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červenec - srpen 2009

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Červenec
Červenec zatopí, až obilí na poli praská.
Srpen
Srpnová horka ničemu neuškodí..

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 8. července 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
70/07/09
ZO projednalo a schválilo ukončení nájmu na pozemcích převedených od Pozemkového
fondu, tzn. ppč. 66, 1083/1, 328/1 a 1346/4 v k. ú. Mníšek u Liberce. Nájmy pozemků,
které byly uzavřeny na dobu neurčitou, byly ukončeny dohodou (ppč. 66, 1083/1 a 328/1).
Za ppč. 1346/4, na který je uzavřena smlouva na dobu určitou, bude nabídnut náhradní
pozemek č. 198/1 a 200/1.
71/07/09
ZO projednalo a schválilo návrh ceny od Českých drah za ppč. 1008/1 v k. ú. Mníšek u
Liberce ve výši 82.000,- Kč. Pozemek bude odkoupen pro výstavbu komunikace pro pěší,
která povede od hřbitova, podél trati a bude ústit do ul. Nádražní.
72/07/09
ZO znovuprojednalo žádost manž. Mužíkových o příspěvek na ovládání vozíku pro
doprovod. Byla prověřena možnost získání příspěvku z Krajského úřadu LK. KÚ příspěvky
na toto zařízení neposkytuje, jedná se o nadstandardní vybavení. Manž. Mužíkovi zároveň
zrušili svou žádost s tím, že příspěvek sehnali jiným způsobem. Žádost vč.příloh byla
vrácena.
73/07/09
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu p. Miroslava Vacka.
74/07/09
ZO pověřilo starostu obce k prověření možnosti výstavby RD na ppč. 857/15 v k. ú.
Mníšek u Liberce (ul. Za Humny). Vzhledem k ochrannému pásmu lesa Magistrát města
Liberec – odbor životní prostředí výstavbu na této parcele neschvaluje. V obci bylo v
podobných lokalitách již několik staveb povoleno, proto byl starosta obce pověřen, aby se
na základě těchto skutečností pokusil toto rozhodnutí MML změnit.
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.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 12. srpna 2009 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
75/08/09
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek ve výši 4.900,- Kč na tenisové turnaje
mládeže v r. 2009
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76/08/09
ZO projednalo a schválilo ﬁnanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na hudební a divadelní
akci – podpora rozvoje alternativního divadelního a hudebního umění v Libereckém kraji
77/08/09
ZO projednalo a schválilo umístění reklamy Lázní Libverda v obci Mníšek – 1 ks na silnici
směr Liberec-Mníšek, 1 ks směr Mníšek-Oldřichov v Hájích u budovy hasičské zbrojnice
– cena dle OZV č. 1/2006 je 500,- Kč do 1 m2, nad 1 m2 2.000,- Kč za rok..
78/08/09
ZO vzalo na vědomí informace o dětském táboře ve Splzově za účasti dětí z Polska.
Dětský tábor byl spoluﬁnancován z dotace poskytnuté EU.
79/08/09
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
80/08/09
ZO projednalo a schválilo směnu pozemků v k. ú. Mníšek u Liberce – obec přenechá ppč.
1899/8 a získá ppč. 40/5 a ppč. 1896/3 – cena pro směnu 500,- Kč
81/08/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko
na opravu hřbitovní zdi – nabídkový rozpočet 255.850,- Kč od ﬁrmy TOBIS Bilý Potok
82/08/09
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2009
příjmy
887.029,- Kč
výdaje
887.029,- Kč
rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření

příjmy 19,713.389,- Kč
výdaje 19,713.389,- Kč

83/08/09
ZO vzalo na vědomí stížnost p. Mlynarčíka – neteče mu voda. Do šachty, která je umístěna
na sousedním soukromém pozemku voda z obecního vodovodu přitéká. Do přípojky ve
vlastnictví p. Mlynarčíka údajně voda neteče. Obec Mníšek není kompetentní ke zjednání
nápravy vzhledem k tomu, že šachta je umístěna na soukromém pozemku, p. Mlynarčík
podal trestní oznámení na Policii ČR.
84/08/09
ZO projednalo a schválilo vybudování in-lineové dráhy v ul. Třešňové a Školní. Obec
Mníšek se tak napojí na dráhu vedoucí z Oldřichova v Hájích. Dojde k propojení in-line
drah náměstí Oldřichov v Hájích – náměstí Mníšek. Cena dle nabídkového rozpočtu,
1,650.000,- Kč.
85/08/09
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu pí Pavlíkovou
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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OBEC MNÍŠEK
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Mníšek se na svém zasedání dne 12.8.2009 usnesením č.79/08/09
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je opatření k ochraně před
hlukem, v době nočního klidu v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření
příznivých podmínek pro život v obci.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně .před
následnými škodami a újmami na zájmech chráněných obcí Mníšek jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v
rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a)
rušení nočního klidu,
b)
používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 3
Noční klid
1.
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin následujícího dne. V této době
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2.
Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na noc z 31. 12. na 1. 1., kdy noční klid je
časový úsek od 2:00 do 8:00 hodin dne 1.1 daného roku.
Čl. 4
Omezení činností
1.
O nedělích a státem uznaných svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním
strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů, provádět pouze v době od 09.00 do 12.00 hodin
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2.
Časové omezení činností dle odst. 1 se nevztahuje na provádění zimní údržby
pozemních komunikací a svoz komunálního odpadu.

Čl. 5
Výjimky
O poskytnutí výjimky, která není stanovena touto vyhláškou rozhoduje zastupitelstvo
obce.
Čl. 6
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude postihováno podle zvláštních
předpisů.1)
Čl. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

