č.3

květen - červen 2008

Mníšecký
zpravodaj

(infor mace z Fojtky a Mníšku )

Pranostiky:
Květen - Není-li květen ani příliš studený,
ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Červen – Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.

INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 14. května 2008 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Mníšek
58/05/08
ZO projednalo a schválilo nabídku na opravu plotu před MŠ ve výši 519.413,50 Kč
Hlasování: 8, 0, 0
59/05/08
ZO projednalo nabídku na geolog. průzkum pod MŠ (budoucí nová ČOV). Bude prověřeno, zda existuje doku-mentace o již provedených vrtech. Pokud ano, nebude se provádět
další geolog. průzkum.
Hlasování: 8, 0, 0
60/05/08
ZO projednalo znovu záměr prodeje ppč. 779/12 a 779/13 v k. ú. Fojtka. Bude prodáno
zájemci na základě jeho žádosti s uvedením věcného břemene přístupu k čp. 182.
Hlasování 8, 0, 0
61/05/08
ZO projednalo žádosti občanů Mníšku a Fojtky na opravu cest. Opravy budou postupně
realizovány podle prů-běžných ﬁnančních možností obce.
Hlasování: 8, 0, 0
62/05/08
ZO schválilo příspěvek na sportovně-turistický pobyt dětí ZŠ ve výši 17.000,- Kč
Hlasování: 8, 0, 0
63/05/08
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2008
rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření na rok 2008: příjmy 24,955.768,- Kč
výdaje 24,955.768,- Kč
Hlasování: 8, 0, 0
64/05/08
ZO schválilo prodej ppč. 1375 v k. ú. Fojtka
Hlasování: 8, 0, 0
65/05/08
ZO projednalo žádost o prodej ppč. 1331/3 v k. ú. Fojtka – bude projednáno znovu na
příštím zasedání ZO, po prověření situace na místě
Hlasování: 8, 0, 0
66/05/08
ZO neschválilo žádost o prodej ppč. 315/3, 537/3, 1329, 1331/1, 1336, 1339/1, 1340/2,
1355/1 a 1361/1 ve Fojtce
Hlasování: 8, 0, 0
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67/05/08
ZO projednalo a schválilo tyto směrnice:
č. 2/2008 – podpisové vzory, č. 3/2008 – systém zpracování účetnictví, č. 4/2008 – oběh
účetních dokladů
Hlasování: 8, 0, 0
68/05/08
ZO schválilo předběžně příspěvek na dětský den – vrtulník – výše bude upřesněna po
projednání s provozovate-lem
Hlasování: 8, 0, 0
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ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 11. června 2008 v zasedací
místnosti OÚ Mníšek
69/06/08
ZO schválilo příspěvek pro Spolek Frýdlantské okresní dráhy na úhradu nákladů spojených s jízdou historického parního vlaku ve výši 1.000,- Kč
Hlasování: 9, 0, 0
70/06/08
ZO projednalo a schválilo dodatečné zařazení podnětu č. 73 do 5. změny ÚPO Mníšek
Hlasování: 9, 0, 0
71/06/08
ZO projednalo nový návrh urbanistické studie rodinných domků v Mníšku u hřiště a s
navrženou studií nesouhla-sí. Zpracovatelem ÚPO Mníšek bylo vypracováno stanovisko
z hlediska ÚPO a připomínky budou předány zpra-covateli urbanistické studie tak, aby
byly zapracovány do studie nové. ZO požaduje respektování ÚPO, zajištění dopravní
obslužnosti, vymezení přímého komunikačního napojení lokality na hlavní komunikaci,
rozšíření vý-jezdu z ul. Luční,vymezení veřejných prostranství..
Hlasování 9, 0, 0
72/06/08
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení podmínek
pro pořádání a průběh ak-cí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.
Hlasování: 9, 0, 0
73/06/08
ZO schválilo příspěvek na tenis. turnaje ve výši 3.900,- Kč
Hlasování: 9, 0, 0
74/06/08
ZO projednalo žádost o vybudování VO k čp. 167 v Mníšku a neschvaluje jeho vybudování z důvodu vysokých ﬁn. nákladů. VO by navíc vedlo po k. ú. Nová Ves
Hlasování: 9, 0, 0
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75/06/08
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o bezplatném nájmu (provozování) vodohospodářských staveb, tj. vodovodních řadů, zdrojů pitné vody, vodojemu a úpravny vody
na území katastru a ve správě obce Mníšek s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion
Jizerské podhůří za účelem „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
obcí Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích
Hlasování: 9, 0, 0
76/06/08
ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Krajskou hygienickou stanici Liberec o navýšení kapacity mateřské školy z 50 na 56 dětí s účinností od 1. 9. 2008. Budou provedeny
stavební úpravy dle hygienického auditu a do-plněno vybavení tak, aby prostory MŠ vyhovovaly požadovanému navýšení.
Hlasování: 9, 0, 0
77/06/08
ZO projednalo připomínky rodičů i zastupitelů k chodu MŠ z hlediska bezpečnosti dětí a
podmínek v MŠ a pově-řuje ředitelku ZŠ k vypracování provozního řádu a následně jeho
důsledného dodržování. ZO není spokojeno se současným stavem provozu a zajištěním
bezpečnosti dětí v MŠ.
Hlasování: 9, 0, 0
78/06/08
ZO projednalo žádost zubní lékařky o koupi rentgenu vč. příslušenství pro zubní ordinaci a prozatím jeho nákup neschvaluje. ZO požaduje předložit počet pacientů celkově,
zvlášť z Mníšku a dále statistiku průměrné četnosti rentgenů v měsíci. Poté bude znovu
projednáno.
Hlasování: 9, 0, 0
79/06/08
ZO schválilo prodej ppč. 779/12 v k. ú. Fojtka
Hlasování: 9, 0, 0
80/06/08
ZO neschválilo prodej ppč. 1331/3 v k. ú. Fojtka, jedná se o komunikaci, zůstane v majetku obce
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.
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SLOVO STAROSTY
PODĚKOVÁNÍ

Dětský den
Obecní úřad Mníšek děkuje všem sponzorům a organizátorům, kteří každoročně přispívají k zajištění průběhu krásného dne pro děti, jejich rodiče a ostatní
účastníky.
Vzhledem k počtu a atraktivitě jednotlivých akcí je účast dětí rok od roku
větší a větší.
Děkujeme!

