č. 2

březen - duben 2008

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Březen - Březnový sníh zaorati jest, jako
když pohnojí.
Duben – Jak hluboko v dubnu namokne,
tak hluboko v máji vyschne.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 13. února 2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
8/02/08
ZO schválilo a Obecní úřad v Mníšku jmenoval, na základě žádosti SDH, p.
Bedřicha Holubce do funkce velitele Sboru dobrovolných hasičů
Hlasování: 9, 0, 0
9/02/08
ZO schválilo příspěvek na akci „Hasičský bál“ ve výši 2.500,- Kč, pro zajištění
přípravy akce.
Hlasování 9, 0, 0
10/02/08
ZO neschválilo příspěvek pro mateřské centrum Děťátko. Navrhuje 4 měsíce
zkušební provoz a poté bude žádost znovu projednána a bude rozhodnuto o
dalším fungování centra, dle zájmu maminek.
Hlasování: 9, 0, 0
11/02/08
ZO schválilo prodej ppč. 1044/2 a ppč. 1044/3 v k. ú. Fojtka
Hlasování: 9, 0, 0
12/02/08
ZO schválilo prodej domu čp. 171 ve Fojtce
Hlasování: 9, 0, 0
13/02/08
ZO schválilo prodej ppč. 328/12 v k. ú. Mníšek u Liberce
Hlasování: 9, 0, 0
14/02/08
ZO vzalo na vědomí podání žádostí o dotace na akce oprava kopule kostela
sv. Mikuláše, křížek v Tovární ul., silnice na Skřivany, chodník k ZŠ a zajištění
výstroje a výzbroje SDH. Zároveň projednalo příspěvek obce na za-jištění
výstroje a výzbroje SDH a schvaluje podíl obce ve výši min. 40 % požadované
částky z rozpočtu obce.
Hlasování: 9, 0, 0
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15/02/08
ZO schválilo opravu střechy na pavilonu MŠ v hodnotě cca 200.000,- Kč
Hlasování: 9, 0, 0
16/02/08
ZO schválilo územní studii okolí přehrady Fojtka
ZO neschválilo územní studii část „B“ řešení okolí přehrady
Hlasování: 9, 0, 0
17/02/08
ZO schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 56/4 v k. ú. Fojtka a ppč.
283 v k. ú. Mníšek u Liberce na Pozemkový fond
Hlasování: 9, 0, 0
18/02/08
ZO projednalo a schválilo převod pohledávek na podrozvahové účty za
neuhrazené faktury v celkové výši 68.513,- Kč (STK Laser a Averstrom Čáslav) a
neuhrazený pozemek v celkové výši 25.140,- Kč. Pohledávka za neinv. náklady
za žáky obce Blíževedly ve výši 32.766,- Kč bude, na základě rozhodnutí ZO,
odepsána jako ne-dobytná.
Hlasování: 9, 0, 0
19/02/08
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ Mníšek ve výši 24.875,94
Kč a souhlasí s přídělem do fondu odměn 7.460,- Kč a do rezervního fondu
17.415,94 Kč
Hlasování: 9, 0, 0
20/02/08 .
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek v provozované hospodářské
činnosti obce Mníšek - provozová-ní vodovodu po zdanění ve výši -487.164,31
Kč (ztráta) a tento výsledek zůstává na účtu hospod. činnosti
Hlasování: 9, 0, 0
21/02/08
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2007
příjmy
167.400,- Kč
výdaje
167.400,- Kč
rozpočet po provedeném rozp. opatření na rok. 2007
příjmy
24,371.011,- Kč
výdaje
24,371.011,- Kč
Hlasování: 9, 0, 0
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22/02/08
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2007
příjmy
1,460.000,- Kč
výdaje
1,460.000,- Kč
rozpočet po provedeném rozp. opatření na rok 2007
příjmy
25,831.011,- Kč
výdaje
25,831.011,- Kč
Hlasování: 9, 0, 0
23/02/08
ZO projednalo a schválilo převedení zhodnoceného majetku řízeného příspěvkovou organizací (ZŠ) v celkové výši
1,051.831,50 Kč
Hlasování: 9, 0, 0
24/02/08
ZO schválilo provedení opravy komunikace ve Fojtce – Poutní ul. – ppč. 1355/2,
1354 a část 1371
Hlasování: 9, 0, 0
25/02/08
ZO schválilo projednat s p. Matoušem možnost uvolnění obecního bytu
Hlasování: 9, 0, 0
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. března 2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
26/03/08
ZO schválilo prodej části ppč. 937/15 a 1825/3 v k. ú. Mníšek u Liberce. Náklady
na zaměření uhradí žadatel.
Hlasování: 7, 0, 0
27/03/08
ZO schválilo pronájem částí ppč. 967/37, 38, 39 – příkop u čp. 376 v k. ú. Mníšek
u Liberce
Hlasování 7, 0, 0
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28/03/08
ZO schválilo prodej ppč. 1124/2, 1128/4, 1132/4, 1132/7, 1133/1 a stpč. 127,
143, 213/2 a 585 v k. ú. Mníšek u Liberce za odhadní cenu, pro výstavbu Mníšeckého náměstí
Hlasování: 7, 0, 0
29/03/08
ZO schválilo prodej domu čp. 171vč. stpč. 8 a ppč. 964 ve Fojtce zájemci, na
základě veřejné nabídky
Hlasování: 7, 0, 0
30/03/08
ZO schválilo podání žádosti o bezúplatný převod – navrácení historického majetku obce Mníšek dle přídělu č. 90
Hlasování: 7, 0, 0
31/03/08
ZO schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch Svč. plynárny – plynovod z
ul. Nádražní do ul. Za Humny
Hlasování: 7, 0, 0
32/03/08
ZO vzalo na vědomí a schválilo uzavření dohody o vydání nemovitostí – restit.
nárok na ppč. 1024/10, 1025/6, 1025/7 a 1024/16 v k. ú. Mníšek u Liberce, vč.
zřízení věcného břemene ve prospěch obce Mníšek – přístup a údržba vodovod.
řadu – ppč. 1024/10
Hlasování: 7, 0, 0
33/03/08
ZO schválilo uskutečnění humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, vč. poskytnutí příspěvku na dopravu ve vý-ši 500,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0
34/03/08
ZO projednalo a schválilo dodatečné zařazení pozemků do V. změny ÚPO
podnět č. 5/66, 5/67, 5/68, 5/69, 5/70, 5/71
neschválilo znovuzařazení podnětu č. 5/53
Hlasování: 7, 0, 0
35/03/08
ZO schválilo rozpočtový výhled na období. 2008 - 2012
Hlasování: 7, 0, 0
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36/03/08
ZO projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Mníšek za období r. 2007
Hlasování: 7, 0, 0
37/03/08
ZO projednalo a schválilo převod majetku do ZŠ Mníšek – satelit. zařízení vč.
přísl. v MŠ v hodnotě 14.200,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0
38/03/08
ZO projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet Obce Mníšek na r. 2008
příjmy:
18,629.120,- Kč
výdaje provozní: 11,429.120,- Kč
výdaje kapitálové: 7,200.000,- Kč
výdaje celkem:
18,629.120,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0
39/03/08
ZO schválilo odměny zastupitelům dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
Hlasování: 7, 0, 0
40/03/08
ZO schválilo konání koncertu v kostele sv. Mikuláše – náklady na uskutečnění
koncertu 10.000,- Kč + nocleh v den konání koncertu (27. 11. 2008)
Hlasování: 7, 0, 0
41/03/08
ZO vzalo na vědomí stížnost chatařů z ul. Nad Přehradou na nadměrný provoz
těžké techniky
42/03/08
ZO vzalo na vědomí a schválilo podání žádosti o dotaci na ČOV pod ZŠ – technologie + staveb. část
Hlasování: 7, 0, 0
43/03/08
ZO projednalo a schválilo studii „Rekreační a sport. areál Mníšek“
Hlasování: 7, 0, 0
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44/03/08
Zo projednalo a schválilo studii „RD Mníšek – lokalita u hřiště“ s výhradami:
- dodržet velikost parcel min.1200 m2 dle textové části ÚPDO
- vybudování bezpečného výjezdu na hlavní komunikaci I/13
Hlasování: 7, 0, 0
45/03/08
ZO schválilo náhradního ověřovatele zápisu pí Pavlíkovou
7, 0, 0
46/03/08
ZO schválilo navýšení rozpočtu na opravu střechy MŠ
7, 0, 0
47/03/08
ZO schválilo podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 472 v k. ú. Fojtka na
Pozemkový fond
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 9. dubna 2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Mníšek
