčičky. Co si víc přát? Již jen
svobodný mírový život.
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Ale osud zasáhl krutě a nemilosrdně. V nejradostnější den 9. května 1945,
v den konce 2. světové války, potkala Žihlovu mladou rodinu nezapomenutelná
tragická událost. Do obce směřovaly ustupující tanky německé armády. Když
pomineme strach ukrytých obyvatel obce Mlčechvosty, převážně žen a dětí, tak
tanky v klidu projely. Lidé byli poschováváni před blížící se frontou v předem
vybudovaných krytech, ve sklepech, v jámách na zahradách a jinde. Němečtí
vojáci ale na křižovatce za obcí spatřili projíždět tanky Rudé armády. Proto se
otočili a vrátili se do obce. Tam na návsi hlídkovala skupina mužů. Neprovokovali. Přesto osádka tanku palbou zranila nebo zastřelila 7 z nich. Mezi nimi i mladého Josefa Žihlu. Stalo se 9. května v 15 hodin roku 1945. Historicky vlastně
již po ukončené válce, protože kapitulace byla podepsána dne 8. května. Realita
byla však jiná. Raněný manžel a táta dvou malých dětí, zasažený trhavou střelou
„dum - dum“ do oblasti hrudníku, byl spoluobčany převezen k ošetření do kláštera jeptišek v Mělníku, nebotˇ nemocnice byla mimo provoz. Na následky střelby
dne 30. května zemřel. Bylo mu 31 let.
Po válce převzala vdova Růžena Žihlová vojenský „Československý válečný
kříž 1939“. In memoriam. Podepsán: generál Svoboda. Všem 7 zastřeleným mužům byl v Mlčechvostech na paměť jejich oběti vybudován pomník s jejich jmény. Právě u něho bylo 7. května 1946 veřejné předání uvedeného vyznamenání
presidenta Republiky Československé.
Vdova se spolu s dětmi vrátila do rodné obce Lužec nad Vltavou.
Časem se seznámila s rozvedeným Adolfem Fišerem. Po celý společný život
zůstali ve vztahu druh a družka. Spolu se rozhlíželi po novém domově, který
našli v našem Mníšku. Pan Fišer začal pracovat na pile v Oldřichově. V blízkosti
pily, proti domu rodiny Šrámkovy, byl přes silnici neobsazený domek. Ten se
stal jejich domovem. Později dvě po sobě jdoucí povodně podmáčely domek
tak, že se stal neobyvatelný. Brzy z něho zbyla jen ruina a dnes po něm není
ani stopa. Obec nabídla rodině již se 3 dětmi tj. i s nově narozeným Ladislavem
Fišerem byt v budově místní fary, kde bydleli 27 let. Pak 17 let na „staré“ poště a
nyní již 15 let žije pí Žihlová sama v obecním domě ve Fojtce. Děti se postupně
osamostatnily a založily své rodiny, pan Fišer zemřel. Za života měl kladný vztah
ke kopané, který uplatňoval i ve výboru naší sokolské organizace. Sportovní
zaměření ho přivedlo i k tipování výsledků v soutěžích Sazka. A vyplatilo se!
Správným tipem vyhrál 200 000,- Kčs, ze kterých měly užitek manželé a rovným
dílem všechny děti v rodině. Byla to v té době velká částka peněz.
Ani v dalších letech se život s paní Žihlovou a její rodinou nemazlil. Vážné
onemocnění syna Zdeňka brzy po dostavbě rodinného řadového domu vedlo