Gisela Škodová
místostarostka

Roman Slezák
starosta

______________________________________________________________
1) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

CZECH POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Obecní úřad v Mníšku je jedním z několika úřadů v ČR, které svým občanům začaly
poskytovat od prosince r. 2008 novou službu – ověřené výstupy z katastru nemovitostí
(výpisy bez snímků), z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů
a bodový systém řidičů.
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SLOVO STAROSTY
Existuje poměrně malé povědomí o tom, že každý obecní úřad je ze zákona o
pozemních komunikacích silničním správním úřadem pro pozemní komunikace
na svém území (vyjma procházejících silnic a dálnic). Z tohoto důvodu je
příslušný obecní úřad oprávněn rozhodovat ve věcech týkajících se pozemních
komunikací, jako např. povolování zákazových značek, řešení sporů ohledně
užívání dané komunikace apod.
Pozemní komunikace jsou obecně všechny zřetelné dopravní cesty
určené k užívání vozidly, chodci, a které vznikají prokazatelným a dlouhodobým
pokojným užíváním a dělí se na komunikace místní a účelové. Tyto pozemní
komunikace (mimo komunikací v uzavřených areálech) jsou veřejně přístupné
a jejich veřejnému užívání nelze zpravidla svévolně bránit i když je vlastníkem
příslušného pozemku soukromá osoba a její vlastnické právo k tomuto pozemku
pod komunikací je nepochybně omezeno. Nemusejí mít dokonce ani zpevněný
povrch a ze zákona nevyplývá, že by nutně musely být zapsány jako komunikace
v katastru nemovitostí. Postačuje, jestliže jsou využívány tzn. odnepaměti.
Účelovou komunikaci (které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků) není vlastník povinen udržovat sjízdnou ani neodpovídá za škody
vzniklé její nesjízdností. Místní komunikace jsou pak ty, které slouží převážně
místní dopravě na území obce, tvoří tzv. evidovanou síť místních komunikací a
vlastníkem je podle zákona obec. Komunikace zanikne tím, že fakticky vyjde z
užívání, tedy ztratí svou dosavadní dopravní funkci.
Pokud tedy dojde ke sporu o přístup mezi uživatelem veřejné cesty a
majitelem pozemku na němž daná komunikace leží, jako např. když vlastník
umístí na přístupovou cestu překážku bez souhlasu příslušného úřadu (čímž
jedná protiprávně), je třeba se obrátit na obecní úřad. Ten pak na základě
znalostí místních poměrů posoudí, zda má sporný pozemek charakter veřejně
přístupné pozemní komunikace. Pokud ano, musí hájit veřejný zájem na jejím
užívání a pokusí se obnovit tzv. pokojný stav. Obecní úřad nařídí prostřednictvím
správního rozhodnutí odstranění překážky. Pokud se tak nestane, může se
postižený obrátit na krajský úřad, který buď nařídí obci věc vyřídit, nebo pověří
jiný blízký úřad, případně rozhodne sám.
Za uzavření veřejně přístupné pozemní komunikace bez povolení může
příslušný OÚ udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Za nesplnění příkazu státního
dozoru v oblasti komunikací může být dle zákona uložena pořádková pokuta do
100 000 Kč.
Roman Slezák
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ČINNOST SDH MNÍŠEK
Z činnosti SDH Mníšek - tentokrát trochu negativně
Dne 2. 7. 09 byl hlášen požár RD ve Fojtce. Kulový blesk prolétl kůlnou i
domem, naštěstí požár nezpůsobil.
Dne 18. 7. 09 se družstvo zúčastnilo soutěže ve Všelibicích a skončilo na 17.
místě z 23 družstev.
Dne 23. 7. 09 se naší obcí prohnala vichřice, která způsobila polomy stromů
a místy dlouhodobější výpadky elektřiny. Hasiči vyjížděli k událostem více dní
(23.7., 24.7. a 26.7.).
Několik občanů se v této situaci zachovalo sobecky. Někteří hasiče slovně
napadli a uráželi, jako by mohli za to, že jim nefunguje elektřina. Dále, že stromy
odstraňují proto, aby si odvezli dřevo. Další urážky nebudeme raději uvádět.
Milé dámy, které jste tolik „hulákaly“ na hřišti, poruchy elektřiny řeší ČEZ.
Žádný hasič nesundá spadlé stromy a větve ležící na el.vedení dokud nebude
vypnuto. Také Vás ujišťujeme, pokud se týká výjezdů, děláme to opravdu
zdarma, ve svém volném čase, protože chceme pomáhat a dřevo si domů vážně
neodvážíme.Tito lidé zřejmě nechápou a nechtějí chápat, že při takovýchto
vážných událostech jako je vichřice, je třeba se řídit danými pravidly. Na prvním
místě je vždy záchrana osob, dále zvířat a majetku. Nejdříve je třeba zajistit
dodávku elektřiny např.do nemocnic.
Styďte se !!! Co měli dělat lidé na Moravě ?
Dne 25. 7. 09 proběhly oslavy 135.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci.
Oslavy se konaly na místním hřišti za účasti pozvaných SDH okolních obcí a
hasičů z polského městečka Gozdnice. Akce začala spanilou jízdou hasičské
techniky od zbrojnice na hřiště.
Program byl velmi pestrý a celý jej doprovázela místní hudební skupina
„ODPADLÍCI“ a hostující skupina „CONTINENTAL BAND.“
Obě skupiny hrály velmi dobře, stále se tančilo a zpívalo až do pozdních
večerních hodin.
Škoda, že se jeden místní občan a podnikatel choval k hostující skupině
opakovaně jako hulvát. Házel po hudbě kelímky s pitím, což odneslo i pár
tančících. Dokonce se snažil odnášet reproduktory. A tak skupina předčasně
odjela.
Panu podnikateli totiž vadilo, že skupina, po dohodě s místní skupinou,
používala její aparaturu, jež z části prý ﬁnancoval on. Snažili jsme se situaci
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urovnat, omluvili jsme se, protože jsme se opravdu za jeho chování styděli.
Aby toho nebylo málo, našel se i takový občan, který volal policii a tvrdil, že hasiči
jezdí po vsi opilí. Nic takového se nekonalo.
Jména nemůže zveřejnit, ale lidé si to mezi sebou časem řeknou.
Všem ostatním účastníkům oslav děkujeme za pěkný den a Vaši podporu..
Další akcí byl již 3. ročník triatlonu, kdy hasiči zajišťovali cyklistům závodu
bezpečnost na křižovatce u kostela.
Hasiči Mníšek
CESTUJETE KAŽDÝ DEN ZA PRACÍ NEBO DO ŠKOLY?
ZKUSTE TO S IDOLEM!
Léto se s námi pomalu loučí. Pro všechny školou povinné nadešel čas školních
povinností. Rodičům skončily dovolené. Většině z nás opět nastaly každodenní
povinnosti. Výjimkou není ani cestování.
Nový integrovaný systém IDOL přináší nové možnosti a ulehčení v dopravě.
Novým pomocníkem IDOLu je bezkontaktní čipová karta opuscard, která
umožňuje cestování různými dopravními prostředky v Libereckém kraji a to bez
papírových jízdenek. Majitel takové karty ušetří peníze a navíc se používáním
karty zapojuje do „Beneﬁtprogramu“, který přináší další bonusy v podobě slev a
dárkových kupónů.
Změny zaznamenaly také tarifní podmínky, které nabízí různé výhody dle
kategorií. Studenti jistě přivítají kategorii „STUDENT 15-26“, která se týká všech
studentů ve věku 15 – 26 let. Pro lepší představu si uveďme příklad. Bude-li
student cestovat každý den do školy z Frýdlantu do Liberce, zaplatí za jednu jízdu
24 korun, což je 48 korun denně a 1008 korun měsíčně. Pokud ale využije 30-ti
denní kupón „STUDENT 15-26“, zaplatí za měsíční cestování pouze 792 korun
a navíc může neomezeně cestovat i ve volný čas a o víkendu. Samozřejmostí
je možnost využívání MHD v Liberci po celých třicet dnů platnosti jízdenky.
Podmínkou využití této slevy je zřízení opuscard a také žákovské průkazky pro
kategorii 15-26 se jménem a fotograﬁí studenta. Tu musí mít student při cestování
u sebe. Průkazku lze zřídit v informačních a předprodejních kancelářích dopravců
zapojených v IDOLu.
Obdobných výhod může využívat i žák základní školy, který jezdí ještě levněji s
tarifem žák -15, tento zaplatí za třicetidenní jízdenku mezi Frýdlantem a Libercem
pouze 396,- Kč a samozřejmě i tento může s třicetidenní jízdenkou cestovat i v
sobotu a v neděli.
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Výhod IDOLu může využívat i zaměstnanec cestující do práce z Frýdlantu do
Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jízdenku IDOL nahranou na opuscard
pouze 960 korun, oproti kupování jednotlivých jízdenek ušetří přibližně 380,- Kč.
A to už se vyplatí !
Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více informací na www.iidol.cz a pořiďte si
vlastní opuscard!