Dar ﬁrmy JEŠTĚDSKÝ BRONZ
Podle návrhu Obecního zastupitelstva Mníšek zhotovil vedoucí ﬁrmy Ještědský Bronz
pan Vencálek zcela zdarma pamětní desku pro žulový balvan v zatáčce při silnici k nádraží.
Za pomoci pana Vladimíra Bukovinského ji před nedávnem osadil. Konečně skončila
anonymita a občané i kolemjdoucí budou informováni o důvodu a významu pamětního
kamene.
Stejná ﬁrma vyrobila a instalovala na podstavci centrálního kříže našeho hřbitova
desku k připomínce života a díla řídícího učitele ve Fojtce a významného kronikáře Liberecka Antona Franze Ressela. Jeho hrob byl spolu s ostatními kdysi nešetrně srovnán
se zemí.
Děkujeme!
starosta obce Roman Slezák
Poděkování žáků ZŠ
Žáci 1. třídy ZŠ Mníšek velice děkují panu ing. Milanu Zadákovi za ﬁnanční sponzorský
dar, za který byl koupen koberec a nová počítadla pro naši třídu.
Děkujeme!
stránka 5

SPONZOŘI „DĚTSKÉHO DNE“ KONANÉHO DNE 7. 6. 2008
FIRMY:
Nástrojárna Mníšek
Panelárna Oldřichov
Batima, p. Kocourek
Drogerie, p. Moravec
Autodoplňky, p. Štork
Cukrárna u mostu, pí. Čulíková
Sklenářství u mostu, p. Čulík
Metafo Fojtka
Akvaristika Mníšek
Slevstav s. r.o., Langr Aleš
Zemní a stavební práce, Ivan Rain
Evox v. o. s.
Ewox s. r. o
Pila Facek Oldřichov
Armatury s. r. o, p. Hauser
Truhlářství, Pavel Baránek
Balet.cz, p. Jirásko
Matt, p. Grebeníček
Milan Dvorský Fojtka
Nástrojárna, p. Červinka
Kadeřnictví, pí. Haklová
Restaurace Chlív, p. Adam
Veskom spol. s. r. o., ing. Vokatý
JAPA Podlahářství, ing. Janďourek
Vančišin, servis kuchyní a prádelen
Klub voj. hist. vozidel LBC, p. Nejedlí

VĚCNÉ DARY:
Potraviny, p. Slezáková
Výroba zmrzliny, p. Jasik
Potraviny a jídelna, sl. Šimková
Smíšené zboží Fojtka, p. Dvorská
Myslivecké sdružení Mníšek
Smíšené zboží Fojtka, pí. Malá
Petr Kvapil
Pracovní pomůcky Chrastava,
pí.Hemelíková
Centrum Babylon, a. s. Liberec
Jindřich Vašátko
Milan Mužík
D. S. A. Hradec Králové, p. Tuček
Hospůdka na Hřišti
Vodoinstalaterství, topenářství, p. Luděk
Zítka

VYSLOVUJEME PODĚKOVÁNÍ VŠEM ORGANIZÁTORŮM DĚTSKÉHO DNE, OBECNÍMU ÚŘADU MNÍŠEK ZA ZAJIŠTĚNÍ AKCE, FOTBALOVÉMU KLUBU GASSERVIS
MNÍŠEK ZA ZAPŮJČENÍ HŘIŠTĚ, MŠ MNÍŠEK, HASIČŮM MNÍŠEK, MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ MNÍŠEK, PARAKLUBU LIBEREC, ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PANU
MARTINU STOLÍNOVI A VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ TRPĚLIVĚ ODMĚŇOVALI
DĚTI U SOUTĚŽÍ.
V. Kárník
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Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2008 ,
o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
Zastupitelstvo obce Mníšek se na svém zasedání dne 11. 6. 2008 usnesením č. … usneslo
vydat podle § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona
č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této vyhlášky je stanovit v souladu s § 10 písm. a) a písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecních zřízeních), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení akcí
typu technopárty v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, zejména s cílem umožnit
součinnost orgánů veřejné správy při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním těchto
akcí.
Čl. 2
Akce typu technopárty
(1) Akcí typu technopárty se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména poslech
této hudby a tanec, s předpokládanou účastí nejméně 100 osob, která od svého zahájení do svého
ukončení, včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu jednoho dne. Tímto ustanovením nejsou
dotčeny akce upravené zvláštními právními předpisy1).
(2) Organizátorem akce typu technopárty je osoba, která podala oznámení podle článku 4, jinak
osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat
(článek 4 odstavec 2 písm. a/).
(3) Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopárty považuje za činnost, jež může narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)
Např. zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání akcí typu technopárty
Vymezení veřejných prostranství2), na kterých je zakázáno konat akce typu technopárty, je uvedeno v příloze graﬁckým vyjádřením.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.)

