Červen 2013 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Noví občánci  Informace ze školky a školy  Zprávy od sokolů ze Skuhrova, Jistebska
a Alšovic  Názory na stavbu hasičárny v Huti  a další...

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení a milí spoluobčané, dostáváte
další, již červnové číslo našeho zpravodaje a s ním se nezadržitelně blíží čas prázdnin a dovolených. V každém čísle se vás
snažíme informovat o nejdůležitějším dění
v obci a nejinak tomu bude i nyní. O činnosti zastupitelstva a usneseních z jednání
se dočtete v tomto zpravodaji a také na
webových stránkách obce, které máme
v současné době nové a vylepšené, například o mluvený text. Doufáme, že budou
vyhovující a mohly by se dočkat kladného
hodnocení.
Z naplánovaných investičních akcí stojí
za zmínku zahajovaná realizace stavby
„Plynovod v obci Pěnčín – místní část
Alšovice, Huť“ ve výši celkových nákladů
13,8 miliónů korun, z toho podíl obce je ve
výši 8,5 miliónu korun. Na tento plynovod
se závazně připojí třicet objektů s odběrem
plynu do jednoho roku po kolaudaci stavby. Zastupitelstvo obce Pěnčín schválilo
úvěr na financování této akce v celkové
výši 8,8 milionů korun, tak, aby obci zůstala dostatečně vysoká rezerva pro nepředpokládané výdaje. Tento úvěr se
skládá ze dvou částí, a to z dotační ve výši
5,3 milionů korun, která bude ihned po
obdržení dotace z Operačního programu
ŽP bance vrácena, a z druhé části úvěru na
vlastní podíl financování ve výši 3,5 milionu korun. Pokud nám finanční možnosti
dovolí, může být i tento splacen předčasně
kdykoliv. Celkové náklady na celý úvěr
jsou cca 119 000 Kč.
Byla také zahájena „Dostavba hasičské
zbrojnice Pěnčín - Huť“, na kterou byl
vybrán ve výběrovém řízení nový zhotovitel, společnost HELIOS Bau, spol. s.r.o.,
za cenu 9 699 798,91 Kč bez DPH. Situaci,
která s dostavbou nastala, jsme museli co
nejrychleji a nejlépe vyřešit. Některé informace jsme vám již poskytli v minulém zpravodaji, a pokud budete mít zájem získat
objektivní informace k této akci, můžete se
obrátit na Obecní úřad v Pěnčíně.
I v letošním roce se bude pokračovat
v dostavbě objektu Kittelův Dům v Krásné

a měla by se provést rekonstrukce mostku
v Huti.
Projekčně a stavebně jsou připraveny
akce „Prodloužení vodovodního řadu“ na
Krásné u hřbitova, u pily a v Huti přípojka
pitné vody ke koupališti.
Také připravujeme projekt na novou
autobusovou čekárnu na Krásné „U Kaštanu“, směr na Železný Brod.
Na závěr vám chceme popřát krásnou,
pohodovou a hlavně slunečnou dovolenou
a vašim dětem krásné prázdniny.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Povodně 2013 – poděkování
jednotkám SDH obce Pěnčín
Jménem obce Pěnčín touto cestou děkujeme za pomoc při likvidaci následků a škod
při povodních JSDHO Huť ve Višňové Vísce a JSDHO Bratříkov v Hoříně.
OÚ

Blahopřání
Celoživotní zásluhy pana Votočka
Pan Jaroslav Votoček převzal v Praze cenu
JUDr. Václava Jíry za celoživotní zásluhy
o rozvoj fotbalu, kterou mu udělila Fotbalová asociace České republiky.
Vážený pane Votočku, jménem obce Pěnčín Vám děkujeme za veškerou vykonanou
práci pro pěnčínský fotbal a přejeme Vám
i do dalších let mnoho sil a ochoty pokračovat v záslužné činnosti. Gratulujeme!
Zastupitelstvo obce

Životní jubileum
Jménem obce Pěnčín si dovoluji popřát
k významnému jubileu paní Janušce Smolkové, obecní kronikářce, která oslavila
krásných osmdesát let. Zároveň jí děkujeme za vzornou a obětavou práci kronikářky obce. Její zásluhou se naše kronika řadí
mezi nejlépe zpracované kroniky v kraji.
Gratulujeme a děkujeme.
starostka obce

Přejeme vám krásnou
a slunečnou dovolenou
a dětem nezapomenutelné
prázdniny.
Kolektiv OÚ