48/04/08
ZO schválilo příspěvek na akci Loupežnická pěšina ve výši 6.000,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0
49/04/08
ZO schválilo prodej ppč. 1884/5 v k. ú. Mníšek u Liberce
Hlasování: 7, 0, 0
50/04/08
ZO schválilo záměr prodeje ppč. 779/12 a 779/13 v k. ú. Fojtka, bude znovu
projednáno na příštím zasedání ZO
Hlasování 7, 0, 0
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51/04/08
ZO schválilo podání žádosti o bezúpl. převod části ppč. 967/26. v k. ú. Mníšek u
Liberce na PF – zcelení cesty
Hlasování: 7, 0, 0
52/04/08
ZO schválilo odkoupení ppč. 937/20 (část ppč. 937/7) v k. ú. Mníšek u Liberce
– zcelení cesty
Hlasování: 7, 0, 0
53/04/08
ZO schválilo podání žádosti o bezúpl. převod ppč. 1348/3, 1349, 1867 – cyklostezka směr Nová Ves a žádosti o bezúpl. převod ppč. 821/1-část, 810/1 – cyklostezka směr Oldřichov v Hájích. v k. ú. Mníšek u Liberce na PF
Hlasování: 7, 0, 0
54/04/08
ZO neschválilo prodej ppč. 1724 v k. ú. Mníšek u Liberce – jedná se o cestu pozemek není v majetku obce
Hlasování: 7, 0, 0
55/04/08
ZO schválilo zadání výroby propagačních materiálů obce Mníšek v počtu 5000
ks
Hlasování: 7, 0, 0
56/04/08
ZO projednalo a stanovilo cenu za práci mulčovacím strojem ve výši 800,- Kč/
hod.
Hlasování: 7, 0, 0
57/04/08
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet s výhradami a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Hlasování: 7, 0, 0
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
Vážení spoluobčané,
Rád bych Vám pověděl pár slov k probíhajícím, či připravovaným investičním
akcím na rok 2008. Veškeré práce z loňského roku byly téměř dokončeny a již
se připravují další výrazné investice do našich obcí.
Spoluobčané Mníšku mně jistě prominou, že začnu obcí Fojtka , ale v poslední době slýchám různé narážky typu, že na Fojtku zapomínám atd. Není to
pravda a hned se Vás o tom pokusím přesvědčit.
V loňském roce jsme nechali zrekonstruovat most v ulici Na Skřivanech u
domu paní Marie Sedlákové. Tuto opravu provedla stavební ﬁrma Ivana Rajna
- k naší spokojenosti ve vynikající kvalitě.
Z podnětu obce probíhá v současné době ve Fojtce celková rekonstrukce
el.vedení, včetně výměny sloupů, z nichž některé byly původní z roku 1918.
Souběžně s touto akcí společnosti ČEZ, obec na vlastní náklady, provádí
výměnu vodičů a světel veřejného osvětlení, to znamená, že Fojtka bude mít
mnohem modernější a úspornější veřejné osvětlení.
Na základě žádosti obce došlo k opravě komunikace do Zaječího Dolu, která
je v majetku Libereckého kraje. Velmi usiluji o celkovou rekonstrukci ul. Mníšecké a ul. A. F. Ressela.
V tomto roce dojde k celkové opravě ulice Na Skřivanech a to od železničního
přejezdu v Mníšku až do Fojtky k domu paní Marie Sedlákové. V této lokalitě
(Na Skřivanech) obec nechala zpevnit místní komunikace a začal jsem velmi razantně usilovat o to, aby se vzhled této lokality, pro nás vzácné, vrátil do původní
neporušené podoby. Zastupitelé schválili urb.studii, která velmi výrazně omezila
stavební zájmy v této oblasti.
Dále máme v plánu opravit ul. Poutní novým asfaltovým povrchem a některé
méně frekventované cesty zpevnit provizorně štěrkem.
Každý rok se do Fojtky opravdu investuje značná částka a věřte, že není jednoduché tyto peníze v rozpočtu obce najít, nemluvě o získání ﬁnancí z různých
národních či evropských fondů.
V Libereckém kraji je tuším 215 obcí a neznám starostu, který by se nepokusil
pro svoji obec získat co nejvíce ﬁnancí na různé projekty a akce. Naše obec byla
v loňském roce velmi úspěšná v získávání ﬁnančních prostředků z krajských
fondů a jsem si jistý, že rok 2008 bude v tomto směru také velmi slušný.
Mníšek letos čeká rekonstrukce ČOV pod základní školou a v dolním Mníšku
u autobusové zastávky. Jsou technologicky zastaralé a nedostatečná je i jejich
kapacita.
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V tomto roce bude dokončena projektová dokumentace k rozšíření stravovacího zařízení ve škole a v roce 2009 bychom rádi tuto akci realizovali. Musím
se zmínit i o běžné údržbě budovy školy a školky, neboť jde o velmi výraznou
částku, o kterou se dělí obec společně se školou.
Doufám, že do konce června dokončíme 3. a 4. změnu ÚPO Mníšek a budeme se naplno věnovat změně č. 5, která je pro obec velmi důležitá, ať už počtem
podnětů, tak faktem, že se týká nového Mníšeckého náměstí. V současné době
se pracuje na projektové dokumentaci, která bude v mnohém, oproti původnímu
návrhu, pozměněna a musím podotknout, že k lepšímu.
Velmi nutná je rekonstrukce chodníku od Hasičské zbrojnice směrem ke škole, vybudování parkoviště pro potřebu školy a z hlediska bezpečnosti i úprava
prostoru před školou.
Samozřejmě dojde i na spousty akcí menšího rozsahu, jako jsou opravy vodovodu a kanalizace, budovy úpravny vody, vodojemu atd.
Velmi rád touto cestou děkuji všem občanům obce Mníšku a Fojtky, kterým
není vzhled obce lhostejný a snaží se svůj dům, či okolí udržovat v pořádku. V
těchto dnech probíhá v obci velký jarní úklid, pracovníci obecního úřadu uklízí
systematicky ulici po ulici a ač se to nezdá, bude to několik kontejnerů. Proč
věnuji tomuto problému tolik pozornosti?
Domnívám se, že systém, který máme v obci zavedený, umožňuje třídění a
likvidaci komunálního odpadu bez problému a nikdo nemá zapotřebí jakýkoliv
odpad někde pohazovat nebo vozit do lesa. Vzhled obce a čistota ulic a veřejných prostranství upoutá každého obyvatele i návštěvníka. Je to tak zásadní
věc, že by si to měli uvědomit jak kuřáci, kteří pohodí prázdnou krabičku od cigaret před Obecním úřadem, tak i ti, kteří neváhají odvést domovní odpad do lesa,
v našem případě na Filipov. To jsou věci, které nemohu pochopit.
Vážení spoluobčané, je před námi krásné jarní období a já bych Vás rád
pozval na různé akce, které se budou v jarních měsících pořádat. Ve středu 30.
dubna 2008 se koná na místním hřišti oslava „Čarodějnic“, v sobotu 17. května
se, jako každý rok, všichni těšíme na „Loupežnickou pěšinu“ a v sobotu 7. června se koná „Dětský den“, na který se těší zejména naše děti.
Brzký příchod jara Vám přeje
Roman Slezák
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Při výchově dětí je důležitá spolupráce mezi školou a rodiči. Proto hledáme aktivity, kde bychom se lépe poznali a zpříjemnili dětem pobyt v mateřské škole.
Snažíme se rodiče získat , aby se podíleli na zlepšení prostředí dětí , hlavně
zahrady . I letos plánujeme společný úklid s opékáním u ohýnku.Počasí se svými
vrtochy nám zatím ovšem nepřeje.
Špatné počasí nás ale neodradilo od návštěvy sobotního divadelního představení v Naivním divadle v Liberci /29.3./. Pohádka „ O Budulínkovi“ se líbila, a
také společná cesta autobusem přispěla k bližšímu poznání mezi rodiči. Jelo s
námi 32 dětí a 21 dospělých. Nemuseli jsme ani řešit ﬁnanční stránku výletu,
Obecní úřad v Mníšku nám zaplatil nejen dopravu , ale i vlastní představení.
Děkujeme.
S rodiči jsme se ještě domluvili i na další spolupráci. Chtěli bychom ještě naplánovat výlet autobusem / možná i do zahraničí/.Již tradiční pomoc rodičů při
jednotlivých akcích, jako je „Dětský den“, výlety na kolech a podobně, je samozřejmě vítána.
Naše cesta je společná – „Pro rozesmáté oči našich dětí“
Za MŠ : Janoušková Dana