Čl. 4
Oznamovací povinnost organizátora akce typu technopárty
(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen nejméně 30 dnů před jejím konáním oznámit
Obecnímu úřadu Mníšek:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště organizátora, je-li odlišná od místa jeho trvalého pobytu a je-li organizátorem právnická osoba, svůj
název či obchodní ﬁrmu, adresu svého sídla a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého
pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za
tuto právnickou osobu jedná,
b) dobu a místo konání akce typu technopárty, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a včetně
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údaje o případných přestávkách a přerušeních,
c) předpokládaný počet účastníků této akce,
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
e) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu, osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány
veřejné správy (článek 5 odstavec 4), pokud organizátor akce tuto osobu určí,
f) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li
odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde
se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/) nebo název či obchodní ﬁrmu a adresu sídla právnické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty
konat (odstavec 2 písm. a/), a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu
skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trva lého pobytu , fyzické osoby, která za tuto právnickou
osobu jedná,
g) jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné
produkce hudby podle zvláštního právního předpisu3), nebo název či obchodní ﬁrmu a adresu sídla
právnické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle zvláštního
právního předpisu3), a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu
jedná,
h)lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce typu technopárty a způsob tohoto úklidu,
i) způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou,
j) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání akce typu
technopárty4),
k) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární
ochrany5),
l) způsob vymezení prostoru, ve kterém se bude akce typu technopárty konat (článek 5 odstavec
3).
(2) Organizátor akce typu technopárty je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále prokázat
a) právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato akce konat,
b) zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího
organizátora a účastníky akce k tomuto přístupu,
c) zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání
nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel,
d) rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu užívání pozemních
komunikací, koná-li se akce typu technopárty na pozemní komunikaci, k jejímuž užívání je takového
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6) třeba.
(3) Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená
osoba. V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 1 písm. a) uvedou údaje o všech
organizátorech.
(4) Výjimku z povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 může povolit starosta obce Mníšek.
Starosta obce může též zkrátit lhůtu uvedenou v odstavci 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------3)

§ 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
4) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29
odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární
ochraně.
6) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5
Povinnosti při konání akce typu technopárty
(1) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl nejméně 5 osob na každých 100 předpokládaných účastníků akce. Organizátor je
povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce typu technopárty byl v místě jejího konání přítomen
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počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu účastníků akce v počtu podle
věty první.
(2) Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou
službu byly v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ (článek 4
odstavec 1 písm. d/).
(3) Organizátor akce typu technopárty je povinen na místě, na kterém se bude akce typu technopárty konat
a) viditelným způsobem vyznačit pozemky, na kterých se bude akce typu technopárty konat,
b) viditelným způsobem vymezit místa, na kterých budou účastníci akce typu technopárty odstavovat svá vozidla,
c) viditelným způsobem označit přístup do míst, kde se bude akce typu technopárty konat.
(4) Osoba pověřená podle článku 4 odstavce 1 písm. e) a fyzická osoba podle článku 4 odstavce 1 písm. g) nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu podle článku 4 odst. 1 písm. g), je
povinna být po celou dobu konání akce typu technopárty přítomna na místě konání této akce nebo
v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné správy. Je povinna poskytovat
orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání akce typu technopárty.
(5) V případě narušení pokojného průběhu akce typu technopárty, pokud přes veškerá učiněná
opatření nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátor akce povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a
požádat o spolupráci obec, na jejímž území tato akce probíhá, nebo Policii České republiky.
Čl. 6
Společná ustanovení k povinnostem
Povinnosti uvedené v článku 4 a 5 se vztahují pouze na pořádání veřejnosti přístupných akcí typu
technopárty, bez ohledu na to, zda se taková akce koná na veřejném prostranství.
Čl. 7
Sankce za porušení vyhlášky a kontrola plnění povinností
(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních
předpisů7).
(2) Dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou v mezích své pravomoci stanovené
zvláštními právními předpisy oprávněny kontrolovat Policie České republiky8) a pověření zaměstnanci obce zařazení do Obecního úřadu9) .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupkem proti pořádku ve věcech územní
samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné
působnosti. Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.). § 57 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě, která porušila povinnost stanovenou
právním předpisem obce.).
8) § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. 6. 2008
Gisela Škodová v. r.
…………………………
místostarostka
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Roman Slezák v. r.
……………………...
starosta
12. 6. 2008
30. 6. 2008
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Příloha:Graﬁcké znázornění veřejných prostranství podle čl. 3 vyhlášky

k obecně závazné vyhlášce Obce Mníšek č. 2/2008, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh
akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním, ze dne 11. 6. 2008, čl. 3
Vymezení veřejných prostranství:
katastrální území Mníšek u Liberce
p.p.č. 9, 16/1, 40/2, 43, 66, 143/3, 183/1 183/3, 198/1, 200/1, 213/1, 267/3, 1025/6, 1105/2, 1028/89,
1041, 1083/1, 1090, 1091/1, 1092/2, 1092/8, 1100/30, 1124/2, 1131/2, 1132/7, 1132/8, 1134/1, 1137/
16, 1137/18, 1137/22, 1137/34, 1137/37, 1144/3, 1158/2, 1187/2, 1187/7, 1190/1, 1896/1, 1899/2,
1899/5, 1899/6, 1901, 1903
katastrální území Fojtka
p.p.č. 91/2, 91/3, 640/2, 643/2, 685/5, 688/1, 691/2, 930/1, 930/2, 930/4, 933, 1310/8, 1424