nakonec k jeho nečekanému úmrtí ve věku 48 let. Optimistický syn, starostlivý
manžel, dobrý táta dvou dětí a kamarád, který nikoho nezarmoutil, odešel na
věky. Další krutá rána osudu.
V naší obci byla paní Žihlová po řadu let také zapojena do veřejného života.
Nejčastěji v různých komisích v MNV Mníšek. Například v komisi sociální a také
v komisi pro ochranu veřejného pořádku. Příkladná byla její činnost v organizaci
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Červeného kříže. Sama také celkem 10x poskytla k odběru krev.
Ráda vzpomíná na roky svého mládí, kdy volný čas prožívala u starších sourozenců v Praze. U bratra, krejčovského mistra, i u sestry. V době pobytu nezahálela. Občas si přivydělávala různými posluhami a získávala tak peníze nejen
na obživu, ale také na poznávání kulturního života v hlavním městě. Na cesty do
Prahy nezapomínala ani později. Zvláště k pohřbu prezidenta Masaryka, nebo
již v době života v Mníšku k rozloučení s prezidentem Klementem Gottwaldem.
Bylo to také k oživení vzpomínek na dobu, kdy manžel Adolf Fišer byl zaměstnán
v Holešovicích v přístavu a spolu mohli dobře poznávat pražské památky.
Druhý domov, naše Liberecko, si rovněž zamilovala. Vždyť tady prožila celý
svůj aktivní život v péči a starosti o rodinu. Také v různých zaměstnáních v obci,
např. po patnáct let ve výrobním družstvu Likov ve Fojtce a také v přátelských
vztazích s lidmi ze spolkové činnosti v obci. Rádi ji přejeme, ať má život ještě
hodně dlouhý, příjemný a hlavně zdravý. A i nadále se záviděníhodnou pamětí
a vitalitou.
Mgr. Ladislav Ulrych
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ZÁJEZD
Dne 30.5.2009 pořádá Obecní úřad v Mníšku pro naše spoluobčany autobusový zájezd. Protože každoročně navštěvujeme zámky převážně ve východních
Čechách, rozhodli jsme se tentokrát , že zámky vynecháme a navštívíme v Kutné Hoře chrám Sv. Barbory a České muzeum stříbra, kde je více prohlídkových
okruhů. Fyzicky zdatnější se mohou zúčastnit i prohlídky starého stříbrného
dolu, kde na nás dýchne atmosféra středověku. Protože v dole jsou těsné prostory, budou nám zapůjčeny pláště, přilby a hornické lampy. Kdo bude chtít tuto
prohlídku absolvovat, ať si vezme plné boty, protože místy je mokro.
Prohlídka dolu trvá asi 1,5 hodiny a je tam stálá teplota 11 st. C.
V muzeu stříbra budeme seznámeni s historií města, se životem patricijů,
horníků, o kutání a zpracování stříbra. Jedná se tedy o naučný zájezd, který je
vhodný a zajímavý i pro děti. Do stříbrného dolu mohou děti od 7 let .
Tento zájezd není pořádán pouze pro důchodce, jak se mnozí domnívají,
zúčastnit se jej může každý až do zaplnění autobusu.
Odjezd je dne 30.5.2009 v 07.00 hod. tradičně od OÚ do Fojtky, kdy budeme
zastavovat na zastávkách ČSAD.
Přihlášky berou pracovnice OÚ, dospělí zaplatí 150,- Kč, důchodci a
děti 100,- Kč.
Vladimír Vacek