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
- Začátkem letních prázdnin opět připravujeme pro žáky školy příměstský tábor.
Budou jej organizovat paní učitelky 1. stupně. Zájemci se mohou těšit na nejrůznější soutěže, výtvarné činnosti, hry a další aktivity. Na pořádání tohoto tábora
požádala škola krajský úřad o grant, takže v současné době čekáme, zda a v
jaké výši bude schválen. Pro žáky budou zajištěny obědy ve školní jídelně. Podrobnější informace poskytneme v průběhu měsíce května.
- 25. dubna v čase od 9.30 do 11.30 proběhne zápis do mateřské školy. K
zápisu je potřeba přinést vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
(možnost stáhnout z internetu, nebo vyzvednout v MŠ) případně vyplnit v MŠ u
zápisu, rodný list dítěte.
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Při rozhodování o přijetí či nepřijetí do MŠ se postupuje podle těchto kriterií:
1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího
kalendářního roku.
2) K 1.9. musí být dítěti 3 roky.
3) Zaměstnanost rodičů.
4) Trvalý pobyt dítěte v Mníšku, Fojtce ,Oldřichově v Hájích , ..
5) Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto
dnech.
6) Zdravotní důvody.
7) Datum podání žádosti.
8) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy
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Celoroční sportovní soutěž – Sportovec roku 2007/2008
Pro žáky 1. stupně zorganizovaly paní učitelky celoroční sportovní soutěž. Některé discipliny byly inspirovány časopisem Školní sport. Děti se dokonce zúčastnily celorepublikové soutěže „Hlemýždí pohár 2007“, kde získaly ocenění za pěkné umístění. Předkládáme přehled jednotlivých soutěží, tak jak postupně probíhaly a jaké jsou pro žáky ještě
připraveny.
1. KAMENICKO-ŠENOVSKÁ ŠTAFETA
Trať 5 km, smíšená družstva
Štafetu tvoří 25 běžců. Každý běžec absolvuje úsek dlouhý 200 metrů.
Místo akce - Harmonizačně-poznávací pobyt v Kamenickém Šenově.
2. HLEMÝŽDÍ SOUBOJE
Trať 4 m, chlapecká, dívčí a smíšená čtyřčlenná družstva
Minimaratónská soutěž, při níž se soutěžící posunují po trati skrčováním a natahováním
prstů na nohou. Každá štafeta je vybavena batůžkem (hlemýždí ulita), ve které je volejbalový nebo fotbalový míč.
3. ŠIKULA CUP
Chlapecké, dívčí nebo smíšené dvojice
Soutěž v přeskocích švihadla. Sestává se ze dvou disciplín
- ve vymezeném čase zvládnout co nejvíce přeskoků snožmo bez meziskoků
- ve vymezeném čase zvládnout co nejvíce společných přeskoků snožmo bez meziskoků
(drží se za ruce)
4. VELKÁ CENA ŠKOLNÍHO SPORTU VE ŠPLHU
Šplh na tyči, soutěž jednotlivců
5. FOTBALOVÝ TROJBOJ
Chlapecké, dívčí nebo smíšené dvojice
Soutěž prověřující základní fotbalové dovednosti - přihrávky na čas
- střelba na cíl
- fotbalová štafeta
6. KOČKY A KOCOUŘI
Soutěž jednotlivců, zábavný kondiční víceboj, který ověří „kočičí“ mrštnost a obratnost (6
soutěžních úkolů)
Připravujeme:
7. KULIČKIÁDA
Smíšená družstva a učitel – jarní cvrnkání.
8. 3x BASKET
Soutěž dvojic, soutěž prověřující základní dovednosti v košíkové.
Mgr. Eva Vejrová
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CENÍK
kód:

ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

název:

cena:

likvidace fekálií a kalů vozem Praga V3S
041
043
046
051

doprava
čerpání a likvidace fekálií (senkrovny)
zneškodnění kalů (septiky)
čerpání kalů

30,00 Kč / km
350,00 Kč / náklad
dle faktury SčVK
120,00 Kč / 15 min.

Občanům obce Mníšek se při likvidaci fekálií doprava neúčtuje!
práce traktorem Zetor 7245
044
042
048

jízda (práce)
prostoje (čekání)
vlek 9t (jízda)

120,00 Kč / 15 min.
30,00 Kč / 15 min.
20,00 Kč / 15 min

práce mulčovacím strojem
053

jízda

800,00 Kč/ hod

pronájmy
049
050

pronájem zasedací místnosti OÚ
pronájem zas. míst. (komerční účely)

100,00 Kč / hod
200,00 Kč / hod

zapůjčení židlí a altánu se stranovými díly
051
052

zapůjčení židle (k dispozici 30 ks)
zapůjčení altánu 6,8 x 5 m
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15,00 Kč/den
500,00 Kč/den +
kauce 5 tis. Kč

„ PÁLENÍ ČARODĚJNIC “
Ve středu 30. 4. 2008 v 19.30 hod bude sraz dětí s lampiony u ZŠ. Za doprovodu
rodičů půjde lampionový průvod na hřiště, kde bude ve 20.00hod. zapálením
vatry zahájena oslava „Čarodějnic“. Děti s lampiony dostanou zdarma vuřty na
opékání, které zajistí paní Slezáková – Potraviny Mníšek a pan Kárník – Hospůdka na hřišti.
Občerstvení bude zajištěno v Hospůdce na hřišti i venku, kde bude hrát k
poslechu a tanci kapela „ODPADLÍCI“.

„ DĚTSKÝ DEN “
V sobotu 7. 6. 2008 se uskuteční „Dětský den“ na místním hřišti. Začátek
bude ve 13.00 hod ..
Pro děti bude připraveno mnoho soutěží, kde si budou moci poměřit sílu v rychlosti a šikovnosti se svými kamarády.
TĚŠÍME SE NA VÁS !