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konec školního roku je tady , čekají nás určitě pěkné prázdniny . A jaký byl rok 2007/
2008? Mateřská škola byla již jako poslední roky plně využita. Děti chodily pravidelně a
ani žádné epidemie nás nepostihly.
Některé z našich aktivit:
Děti již čtvrtým rokem jezdí každou středu do plaveckého bazénu do Liberce. Výuka
je zaměřena hlavně na zvykání dětí na vodu, a některé se i naučí plavat.Pan starosta z
Oldřichova je vždy odveze a zase přiveze. To je velká pomoc , děti nikde nemusí čekat, a
není tu nebezpečí prochladnutí. Příštím rokem budeme muset řešit dopravu již jinak/ nový
zákon o přepravě osob/. Ale neradi bychom o předplavecký výcvik přišli .
Také již čtvrtým rokem děti pravidelně každý čtvrtek cvičí s paní cvičitelkou Irenkou
Dočkalovou. Cvičí velice rády a na paní cvičitelku je spolehnutí .
S dětmi také rádi a celkem často chodíme do divadla, a nebo divadlo přijede za nimi
do mateřské školy.S rodiči jsme byli i na sobotním představení v Naivním divadle. Je to
součást naší výchovy dětí v citlivého diváka.
Na podzim jsme uspořádali Drakiádu. Je to akce , kde se také s dětmi sejdou i rodiče,
a prožijí spolu jeden z nevšedních dnů.
Mikuláš a Vánoční slavnosti už mají letitou tradici, ale vystoupení dětí vždy zpestří
tyto sváteční dny.
Program kouzelníka Marcolliho, v březnu na Dětské maškarní diskotéce, měl své magické kouzlo.
Na závěr školního roku, kdy už je pěkné počasí , chodíme do přírody na výlety.
Delší dobu jsme již nebyli v arboretu na Ferdinandově, a tak jsme se na plánovaný
výlet moc těšili. Pan starosta Tichý nám vyvezl kola k Hausmance, a potom se už frčelo.
V zahradě bylo fajn, počasí nám přálo , a tak jsme si užili moc pěkný den. Děti slíbily , že
na tento cyklovýlet určitě pozvou rodiče. Zpátky některé děti dojely až do školky.
Také jsme byli na společném výletě v rodinném areálu „Smeťák“ v Liberci. Je nově
otevřen , a děti se tam na trampolínách spolehlivě vyřádí.Starší si výlet ještě zpestřily
výšlapem na Ještěd.
30. června jsme oslavili Dětský den. Děti si zasoutěžily v pohádkové zahradě, vyřádily ve skákacím hradu. S organizací nám pomohly žáci ze ZŠ a praktikantky z SPgŠ.
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Z místní cukrárny jsme dostali pěkné
dárkové balíčky. Děkujeme.
Na závěr roku jezdíme s dětmi na
3 denní výlet , letos jsme jeli na čtyři
dny do Dolánek. Navštívili jsme hrad
Rotštejn, prolezli jsme pískovcovou
jeskyní Postojná, vyšlápli jsme si na
Drábovnu.
Slavnostní rozloučení jsme měli
27.6. 2008. Tento školní rok odejde z
naší školy 19 dětí do I. třídy. Spolupráce s rodiči byla velmi pěkná, byli
vstřícní a ochotní pro děti mnohé udělat, děkujeme .
Mateřská škola o prázdninových měsících je po dohodě se zřizovatelem uzavřena od
14.7. do 10.8.2008.
Pracovnice MŠ budou čerpat v tuto dobu řádnou dovolenou. Od září je zvýšena kapacita mateřské školy na 56 dětí, a tak se také v tuto dobu budou dělat některé úpravy v
MŠ , týkající se navýšení kapacity.
Ať prožijete pěkné prázdniny !
Fotky z jednotlivých akcí si můžete stáhnout na webových stránkách školy.
Za MŠ : Janoušková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok je za námi...
Letošní školní rok je za námi. Je tedy čas bilancování a hodnocení. Letos náš pedagogický sbor posílili 2 učitelé. Byla to vítaná změna, protože jak známo, mužů je ve školství
jako šafránu. Určitě obohatili výuku žáků právě mužským pohledem na svět a sportovními
aktivitami.
V první a šesté třídě jsme poprvé vyučovali podle školního vzdělávacího programu Harmonická škola pro život, s jehož realizací se začíná postupně. Každý školní rok přibudou
další dva ročníky, tedy od září to bude druhá. a sedmá. třída. Ve škole opět pracovala
celá řada kroužků, které vedly paní učitelky a paní vychovatelky. Všem za jejich práci
touto cestou děkuji. Zázemí pro svou činnost u nás našlo i mateřské centrum Děťátko. K
oblíbeným aktivitám školy patří vždy na začátku školního roku harmonizačně poznávací
pobyt pro žáky prvního stupně a sportovně turistický pobyt ve Splzově u Malé Skály na
konci roku, dále Vánoční slavnosti a Den dětí – Mníšecké sluníčko.
V letošním školním roce od nás odchází na střední školy 15 žáků. Dokonce 1 žák z 5.
třídy – Martin Voslář, složil úspěšně přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.
V příštím roce opět dozná škola změn v pedagogickém obsazení. Na zasloužený odpočinek odchází paní učitelka Věra Malachová a paní vychovatelka Marcela Kolarovičová.
Za jejich obětavou práci pro školu jim děkujeme a přejeme jim hlavně pevné zdraví. Svou
pedagogickou činnost u nás také ukončil mladý pan učitel Zdeněk Pola, který se rozhodl
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získávat další zkušenosti v zahraničí.
Od září posílí naše řady paní učitelka chemie a přírodopisu Dana Andělová, dále paní
učitelka informatiky a angličtiny Věra Kučerová a na 1. stupeň nastoupí za paní učitelku
Simonu Plecháčovou, která odchází na mateřskou dovolenou, paní učitelka Jana Pospíšilová.
Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné a pohodové prázdniny a hodně sil do příštího školního roku, který zahájíme v pondělí 1. září. Vycházejícím žákům pak hodně štěstí
v dalším životě.
Mgr. Věra Rosenbergová