Ze zastupitelstva obce ze dne 10. 4., 6. 5. a 29. 5. 2013
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Jistebsko na údržbu budovy ve
výši 85 000,- Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Alšovice na údržbu budovy ve
výši 50 000,- Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Alšovice na činnost ve výši 25
000,- Kč.
 ZO neschvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Alšovice, lyžařský vlek „Dráček“,
na investiční záměr vybudování parkoviště.
Případná výstavba parkoviště bude hrazena z paragrafu „místní komunikace“.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Huť na údržbu budovy ve výši
50 000,- Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Bratříkov na údržbu budovy ve
výši 15 000,- Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ Sokol Bratříkov na činnost ve výši
17 500,- Kč.
 ZO neschvaluje příspěvek na rok 2013
SDH Jistebsko na akci „Hasičské slavnosti Litoměřice 2013“. Bude provedena
úhrada nákladů na pohonné hmoty historických vozidel z kapitoly „hasiči“.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
Českému svazu včelařů Huntířov nad
Jizerou ve výši 2 500,- Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ FC Pěnčín na údržbu ve výši 50 000 Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
TJ FC Pěnčín na činnost ve výši 50 000 Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013 TJ
Sokol Skuhrov, lyžařskému oddílu, na
činnost ve výši 20 000,- Kč.
 ZO neschvaluje příspěvek na rok 2013 občanskému sdružení Krásnohled v Krásné.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
Mysliveckému sdružení Březí o.s. ve výši
10 000,- Kč.
 ZO schvaluje příspěvek na rok 2013
Centru pro zdravotně postižené LK o.s. ve
výši 5 000,- Kč.
 ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet za rok 2012, včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2012, bez výhrad.
 ZO schvaluje účetní závěrku obce k 31.
12. 2012 v rozsahu výkazu o plnění rozpočtu, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a
přílohy účetní závěrky bez výhrad a připomínek a ukládá účetní obce proúčtovat
výsledek hospodaření a sdělit krajskému
úřadu termín schválení účetní závěrky.
 ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Pěnčín
k 31. 12. 2012 v rozsahu rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a přílohy účetní závěrky bez
výhrad a připomínek s hospodářským
výsledkem 0,- Kč.
 ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Pěnčín
k 31. 12. 2012 v rozsahu rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a přílohy účetní závěrky bez

výhrad a připomínek s hospodářským
výsledkem 191 778,15 Kč.
 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce
Pěnčín za rok 2013“ s Ing. Janou Královou,
Liberec 14.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV–12-4004411/
VB2 s ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně za finanční náhradu 1 000 Kč a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby č. IE12-4001768/VB/P002 s ČEZ Distribuce a.s.
se sídlem v Děčíně za finanční náhradu
14 200,- Kč a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
 ZO schvaluje uzavření smluv o zřízení
věcného břemene na plynové přípojky v
k.ú. Bratříkov od č. C1VB/13/018 do č.
C1VB/13/030 s vlastníky pozemků a za
finanční úhrady dle předložených příloh
a pověřuje starostku podepsáním těchto
smluv.
 ZO schvaluje Smlouvu o vypůjčce sběrných nádob č. OS201320001306 s f. EKO-KOM a.s. Praha 4 a pověřuje starostku
podepsáním této smlouvy.
 ZO bere na vědomí žádost Martina
Kořínka na odkoupení části ppč. 340/9 k.ú.
Huť o výměře cca 450 m2 a pověřuje místostarostu k zajištění geometrického plánu
na oddělení pozemku (vše hradí kupující)
a po předložení těchto materiálů zastupitelstvo projedná záměr prodeje.
 ZO bere na vědomí žádost Radka Hujera na odkoupení části ppč. 55/4 a 55/3
k.ú. Huť a pověřuje místostarostu k zajištění geometrického plánu na oddělení
pozemků (vše hradí kupující) a po předložení těchto materiálů zastupitelstvo
projedná záměr prodeje.
 ZO souhlasí s předloženým návrhem na
vypracování prováděcí (realizační) dokumentace na zbývající neprovedené práce
na stavbě Kittelova domu za cenu 344 850 Kč
včetně DPH a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
 ZO bere na vědomí informace o dalším
postupu při dostavbě hasičské zbrojnice
v Huti a o vyhlášeném výběrovém řízení.
 ZO neschvaluje zařazení krátké sjezdovky na Krásné do rezervy návrhu ÚP.
 ZO schvaluje předložené návrhy k územnímu plánu dle přílohy.
 ZO schvaluje podání žádostí o dotace
z Fondu Libereckého kraje s finanční
spoluúčastí obce na tyto akce a z těchto
programů:
1 – Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji, podprogram 1.1 Podpora
jednotek PO obcí Libereckého kraje:
1) Dostavba hasičské zbrojnice Pěnčín –
Huť – žádost o maximální výši podpory
1 000 000 Kč se spoluúčastí obce (50%).