HISTORICKÁ MÍSTA NAŠÍ OBCE....poznáte, kde to je?
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TENISOVÉ NOVINKY Z TURNAJŮ LOŇSKÉHO ROKU
A Z LETOŠNÍ VALNÉ HROMADY TENISOVÉHO KLUBU.
V posledních zprávách jsme Vás informovali o prvních třech turnajích v roce 2007. Další
turnaje byly sehrány v tomto pořadí:
Loňský čtvrtý turnaj byl odehrán 25.srpna 2007 ve dvouhře juniorů, kde nejen svou křehkostí, ale hlavně dravostí úderů, byla pravou ozdobou turnaje Eliška Kubišová, která favority turnaje řádně potrápila. Zopakovalo se loňské ﬁnále, avšak s opačným výsledkem.
Tentokrát vyhrál turnaj ve ﬁnále trpělivější Honza Suchomel nad spěchajícím Mírou Rudoušem 6:1, přestože jsou údery obou borců více než vyrovnané. Dnes již Míra Rudoušů
ví, že pravidelné dvojchyby v rozhodujících hrách, při vlastním podání jsou smrtelné.
Všichni účastníci byli odměnění hezkými cenami. Zde musíme poděkovat obci a hlavně
panu starostovi za štědrou dotaci tohoto turnaje a za věcné ceny společnosti Cadence
Inovation.
Velmi dramatický a prestižní byl další dvoudenní turnaj ve čtyřhrách mužů, který byl sehrán ve dnech sedmého a osmého září. Zde bojovalo ve čtyřech skupinách šestnáct
dvojic. V turnaji unavených mužů a jedné čiperné dámy slečny Hruškové bojovali o návrat na mníšecký trůn poražení ﬁnalisté z roku 2006 pánové Trojan a Brejcha. Využili
dokonale neúčast, jinak v minulosti dobře hrajícího páru Neumana s Erbanem a po
šťastné výhře s párem Čvančara - Erban se nekompromisně pustili ve ﬁnále do boje s
vyrovnanou, byť o kapínek starší dvojicí Janďourek - Maršálek. Velice napínavou ﬁnálovou hru plnou oboustranných zvratů a emocí, nakonec dovedla dvojice Brejcha-Trojan
po tuhém boji k vítězství 2:6; 7:6; 6:2.
Pátým turnajem měl být již po všech vyčerpávajících turnajích tak zvaný turnaj dýchánkový. Přesto se našly smíšené páry, které mají bojovnost a rvavost v genech. Losovaná
smíšená čtyřhra se díky horšímu počasí roztáhla do dvou dnů a byla sehrána 28. a 29.
září 2007.
Výsledky však byly velmi zajímavé. Největší raritou je již třetí vítězství v řadě, dámy Marušky Tiché, která si vůbec nedělá žádné starosti s častým střídáním partnerů. Posuďte
sami : V první ročníku zvítězila s Erbanem v druhém ročníku s Jiráskem a nyní s Pepou
Švandou. Jak sama říká, všechny partnery musela k úspěchu strhnout svým vynikajícím
výkonem a některé i drsně dokopat. Blahopřejeme Marušce nejen k vítězství nad párem
Votrubová Veronika + Arnošt Suchomel 6:3; 6:2, ale i k její fenomenální volbě partnerů.
Jak vidno systém volby Marušky Tiché směřuje velmi správným směrem - tedy stále k
mladším a snad samozřejmě i ve všech směrech k partnerům výkonnějším !
Velmi důstojné rozloučení po tomto turnaji se protáhlo bez následků a zranění až do
ranních hodin. Naší Marušce musíme popřát vše dobré i k současnému významnému
věkovému vstupu do řady „moudrých“ .
Šest kreativních starců se zúčastnilo předposledního turnaje v loňském roce, turnaje hráčů nad padesát let v sobotu 6 listopadu. Turnaj, ve kterém se starci poctivě snažili křepčit
jako za mlada, bohužel nepřitáhl zájem dychtivých mladých ani starších fanynek. Je škoda, že perspektivní, dynamické mládí nevidělo, jak umí starci statečně čelit, po fantastický dlouhých výměnách a tvrdých podáních, srdečním zástavám. V turnaji zvítězil přísný
abstinent Míla Bagač před Frantou Erbanem – třetím byl Radek Kulhánek.
Posledním turnajem byl vánoční turnaj 26.prosince u „BOBA“ v kryté hale v Pavlovicích
kde na dvou kurtech bojovalo osm dvojic, systémem každý s každým.
Hala byla zamluvena pro turnaj od 9.do 14.h, celkem tedy na pět hodin. Ve zkrácených
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hrách byl turnaj úspěšně dohrán i s konečnou dobře odehranou exhibicí utkání Trojan,
Brejcha proti Neuman, Janďourek.
Vítězem svátečního turnaje byli všichni zúčastnění, protože po vánočním ládování zvládli
namáhavé pohyby perfektně.
Nyní krátce k valné hromadě, která se konala 18.března 2007 již v nové klubovně.
Z široké členské základny (29 členů) se zúčastnilo valné hromady 17 členů. Nejdůležitějším bodem této schůze byla volba nového prezidenta tenisového klubu. Emotivní projev
předsedy volební komise pana Trojana Vám na závěr této zprávy nabídneme v plném
znění.
Ve stanovách klubu nedochází k žádným podstatným změnám. Členský roční příspěvek
byl odsouhlasen ve výši 1000,- Kč. Příspěvek se již bude platit nové hospodářce TK
paní Šilhavé. Paní Bukovinská, která čtyři roky velmi pečlivě hlídala klubovou pokladnu a
dělala mnohé činnosti nad rámec svých povinností, odchází z funkce na vlastní žádost.
Mnohokrát děkujeme i touto cestou paní Bukovinské za perfektně odvedenou práci.
Termín zaplacení ročního příspěvku je do konce měsíce dubna 2008. V případě nezaplacení příspěvku v uvedeném termínu, vyřadíme neplatiče z členské základny, nebudou
zváni k žádným turnajům, své hraní si budou muset platit v normálních hodinových sazbách s tím, že v exponovaných časech mají přednost členové tenisového klubu. Zůstává
i schválená penalizace za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 150,- Kč za 1 neodpracovanou hodinu. Připomínáme, že povinnost každého člena byla a je odpracovat v
kalendářním roce minimálně 3 brigádnické hodiny.
Nyní se musíme zmínit krátce o brigádnické činnosti v loňském roce. Kromě povinných
úprav kurtu, oprav oplocení, vyztužení sloupu osvětlení atd. jsme dokázali postavit tenisový stánek.
Víme, že byla často v minulosti diskutována otázka vlastního tenisového zázemí. Velmi
malá, rozpadající se kůlna - na síť, antuku, nářadí aj. již zcela nevyhovovala. V roce 2004
byl vysloven názor na velkou opravu, v roce 2005 byl již přehodnocen a byla navržena
varianta vybudování nového a důstojného stánku i s možností schůzek v přízemní budově klubovního charakteru pro cca 25 lidí s venkovním krytým posezením. Původní záměr
byl třikrát rozměrově přehodnocen - zvětšen a současnou podobu prosadil pan Roman
Slezák. Díky celé řadě sponzorů, významné pomoci zastupitelstva obce Mníšek, starosty
a obětavé pomoci tenisových nadšenců, vyrostla během léta roku 2007 řádná klubovna.
Nejvýraznější manuelní pomoc poskytl PAN tesař Jiří Vyhlídko z Nové Vsi, včetně tvořivého a estetického přístupu při realizaci. Stálý „stavební dozor“, mnohdy bez ohledu
na čas plnil po celou dobu výstavby pan Šilhavý se svojí manželkou. Na této akci bylo
kolektivem tenistů odpracováno celkem 1560 hodin – z těchto hodin odpracovali manželé
Šilhavých 720 hodin. Rodina Janďourků 110 hodin. Jen připomenu že pan Šilhavý odpracoval 450 hodin; Šilhavá 270 hodin. Třetím nejpilnějším je prezident klubu pan Erban
ze 140 hodinami. Bez nadšení, poctivé práci všech členů klubu, by výsledek nebyl v tak
krátkém čase a výborné kvalitě předán. Bylo to již v polovině měsíce září. Naší milou povinností je poděkovat všem sponzorům - výrazně pomohli pánové Kotek, Jasík, Kocourek, Veselý, Drešer, Šolta, Brabec, Kolert V., Jirásko, Sklepník, Červinka, Brejcha, Zadák,
paní Slezáková, ﬁ. METAFO a pivovar SVIJANY.
Na základě zkušeností z loňského roku a z důvodu rozšíření členské základny zůstává i
pro letošní rok tento hrací režim: ve všech dnech, včetně svátků, v kterémkoliv čase lze
zamluvit kurt maximálně na 2 hodiny. Čas lze dělit i na půlhodiny.
Pouze ženám budou nadále rezervovány 4 hodiny v jednom dni a to vždy ve čtvrtek od
17.00 h do 21.00 hodin. Týdenní rozpis pro rezervaci kurtu bude pravidelně vyměňován
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každý pátek v 18.00 hodin ! Kromě turnajových akci je nutné dodržovat ukončení aktivit a
to nejpozději v 21.30 h. na kurtu a v blízkém okolí, včetně svícení.
Nyní následuje slíbená emotivní zpráva pana Trojana k volbě nového prezidenta TK !
Projev předsedy volební komise p.Trojana k volbě nového prezidenta TK dne 18.3.2008:
Vážené dámy, pánové a hosté,
přestože jsem se vehementně bránil, byl jsem jmenován předsedou volební komise. Již
před rokem jsem dostal přetěžký úkol a to provést výběr a předložit Vám dnes vhodné
kandidáty na prezidenta našeho tenisového klubu na příští čtyřleté období. Věřte mi, že
výběr nebyl jednoduchý.
Úplně na začátku jsme vybírali ze šestnácti navržených kandidátů. Na této kandidátce
byli dokonce i tací, kteří se navrhli sami. Mnoho z nich chtělo dnešní konečnou verzi
kandidátů různými způsoby ovlivnit. Objevili se kandidáti, kteří nám celkem neomaleně
nabízeli úplatky, jiní nám vyhrožovali odtajněním a zveřejněním jakýchsi materiálů. Jistá
skupina kandidátů nám vyhrožovala fyzickým násilím. Dokonce někteří z nás našli v poštovních schránkách v anonymních dopisech přiložené malé rakvičky a kulky ráže 7,65
mm. Celkem sympatická skupina kandidátů byli uchazeči, kteří slibovali, budou-li zvoleni,
že budou po celé volební období platit desetinásobek ročních příspěvků. I tomu jsme
odolali. Vidíte sami vážení, že volební komise žila celý rok pod vysokým tlakem lobistů a
mnohdy jsme se nacházeli v opravdu těžkých situacích.
Celkem osmkrát jsme se sešli a tvrdě lustrovali všechny kandidáty. Naprosto neúplatná,
mnou vedená volební komise složená ze zářivě čistých osobností: pánů Melčáka, Čunka,
Snětivého a Pohanky nakonec vybrala tři kandidáty. Vzhledem k tomu, že máte tak široký
výběr volby, budeme u každého kandidáta volit zvednutím ruky pouze pomocí formulky „
kdo je pro ?“ Pro tuto slavnostní volbu naprosto odpadají hloupé formulky „kdo je proti ?“
a „kdo se zdržel hlasování ?“
Prvním kandidátem je všem známý současný prezident TK . Druhým kandidátem je stejně
známý pan František Erban a třetím kandidátem je velmi populární pan Erban František.
Bez jakýchkoliv diskuzí, natož obstrukcí zahajuji přímou, veřejnou volbu nového prezidenta. Kdo je pro prvního, druhého a třetího kandidáta, nechť prosím zvedne ruku.
Jednohlasně byl zvolen náš pan František Erban – děkuji. Blahopřeji nově zvolenému
prezidentovi panu Erbanovi k následujícímu čtyřletému prezidentování s konstatováním,
že po volbě T.G.Masaryka je ta dnešní volba druhou nejúspěšnější!