ředitelka ZŠ

SPORTOVNĚ – TURISTICKÝ POBYT,
stanová základna SPLZOV 21.6.- 26.6.2008
„ VÝPRAVA PŘES POHOŘÍ YTAPRAK „

Stejně jako vloni se děti základní školy 2.- 5. třídy a někteří žáci 6. třídy zúčastnily
Sportovně- turistického pobytu ve stanové základně Splzov. Je potřeba všechny naše
sportovce moc pochválit, zvláště děti 2. třídy, které byly pod stany poprvé a celé náročné
výpravy přes pohoří YTAPRAK se účastnily se stejným nasazením, jako ti starší. A že
nebyla výprava lehká!
Celý týden děti zdolávaly vrcholy neznámých hor, v podobě úkolů. Např. přenášení
zpráv přes území chráněné strážci hor, rozluštění Epikurova tajemství, stavba mohyl a
jejich ochrany… Nepostradatelnou součástí byla také orientace v terénu za pomoci buzoly, zdokonalování kondice při celotáborové soutěži v přehazované
a samozřejmě celodenní výlet do
okolí. Protože počasí nám přálo,
mohly si děti odpočinout při koupání na splavu v Jizeře.
Vítězové byli odměněni cenami, na které přispěla obec Mníšek,
rádi bychom za to moc poděkovali. Zároveň bychom chtěli poděkovat paní Liškové a paní Knejzlíkové za péči o naše hladové žaludky,
bývalým žákům J.Kárníkové, L.
Bukovinskému a Z. Moravcovi za
nepostradatelnou a všestrannou
pomoc při celé akci.
Myslíme, že celá výprava se moc povedla a děti tak hezky ukončily školní rok.
Za kolektiv učitelek
Ing. Jitka Šutová
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LOUPEŽNICKÁ PĚŠINA 2008
Klub českých turistů v Mníšku uspořádal v sobotu 17. května 2008 turistický pochod a
cyklojízdu pod názvem Loupežnická pěšina pěšky i na kole.
Pochodu se zúčastnilo celkem:

984 účastníků pěší
152 účastníků cyklo
Pěší bylo 5 tras a cyklo 5 tras do Jizerských a Lužických hor.
Na trase pěší:

Cyklo:

8 km bylo 648 účastníků

30 km JH 44 cyklistů

15 km bylo 250 účastníků

50 km JH 32 cyklistů

25 km bylo 66 účastníků

50 km LH 49 cyklistů

35 km bylo 14 účastníků

80 km JH 15 cyklistů

50 km bylo 6 účastníků

100 km LH 12 cyklistů

Z celkového počtu pěší se zúčastnilo
Z celkového počtu cyklo se zúčastnilo

297 dětí,
10 dětí,

386 žen a 301 mužů
35 žen a 107 mužů

Účastníci pochodu obdrželi. Diplom, občerstvení na trasách i v cíli. Velký úspěch měl i
dobrý makovec. Účastníci cyklo na trasách nad 50 km navíc obdrželi tričko.
Počasí bylo velmi pěkné. Trasa na 8 km byla letos velmi lehká, což se líbilo hlavně starší
generaci. Všichni byli velmi spokojeni. V cíli hrála účastníkům známá mníšecká kapela
„Odpadlíci“, kterým děkujeme. Odměněni byli nejmladší a nejstarší účastníci. Nejmladší
účastnicí byla Andrea Šebková – rok nar. 2008, Karolina Zábranská a Matěj Mužík – rok
nar. 2007. Nejstarší účastník byl pan Jaroslav Krňák z Chrastavy – rok nar. 1926. Nejvzdálenější účastník – Miroslav Andrš, Přepychy.
Na přípravě a technickém zabezpečení pochodu i cyklo pracovala většina členů odboru
turistiky a mnoho příznivců turistiky. Děkujeme za ﬁnanční i věcné dary přátelům turistiky.
B. Daněčková

INFORMACE

Oznamujeme občanům, že od 1. 7. 2008 zahájilo svoji činnost
„Středisko služeb Mikroregion Jizerské podhůří „
(vodohospodářská činnost – uzavírání smluv o odběru pitné vody, fakturace, nové přípojky a veškerá činnost, která se týká vodohospodářství)se sídlem na Obecním úřadě
Mníšek
Kontaktní adresa: Středisko služeb Mikroregion JP
Oldřichovská 185, Mníšek, 463 31 Chrastava
Telefon: 482311728, 777152042
Pracovníci: pan Milan Mádle, pan Petr Effenberger, paní Lada Zimová (účetní)
Provozní doba: Po a St 8.00 – 17.00 hod.
stránka 14