2) Nákup vysílaček pro JSDHO Bratříkov
a Jistebsko – žádost o maximální výši
podpory 100 000 Kč se spoluúčastí obce
40 000 Kč (40%).
7 – Program resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury, podprogram
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji:
Obnova Kittelova domu v Krásné – žádost
o maximální výši podpory 250 000 Kč se
spoluúčastí obce (30%).
2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje evropských projektů a
rozvoje venkova, podprogram 2.1 Program obnovy venkova:
Oprava mostku v Huti pod restaurací
(havarijní stav) – žádost o maximální výši
podpory 400 000 Kč se spoluúčastí obce
(50%).
 ZO bere na vědomí informaci ze SFŽP
o schválení projektu plynovodu v obci
Pěnčín - místní část Alšovice, Huť o celkových nákladech akce 13 813 630,- Kč s dotací ve výši 5 317 854,- Kč a se spolufinancováním obce ve výši 8 495 776,- Kč.
 ZO bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na
stavební práce, zadané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na Dostavbu hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť. Komise doporučila zadavateli zrušit zadávací
řízení z důvodů překročení maximální
předpokládané hodnoty zakázky všemi
uchazeči.
 ZO schvaluje projektantem upřesněný
rozpočet ve výši 10 005 634,- Kč bez DPH
na akci Dostavba hasičské zbrojnice Pěnčín
– Huť. K jeho snížení mimo jiné došlo
vyškrtnutím již provedených stavebních
prací, prozatím byla vypuštěna realizace
kanalizačních přípojek od objektů nad
silnicí, dřevěná okna byla nahrazena bílými plastovými pětikomorovými s trojsklem.
 ZO souhlasí s pokračováním výběru
dodavatele na Dostavbu hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť v režimu jednacího řízení
bez uveřejnění s maximální cenou do deseti miliónů korun bez DPH dle upřesněného rozpočtu a s následným uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem.
 ZO neschvaluje uzavření pošty v Huti.
 ZO schvaluje bezúplatný převod dle
návrhu smlouvy, převod ppč. 768/16,
k.ú. Alšovice, dle GP č. 515-703/2012 od
České republiky – Státního pozemkového
úřadu a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 390/2,
k.ú. Huť, o výměře 644 m2.
 ZO schvaluje zařazení žádosti ČEZ v
zastoupení fy ENPROSPOL do zpracování územního plánu obce Pěnčín na vedení
VN 35 kV dle přiložené žádosti a koordinační situace, která je přílohou usnesení.
Pokračování na str. 3

Pěnčínský zpravodaj / 2

Ze zastupitelstva obce
Pokračování ze str. 2
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o přípravě rozvojového dokumentu obce
Pěnčín.
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o dalším postupu při přípravě projektu na
sportovní hřiště Pěnčín a pověřuje starostku svoláním schůzky se zástupci obce, ZŠ,
MŠ, FC Pěnčín, lyžařského oddílu a projektanta.
 ZO schvaluje novou prodejní cenu ve
výši 1,5 mil. Kč na objekt, pozemky a vedlejší stavby: st.p. 192, k.ú. Huť, výměra 206
m2, zastavěná plocha a nádvoří rodinný
dům Huť 100, st.p. 218, k.ú. Huť, výměra
82 m2 zastavěná plocha a nádvoří vedlejší
stavba, st.p.č. 259, k.ú Huť, výměra 66 m2
zastavěná plocha a nádvoří vedlejší stavba,
p.p.č. 80/1, k.ú. Huť, výměra 1 796 m2 trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, p.p.č. 80/5, k.ú. Huť, výměra 753 m2
zahrada, zemědělský půdní fond.
 ZO bere na vědomí informaci o pozastaveném již schváleném prodeji ppč.
378/6 a 378/9 k. ú. Jistebsko.
 ZO bere na vědomí informaci o postupu
při dořešení zřízení přístupové komunikace v Zahájí pro objekty Huť čp. 133 a
Huť čp. 123 a doporučuje zrealizovat odkoupení ppč. 373/2, části ppč. 370 k.ú.
Huť.
 ZO schvaluje bezúplatné převedení ppč.
174/1, k.ú. Huť, od Státního pozemkového
úřadu do majetku obce Pěnčín.
 ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 3/2013.
 ZO bere na vědomí připomínku Luboše
Kundery k usnesení ZO, které se týká
nepravdivé informace k upřesněnému
rozpočtu na akci „Dostavba hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť“ a svým textem zpochybňuje kvalitu provedeného položkového rozpočtu a tím i kvalifikaci a odbornost TDI i pana Kundery.
 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
výběrového řízení na zakázku „Dostavba
hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť“. Hodnotící komise vybrala společnost HELIOS
Bau, spol. s r.o., Mladá Boleslav, za nabídkovou cenu 9 699 798,91 Kč bez DPH a
doporučuje zadavateli zadat veřejnou
zakázku této firmě.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
č. zhotovitele H2130014 na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba hasičské
zbrojnice Pěnčín – Huť“ se společností
HELIOS Bau, spol. s r.o., IČ 492 85 289 za
cenu 9 699 798,91 Kč bez DPH a pověřuje
starostku tuto smlouvu podepsat.
 ZO bere na vědomí žádost Ing. Jana
Pilaře o ukončení smlouvy na výkon TDI
na akci „Dostavba hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť“ dohodou k 27. 5. 2013 a pověřuje starostku zahájit výběrové řízení na