Vše dobré a ještě lepší Vám přeje nově zvolený prezident TK Mníšek.
Šilhavý Miroslav, 9.4.2008.
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SOUMRAK, NEBO KONEC ODDÍLU KOPANÉ MNÍŠEK ???
Z poslední zprávy v Kronice Mníšku se dovídáme, že v sezóně let 2002/2003 byl FK
Mníšek účastníkem okresního fotbalového přeboru. V podzimní části skončil na posledním 14. místě a ani v jarní části nedošlo ke zlepšení, což znamenalo pád z okresního
přeboru do III. třídy – JIH. Byl to, mimo jiné, pravděpodobně důsledek „černého roku“
1999/2000 po utkání s Habarticemi. (Viz Kronika str. 273.) Přispěla k tomu jistě i špatná
tréninková morálka hráčů, odchod 10 hráčů v průběhu roku a celkově jejich nezájem o
zlepšení stavu. Škoda. Vždyť mělo mužstvo výborného trenéra Miroslava Šilhavého a
štědrou sponzorskou podporu podnikatele a prezidenta FK Mníšek pana Jiřího Zemana,
který nakonec zůstal na práci již jenom sám. Výbor oddílu nepracoval.
Fotbalový rok 2003/2004 byl vlastně posledním rokem samostatné existence fotbalového klubu Mníšek.
Od podzimu roku 2004 na našem hřišti hraje v nájmu fotbalový klub Gasservis Liberec
s předsedou Františkem Chlumem. Oproti Mníšku měl mužstvo, ale neměl hřiště. Došlo
k dohodě mezi hráči a Obecním zastupitelstvem Mníšek o nájmu areálu ve výši 1000,Kč ročně klubem Gasservis. Do něho přešla naše téměř kompletní „jedenáctka“. Z nich
Václav Jelínek starší do výboru jejich klubu jako vedoucí mužstva, jeho syn Václav mezi
hráče spolu s nepravidelnou docházkou dalších našich, např. Radka Bukovinského, Jiřího Cellera, Petra Dneboského a Milana Dvorského.
Po úspěšném roce 2004/05, který přinesl postup Gasservisu Liberec do okresního
přeboru, byly vytvořeny 2 oddíly dospělých a 1 mužstvo dorostenců. Po jednom roce
soutěžení se 2 oddíly dospělých ukázaly jako nereálné z hlediska nedostatku kvalitních
hráčů. A nejen to. Ani v těchto nových podmínkách nebyla docházková morálka hráčů na
nejlepší úrovni. Proto v dalších letech to už bylo jen 1 družstvo mužů a 1 družstvo dorostenců, kteří postoupili do přeboru okresu Liberec.
Ačkoliv se na našem hřišti díky Gasservisu Liberec pravidelně střídají různá mužstva
okresu Liberec a je možné přijít fandit a těšit se ze hry, není to, bohužel, již pod hlavičkou
FK Mníšek. Je to paradox již z důvodů jakoby neúcty k minulým generacím našich bývalých fotbalových nadšenců a občanů z obce a okolí. Oni dokázali po roce 1945 v Mníšku
vybudovat do té doby neexistující hřiště, postupně i zázemí s kabinami pro naše a hosty,
osvětlení, odpovídající travnatou plochu, atd, atd.
57 let se až do roku 2004 z tohoto příkladného stánku místního sportu těšili nadšenci
kopané, ale i veřejnost.
Při tom sousední obce Oldřichov v Hájích, zejména Nová Ves a Krásná Studánka si
svoje kluby udržely. Dočkáme se znovuzrození fotbalu i u nás?
Mgr. Ladislav Ulrych
Výzva k mladým zájemcům o sportovní využití volného času.
Úspěšná bilance dorosteneckého družstva kopané Gasservisu Liberec nabízí možnost
zařazení mezi aktivní hráče. Stačí dostavit se i ve všední dny na hřiště v Mníšku k tréninkovému zápolení a přihlásit se u předsedy oddílu Františka Chluma nebo Václava Jelínka. Pokud se najdou fotbalisté, kteří již odrostli dorosteneckému věku a jsou stále mladí,
platí výzva i pro ně. I první mužstvo přijme posily.
FK Gasservis přijme do funkce správce hřiště za užitečný přivýdělek muže nebo ženu
(nejlépe důchodce, což není podmínkou), kteří zvládnou strojové posekání hřiště, lajnování před zápasy a drobnou údržbu plochy. Zájemci přihlaste se rovněž u výše uvedených činovníků nebo na Obecním úřadu Mníšek.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ v MNÍŠKU u LIBERCE pořádá
36. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