ZÁJEZD POŘÁDANÝ OBECNÍM ÚŘADEM MNÍŠEK
Dne 14.6.2008 uspořádal OÚ Mníšek autobusový zájezd v počtu 45 osob, takže byl
autobus plně obsazen. Nejdříve jsme se zastavili na prohlídku betlémů v Třebechovicích.
Ti, kteří ještě neviděli Proboštův mechanický betlém byli nadšeni, ti kteří jej už v minulosti
viděli si jej znovu rádi prohlédli .
Z Třebechovic jsme odjeli do Častolovic na prohlídku zámku, o který se majitelka
Diana Sternbergová skutečně velmi dobře stará. Pak jsme popojeli do Letohradu, kde
jsme navštívili Muzeum řemesel. Tady byly velmi zajímavé různé exponáty, ke kterým byl
zajištěn odborný výklad průvodce. Ve třech patrech staré barokní sýpky jsou vystavovány
předměty a zařízení, které ukazují divákům, jak v dřívější době byly vybaveny dílny a
různé provozovny padesáti různých řemesel. V přízemí byla další expozice zařízení dílen, včetně ukázky starých zařízení a předmětů používaných v zemědělství.Tato expozice
byla velmi zajímavá, jak pro malé, tak i pro starší návštěvníky. Také jsme využili služeb
restaurace, která je v objektu muzea a trochu se při náročném výletu posilnili.
Mohu říci, že zájezd se zdařil, počasí nám přálo a naplánované jednotlivé prohlídky
plynule navazovaly a vše „klapalo“ tak, jak bylo předem naplánováno. Musím poděkovat
účastníkům zájezdu, kteří byli všude dochvilní a nebyly problémy ani s menšími dětmi,
které byly skutečně hodné i přesto, že celodenní výlet byl dost náročný i pro dospělé.
Zážitků jsme ale měli všichni dost a o to vlastně šlo, aby občané, kteří měli zájem se
trochu kulturně vyžít, využili příležitost, kterou tímto OÚ nabídl. Dík patří i našemu, již léta
osvědčenému řidiči, panu Rydzimu z Radčic.
Vladimír Vacek
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ČINNOST SDH MNÍŠEK
30. 4. 2008 Čarodějnice
Jako každý rok i letos hasiči z Mníšku pomáhali při stavbě vatry zajistili požární dozor při
jejím pálení.
7. 6. 2008 Dětský den
Mníšečtí hasiči přispěli k pobavení dětí jednou atrakcí – šplh o tyči. Zároveň zajistili ukázku požární techniky – konkrétně požární plošiny z HZS Libereckého kraje.
28. 6. 2008 se v Oldřichově v Hájích konala Okrsková soutěž okrsků Chrastava a Hrádek
nad Nisou.
Soutěže se účastnilo 11 družstev mužů a 4 družstva žen.
Umístění v kategorii žen:
1. místo SDH Dolní Sedlo s časem požárního útoku 37,13 sec
2. místo SDH Oldřichov v Hájích s časem 47,61 sec
3. místo SDH Kryštofovo údolí s časem 58,07 sec
Umístění v kategorii mužů:
1. místo SDH MNÍŠEK s časem požárního útoku 35,51 sec
2. místo SDH Dolní Sedlo A s časem 35,82 sec
3. místo SDH Hrádek n.N. s časem 37,77 sec
Soutěž se vydařila, počasí nám také přálo.
Děkujeme pořadatelům soutěže za příjemné prostředí a všem příznivcům hasičského
sportu, kteří přišli podpořit soutěžící družstva.
Za SDH Mníšek

J. Trojanová a B. Daněčková
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Gerta Malá – Smrkovská, nar. v Mníšku v r. 1925.
Brzy po jejím narození se rodina přestěhovala do Fojtky. Rodiče žili ve smíšeném manželství. Otec byl Čech, ale doma se mluvilo jen německy, stejně
jako v celé obci. V rodině byl nejstarším dítětem bratr, její mladší sestra byla
později provdaná pí Čižmárová, která dodnes bydlí ve Fojtce. Tam také žila před
odstěhováním do Liberce nejmladší pí Fečiková. Ta se s rodinou odstěhovala do
Liberce. Jedna dívka v útlém dětství zemřela. Gerta navštěvovala obecnou školu
v Mníšku a ve Fojtce, odkud přešla z Fojtky do měšťanské školy v Ruprechticích. Chodila pěšky v létě i v zimě. Mohla ukončit povinnou docházku doma v
5. ročníku obecné školy, ale vzhledem k výborným školním výsledkům se rodiče
rozhodli pro měšťanskou školu. Po jejím absolvování byla přijata do dvouleté
obchodní akademie v Liberci. Po absolutoriu nastoupila v Liberci do kanceláře
jako administrativní pracovnice.
Jako dvacetiletou ji zastihl konec 2. světové války. Vzpomíná, jak do obce
přišli vojáci Rudé armády. Do jejich domu vešel důstojník s vojákem. Neuměli
německy, hovořili rusky, tomu zase nerozuměli u Smrkovských. Ačkoliv měla
rodina z návštěvy strach, zejména děti, neboť kolovaly různé, často nepěkné
zvěsti o jejich počínání, vojáci se chovali klidně. Protože byly právě uvařené
třešňové knedlíky, maminka nabídla i jim. Důstojník nejprve podal knedlík nejmladšímu dítěti, které se dalo s chutí do jídla. Teprve potom přijali oběd. Pak se
k překvapení rodiny v klidu rozloučili.
V prvních poválečných dnech Gerta přijala místo učitelky němčiny dítěte v
české rodině místního hajného. Byla to první oboustranně dobrá škola, neboť
se přirozenou cestou sama začala učit česky. Protože má na jazyky přirozený
talent, naučila se brzy a dobře. Po jednom roce byla vyslána na práci v zemědělství kamsi do východních Čech. Po návratu našla doma zaměstnání jako přadlena v bývalé Simonově přádelně č. 147 (pozdější sklad civilní obrany).
V roce 1947 uzavřela sňatek s p. Malým. O tři roky později se stěhovali
do Mníšku, do domku č. 224, kde i dnes pí Malá bydlí. V rodině se narodili dva
synové – Miroslav a Pavel, kteří v dospělosti založili své rodiny v blízkém okolí,
matku často navštěvují a pomáhají ji.
Po ukončení mateřské dovolené nastoupila v roce 1957 do zaměstnání na
naší poště a této práci zůstala věrná po celý svůj aktivní život, tedy až do důchodu. Jako jedna z mála lidí žila celou dobu jen v našich obcích. V roce 1957 došlo
ke zlepšení práce poštovních manipulantů, neboť byla poprvé zřízena automostránka 17