nový TDI. Do výběru nového dozoru bude
tento vykonávat Ing. Gejza Šrámek.
 ZO bere na vědomí zprávu o vyhodnocení poptávkového řízení na úvěr obce ve
výši 8,8 mil. Kč, který se skládá z dotační
části 5,3 mil. Kč a bude splacen z dotace, a
části úvěru na vlastní podíl ve výši 3,5 mil.
Kč. Finanční výbor rozhodl o výběru nejvýhodnějšího poskytovatele úvěru Českou
spořitelnu a.s. s celkovou nabídkou nákladů na úvěr 118 463,80 Kč.
 ZO po projednání schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou
spořitelnou, a.s., ve výši 8,8 mil. Kč se
splatností do 31. 12. 2016 na financování
projektu Plynofikace obce a zajištění úvěru blankosměnkou rozpočtových příjmů.
 ZO schvaluje výstavbu „Plynovodu
v obci Pěnčín – místní části Alšovice, Huť“
za celkové náklady 13 813 630,- Kč včetně
DPH v případě získání dotace od SFŽP.
 ZO bere na vědomí postup při vyřízení
žádosti manželů Meisnerových z roku
2004, která se týká přemístění obecního
plotu u koupaliště v Huti za hranici jejich
pozemku ppč. 206/2, k.ú. Huť, a souhlasí
s navrženým řešením.
 ZO schvaluje Smlouvy o budoucích
smlouvách o zřízení věcného břemene s
Libereckým krajem č.j.: OLP/917/2013 na
stavbu vodovodního řadu pro ppč. 378/6
k.ú. Jistebsko a č.j.: OLP/918/2013 na
stavbu vodovodního řadu pro ppč.423/16
k.ú. Jistebsko a č.j.: OLP/1030/2013 na
stavbu vodovodní přípojky ke st.p.č. 154
k.ú. Huť k letnímu areálu v Huti.
 ZO schvaluje záměr směny ppč. 32/2,
k.ú. Huť, o výměře 230 m2, která je v majetku obce, a ppč. 28/2 k.ú. Huť o výměře
229 m2, která je v majetku Mysliveckého
sdružení „Březí“ Pěnčín.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 340/10
k.ú. Huť o výměře 473 m2.
 ZO schvaluje realizaci akce „Rekonstrukce a oprava mostku na místní komunikaci Huť“ za částku 440 300,- Kč, včetně
DPH a pověřuje starostku zahájit výběrové řízení na dodavatele.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Třídíme

v obci Pěnčín
V obci Pěnčín lze odpad třídit do
sběrných nádob na sklo, papír a PET
lahve.
Stanoviště sběrných nádob:
Alšovice
u DPS
Dupanda
u autobusové
zastávky,
Bratříkov
naproti autobusové
zastávce
Pěnčín
u Formanky
Pěnčín
před restaurací
Dřevěnka
Huť
u letního areálu
Dolní Černá
Studnice
ART GLASS
Krásná
u autobusové zastávky
U Kaštanu
Jistebsko
u Dělnického domu
PET lahve a sklo se vyvážejí každých 14 dní.
Sklo se vyváží na objednání při
plném stavu sběrných nádob.

Plasty z domácností, kartony
od nápojů a kovové obaly se
dají třídit takto:

na Obecním úřadě Pěnčín lze vyzvednout pytle na tento tříděný odpad.
Naplněné pytle dovezete k obecnímu
úřadu. Při naplnění stavu se hromadně objednává vývoz přes svozovou
firmu Marius Pedersen.

Sběr použitého textilu:

Sběrný kontejner na textil je umístěn
před restaurací Dřevěnka, Pěnčín
vedle dalších kontejnerů na tříděný
sběr.
Na obecním úřadě v ekologickém
koutku lze bezplatně odevzdat do
sběrných boxů:
• Použité cartridge a tonery z tiskáren
a kopírek, úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do délky 40 cm a světelné
zdroje s LED diodami, drobné elektrospotřebiče a elektrozařízení

Děkujeme, že třídíte
TŘÍDĚNÍ JE ZDARMA

Vyjádření Místního sdružení ODS v Pěnčíně
MS ODS tímto dává občanům a zastupitelstvu obce v Pěnčíně informaci o vystoupení
člena Jiřího Suchého z ODS k 11. 6. 2013. Důvodem jeho vystoupení z ODS byla kritika
členů ODS za jeho působení ve finančním výboru obce resp. za jeho vystupování v zastupitelstvu, kde nehájil vždy zájmy MS ODS, tedy strany, za kterou byl do zastupitelstva zvolen, přičemž zde prosazoval zájmy buď své osobní či jiných stran. ODS svým
členům nebrání ve svých názorech a následném rozhodování, avšak musí hájit svůj
volební program a sliby dané našim voličům, za jejímž účelem má v zastupitelstvu
svého zástupce, který by morálně měl tyto principy hájit, což se v tomto případě nestalo.
MS ODS
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Vítání občánků

Slavnostní vítání občánků
proběhlo 31. 5. 2013, kdy
jsme přivítali sedm nových občánků:
zleva – Laura Svobodová
- Krásná, Jan Přibyl – Alšovice, Karolína Pavlatová
– Jistebsko, Rozálie Tomíšková – D. Č. Studnice,
Anna Kyselá – D. Č. Studnice, Vojtěch Novotný –
Alšovice, Zdeněk Belda –
Alšovice.
Slavnostní chvíli nám přišly zpestřit děti z MŠ Pěnčín pod vedením ředitelky
Hany Hornové, které nám
zarecitovaly a zazpívaly.
Pěnčínský zpravodaj / 4

MŠ Pěnčín

Ze života ve školce:
vlevo nahoře:
Berušky v zoologické zahradě
vlevo dole:
Den dětí s MŠ
vpravo dole:
setkání s princeznou na Sychrově

Krásnou
dovolenou a
hezké prázdniny
přejí holky
ze školky
s dětičkami.
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ZŠ Pěnčín