TENIS
Zpráva tenistů z hodnotící valné hromady za rok 2008, ze dne 4. 4. 2009.
Loňská mníšecká tenisová sezóna začala velmi atraktivním a prestižním
turnajem ve dvouhře žen. Z celkově přihlášených 158 tenisových hvězd prošla
kvaliﬁkací nejlepší dvanáctka, která byla rozlosována do dvou skupin.
Kvaliﬁkace do hlavní části turnaje probíhala téměř tři týdny. V řadě jiných, neméně významných turnajích zpravidla světové, velice úspěšné tenistky, na naše
místní hvězdy nestačily. Nikoliv překvapivě, ale zaslouženě propadly v kvaliﬁkaci
i hráčky z žebříčku WTA – Vaidišová, Benešová, Jankovičová, obě sestry Wiliamsové, rusky Kuzněcovová, Šarapová, Petrovová, Dementěvová, dánka
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Wozniacká atd. Nezaslouženě – díky hrubým chybám hlavní rozhodčí paní Děsivé a absencí „jestřábího oka“ na našem kurtu, nepostoupila ani hlavní favoritka
turnaje ambiciózní japonka - paní Šigiová !
Dvanáct nejlepších dívenek sehrály nádherná utkání již ve skupinách. Mnohá
utkání diváci ocenili dlouhotrvajícími ovacemi – dokonce některé tenistky nechtěli diváci pustit z kurtu a vyžadovali opakování vydařených, jinde nevídaných
úderů! Zpomaleně musely opakovat své údery, včetně ladných pohybů všech
svých partií - dámy Prokopová, Kvapilová, Tichá, Votrubová, Červinková a Böhmová.
Do ﬁnále se nakonec, svým svérázným stylem, probojovala Eliška Kubišová
proti tenisově vyzrálejší, avšak labilnější Marušce Tiché, kterou řádně potrápila.
Velké tří setové ﬁnálové drama zvládla Maruška s výsledkem takřka o prsa - 7:5;
3:6; 6:4. Druhá tedy skončila Eliška Kubišová, třetí bojovná Zdenka Prokopová
před profesorsky hrající Mirkou Kárníkovou.
Královnou tenisu pro rok 2008 se však zaslouženě stala Maruška Tichá!
Druhý velmi prestižní turnaj ve dvouhře mužů proběhl 13. – 14. června 08.
Přestože byl velký zájem borců z okruhu ATP (na příklad chtěl hrát Nalbandian; Federer; Berdych; Nadal; Rodik; Lendl a mnoho jiných) nepustili jsme tyto
borce do kvaliﬁkace, protože naše přihlášená dvacítka borců nám zaručovala
mnohem zajímavější, atraktivnější a vyspělejší tenis. Dvacet našich nejlepších
tenistů bojovalo v pěti skupinách o titul krále mníšeckého tenisového kurtu roku
2008. O skvělé kvalitě turnaje nelze nic jiného prohlásit: co zápas – to tenisová
perla! Perfektně připravený, již trojnásobný vítěz minulých turnajů Pavel Trojan
se znovu nekompromisně pustil do obhajoby titulu singlového mistra. Cestu za
čtvrtým vítězstvím mu však zkomplikovali nejen jeho svalové potíže, ale hlavně v
ty dny, skvěle hrající Aleš Fendrych, který ve vyrovnaném ﬁnále předvedl takřka
bezchybný výkon a zaslouženě zvítězil ve dvou setech 6 : 3; 6 : 4. Třetí skončil
velmi dobře hrající Míla Čvančara a čtvrté místo obsadil prezident tenisového
klubu František Erban.
Třetí turnaj byl věnován manželským párům s jemnou tolerancí párů blízkých
tedy i nemanželských. Turnaj byl sehrán 28.6.08 ve dvou skupinách za účasti
osmi párů. Ozdobou turnaje byl výkon nestárnoucí a stále se lepšící Helenky
Šilhavé. V nádherné ﬁnálové třísetové bitvě vyhrál manželský pár Čvančarových
nad párem Neumanových 2 : 6; 6 : 4; 6 : 1. Třetí místo vybojoval nejmladší pár
turnaje, byť pár zatím milenecký Veronika Votrubová s Pepou Švandou. Celý
turnaj provázela nádherná atmosféra včetně přísného dodržování pitných režimů nejen během turnaje, ale hlavně po něm.
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23. srpna 2008 bylo opět na co koukat! V tento den byl sehrán historický první
turnaj ve čtyřhře žen, kde o složení dvojic před turnajem rozhodoval los. V roztomilých křehkých párech byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Svými výkony a hlavně úžasným zjevem přilákaly, okouzlily a v mnoha případech rozpálily
podstatnou většinu přihlížejících a fandících vyjevených pánů. Turnaj byl sehrán
náročným systémem „ každý pár s každým „ za účasti šesti párů – tedy dvanácti
takřka bezchybných žen. Bez ztráty jediného utkání prošel nakonec vítězný pár
dam Holubcové s Veronikou Votrubovou. Na druhém místě skončil pár Eliška
Kubišová s Mirkou Kárníkovou; třetí skončili Kvapilová s Kubišovou Mirkou. Ani
po tomto turnaji nebyla zanedbaná poslední regenerační fáze proložená pitím,