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Je tu nový školní rok , a s ním nové děti . 1.září přivítáme 20 nových dětí, 3 ve velkém
oddělení , 17 v malém oddělení. Začátky jsou těžké, ale společně to jistě zvládneme.
Vždyť nás čeká nově vymalovaná školka , s novými obrázky, hračky a hlavně mnoho
nových kamarádů.
První schůzku s rodiči svoláváme na čtvrtek 17.9.2009 od 15,00 hodin . Tady se
domluvíme na spolupráci a na společné cestě ke spokojenosti dětí.
Plánujeme tyto kroužky :
Aerobik – p. Dočkalová Irena
Plavání – p. učitelka Trostová
To jsou již zavedené kroužky.
V tomto roce bychom chtěli po dohodě s rodiči a podle jejich zájmu, začít s angličtinou a
s kroužkem pracovní výchovy .
O aktivitách v MŠ budeme průběžně informovat na webových stránkách a ve zpravodaji
obce.
Jak to u nás vypadá po vymalování? Obrázky na zeď malovala paní učitelka Trostová.a
dětem se jistě budou líbit! Vždyť jsou ze známé pohádky „Hledá se Nemo“.
Za MŠ : Janoušková Dana
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začal nový školní rok
Prostory školy se 1. září opět zaplnily dětmi. Začal nový školní rok 2009 – 2010.
V průběhu prázdnin probíhaly ve škole četné opravy. Ve třídách byly opraveny
parkety, byla vyměněna umyvadla a kachlíková obložení kolem nich a některé
třídy jsou čerstvě vymalovány. Prvňáčkům jsme pořídili interaktivní tabuli, s níž
máme velmi dobré zkušenosti již z loňského roku. Interaktivní tabule je také ve
4. třídě. Určitě dětem v různých předmětech zatraktivní výuku.
Modernizace doznala také školní kuchyně. Zřizovatel (Obec Mníšek) do
ní pořídil konvektomat – moderní přístroj na vaření, který umožní kuchařkám
zpestřit jídelníček a usnadní práci.
V letošním školním roce jsme překročili magickou hranici 153 dětí, která byla
nutná pro to, aby zřizovatel nemusel školu dotovat neinvestičními náklady. Máme
totiž 162 dětí, z toho 23 prvňáčků.
Již třetím rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu
Harmonická škola pro život. Letos se tedy podle něj učí 1., 2. a 3. třída a 6., 7.
a 8. třída.
Hned od září jsme začali naplno pracovat.
Druhý týden v září absolvují děti 2. až 5. třídy tradiční pětidenní harmonizačně
poznávací pobyt s bohatým programem, opět, jako v loňském roce, ve Vysokém
nad Jizerou.
Závěrem bych ráda poděkovala Obci Mníšek za vstřícnou spolupráci a
pedagogům a správním zaměstnancům za práci ve škole v posledním hektickém
srpnovém týdnu. Věřím, že letošní školní rok proběhne ke spokojenosti žáků i
jejich rodičů. Vždyť jsme tu pro ně.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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TENISOVÉ NOVINKY
Druhým letošním, velmi prestižním turnajem, byla dvouhra mužů . 24 borců bojovalo
ve dvou dnech 12 – 13. června v osmi skupinách. Ze tříčlenných skupin postupovali
vždy první dva borci. Všechna utkání se hrála na jeden set. Pouze ﬁnále na dva vítězné
sety s tím, že event. rozhodující set musel končit prodlouženým TB – zkrácenou hrou do
deseti.
Do ﬁnále se probojovali Trojan s Janďourkem. Po velmi vyrovnaném a kvalitním utkání
nakonec, právě v prodloužené hře rozhodujícího setu, vyhrál zaslouženě Pavel Trojan
(6 : 7; 6 : 4; 10 : 5 ! ), na druhém tedy skončil Pavel Janďourek a třetí místo obsadili
společně pánové Erban a Brejcha.
Třetí příjemný a pohodový turnaj manželských, rodinných, nebo i spřízněných
párů se odehrál v sobotu 27. června. Osm párů bojovalo ve dvou skupinách na jeden
vítězný set do šesti her o postup do dalších kol. Krásné souboje a perfektní chování
všech dvojic bylo ozdobou turnaje. Nejlepší čtyři páry se utkali v semiﬁnále. V prvním
semiﬁnále Prokopovi prohráli s párem Švanda + Votrubová V. Ve druhém vyhrál rodinný
pár Gudasových s manželským párem Červinkových.
Ve Finále porazil pár Gudasových po velkém boji pár Švanda + Votrubová ve dvou
setech 6 : 1; 6 : 3. Třetí místo vybojovali manželé Prokopovi a na čtvrtém místě skončil
manželský pár Červinkových.
Čtvrtý turnaj se hrál v sobotu 15. srpna ve dvouhře mužů. Původně zamýšlený turnaj
„mistrů“ se pro neúčast některých mistrů musel změnit v turnaj „Tenisových Monster“.
Do tohoto turnaje uvolnila po jednom monstru rodina Fendrychů; Janďourků; Brejchů;
Suchomelů; Čvančarů a Trojanů; dvě monstra dokonce dodala rodina Radoušů. Opět se
hrálo ve dvou skupinách po čtyřech na jeden vítězný set do šesti her.
Kromě velmi unaveného Míry Radouše odvedli všichni ostatní borci vynikající
výkony s velmi dobrými výsledky. Ve ﬁnále na jeden vítězný set se opět sešli Trojan s
Janďourkem. Tentokrát Pavel Janďourků oplatil Pavlovi Trojanovi porážku z červnového
turnaje a vyhrál po velmi vyrovnaném boji 7 : 5. Na třetím místě skončili všichni ostatní
( o umístění se nehrálo ) tedy Suchomel J.; Radouš P.; Fendrych; Brejcha; Čvančara J.;
Radouš M.
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POMOC HANDICAPOVANÝM VOLNĚ ŽIJÍCÍM ŽIVOČICHŮM
Obecné zásady:
1.
Pomáhejte jen zvířatům, která to opravdu potřebují. Nevhodnými zásahy způsobíte víc
škody než užitku.
2.
Při nálezu handicapovaného volně žijícího zvířete vždy co nejdříve kontaktujte záchrannou
stanici.
3.
Neodchovávejte nalezená mláďata sami. Je-li mládě odchováno jednotlivě, zůstane
ﬁxované na člověka, získá nevhodné návyky a po vypuštění do přírody zahyne.
ZÁCHRANNÉ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY V LIBERECKÉM KRAJI
Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec, Ostašovská 570, Liberec 11, 460 11
tel.: 728 040 610, 485 106 412
Stanice pro handicapované živočichy v Libštátě– ZO ČSOP Křižánky, Libštát 95, 512 03
tel.: 732 228 801
Falco Dolní Týnec, Dolní Týnec 39, Litoměřice, 412 01
tel.: 606 280 121, 721 940 170
Lesní Koutek Ralsko – Vojenské lesy a statky ČR, Ralsko – Hradčany č.p. 459
tel.: 607 606 451
Záchranná a chovná stanice veverky obecné Hanička, Březinova 103/5, Mimoň, 471 24
tel.: 605 130 856
ČSOP 36/02 při SCHKO Jizerské hory – sekce netopýři
tel.: D.Horáček – 603 780 392
ČSOP 36/02 při SCHKO Jizerské hory – sekce ježek
tel.: V.Lebeda – 485 151 317, 723 388 554
MLÁĎATA PTÁKŮ
Nepotřebují pomoc :
•
vyletující mláďata kosů a drozdů – poskakují po zemi - rodiče je tam krmí!
•
vyletující mláďata dravců, sov, sojek, pěnkavovitých – posedávají na vyvýšených místech,
učí se létat
Potřebují pomoc :
•
je-li zraněné, podchlazené, promoklé, apatické
•
je-li v nebezpečí (zničení hnízda, uváznutí v jámě, nádrži atd., pohyb po rušné silnici, hrají
si s ním děti...)
•
jsou-li v jeho blízkosti mrtví sourozenci nebo rodiče
•
holátka nebo málo opeřená ptáčata vypadlá z hnízda
Jak pomoci:
Mláďat ptáků se můžete dotknout, ptačím rodičům lidský pach nevadí.
•
Vyletující kosy, drozdy apod., kteří poskakují po silnici, odneste o pár metrů dál do křoví,