Loupežnickou
pěšinou
17. května 2008
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 8, 15, 25 km a cyklotrasy od 7:00 do 8:45 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

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. !!
Tento pochod se koná ke 120. výročí existence KČT
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:
- pro cyklotrasy Lužických hor je nutný doklad totožnosti
- 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, řádní členové KČT jsou pojištěni
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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 přímo kolem pily až k mateřské škole a doleva na hřiště
- autobusem směr Chrastava přes Mníšek nebo Frýdlant na zastávku „Mníšek křižovatka“ a zpět asi 300 m na hřiště
Různé: 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.
Pěší trasy
8 km: Mníšek – Březový vrch – U spálené lípy – Oldřichov v Hájích – Mníšek
15 km: Mníšek – Březový vrch – U spálené lípy –Špičák – Oldřichovské sedlo – Oldřichov v Hájích – Mníšek
25 km: Mníšek – Březový vrch – U spálené lípy –Špičák – Oldřich. sedlo – Pod Poledníkem – Lovecká chata – Červená ruka – Oldřichov – Mníšek
35 km: po trase 25 km do Oldřich. sedla – Poledník – Bílá Kuch. –Hřebínek– Gregorův
kříž – Závory – Dračí vrch – Fojtka – Mníšek
50 km: po trase 35 na Bílou kuch. – Ferdinandov – Tetřeví boudy – Nad Čer. potokem
– Frýdlant.cimbuří – Poled.kameny - Knejpa – Rozmezí – Kristiánov – Nová Louka - Závory – Dračí vrch. – Fojtka – Mníšek

50 km
100 km

Cyklotrasy Lužických hor

Povede po hranicích s Polskem a Německem s využítím nových
přechodů hranic

Cyklotrasy Jizerských hor

30 km Letos v podhůří Jizerských hor
50 km Zkrácená trasa Jizerské 80 km
80 km Mníšek– Fojtka – Závory – Nová Louka – Kristiánov– Josefův Důl ČSD – Mari
ánskohorské boudy – Protržená přehrada – Jizerka – Jelení stráň – Smědava – Čihadla
– Hřebínek – Bílá kuchyně – Polednická cesta – Oldřichov v Hájích – Mníšek
Kontakt: E-mail: bozena.zdenkova@centrum.cz
Blanka Daněčková: M 420728409789, T420485146691
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AKCI SPONZORUJÍ:
STŘECHY Reiner s.r.o.