ochutnávkami a ranními tanečky.
Letošní čtvrtý turnaj byl odehrán 30.8.08 ve dvouhře juniorů, kde jsme očekávali jasnou obhajobu loňské vítězky ambiciózní Elišky Kubišové a nástup tvrdě
trénující Adélky Janďourkové. Turnaje se zúčastnilo sedm mníšeckých supertalentů, kteří hráli systémem „každý s každým“. Po vynikajících bitvách skončila
čtvrtá Adélka Janďourková; třetí Eliška Kubišová; druhý skončil Péťa Brabec a
mistrem mníšeckého tenisu v kategorii juniorů pro rok 2008 se stal skvěle hrající
Péťa Kvapil !
S pokorou a radostí musíme poděkovat zastupitelstvu obce za dotaci výdajů
tohoto turnaje včetně hodnotných cen.
Velmi dramatický a prestižní byl další dvoudenní turnaj ve čtyřhrách mužů,
který byl sehrán ve dnech pátého a šestého září 2008. Zde bojovalo ve čtyřech
skupinách šestnáct dvojic. V turnaji unavených mužů a jedné čiperné dámy
slečny Hruškové se pustil pár Brejcha s Trojanem do obhajoby vítězství z roku
2007. Turnaj byl poprvé rozlosován bez jakéhokoliv nasazování, a proto byly
skupiny relativně nevyrovnané. O to větší příležitost postoupit do dalších kol
měly páry, které v minulých ročnících opouštěly turnaj již ve skupinách. Do ﬁnále
se opět probojoval pár mlaďoučkého Maršálka se seniorem Janďourkem proti
Mníšeckým kladivářům Brejchou s Trojanem. Po vyrovnaném a velmi bojovném
ﬁnále hraném na dva sety, kde jednoznačně dominoval Maršálek, vyhrál nakonec zaslouženě pár Brejcha, Trojan 6:3; 6:4 ! Třetí skončil smíšený pár Hrušková, Fendrych a na čtvrtém místě skončil pár tenisových umělců Radouš senior
s Patrmanem.
Osm zachovalých a kreativních starců se zúčastnilo turnaje hráčů nad padesát
let a to v sobotu 4. listopadu 2008. Turnaj, ve kterém dědové poctivě bojovali ve
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dvou skupinách nejen se svými soupeři, ale hlavně s váhou, stářím, alkoholem
a orientací na kurtu , bohužel nepřitáhl zájem dychtivých mladých ani starších
fanynek. Je škoda, že perspektivní, dynamické dívčí mládí nevidělo, jak důstojné
stáří statečně čelí, po fantastický dlouhých výměnách a tvrdých podáních srdečním zástavám. Největším překvapením tohoto turnaje byl novic Jarda Chalupa,
který své soupeře drtil svým dělovým podáním a prostřílel se tak na čtvrté místo.
Nejlepším bavičem turnaje byl vyhlášen pan Polič. V turnaji zaslouženě zvítězil
pohybem sršící Fanda Erban, druhý skončil přísný abstinent Míla Bagač, třetí
místo získal bez problémů Radek Kulhánek.
Předposledním turnajem měl být již po všech vyčerpávajících turnajích tak
zvaný turnaj oddychový spojený s důstojným uzavřením sezóny. Přesto se našly
smíšené páry, které mají bojovnost a rvavost v genech. Losovaná smíšená čtyřhra byla sehrána 10 a 11.10.2008.
Třínásobná vítězka Maruška Tichá, která si vždy uměla vylosovat k sobě borce, který jí to moc nekazil, se bohužel tohoto turnaje nezúčastnila. Deset párů se
doslova rvalo ve dvou skupinách o postup do ﬁnále. Vítězem se stala Votrubová
Veronika s Trojanem, kteří porazili ve ﬁnále snů skvěle hrající pár Červinková,
Čvančara Míla 6:2; 6:4. Třetí místo získal pár Mirky Kubišové s Erbanem a na
čtvrtém místě skončil pár Kvapilová se Švandou. Velmi důstojné rozloučení po
tomto turnaji se protáhlo bez následků a zranění až do ranních hodin.
Posledním turnajem byl vánoční turnaj 26.12.08 u BOBA v kryté hale v Pavlovicích, kde na dvou kurtech bojovalo osm dvojic systémem každý s každým.
Hala byla zamluvena pro turnaj na pět hodin a ve zkrácených hrách byl turnaj
úspěšně dohrán. Účelem turnaje je zpříjemnění vánočních svátků. Bez prohry
prošel turnajem pár Brejcha, Trojan. Přesto se stal celkovým vítězem turnaje pár
Zeman, Červinka! Pořadí určila odborná komise složená z tenisových expertů
a estétů. Všechny ostatní páry skončily na místě druhém, protože po vánočním
ládování zvládli namáhavé pohyby stejně perfektně.
Závěrem nám dovolte poděkovat za výraznou podporu obce, sponzorům a
všem tenisovým nadšencům za vynikající loňské výkony a brigádníkům za dobře
odvedenou práci v loňském roce.
Přejeme všem čtenářům přemíru zdraví a máte-li zájem i překrásné chvíle při tak
nádherném sportu - jakým je TENIS.
Šilhavý Miroslav
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PLÁN TURNAJŮ V MNÍŠKU R. 2009
Č
1
2