Pěnčínská nota. Dne 15. 5. 2013 se uskutečnil 15. ročník festivalu Pěnčínská nota, do kterého se zapojilo třiapadesát žáků ze ZŠ Pěnčín, ZŠ
Jenišovice a ZŠ Malá Skála. V bohatém programu se žáci předvedli v oboru hudebním – zpěv, břišní tanec, mažoretka, instrumentální činnost
především flétny a smyčcové nástroje, recitace a v oboru výtvarném. Ve zpěvu zaujaly naše žákyně Bára Bernatová a Bára Václavíková. Výtvarníci pracovali ve školním ateliéru na téma „Mořský svět.“ Účastníci podali vyrovnané výkony, převažovala kresba nad malbou. Po tomto krásném
dopoledni můžeme konstatovat, že hudba a výtvarné umění se staly součástí jejich života.
Mgr. Jitka Drobíková

Koulíme, koulíme
kouli…
Je poslední květnový den. Stejně jako
loni, ani letos nám počasí moc nepřeje. Je
zima, poprchává, a tak opět musíme upustit od tradičníno výstupu na Černou studnici, kde se vždy vyhlašovali vítězové ve
sběru hliníku. S akcí původně počítalo pět
škol, nakonec k nám dorazili zástupci
pouze jedné z nich, a to ze Zásady, ostatní
se omluvili.
I tak jsme si to všichni užili. Vybraní žáci
z obou škol se svými učiteli vyjeli vláčkem
na okružní jízdu po okolí se zastávkou
u kostela na Krásné. Po návratu zpět do
školy se odebrali do dílen, kde měli za úkol
postavit „něco“ z odpadového materiálu.
Obě dvě skupiny to zvládly skvěle. V tělocvičně školy pak před všemi dětmi
prezentovaly svůj výrobek. ZŠ Zásada
sestrojila z krabic psa, do kterého se dají
házet použité baterie a ZŠ Pěnčín vyrobila
postřikový přístroj.
Nakonec došlo k vyhodnocení. Na prvním místě se umístila ZŠ Zásada s koulí,
která vážila 70 kg, na druhém místě ZŠ

Pěnčín – 65 kg a ZŠ Šumava doručila kouli vážící 35 kg. Těšíme se na další ročník, na
další setkání a objednáváme si hezčí počasí.

Den jsme zakončili písničkou s tím, že
se těšíme na další, již sedmý ročník.
Mgr. Martina Ferstlová
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Praha 28. 5. 2013
Hvězdárna a Planetárium v Praze uspořádaly výtvarnou a konstrukční soutěž
HURÁ NA MARS. Soutěže se zúčastnila i
školní družina. Hlavním výtvarníkem a
konstruktérem byl Tadeáš Dvořák a Yevheniy Hubal z 2. oddělení školní družiny.
Práce jsme v termínu odeslali.
Jaké bylo naše překvapení? Oba chlapci
dostali diplom, který potvrzuje jejich
schopnost a znalost stavby kosmické sondy a dalších vesmírných zařízení ve výtvarné soutěži, ale také titul odborník –
specialista na konstrukce kosmických
sond. Avšak hlavně získali pro své spolužáky certifikát opravňující třicet dětí a
pedagogický doprovod k návštěvě Planetária v Praze s nabídkou kulturního programu ANIČKA A NEBEŠŤÁNEK.
Z fondu SRPDŠ byl poskytnut příspěvek
tři tisíce korun na dopravu. Vypravila se
celá školní družina. Celkem do Prahy jelo
padesát dětí a čtyři dospěláci jako doprovod. Už cesta autobusem byla pro mnohé
děti velkým zážitkem. Asi v devět hodin
jsme dorazili k areálu výstaviště. Poseděli
jsme ve Stromovce na sluníčku a pak už
nás čekalo slavné planetárium, jehož
kopule se tyčila tak vysoko nad námi.
Celý vestibul byl plný exponátů, které
nám přibližovaly nekonečný vesmírný
prostor kolem nás a snahu člověka ho
poznat a prozkoumat. Program v centrálním prostoru přímo v kopuli planetária
byl úchvatný. Nebe plné hvězd, které se
nad námi rozsvítilo, bylo nádherné. Hleděli jsme na něj s úžasem. Pohádka o Aničce byla úsměvná a díky ní už víme trochu
víc o hvězdách a souhvězdích.
Po svačině, kterou jsme si snědli před
planetáriem na sluníčku, nás autobus
dovezl do historického centra našeho
hlavního města. Pěšky jsme se vydali na
prohlídku alespoň některých pamětihodností Prahy. Prošli jsme Prašnou bránou
kolem Obecního domu, Celetnou ulicí a
směřovali na Staroměstské náměstí. Ani
nestačili obhlížet všechny krásné historické domy a stavby kolem nás.
Na Staroměstském náměstí jsme v davu
turistů počkali na orloj. Poté jsme se vydali uličkami staré Prahy ke Karlovu mostu.
Svítilo sluníčko a my jsme pozorovali
panoráma Hradčan, parníky pod námi,
sochy i umělce, kteří na mostě předváděli
své dovednosti. Zpátky jsme prošli přes
Václavské náměstí, které nás překvapilo
svou rozlehlostí. Ještě jsme se občerstvili
a nakoupili nezbytné suvenýry. Unaveni
jsme se autobusem vydali na cestu zpět.
Praha je opravdu krásná. Rádi ji zase
navštívíme. Výlet se nám moc líbil.
Mgr. Štěpánka Lačná,
třídní uč. 1. třídy
Hana Švestková, vychovatelka