rodiče si je najdou. Vyletující mláďata dravců, které najdete na zemi, vysaďte v okolí místa nálezu do
výšky alespoň 2m (střecha, větev) – pozor na jejich ostré drápy a zobáky!
•
Zdravé málo opeřené ptáče vypadlé z hnízda se pokuste do hnízda vrátit.
•
Vyvede-li divoká kachna kachňata v místech, odkud se nemůže sama dostat k vodě,
zažeňte je do zastřešeného prostoru a odchyťte nejprve kachnu a pak kachňata. Při vypouštění na
vodní plochu pusťte nejprve kachňata, pak kachnu. Nikdy nepouštějte na vodu kachňata, kterým
uhynula matka. Nemají ještě vyvinutou mazovou žlázu a peří si promaštují od matky. Bez této
ochrany se utopí.
Je-li nutné, abyste se před předáním do záchranné stanice o ptáče postarali, přeneste ho do tepla,
umístěte v krabici vystlané např. toaletním papírem, papírovými ubrousky nebo buničinou.
Krmení:
•
Pěvci – mouční červi, kousíčky syrového kuřecího nebo hovězího masa, míchanice
(nastrouhat vejce natvrdo, tvrdou housku a mrkev – tvarovat malá sousta). Sousta podávejte
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pinzetou nebo na špejli do zobáku. Holátka malých pěvců se krmí cca každých 15 minut, s věkem se
intervaly prodlužují. Sousta namočte ve vodě, nebo dejte po nakrmení trochu napít vody z kapátka.
•
Rorýsi, datlovití - mouční červi, kousíčky syrového kuřecího nebo hovězího masa
navlhčené vodou
•
Dravci, sovy – kousky syrového kuřecího nebo hovězího masa, navlhčené vodou. Při
dalším krmení musí mít mládě již strávenou předchozí dávku (jemným pohmatem zkontrolujte, zda
je volátko prázdné, u sov – nesmí být boulička na bříšku)
•
Holoubata – míchanice, namočená nabobtnalá pšenice, vařená rýže
Na jedno nakrmení dávejte ptáčeti tolik soust, kolik samo ochotně přijme. Nikdy nekrmte žížalami,
slimáky (některé druhy jsou nepoživatelné, sliz ucpává střeva), ani larvami much (mohou ptáče
sežrat zevnitř).
•
Mláďata nekrmivých (kachňata, housata, labutě, kuřata) – do misky míchanici, přidejte
např. ovesné vločky, nakrájené kopřivy, mlíčí. Dejte jim misku s vodou, z níž mohou pít, ale nemohou
do ní vlézt.
DOSPĚLÍ PTÁCI
1.
Při nálezu zraněného nebo nemocného ptáka co nejdříve kontaktujte záchrannou stanici
nebo veterináře.
2.
S ptákem manipulujte opatrně a jen v nejnutnější míře – vlivem stresu často pták uhyne.
3.
Ptáka umístěte do krabice vystlané toaletním papírem, papírovými ubrousky nebo
buničinou. Držte ho v šeru – tak zůstane v klidu a nezpůsobí si další poranění.
•
Zlomeniny, otevřené rány - nepokoušejte se je ošetřit sami. Zaseknutý rybářský háček
sami nevytahujte.
•
Otřes mozku, ochrnutí (po nárazu do okna či automobilu – nelétá, neudrží rovnováhu) –
ptáka umístěte do krabice, držte v šeru a v tichu. Pokud je pouze otřesen, v klidu se brzy vzpamatuje
a můžete ho vypustit.
•
Vysílení, prochladnutí – pozor na teplotní šok, podchlazeného ptáka umístěte do
chladnější místnosti.
•
Pád do olejových látek – peří očistěte vodou se saponátem, při velmi silném znečištění
použijte lékařský benzin a peří poté oplachujte vodou.
•
Nemoci a otravy – pták je apatický, nelétá, může být vyhublý a mít průjem. Co nejdříve
ho předejte veterináři nebo záchranné stanici, pečlivě dodržujte hygienu při manipulaci (riziko
přenosných chorob).
•
Dospělý rorýs na zemi – rorýs má velmi krátké nohy a není schopen sám ze země
vzlétnout. Dospělého nezraněného rorýse vyhoďte do vzduchu.
•
Přimrzlé labutě – labutě často na ledu odpočívají, nejprve je zkuste vyplašit (klacíkem,
sněhovou koulí apod.). Skutečně přimrzlá labuť mává křídly, ale nevstane. Lze jí pomoci podléváním
vlažnou vodou a opatrným oddělováním přimrzlých per od ledu. Nohama do ledu zamrznou jen
nemocní ptáci, pak je třeba je z ledu vysekat.
MLÁĎATA SAVCŮ
Nepotřebují pomoc: zajíčci posedávající nebo hopkající v trávě, srnče nebo kolouch ležící v klidu na
louce. Takových mláďat se nedotýkejte, nenechte k nim přibližovat psy a rychle se vzdalte! Matka je
přichází jen několikrát denně nakojit. Cizí pach ucítí a mládě opustí. Zajíci často vyvedou mladé i v
městských parcích. Najdete-li je na rušném místě (cesta, hřiště), nedotýkejte se jich holýma rukama,
ale přeneste je např. na prkénku o kus dál do křoví. Pomoc nepotřebují ani malí ježci, které vodí
samice.
Potřebují pomoc:
•
malé mládě šelmy či veverky mimo noru či dutinu
•
mládě ježka nalezené v říjnu o váze pod 300g, v listopadu pod 500g
•
mládě zraněné, podchlazené, promoklé, apatické
•
srnče nebo kolouch hlasitě pískající a zmateně pobíhající
•
mládě v nebezpečí (zničení nory či hnízda, uváznutí v pasti – jáma, nádrž atd., pohyb po
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silnici, hrají si s ním děti, najde ho pes...)
Jak pomoci:
Mládě přeneste do tepla.
Krmení:
Neslazené 9%Tatra mléko ve směsi se slabým heřmánkovým čajem, ohřáté na tělesnou teplotu. Ke
krmení použijte dle velikosti zvířete lahve s dudlíkem nebo injekční stříkačky bez jehly. Mláďatům po
nakrmení masírujte bříško, aby se vyprázdnilo. Slepá a velmi malá mláďata krmte každé 3 hodiny, i
v noci. Poměr ředění:
•
srnčata, kolouši, muﬂončata, šelmy, veverky – 1díl Tatry : 2 díly čaje
•
zajíci – neředěná Tatra
Mláďata ježků
Krmte konzervami pro kočky, k pití dávejte vodu. Ježka odblešte. Ubytujte ho ve velké bedně či
kleci s hoblinami a senem. Malý ježek vyžaduje pokojovou teplotu. Při dosažení váhy 600 g ježka
přeneste i s bednou do sklepa, kde zazimuje. Po probuzení na jaře ho opět přemístěte do tepla a
krmte. Zpět do přírody ježky vypusťte koncem dubna až začátkem května.
DOSPĚLÍ SAVCI
Při nálezu zraněného nebo nemocného savce co nejdříve kontaktujte záchrannou stanici,
mysliveckého hospodáře nebo veterináře. U savců je nutné brát v úvahu riziko vztekliny, navíc
mohou být při manipulaci nebezpeční, proto zvíře sami neodchytávejte!
•
Srny často zabloudí do zahrad a dvorů ve městech. V takovém případě přes noc nechte
otevřená vrata, aby měly samy možnost odejít. Pokus o odchyt je pro zvíře nebezpečný, protože
může dojít k jeho uštvání. Odchyt se provádí pouze v případě, že se zvíře nemůže dostat pryč nebo
hrozí jiné nebezpečí.
•
Netopýři – vletí-li jeden nebo více netopýrů do bytu, nechte v místnosti otevřené okno
a zhasněte. Pokud netopýr nevyletí sám, vyžeňte ho opatrně utěrkou. Netopýry vypouštějte ven
vždy v noci. Najdete-li zimujícího netopýra na chodbě domu apod., nechte ho v chladu a přeneste
ho nejlépe na půdu, odkud může na jaře odletět. Nemůžete-li ho tam mít, kontaktujte záchrannou
stanici. Netopýra nalezeného ve dne na zemi přeneste do tepla a umístěte v uzavřené perforované
krabičce s kusem hadříku. Krmte moučnými červy, které mu podávejte k tlamičce pinzetou, k pití
vodu ze lžičky či kapátka.

HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE
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MNÍŠECKÁ OSMIČKA letos již po šesté
V sobotu 20. 6. 2009 v 9.00 vypuklo osmihodinové kroužení na horských kolech
od hospůdky Na hřišti, kde byl start i cíl. Trať vedla kolem přehrady, Fojtkou nahoru,
pokračovala přes les na Skalky 711m.n.m. a Zaječím dolem zpět. Okruh měří 13 km a
převýšení je 350m. Na startu se sešlo 25 mužů a 4 ženy.
Od začátku do pátého kola vedl suverénně zkušený borec z Chrastavy Jirka Jizva Valeš,
kterému potom došli síly a skončil na 4. místě s devíti okruhy. Vavříny nejvyšší sklidil za
10 okruhů vyrovnaný a mladý borec Zdeněk Ihring z Liberce. Druhé místo urval další
chrastavský borec David Urbanec s devíti okruhy a třetí místo na bedně liberecký Tomáš
Ornst, který v prvním okruhu ve sjezdu Zaječím dolem sebou praštil, kde mu praskala
řidítka a byl notně odřen, ale přesto s tímto handicapem bojoval celých osm hodin.
Umístění mníšeckých borců :
6. místo Vlastik Petr (devět okruhů)
7. místo Plíhal Petr (osm okruhů)
8. místo Radek Kulhánek (osm okruhů)
11. místo Rozycki Robert (sedm okruhů)
13. místo Koprna David (sedm okruhů)
Ani ženy se ale nenechaly zahanbit. Liberecká Adéla Kordová s přehledem obkroužila
sedm kol a porazila Marcelu Hruškovou, která ujela šest kol. Na třetím místě se umístila
pražská Andrea Marešová také se šesti okruhy.
Na kompletní výsledky a fotky se můžete podívat na www.mnisecka8cka.info
Všichni bojovali jako by šlo o život a v duch fair play. Celý osmihodinový maraton se
obešel bez vážných zranění a tak zdravotník od záchranné služby měl celkem klidný
den.
Mé poděkování patří všem, kteří přispěli jak ﬁnanční hotovostí tak i věcným darem k
tomu, že každý cyklista odcházel s cenou a diplomem.A také všem kteří mi pomáhají
realizovat tento závod.
Všem díky…Grebson
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Rodinný dům postavený vlastním pracovním přičiněním Františka Tichého leží již v katastru
Oldřichova v Hájích právě na hranicích s naší obcí. Byl to první soukromý dům postavený v obci
po osvobození v roce 1945, po výměně většiny obyvatel. Pan Tichý si plně zaslouží být zařazen
do kapitoly „Žijí mezi námi“ také proto, že naše obce byly od 1. května 1976 až do 23. března 1990
administrativně spojeny pod Místní národní výbor Mníšek. Navíc byl po několik volebních období
zvolen do čelné funkce předsedy MNV Mníšek a později i starosty obce Mníšek, tedy byl náš.
František přišel do Oldřichova se svými rodiči a třemi sourozenci ve svých 11 letech pomáhat
obsazovat osvobozené kraje našeho pohraničí z obce Seletice v okrese Nymburk. Na Liberecku
dokončil vzdělání na osmileté střední škole a jako mladý muž ze zemědělské rodiny byl podle
tehdejších pravidel povinen nastoupit do zemědělství, později do Jednotného zemědělského
družstva Oldřichov v Hájích. JZD existovalo krátce v letech 1950 až 1954, kdy bylo pro špatné
výsledky hospodaření zrušeno. Bývalým soukromým zemědělcům byly vráceny jen části původně
vloženého mrtvého a živého inventáře. Nastalo pro ně velmi obtížné období. Zlepšení nastalo až od
1. října 1959, kdy byly založeny Československé státní statky – hospodářství Oldřichov v Hájích, do
kterých majitelé pozemků vstupovali.
František Tichý měl zájem o veřejné dění. Začal pracovat jako poslanec v MNV Oldřichov v H. již od
voleb 14. června 1964 a to v komisi pro ochranu veřejného pořádku. Při reorganizaci po odchodu
předsedy pana Váchy do důchodu se v roce 1969 stal předsedou této komise. Volbami v listopadu
1971 byl František Tichý ještě jako bezpartijní mistr expedice Severočeských dřevařských závodů
O. v H. zvolen předsedou MNV Oldřichov v Hájích. Sympatický a praktický pracovní nástup byl
brzy znát v aktivitě spoluobčanů a vůbec v životě obce. Lidé věděli, že pod vedením schopného
a pracovitého předsedy lze pracovní aktivitou zlepšit život v obci. Svědčí o tom umístění v soutěži
obcí bez uvolněného předsedy v roce 1973 – 2. místo v okrese Liberec s odměnou 15 000,- Kčs na
podporu cestovního ruchu. Dalších 10 000,- Kčs získala obec za umístění v soutěži obcí. Dobrá
práce hlavního organizátora, přitom stále neuvolněného předsedy, se vyplatila.
Ještě dříve než proběhly volby do NV v roce 1976 (byly 22. a 23. 10.) došlo v Oldřichově k zásadnímu
jednání o málo vítané skutečnosti. MNV se má podle rozhodnutí ONV Liberec sloučit s MNV Mníšek.
Po různých nepříjemných jednáních z obav občanů o to, zda nedojde ke zrušení školy, pošty, obce,
aj. došlo nakonec ke spojení obou MNV s platností od 1. května 1976. Rozhodnutí padlo o dva dny
dříve na Ustavujícím plenárním zasedání MNV 29. dubna 1976 v sále kina v Mníšku. Uvolněným
předsedou společného MNV byl zvolen Jiří Chmelík, tajemníkem při zaměstnání František Tichý.
Počátkem 80. let pokračovalo slučování obcí. To v praxi znamenalo zánik obce Oldřichov v Hájích a
vytvoření jedné obce – Mníšek se čtyřmi samostatnými částmi: Mníšek, Oldřichov v Hájích, Fojtka a
Filipka (v Oldřichově v H.). Občané si museli nechat potvrdit změnu o trvalém bydlišti, např. Mníšek,
část Fojtka č. 69.
Na zasedání rady MNV 1. 7. 1985 požádal předseda MNV Jiří Chmelík o zproštění z funkce z
rodinných důvodů. Na předsedu MNV byl navržen František Tichý, který však z pracovních důvodů
uvolněnou funkci nepřijal. Nechtěl opustit dosavadní pracovní zařazení na pile v Oldřichově a stal se
neuvolněným předsedou. Uvolněným tajemníkem byl zvolen a ustaven Dieter Antes z Oldřichova.
Uvolněným předsedou MNV Mníšek byl František Tichý zvolen až při volbách 23. a 24. května 1986,
kdy již funkci přijal.