TERMÍN
TURNAJE

NÁZEV TURNAJE

ŘEDITEL
TURNAJE

UZÁVĚRKA
PŘIHLÁŠEK

KÁRNÍKOVÁ

18. KVĚTNA

TROJAN

4. ČERVNA

ŠILHAVÝ

18. ČERVNA

ŠILHAVÝ

1. ČERVENCE

13. SRPNA

SOBOTA

DVOUHRA ŽENY

23. KVĚTNA

PŘÍSPĚVEK SE TK-700,-KČ

PÁTEK

DVOUHRA MUŽI

12. ČERVNA A SO-

STARTOVNÉ - 120,-KČ

BOTA

PŘÍSPĚVEK TK - 3.000,-KČ

13. ČERVNA.
3

SOBOTA

ČTYŘHRA MANŽELSKÉ PÁRYSTAR-

27. ČERVNA

TOVNÉ PÁR - 160,-KČ
PŘÍSPĚVEK TK - 1.200,-KČ

4

5
6

PÁTEK 17. ČER-

ČTYŘHRA MUŽŮ

VENCE A SOBOTA

STARTOVNÉ PÁR - 240,-KČ

18. ČERVENCE

CADENCE INNOVATION(PEGUFORM)

SOBOTA

ČTYŘHRA ŽEN

KÁRNÍKOVÁ-

22. SRPNA

PŘÍSPĚVEK TK - 700,-KČ

ČERVINKOVÁ

SOBOTA

DVOUHRA JUNIORŮ A JUNIOREK DO

ŠILHAVÝ, KVA-

29. SRPNA

18 LET

PIL

20. SRPNA

STARTOVNÉ - 0,-KČ
PŘÍSPĚVEK TK - 3.000,7

PÁTEK

ČTYŘHRA MUŽŮ

4. ZÁŘÍ A

STARTOVNÉ PÁR - 220,-KČ

SOBOTA

PŘÍSPĚVEK TK - 3.500,-KČ

TROJAN

27. SRPNA

ŠILHAVÝ

17. ZÁŘÍ

1. ŘÍJNA

5. ZÁŘÍ
8

NEDĚLE

TURNAJ VE DVOUHŘE MUŽŮ OD 50

27. ZÁŘÍ

DO 90 LET
STARTOVNÉ - 110,-KČ
PŘÍSPĚVEK TK - 1.600,-K Č

9

10

PÁTEK

LOSOVANÁ

ERBAN,

9. ŘÍJNA A

SMÍŠENÁ ČTYŘHRA

TROJAN

SOBOTA

STARTOVNÉ PÁR - 220,-KČ

10. ŘÍJNA

PŘÍSPĚVEK TK - 2.500,-KČ

OD 9.00 H

VÁNOČNÍ

DO 14.00 H

MUŽŮ – MAX. 8 DVOJIC

DVA
BOBA

KURTY

U

TURNAJ

VE

ČTYŘHŘE

ŠILHAVÝ

30.LISTOPADU

STARTOVNÉ PÁR - 340,-KČ
PŘÍSPĚVEK TK – 1.000,-KČ

Hrací řády jednotlivých turnajů budou zveřejněny nejpozději do tří dnů po vylosování na vývěskách
v Mníšku. Body za vítězství - 2 ; prohra v tiebreaku – 1; prohra o dva gemy - 0 .
Na Vaši účast se těší
František Erban
prezident se TK
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V MNÍŠKU U LIBERCE POŘÁDÁ
37. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

LOUPEŽNICKOU PĚŠINOU
16. KVĚTNA 2009

pěšky 8, 15, 25, 35 a 50 km a na kole 30, 50, 80, 100 km
Prezentace (přihlášky) a START : V Mníšku na hřišti fotbalového klubu
Start:
Na pěší 50 km v 7:00 hodin
Na 35 km od 7:00 do 8:00 hodin
Na 15, 25 km a cyklotrasy od 7:00 do 8:45 hodin
Na 8 km od 7:30 do 9:00 hodin
Časové limity pro pěší:
50 km – 11 hodin
35 km – 9 hodin
25 km – 7 hodin

15 km – 6 hodin
8 km – 3 hodiny
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Cíl: V Mníšku na hřišti fotbalového klubu/Ukončení pochodu na pěší 50
je v 18:00, na ostatních trasách pěších i cyklo nejpozději v 17:00 h. !!