bilová radiální doprava všech poštovních zásilek. Odpadla každodenní cesta s
dřevěnou dvoukolovou károu ráno a odpoledne z pošty na naše nádraží k poštovnímu vagónu ve vlakové soupravě a zpět. První prací na poště bylo třídění
došlých zásilek. Následovala práce doručovatelky, kterou pí Malá vykonávala po
10 roků v letech 1957 – 1967. Doručovatelky tehdy nesměly používat jízdní kolo
a vše musely nosit v pošťácké brašně, včetně až 2 kg balíků, dopisy, dopisnice,
denní tisk. Přitom do jejich náplně práce tehdy patřilo také vybírání poplatků
za tisk, roznášely zemědělcům peníze např. za odevzdané mléko, roznášely
důchody, přijímaly i tržby z prodejen, zaměstnancům lesního závodu přinášely
jejich platy, sázkařům i výhry v Sazce a Sportce. Většinou u sebe měly poměrně
velké ﬁnanční částky, a tím i odpovědnost za přesnou práci s penězi. Nejen to. I
obavy o svoji bezpečnost. Doručovatelky a telefonistky měly pro sobotní a nedělní volné dny rozpis pohotovostní služby u telefonní ústředny v době mezi 9. a 10.
hodinou pro případný příjem telegramů do obce a do podniků. V takovém případě musely vedoucí podniků uvědomit, telegramy pro občany osobně doručit.
Pošta zajišťovala vedle peněžní, listovní, důchodové a balíkové služby také
telefonické hovory pro celý náš okrsek prostřednictvím ručně obsluhované telefonní ústředny, která byla instalovaná v místnosti poštovních přepážek pro styk
s veřejností. Práce telefonistky a obsluha ústředny byla po určitý čas prací i pro
paní Malou. A vše ke spokojenosti zákazníků pro její přesnou a rychlou práci, její
snahu o co nejrychlejší dovolání. To nebývalo vždycky snadné a lehké zejména
u hovorů meziměstských. Veřejnost vděčně vzpomíná na vlídné a milé slovo
paní Malé, které projeveným klidem odzbrojovalo nervózní žadatele o rychlé
spojení. Na přelomu let 1968/69 došlo u nás k podstatnému zlepšení volání
instalací automatické telefonní ústředny. Tím byla ukončena práce telefonistky a
ústředny s ruční obsluhou s 35 zdířkami pro místní hovory. Využito bylo 32 zdířek pro telefony v Mníšku, Fojtce a Oldřichově v Hájích. Za čas byla přidělena na
dvojí úvazek v průběhu dne. Dopoledne roznáška, odpoledne veškerá práce na
poště včetně práce u přepážky styku s veřejností. Tento pracovní úvazek plnila
až do odchodu do důchodu v roce 1989 s přesluhováním ještě v roce 1990.
V krátkosti nelze ani obsáhnout veškerou práci, dá se říci že spíše vrozenou
službu, paní Gerty Malé spojenou s obětavostí, milým jednáním a ochotou, kterou po celý svůj aktivní život projevovala a věnovala nám a celé naší veřejnosti.
Je tedy na místě upřímně poděkovat, popřát dobré zdraví a ještě dlouhá léta
po požehnaných 83 letech věku se stejným mladistvým elánem, obdivuhodným
přehledem o veškerém dění, pohotovostí a duševní svěžestí, jakou se stále vyznačuje.
Děkujeme !!!

Mgr. Ladislav Ulrych
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TENISOVÝ TURNAJ ŽEN – 31.5.2008
Letošní mníšecká tenisová sezona 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 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 Wozniacká atd. Nezaslouženě – díky hrubým
chybám hlavní rozhodčí paní Děsivé, nepostoupila ani hlavní favoritka turnaje 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 Marušce Tiché, kterou řádně potrápila.
Královnou tenisu pro letošní rok se však zaslouženě stala M. Tichá !
Blahopřejeme a přejeme všem tenistkám další úspěchy a hlavně příjemně strávené
chvíle na mníšeckém kurtu.

stránka 19

CELKOVÉ POŘADÍ SKUPINY A
body

pořadí

Prokopová Zdena

30

skóre
:

6

5

1.

Kubišová Eliška

24

:

19

3

2.

Vítková Broňa

23

:

18

3

3.

Votrubová Verča

20

:

21

2

4.

Holubcová Miluška

14

:

28

1

5.

9

:

28

1

6.

Kvapilová Jana

CELKOVÉ POŘADÍ SKUPINY B
skóre

body

pořadí

Kárníková Mirka

30

:

12

5

1.

Tichá Maruška

28

:

12

4

2.

Červinková Lenka

25

:

21

3

3.

Tichá Petra

22

:

23

2

4.

Votrubová Bláža

14

:

28

1

5.

7

:

30

0

6.