Díky aktivitě předsedy Tichého došlo mimo běžnou agendu MNV k mnoha prospěšným akcím.
Na podzim roku 1986 ke kompletní demolici zchátralých kabin na přehradě v Mníšku, na přelomu
roku 1985 a 1986 k výměně celé střešní krytiny na budově hospody Na Křižovatce. Severočeské
dřevařské závody Česká Lípa zahájily práce na budoucí výstavbě 20 bytů v 5 montovaných domcích
po 4 bytech. V říjnu 1986 byla dokončena přístavba kabin a výstavba sauny na fotbalovém hřišti,
byla také zahájena výstavba posilovny u kabin na hřišti, obec byla vyhodnocena za sběr odpadových
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surovin, v soutěži aktivity mezi obcemi obsadil Mníšek 2. místo s peněžitou odměnou 20 000,Kčs, atd. Při příležitosti propůjčení Řádu práce okresu Liberec a udělení Čestného uznání vlády
ČSSR byl náš předseda MNV František Tichý oceněn Čestným uznáním KNV III. stupně „Za rozvoj
národních výborů“. Úspěchy dobré řídící práce předsedy a rady MNV mohou pokračovat. Patří
sem např. dostavba mateřské školy a Domu služeb v Mníšku, vybudování čistírny odpadních vod v
ulici Frýdlantská a pod budovou školy, čímž došlo také k odkanalizování řadových domů v dnešní
ulici U Školy a i bytových domů u hřbitova. Cenná byla péče o staré občany. Na jarní týdenní
rekreaci byli vysláni 4 občané, na podzim 10 osob – 2 muži, 4 ženy a 2 manželské páry. V roce
1988 bylo vysláno na rekreace a ozdravné pobyty tohoto typu 19 občanů – 11 poukazů bylo předáno
občanskému výboru Oldřichov v Hájích, 6 do Mníšku a 2 do Fojtky. Od 1. ledna 1987 převzalo vedení
chemičky do své správy všechny nové pavilony budované mateřské školy v Mníšku a do svého
stavu pracovníků převzali školníka a uklizečku. Po zavedení plynu do obce, což bylo především
jeho dílo, byla vybudována plynová kotelna v budově základní školy v zájmu zlepšování životního
prostředí v obci. Ve škole byl také zrušen kryt civilní obrany. Byl nahrazen novou keramickou dílnou a
odbornou učebnou chemie. Nevyužitý pavilon v areálu mateřské školy byl přebudován na zdravotní
středisko. Ve Fojtce bylo vybudováno sedm sociálních bytů. Bylo toho opravdu hodně zejména v
porovnání s obcemi v našem okolí. V soutěžích obecních a městských kronik byla již poněkolikáté
dobře hodnocena úroveň kroniky Mníšku. V kategorii do 2 000 obyvatel získal náš kronikář 1. místo v
okrese Liberec a následně i v Severočeském kraji. Je to jen stručný výčet úspěchů starosty Tichého
a poslanců MNV. Ještě mnoho dalších prospěšných akcí je uvedeno v tiskem vydané kronice
Mníšku.
Zlepšování životních podmínek obyvatel pokračovalo dále. Za průlomovou akci obecního úřadu lze
považovat přivedení zemního plynu k topení a vaření v domácnostech zásluhou a prostřednictvím
naší chemičky. Před Vánocemi 1993 byla v závodě Chemické produkty Mníšek (CPM) kolaudována
plynokotelna – historicky l. plynová kotelna v obci. Úspěšným jednáním předsedy MNV s ředitelem
závodu p. Volšíkem, také s mnoha institucemi došlo k získání nemalých ﬁnančních prostředků a
k vybudování rozvodu plynu z chrastavské oblasti k nám, k vybudování hlavní plynové stanice a
následně zřízení rozvodů plynu do domovních přípojek ve všech částech Mníšku.
Postupme o několik let dále. Plynoﬁkace obce pokročila po tříletém úsilí ke svému závěru v roce
1997. A v tomto roce bylo ještě dokončeno další nesmírně cenné dílo v obci – hlavní řad sdruženého
vodovodu Mníšek - Nová Ves. Dílo v hodnotě 26 660 000,- Kč. Snadno se uvedou částky a stavební
díla, která v historii obce nemají obdoby. Ale jen starosta Tichý dobře ví, kolik je za touto realizací
bezesných nocí, kolik důležitých a složitých jednání musel absolvovat nejen v okrese, kraji, ale i na
ústředních orgánech, aby získal ﬁnanční prostředky, aby příliš nezadlužil obec, aby se záměr podařilo
splnit. Při tom tyto nejdůležitější a pro obec zásadní projekty trvaly celé 4 roky. Čtyři roky neustálých
starostí, nervového vypětí, stovky hodin důležitých cest a jednání k zabezpečení dobrovolně zadaného
úkolu, jaký si mnoho jiných starostů vůbec netrouﬂo. Jen málokdo by to dokázal. František Tichý
ano. Díky, tisíceré díky. Tyto výsledky usnadní život všem dalším generacím, které je však budou
považovat již za samozřejmé. Samozřejmé však nikdy nebyly. Při tom funkční období předsedy
MNV a starosty obce Mníšek v sobě zahrnuje roky práce před listopadovou revolucí 1989, ale i na ni
navazující období po roce 1989, tedy v novém hospodářském i politickém uspořádání našeho státu.
Ani to nebylo vždycky lehké, právě naopak. Poctivost v práci vedoucího činitele obce překonala i
politickou příslušnost. Bylo to ku prospěchu. Mníšek a jeho obyvatelé na zkušenostech Františka
Tichého rozhodně vydělali. Bylo prozíravé, že po revoluci jsme měli starostou Františka Tichého po
další 2 volební období až do listopadu roku 1998, kdy již měl nárok na zasloužený důchod. Opravdu
zasloužený, vždyť byl plných 27 let v čelných funkcích dvou obcí. Najděte podobnou osobnost. Bude
to asi marné.
František Tichý založil v Oldřichově svoji rodinu, ze které vzešli dva šikovní a schopní synové –
Lubomír a Jaromír. Jaromír se stal a je starostou obce Oldřichov v Hájích. Jablko nespadlo daleko
od stromu. A to je dobře.
Mgr. Ladislav Ulrych
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OZNÁMENÍ
Dne 10. 10. 2009 od 7.00 do 16.00 hod. budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery na níže uvedených stanovištích:
Mníšek – u MŠ (bývalý sklad Chemičky)
Mníšek – za čerpací stanicí MANAKOV – u č.p. 17 (Vyhlídkovi)
Fojtka – u bývalé ﬁrmy MOMENT (na místě jsou kontejnery na tříděný odpad)