Rok na vsi aneb fotografická soutěž 2013
Této soutěže jsme se účastnili s fotografickým kroužkem již počtvrté. Slavnostní
vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže na
téma Rok na vsi proběhlo v audiovizuálním sále jablonecké knihovny ve středu
29. května 2013 pod záštitou náměstkyně
primátora Soni Paukrtové a odborných
garantů soutěže, prezidenta fotoklubu
Balvan Zbyňka Cincibuse a zástupců firmy
FOTO LACCER.
Věřte či nevěřte, ale ve velké konkurenci fotografií žáci naší školy obsadili všechna první místa: Tomáš Drofa se svojí fotografií „Život skrze sklo“ (uprostřed) – 1.
místo , Lucka Svobodová s fotografií „Pohled na zimní krajinu“ (dole) – 2. místo a
3. místo Sára Fleišerová s fotografií „Kapky rosy“ (vlevo nahoře). Mezi vybranými
a vystavenými fotografiemi je i fotografie

nejmladší fotografky Natálky Ranglové ze
4. třídy „Kozí jídelna“. Všechny oceněné
fotografie je možno zhlédnout na výstavě
do konce srpna v prostorách jablonecké
knihovny. Všem mladým fotografům
gratuluji a přeji jim další nádherné fotografie naplněné emocemi a radostí.
Miluška Halamová
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Z dění v lyžařském oddílu Sokol Skuhrov - 2. čtvrtletí
V minulém zpravodaji jsme se ohlédli
za úspěšnou sezonou našich lyžníků. Nyní
plníme naše motto z internetových stránek. A to, že lyžování není jenom sport,
ale především náplní volného času našich
adeptů.
V rámci odpočinku a regenerace po
závodní zimní zátěži si závodníci zdokonalovali plavecké způsoby v jabloneckém
plavečáku. Lebedili si ve vířivkách, prohřívali zimou zkoušené končetiny v parní
lázni, dodávali si odvahy na skluzavkách
a při potápění.
Stačili oslavit stopatnácté výročí své
Tělocvičné jednoty Sokol Skuhrov vystoupením v sletové skladbě Dávej-ber. Při této
příležitosti se v sokolovně sešla více jak
stovka sokolských sportovců, aby svým
vystoupením popřála spoustu sil a elánu
do dalších let naší jednotě.
Svými výkony zaujali alšovští ve cvičení rodičů s dětmi a děvčat se švihadly.
Zaujalo vystoupení žen ze Sněhova s Cikánským tancem. Jablonečtí senioři ve
skladbě Jen pro ten dnešní den dovršili
sportovní gratulaci k výročí. Ke skvělé
náladě přispěl na úvod pěvecký soubor
Sokola Huntířov.
Naši žáci se tradičně sešli spolu s rodiči
na slavnostním vyhodnocení sezony. Novinkou byla soutěž v rámci oddílu o nejaktivnějšího závodníka, kterou připravil
Josef Nagy. V kategorii starších vyhrál
Skuhrovský pohár „Pepino“ Nagy a na
dalších místech byla Kája Dusilová a Kačka Nagyová. V „Plyšovém“poháru byli
nejúspěšnější Hetsko Dymko, Kačka Linhartová a Kuba Dusil. Zásluhou našeho
reportéra Vládi Dusila zhlédli nepřeberné
množství fotografií z přípravy a závodů.
V květnu byl ve Skuhrově již jedenáctý
ročník Skuhrovského Sprintcrossu (viz
horní foto). Potěšila velká účast zejména
v mladších kategoriích. Byli tu závodníci
z Liberce, Jilemnice, Vysokého, Turnova,
Velkých Hamrů, Josefova Dolu, Harrachova, Semil a samozřejmě domácí. Radost
měli ti nejmenší, kteří se dostali na „bednu“ - Amálka Vavřačová, Elenka Dubská,
Kuba Novotný a Matěj Brožek. Přišla si
k nám zazávodit i Petra Suchá, která se
vydala na cestu biatlonistky, a v poklidu
zvítězila.
V sobotu 8. června naši závodníci startovali na závodech „O Kozákovský polodrahokam“ ve Lhotě (viz dolní foto). Závod pořádali Semiláci, kterým jsme měli
co oplácet. Vždyť Semilští čtyřikrát stáli
ve Skuhrově na „podiu“. Docela se nám
to podařilo. Ve Lhotě si medaili s polodrahokamem nechalo pověsit na krk hned
šest Sokolíků. Byli to Štěpán Vyšohlíd,
Johanka Michalenková, Matěj Bernát,
Nikola Nikodýmová, Honza Dubský a za
první místo Pepino Nagy.
Minulý týden byli naši žáci na „Suškách“.

Tady je instruktoři Martin Hübner a Pavel
Hartl zasvěcovali do základů horolezeckých technik. Všem se podařilo zlézt Babu
a z ní slanit. (Baba: tak se jmenuje ta
skála.)
O víkendu 15. a 16. června je pro lyžaře
připraven vodácký kemp. Jako každý rok,
tak i letos se budou učit a zdokonalovat
v ovládání lodí a chování se na tekoucích
vodách. Procvičí si stavbu stanů, rozdělávání ohně a přípravu jednoduchého jídla
na ohni. Už se všichni těší.
Na začátek prázdnin je pro ně připraveno velké cyklistické putování. Zatím jsou
dvě alternativy: buď Českým rájem, nebo
Frýdlantským výběžkem.