Startovné:
•
trasy cyklo 50, 80 a 100 km …80 Kč (účastníci získávají upomínkový
předmět )
•
trasa cyklo 30 km....................30 Kč
•
trasy pěší 25, 35 a 50 km …..30 Kč
•
trasy pěší 8 a 15 km ……...…25 Kč
Důležitá upozornění:
•
děti na kole do 15 let s rodiči nebo zákonným zástupcem
•
cyklisté nezapomeňte na přilbu !
•
PSI budou puštěni na trasu pouze s košíkem a na vodítku
Doporučujeme:
•
kartičku pojištěnce, turistickou mapu
•
pojištění proti úrazu
Občerstvení:
•
na tratích a v cíli
Odměna:
•
nezapomenutelné zážitky, každý, kdo dokončí, obdrží diplom
•
nejmladší a nejstarší věcnou upomínku
Doprava:
•
vlakem směr Liberec – Frýdlant v Č.(trať 037); od vlaku vlevo ke škole, doleva
kolem kostela, pak kolem budovy hasičů stále rovně až k mateřské škole a doleva na
hřiště FK
•
autobusem směr Chrastava přes Mníšek nebo Frýdlant na zastávku „Mníšek
křižovatka“ a odtud zpět asi 300 m na hřiště
Pochod se jde za každého počasí.
Doporučujeme mapu Jizerských a Lužických hor 1 : 50 000.
Kontroly na trasách jsou tajné. V případě nedokončení doručte průkazku po
kamarádech nebo předejte na kontrole či pořadatelům tvořícím závěr pochodu.
Pochod prochází Chráněnou krajinnou oblastí Jizerských a Lužických hor.
Dodržujte návštěvní řád!
Porušení trasy a nepřístojné chování v přírodě se trestá diskvaliﬁkací (odebráním
průkazu).
Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Na lesních cestách má přednost lesní personál.
KONTAKT: Božena Zdeňková: E-mail: bozena.zdenkova@centrum.cz
Blanka Daněčková: M 420728409789, T420485146691
E-mail: daneckova.b@seznam.cz
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PĚŠÍ TRASY
8 km : Mníšek – Pizzerie – Betlém – Oldřichov v Hájích – Mníšek
15 km: Mníšek – Zaječí důl – Davoska – Rozcestí p.Javor.vrch. – Dračí vrch – Fojtka
– Mníšek
25 km: Mníšek – Zaječí důl – Davoska – Závory – Bílá Kuch. – Hřebínek – Nová Louka
– Černá Nisa – Roz.p.Javor.vrch.– Dračí vrch – Fojtka – Mníšek
35 km: po trase 25 km na Novou Louku – Bedřichov – Strážní buk –Jezdec – Rozcestí
p.Javor.vrch. – Dračí vrch – Fojtka – Mníšek
50 km: po trase 25 km na Novou Louku – Kristiánov – přehrada Josefův důl – Královka
– Bedřichov–Strážní buk – Jezdec–Rozcestí p.Javor.vrch.– Dračí vrch – Fojtka
– Mníšek