CENTRUM PRO ZVÍŘATA V NOUZI
PŘI ZOO LIBEREC – ARCHA
Ostašovská 570, Liberec 11
telefon: 728 040 610, 485 106 412
Archa slouží jako záchranná stanice pro handicapované živočichy z volné
přírody. Pomáhá nejčastěji poraněným ptákům a savcům (srny, veverky apod.)
a opuštěným mláďatům. Obrátit se na ni můžete např. v těchto případech:
•
nález poraněného , vyčerpaného či nemocného volně žijícího zvířete
•
nález opuštěného mláděte
•
nález exotického zvířete (želvy, hadi, papoušci…)
•
výskyt zmije v místech, kde by mohla ohrozit občany (vleze do obydlí, na
zahradu)
Stručný návod na pomoc divokým zvířatům v nesnázích najdete na stránkách
www.zooliberec.cz/centrum-pro-zvirata-v-nouzi.
Kontaktními osobami pro záchrannou stanici jsou Ivana Hancvenclová a Martin
Zemánek.
V nočních hodinách je možné zraněné zvíře dopravit na veterinární kliniku v
Liberci – Růžodole, Ostašovská 521, Liberec 11, tel. 485 103 881.
Archa slouží také jako útulek pro psy a kočky. Obec Mníšek má však pro tyto
případy smlouvu s jiným útulkem, proto Archa psy a kočky z Mníšku nepřijímá!