Dovolte mi, abych vyslovil za Sokol
Skuhrov poděkování OU Pěnčín za podporu, které se nám dostává. Věřte, že nás
to povzbuzuje v našem snažení v péči
o mladé sportovce.
Velké poděkování patří také učitelskému sboru pěnčínské školy, který vychází
vstříc našim požadavkům. Průběžně se
informujeme o chování a studijních výsledcích našich svěřenců. Moc si vážíme
toho, že naši svěřenci patří k těm bezproblémovým.
Podrobnosti, fotografie a videa na našich stránkách www.penzionkrasna/
skuhrov
Informace dodal Vladimír Hušek
vedoucí trenér LO Sokol Skuhrov
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TJ Sokol Jistebsko: ohlédnutí za rokem 2012
Dne 5. 4. 2013 proběhla výroční členská
schůze naší tělovýchovné jednoty, na
které jsme bilancovali uplynulý rok 2012.
Podařilo se zvýšit využívání sokolovny
pro sportovní účely širší veřejností, kde je
k dispozici několik posilovacích zařízení
včetně trampolíny.V letních měsících byla
sokolovna využívána sportovci ubytovanými u p. Dusila v penzionu v Krásné. Od
podzimu do jara se zde scházeli vždy ve
středu hráči florbalu. V jarních měsících
zde celkem intenzivně probíhal trénink
střediska saní ze Smržovky.
Fotbalový oddíl naší TJ se stará o své
financování sám, pouze mu jsou vypláceny případné sponzorské příspěvky.
Pokračovala nadále spolupráce s hudební skupinou Hegesh, které poskytujeme
zázemí pro zkoušení.
Sáňkařský oddíl naší TJ spolupracoval
se střediskem saní ve Smržovce při pořádání závodů či ledování sáňkařské dráhy.
Náš člen Jaromír Kudera ml. se v rámci
reprezentace zúčastnil všech devíti světových pohárů v jízdě na dvousedadlových
saních, kde spolu s Matějem Kvíčalou
obsazovali 14. až 17. místo. Do tří světových pohárů se nekvalifikovali, přesto
obsadili celkové 18. místo.
V národních pohárech, ze kterých se
kvalifikuje do světových pohárů, obsadili
pěkné 8. místo. Na mistrovství Evropy
v Oberhofu obsadili 17. místo a na mistrovství světa v Kanadě ve Whistleru obsadili také 17. místo (viz foto dole). Na
tomto mistrovství včetně několika světových pohárů je doprovázel náš člen
Jindřich Zeman coby trenér a technik
reprezentace.
Dne 18. 4. se Jaromír Kudera a Jindřich
Zeman zúčastnili ceremoniálu na pražském hradě u prezidenta Miloše Zemana,
který stvrdil formální přihlášku na účast
českých sportovců na zimních olympijských hrách v Soči 2014.
Pokud se týká našeho oddílu saní, ten
se skládá v současné době ze dvou děvčat,
jednoho chlapce a jednoho dospělého,
který jim zároveň dělá trenéra.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat
Obci Pěnčín za poskytnutí dotací na údržbu,

za které jsme vyměnili tři okna v sokolovně a v letošním roce budeme moci odvodnit západní část sokolovny. Další dík patří firmě Geosa v zastoupení J. Zemana,
která s námi úzce spolupracuje při údržbě
sokolovny.
Pokud se týká činnosti naší TJ v letošním

roce, budeme nadále zaštiťovat fotbalový
oddíl Jistebsko a podporovat sáňkařský
oddíl a dále se pokusíme ještě zvýšit využívání sokolovny pro sportovní vyžití
nejen našich členů.
Za TJ Sokol Jistebsko
Kudera Jaromír

Ostrý test malých bratříkovských hasičů

Ostrý test se mladým hasičům z Bratříkova náramně povedl. Naši nejmladší hasiči do šesti let
zvítězili ve své kategorii a získali nádherný dort s motivem hradu Frýdštejna. Pozadu nezůstalo ani družstvo mladších žáků a v obrovské konkurenci obsadilo krásné 5. místo ze čtrnácti
soutěžních kolektivů časem 25,2 vteřin. Za odměnu si pochutnali na přírodním řízku s hranolky. Je potěšující, že dokáží držet krok s konkurencí, neboť v okrsku Pěnčín jsou jedinými zástupci a nemají s kým soupeřit. S nostalgií vzpomínám na své začátky u hasičů, kdy jsme měřili síly
s ostatními mančafty. Co naplat, doba se asi mění a ostatní sbory nemají o děti zájem, snad se
jim to časem nevymstí a nepožene je to do záhuby.
Pavel Šourek
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TJ Alšovice pořádala akce pro děti

STUDIO 4U
Kadeřnictví - Kosmetika
- Vizážistika

Dovolujeme si vám představit nově vzniké Studio 4U, které vám nabízí rozsáhlou
nabídku kadeřnických, kosmetických a
vizážistických služeb s doplnkovou nabídkou masáží a péče o tělo.