Vašátko Stanislav

zámečnické-kovářské práce

tesařské, klempířské, pokrývačské práce
vzduchotechnika
Zadní 337, Mníšek , 463 31 Chrastava
M:602 648 569 T:/F:485 146 522
strechy@strechyreiner.cz,www.strechyreiner.cz

RESTAURACE „Chlív“

Mníšek Frýdlantská 62, 463 31 pošta CHRASTAVA
restaurace – venkovní terasa – obědy – večeře – příležitostní akce
mobil: +420 606 945 597 web: www.chliv.euroregin.cz

EWOX s.r.o. Mníšek
EVOX v.o.s. Mníšek

PEKÁRNA TANVALD

J. Schneider a spol., tel.483395627,483394201
Výroba a prodej chemických přípravků
Hlavní 983, 468 41 Tanvald

MATT – GH v.o.s. STŘECHY

R. GREBENÍČEK Mníšek 333, 463 31 Chrastava tel. 0603/237455

ČERVINKA & spol.s.r.o.

Vladimír Jasik

Výroba forem a nástrojů Mníšek

Výroba a prodej zmrzliny
Frýdlantská 196, Mníšek

GRS s.r.o. Mníšek
Jaromíra Slezáková

Brabec & Brabec stavební s.r.o.

POTRAVINY
Mníšek 335

www.brabec-brabec.cz
Kateřinská 83, 460 14 Liberec 17

FA. J & F PLUS s.r.o.

Distribuce masa a masných výrobků
Oldřichov v Hájích tel. 785 146 950
Prodej staveb. materiálů, stav. práce, doprava

Hospůdka na hřišti

KÁRNÍK Vlastik, MNÍŠEK
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SLESTAV s.r.o.

Aleš Langer, Mníšek 364

Faery-Island

J. Šmahel

4. díl: vylodění na Faerech
Odpoledne na trajektu je dlouhé a nudné. Páry, zvláště mladší, si vystačí sami a
ostatní účastníci tvoří malé skupiny, dle věku nebo zájmů. Noc tráví každý po svém,
někteří v baru dlouho do noci, jiní spolu hovoří, ostatní spí.
Ve čtyři ráno zaburácí místní trajektový rozhlas po drátě a recepční nás informuje v několika jazycích, že se blížíme do Tórshavnu, hlavního města Faerských
ostrovů. A ti kteří tu chtějí vystupo-vat, ať vylezou z pelechů a koukaj‘ vypadnout!
Probuzení je horší než rána do hlavy. Spal jsem ná-horní palandě a v první chvíli se
neorientuji, kde jsem. Přemýšlím, jestli se mám jít umýt a probudit ledovou vodou,
nebo to nechat tak. Na chodbě potkávám stejně zmatené a stejně zmuchlané kolegy. Na šesté palubě je narváno, všichni čekáme až zakotvíme. Ti, kdo mají auta, se
přesunují na čtvrtou palubu do garáží k autům. My z autobusu vystupujeme pěšky a
čekáme na něj na molu.
Po půl šesté, jako poslední, vyjíždí náš autobus z útrob lodi a jedeme do jediného kempu na Faerech, kousek za Tórshavnem. Faery nás moc přívětivě nepřivítaly.
Je zataženo těžkými mraky. Kemp je malý a leží přímo nad pobřežím. Poprvé vytahujeme všechny batohy a zavazadla a sta-víme stany. Je tu málo místa a několik
stanů tu už stojí. Většina lidí si staví stan na place, nalevo, hned vedle kuchyňky,
doslova tropiko na tropiku.
Potom útočíme na kuchyňku. Vařím čaj pro naši čtyřku a po malé snídani zalézáme zase do stanů, ještě něco dospat. Navíc začíná pršet. Vydrželo to až do půl
desáté. Spolu z Luďkem a Ka-rolínou jdeme do města.
Tórshavn leží na jihu největšího faerského ostrova Streymoy. Město vyrostlo kolem přírodního zálivu, který nikdy nezamrzá. Žije tu 16 600 obyvatel, tedy 1/3 všech
Faerčanů. Nejstarší osídlení pochází z 9 až 10 století.
Na okraji města, nad přístavem je stará pevnost Skansin. Založil ji Magnus Heinanson roku 1580, který potřeboval ochránit přístav a svoje obchodní zájmy před piráty. Procházíme zbytky opevnění, kolem původního kamenného domku strážného,
majáku – dnes s automatickým provozem. Před domkem jsou čtyři bronzová děla z
18. století a dvě z Druhé světové války.
Kolem přístavu se dostáváme k nejstarší části města – čtvrti Tinganes, která stojí na stejnojmen-ném poloostrovu. Na začátku čtvrtě stojí kostel Havnakirkja, kam se
chodili námořníci pomodlit před vyplutím na moře. Na věži kostela je zavěšen zvon
z potopené lodi Norska Love, která se potopila na Nový rok 1707 u břehů faerského
ostrova Eysturoy.
Tinganes tvoří dřevěné domy, většinou 200-300 let starých. Stojí tu těsně jeden
vedle druhého. Od hlavní vyasfaltované silnice, která běží prostředkem poloostrova,
se na obě strany rozbíhají úzké kamenné uličky a schody. Domy stojí na kamenných
podezdívkách, jsou dřevěné, natřené na černo nebo na červeno. Nejsou velké, některé opravdu malé, skoro pro trpaslíky. Za to všechny udržované. Na střeše mají
trávník, jako izolaci. Aby do domů nezatékalo, pokládala se pod trávník vrstva březové kůry. Dnes se používají plastové desky.
Počasí se trochu zlepšilo a my se vracíme do kempu protože v poledne odjíždíme.
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