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN OBVODNÍHO LÉKAŘE
PRO DOSPĚLÉ V MNÍŠKU
Tel.č. 485146549

MUDr. Lucie Furáková
Po:
-------Út:
7.00 – 12.00 hod
MUDr. Marcela Dikeocha
Stř:
7.00 – 12.00 hod
Čt:
7.00 – 12.00 hod
Pá:
7.00 – 11.00 hod

13.00 – 18.00 hod

13.00 – 16.00 hod
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12. DÍL - KRAFLA

Celou noc pršelo a ráno to nevypadá o nic lépe. Všichni jsou zalezlí ve svých stanech a
vychází jen v nejnutnějších případech. Do autobusu nastupuji s půl hodinovým předstihem,
abych stihl dopsat zážitky ze včerejška.
Dnes nás čeká Kraﬂa. Toto označení se používá pro vrchol dnes už vyhaslé sopky (818
m) a zároveň pro rozsáhlou oblast kolem, která je dodnes velmi aktivní. Jede se tam
stejným směrem, jako k Námafjallu, ale těsně před ním se odbočí do leva. Vlevo u silnice
stojí geotermální elektrárna, která využívá přehřátou páru (340 °C) z 2000 m hlubokých
vrtů pod vrcholem Kraﬂy. Elektrárna byla postavena v letech 1974 – 1977 a její výkon je
60 MW.
Všude kolem nás jsou lávová pole. Zastavujeme na horním parkovišti, nedaleko bočního
krá¬teru Víti, pod vrcholem bývalé sopky, ke kterému jdeme pěšky. Jdeme není správné
slovo, spíše kloužeme bahnem až na jeho okraj. Kráter má průměr 320 metrů. Voda
v něm je temně modrá a má příjemných 22 °C. Protože je hustá mlha, nevidíme nic z
okolí, ani vrchol Kraﬂy. Čekám spolu s naší skupinou až zmizí ostatní, aby mi nerušili
širokoúhlý záběr na Víti. Potom skluzem vpřed, kolem okraje kráteru a vzhůru na vrchol
sopky. Boty máme obalené bahnem, počasí se zhoršuje. Čím dál víc mrholí a mlha také
zhoustla. Z Kraﬂy je za normálních podmínek vidět široké daleké okolí. My jsme ztěží našli
meteorologickou stanici na jejím vrcholu. Cestou dolů jdeme kolem koberců miniaturní
silenky bezlodyžné. Rostlinka vypadá téměř jako mech s půl centimetru velkými růžovými
květy. Za odměnu, že jsem se vydrápal nahoru si mohu nasbírat semínka této skalničky.
Mlha se trochu rozfoukala a tak můžeme vidět parovodní potrubí a elektrárnu dole u
silnice.
Po krátké pauze vyplněné obědem a rumkaem na posilnění, jedeme na dolní parkoviště
a dál pěšky na lávové pole, které je několik kilometrů čtverečných velké. Jdeme po
vyšlapané cestě, dobře patrné díky nanesenému jílu, přes rozpukané kameny a balvany,
škvíry a průrvy, ze kterých stoupá pára, až k malému roztrženému kráteru. Ten vznikl při
erupci v roce 1984. Hlavní erupce a výtoky lávy se odehrávají kousek dál v několik set
metrů dlouhé puklině. Typický sopečný kužel se nevytvořil, protože zdejší láva je příliš
řídká a tak se může rozlít do velké vzdálenosti. Další zajímavostí jsou zbytky lávového
tunelu, který je asi 3 m vysoký a stejně tak široký.
Zpátky do kempu jdeme přes lávové pole, abychom si ho pořádně užili. Cesta je značena
dřevěnými kolíky s bílou špičkou. Láva je vylitá od obzoru k obzoru pochod nemá konce.
Kromě toho, díky své struktuře, láva není ideální pro chůzi. Je to jako jít po schodech
krok nahoru, krok dolů, s tím že ty schody jsou položeny horizontálně a chodíte po nich
přes 3 hodiny.
3 krát křižujeme lávovou nadílkou, než jsme narazili na rozcestník na jejím konci. Doprava
se jde do kempu, doleva ke kopci Hlíðarfjall (771 m) a na Bjarnarﬂag. Já osobně se chci
jít vykou¬pat v „modré laguně“. Takže je rozhodnuto. Krajina kolem je opět zelená všude
kolem nás jsou lány borůvek a brusinek. Cesta vede těsně kolem Hlíðarfjallu. Tomáš s
Jiřkou se na něj drápou po čtyřech. Jinak to nejde, protože je strmý a povrch tvoří ryolitický
písek. Před námi se rozprostírá planina Bjarnarﬂag. Vpravo v dáli továrna a městečko.
Jenže pláň je daleko větší než se zdálo. Po dlouhé chůzi jsme došli jen k elektrickému
plotu, který odděluje pastviny pro ovce. Přelézám přes něj, což jak jsem hned zjistil nebyl
dobrý nápad, protože jsem dostal ránu přesně do … .Ostatní neriskují a jdou podél druhé
strany plotu až narazíme na cestu a dřevěný přechod přes plot.
Je už pozdě odpoledne a místo koupání jdeme přes Reykjahlíð do kempu.
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