50 km
100 km

CYKLOTRASY LUŽICKÝCH HOR
Mníšek-K.Studánka-Bělidlo-Kryšt.Údolí-buk rep.-Rozkoš-Bílý
Kostel-Pekařka-Václavice-Chrastava-Nová Ves -Mníšek
po trase 50 km do Kryšt.Údolí-Křížany-Druzcov-Osečná-Stráž
pod Ral.-Valdov-Jablonné v Pod.-Heřmanice-Mařenice-Petrovice
-Dolní Sedlo-Hrádek n.N.-Chotyně -Chrastava-Nová Ves-Mníšek

CYKLOTRASY JIZERSKÝCH HOR
30 km Mníšek – Filipov - Zátiší-Dvořákov-Poutní-Viničná-Oldřichov-Mníšek
50 km Mníšek – Filipov - Zátiší –zámek Frýdlant-Krásný Les-ŘasniceDub-Hajniště-Ludvíkov-Libverda-Hejnice-Ferdinandov-Viničná-OldřichovMníšek
80 km Mníšek – Filipov - Zátiší –zámek Frýdlant-Krásný Les-ŘasniceDub-Srbská-Jindřichovice-Nové Město-Spálená hospodaU Zemánků-Tišina-Smědava-Knajpa-Hřebínek-Bílá KuchyněNa Pilách- Oldřichov v Hájích-Mníšek

INZERCE

NABÍZÍME ZEMNÍ PRÁCE:
• terénní úpravy,
• výstavbu a opravy lesních, horských a polních komunikací
Kontakt:
Petr Jína
Tel.: 731 160 454
Spojovací 370
Mníšek u Liberce
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HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE

MNÍŠECKÉ A FOJTECKÉ ROZHLEDY
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11 DÍL V REYKJAHLÍÐU

Dnes ráno prostě nestíhám. Vstal jsem až v 7 hodin, připravuji si jídlo, balím věci a vůbec
vše v poklusu. Když už se nebezpečně přiblížil odjezd a já teprve začínám bourat stan,
přibíhají Štěpán a Martina a pomáhají mi ho sbalit. Naložil jsem vše, včetně sebe za minutu osm. Přesunujeme se směrem na západ po islandské okružní silnici do Reykjahlíðu
u jeze¬ra Mývatn Nejdříve jedeme na sever do Husavíku. Je to malé rybářské městečko,
obklopené zasněženými vrcholky. Tady se budeme plavit po moři a nahánět velryby. Cena
je 2500 Islandských korun, ale díky dobrému jménu cestovky máme výraznou slevu. Na
lodi se opět setkáváme s „kolegy“ z jiné cestovky. Ovšem ti hradili plnou cenu. Plavba
trvala 3 hodiny, ale velryby se nedostavily, jen delfíni.Jezero Mývatn je šestá největší islandská sladkovodní plocha břehu hnízdí početná ptačí kolonie. Kemp je za městečkem
u lávového pole z 18. století, kdy výbuch nedaleké sopky Kraﬂa zničil kromě kostela celý
Reykjahlíð. Kostel do dneška stojí uprostřed lávového proudu. Hned po otevření dveří autobusu se na nás vrhly milióny dotěrných a vlezlých mušek. Rychle stavíme stany a jedeme za Reykjahlíð na geotermální pole Hverarönd pod geotermálním hřbetem Námafjall.
Autobus pokračuje ke Kraﬂe, kde naloží skupinu „A“, která se pod Oldovým vede¬ním
včera ráno vydala přes divočinu na dva a půl denní trek, jenž zvládla za jeden a půl dne.
Je teplo, svítí slunce a obloha s mráčky je u obzoru neobvykle světlá. Ostatně severovýchod Islandu je slunečnější a méně deštivý než jihozápad. Geotermální pole Hverarönd
je velká jílovitá placka pískové barvy. Na ní je rozeseto plno solfatarů, což jsou prohlubně,
naplněné bublajícím, horkým, šedým bahnem a fumarolů, což jsou až jeden metr vysoké
kamenné mohyly, z nichž uniká smradlavá pára a kouř. Všude kolem jsou rozsypané
sádrovce a v nich tu a tam krystalická síra. Přes silnici vidíme mohutný masív vyhaslých
sopouchů Kraﬂy. Kousek za geotermálním polem, kde už půda není tak horká, rostou trsy
trav v několika odstínech zelené. Zpátky do kempu jdeme pěšky přes hřbet Námafjall.
Kromě toho, že je také geotermálně aktivní, je i neskutečně barevný. Škála barev začíná
bílou, pokračuje přes odstíny žluté, okrové, oranžové a hnědé se zelenými plochami trávy
a modrou oblohou. Materiál po němž jdeme je sypký a prašný. Ale když zaprší, změní se
na klouzavé, lepivé bahno. Po překonání hřbetu můžeme pokračovat dál na druhé straně
silnice, po které jsme sem přijeli, a dojít přes lávové pole až do kempu. To nás ale čeká
zítra. Dnes se chceme vykoupat v tom úžasně mléčně modrém jezírku, které jsme viděli
ráno z autobusu. Musíme jít kus po silnici směrem k městečku. Za dvojitou zatáčkou se
to mléčně modré jezírko vylouplo na pozadí s továrnou na zpracování diatomu, což je vápenec vzniklý usazováním schránek mikroskopických mořských živočichů. Modré jezírko
leží na planině Bjarnarﬂag. Původně tu byla zemědělská pole, jenže když farmáři zasadili
brambory a pak je vykopali vařené, začali toto místo využívat zcela originálním způsobem
- zřídili tady přírodní zemní pece na chleba, které fungují dodnes. Na břehu jezírka se
obléká pár místních lidí a dva tibečtí mniši. Plavky nemáme, ale to nevadí. Každý improvizuje s tím, co má právě na sobě. A děláme dobře. Voda je teplá a ani moc nesmr¬dí.
Podle barvy a teploty bude asi i léčivá. Přes hodinu se rácháme v jezírku, plaveme a patláme na sebe zelené bahno ze dna. Když jsme vylezli, všimli jsme si, že vše co jsme měli
ze stříbra, do¬konale zčernalo. Otíráme se čím se dá -košilí, tričkem a tak. Ještě, že je
takové krásné počasí a všechno rychle schne. Zdravě unaveni a částečně regenerováni
koupelí jdeme do kem¬pu. V Reykjahlíðu se zastavujeme v místní samoobsluze a nakupujeme chleba, pár kousků ovoce a sýry. Naše osmička tedy já, Tomáš, Jiřka, Martina 1,
Luděk, Karolína, Štěpán a Martina 2 jsme zabrali travnatý plac uprostřed lávového kruhu,
stranou od ostatních. Ale ani to nás neochránilo před invazí mračen drzých much. A tak
večeři vaříme a jíme zavřeni ve svých stanech, kam na nás ty potvory nemůžou.
stránka 23

Mníšecký zpravodaj – informační tiskovina Obecního úřadu Mníšek, e.č. MK Čr E 15875, náklad
450 výtisků. Vychází 6 x v roce. Vydává Obec Mníšek, Odlřichovská 185, Mníšek, 463 31, Chrastava
Tel..:/FAX 482 725 080 E-mail: mnisek.obec@oil.cz Redakční rada: Roman Slezák, Petr Melíšek,
Mgr. Věra Rosenbergová, Gisela Škodová, Mgr. Ladislav Ulrych. Vydavatel nezodpovídá za obsah,
kvalitu a pravdivost příspěvků a reklam. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.