Böhmová Jana

ZÁPASY O KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
skóre
1A – 4B

Prokopová Zdena

-

Tichá Petra

6:3

2B – 3A

Tichá Maruška

-

Vítková Broňa

6:3

1B – 4A

Kárníková Mirka

-

Votrubová Verča

7:6

2A – 3B

Kubišová Eliška

-

Červinková Lenka

6:0

Prokopová Zdena

Tichá Maruška

4:6

Kárníková Mirka

Kubišová Eliška

5:7

Prokopová Zdena

Kárníková Mirka

6:2

Tichá Maruška

Kubišová Eliška

7:5; 3:6; 6:4

Závěrečná tabulka turnaje
1.
Tichá Maruška
2.
Kubišová Eliška
3.
Prokopová Zdena
4.
Kárníková Mirka

František Erban
Prezident TK Mníšek
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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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Faery-Island

J. Šmahel

6. díl: Eysturoy

Ráno konečně vysvitlo slunce, ale ne na dlouho. Do odjezdu v deset hodin
máme čas. Využí¬vám toho a jdu nafotit pobřežní skály pod kempem.
Jedeme na severovýchod, kde je most přes úžinu Sundini na sousední druhý největší ostrov Eysturoy. Česky to znamená Východní ostrov. Jeho rozloha
je 286 km², žije tu 10 000 lidí. Do nitra ostrova se ze severu i z jihu hluboko
zařezávají dva fjordy: Funningsfjørđur (funingsfjerdur) a Skála-fjørđur (skálafjerdur) a skoro ho dělí na dvě části. Mimoto tu najdeme nejvyšší kopec a nejkrásnější fjord na Faerech. Opět projíždíme úchvatnou a ponuře krásnou krajinou zálivů, strmých strání s hustým, zeleným, travním kožichem, který spásají
ovce. Podél západního pobřeží Eysturoy jedeme za ves Eiđi (aidi), kde v moři
stojí skalní útesy Risin a Kellingin (risin a kedlingin), tedy obr a čarodějni-ce.
Pověst říká, že si islandský obr chtěl Faery přitáhnout blíže ke svému domovu.
Vzal tedy provaz omotal ho kolem nedalekého kopce Kollur (kódlur) a táhl. A
když s ostrovem nepohnul, zavolal si na pomoc svojí ženu. Celou noc zkoušeli
pohnout ostrovem, ale nešlo jim to. A jak byli zabráni do práce, nevšimli si, že
začíná svítat a když na ně dopadl první sluneční paprsek, zkameněli.
Kousek odtud stojí i nejvyšší bod Faerských ostrovů kopec Slattaratindur
(sléteratindur) s nad-mořskou výškou 885 m. Hned naproti je druhý nejvyšší
Gráfelli (gráfedli). Na prvně jmenovaný se škrábeme. Svah je velmi prudký a
kamenitý, porostlý trávou a na husto poházený velkými balvany. Výstup nahoru
je docela namáhavý. Z vrcholku nevidíme nic, protože se přihnala hustá mlha
a fouká tu strašně studený vítr. Při sestupu se mezi nás zamíchali rozjívení
školáci a letí dolů, cesta necesta, jak splašené poledne. Několik jich ošklivě
padá a kutálí ze svahu 5-6 m.
Na nejsevernějším konci ostrova leží Gjógv (gjef). Je to malá vesnička s
58 obyvateli, a dvěma obchody z 19 století, které jsou už zavřené. Hlavním
lákadlem je členité, skalnaté pobřeží s loďkami rybářů, z levé strany ohraničené prudce se zvedající skálou, a za ní nádherný fjord, který je snad na všech
propagačních materiálech o Faerských ostrovech. Fjord je docela úzký, jen pro
malé rybář-ské čluny a asi 300 m dlouhý. Stěny jsou kolmé a vysoké, nahoře
na nich vedou v trávě vyšlapané cesty až k moři. Na betonovém molu rybáři
zrovna opravují loď. Na chvilku se roztrhly mraky. Fjord s modrou oblohou vypadá romanticky.
Vracíme se podél fjordu Funningsfođur, tunelem a pak přes most na hlavní ostrov Streymoy, kde navštívíme další dnešní cíl Saksun. Malá vesnička,
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tvořená několika farmami, ležící v dlouhém údolí říčky Dalsá, zaklíněna mezi
masivní skalní stěny směřující k pobřeží. Když jsme vystoupili z au¬tobusu,
překvapilo nás ticho a bezvětří. Jen z dáli je slyšet vodopád. Dokonale izolované a zapo¬menuté místo.
Po příjezdu do kempu zalézám do spacáku, nějak se necítím úplně „well“.
Večer je v kuchyňce narváno. Trpělivě čekám, až si budu moci uvařit večeři.
Martina objevila prázdnou telefonní bud¬ku, kde si můžeme zahrát Černého
Petra. Jiné karty nemáme. Přišlo mi to k smíchu při představě, jak hrajeme
karty a tři lidi stojí venku a čtvrtý ve vnitř je na tahu. No, budka je vlastně místnůstka vedle záchodů (taky nás někdo pořád rušil splachováním, a možná že
i my jeho) s telefonním pří-strojem. Na zemi leží dvě balení toaletního papíru
a nad námi šňůry na prádlo. Tak jsme se tu utábořili a hráli asi dvě hodiny. A
skvěle jsme si to užili. V kuchyňce se mezitím vylidnilo a my se připojujeme k
ostatním a hrajeme hru Macháček.
Asi v půl jedné ráno jdeme spát. Tedy spát…spát se dost dobře nedá,
protože nás opět ruší ze spaní neuvěřitelné zvuky jako chrápání, hvízdání,
hučení, skučení, chrochtání, mlaskání, vzdychání a funění, které neuvěřitelně
intenzivně vydává jeden Belgičan.
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