Kadeřnictví

Jarmareček u sokolovny v Alšovicích.
V sobotu 18. května odpoledne se konal třetí ročník jarmarečku, který pořádá TJ Sokol
Alšovice. V sobotu ráno za nepříznivého počasí pořadatelé a sezvaní dobrovolníci
zahájili přípravy. Kolem druhé hodiny se počasí začalo zlepšovat a nechybělo ani
sluníčko. Byla poměrné hojná návštěvnost. Velký zájem byl o jízdu vláčkem od sokolovny po Hamrštici, koláče a zákusky hospodyněk z Alšovic a koláče Jaroslava Štryncla. Fronta byla i na bramboráky Karla a grilovaný sýr Vlasty. Ve vzduchu občas létaly balonky od Darka a děti pobíhaly pomalované od Andrey, Jitky a Venduly. Na
koních Dany se povozily malé i velké děti, u vodníka Žanety si malí i velcí mohli
vylovit zlatou rybičku. Nechyběly ani tradiční skleněné figurky a další zajímavé
výrobky. Prostě jarmareček jak má být. V podvečer zazněly první písničky kapely
Kapelníci a někteří návštěvníci vydrželi až do jedenácté hodiny. Poděkování patří
všem pořadatelům akce.
TJ Sokol Alšovice

COLOR SPACE: Klasické i extravagantní barvení vlasů. Klasické i kreativní melírování mnoha technikami.
Flamboayage - ojedinělý druh melírování vytvářející jedinečný efekt, jak
přirozený, tak extravagantní.
Finest pigments -Tonování přírodními pigmenty - oživení, či dočasné
barevné efekty bez zatížení vlasu.
New Color - barvy bez amonia, obsahující pouze přírodní látky, dlouhodobý efekt, krytí šedin bez zatížení.
STŘIHY: Dámské, pánské, dětské,
klasické, moderní a extravagantní
střihy, navíc i střihy břitvou.
PÉČE: NATURE TECH - Ojedinělá
léčebná řada problematiky vlasu a
pokožky hlavy, narušené vlasy, lupy,
padání vlasů, detoxikace...
Pracujeme s luxusní italskou vlasovou
kosmetikou Davines, jejíž filozofií je dosažení maximálního efektu s minimálním
zatížením vlasů i životního prostředí...

Kosmetika

Od základních kosmetických ošetření
po speciální programy problematiky
pleti. Aplikace speciálních masek,
obkladů, sér a kyselin dle problematiky. Kosmetické masáže obličeje,
relaxační masáže a zábaly těla. Modelace a barvení obočí a řas. Poradenství
a prodej kosmetiky.

Vizážistika

Typologie, poradenství, líčení (denní,
večerní, svatební, Foto Make-up...)
Poradenství a kurzy líčení, prodej
dekorativní kosmetiky.
PROMĚNY: Kompletní proměny
(kadeřnictví, kosmetika, vizážistika,
poradenství+foto).
Prvotřídní španělská pletová a
dekorativní kosmetika Germaine de
Capuccini, Ainhoa a Keenwell.
Pokud se rozhodnete vyzkoušet
služby Studia 4U, rádi vás uvítáme:
Den dětí v sokolovně.
Den dětí se letos v Alšovicích pořádal uvnitř v sokolovně. Tradiční soutěže pro děti
byly rozmístěné po prostorách sokolovny. Nechyběl krámek v jídelně. Na unavené a
vysílené děti čekala uzenka z udírny. I přes nevlídné počasí se akce zúčastnilo
osmapadesát dětí. Rádi bychom poděkovali sponzorům D. Šmídovi, D. a I. Priadkovým,
Obecnímu úřadu v Pěnčíně, Daně Šeflové a také všem, kteří pomohli s uspořádáním
Dne dětí.
TJ Sokol Alšovice

STUDIO 4U - Martina Růžičková,
Bratříkov 69 (Dolenec), obec Pěnčín,
tel: 739 577 078
Otevírací doba:
8:00 - 19:00, dle tel. objednání.
E-mail: studio4u@seznam.cz
FB: www.facebook.com/pages/
Studio-4U/224041827698032?ref=hl
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V Huti se bojovalo nejen o body
V sobotu 1. 6. 2013 proběhl další ročník
soutěže v požárním útoku Pohár sklářské
hutě.
Za podpory těch nejvěrnějších sponzorů
a v extrémně špatném počasí proběhla
soutěž v regulérních podmínkách. Za to je
nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci a službách během sobotní soutěže. Také všem, kteří byli ochotni pomoci s přípravou celé soutěže, ale především
těm, co v sobotu bojovali s přírodou a
nekončícími provazy deště. Všem, co pomáhali, vyjádřil obdiv a uznání nejen
prezident Jizerské ligy Miroslav Šťastný,
ale i všechny zúčastněné týmy. Všichni se
shodli na tom, že všechny jiné soutěže,
které jsou pořádány z 90% na fotbalových
hřištích, by díky terénu zkolabovaly. Bezchybně pracovala i časomíra a tak organizátoři letošního ročníku sklidili od soutěžních družstev jen slova uznání. Bez nadsázky je možné napsat, že huťští organizátoři vyhráli boj s přírodou.
Chtěl bych ještě jednou všem, sponzorům a lidem, kteří jakýmkoliv způsobem
pomohli s organizací a průběhem letošní-

ho ročníku, poděkovat a říci, že jsem hrdý,
jak jste se této soutěže zhostili.
V družstvech mužů bylo pořadí:
1. Libuň, 2. Renmotor Jinolice a 3. Pšánky.

V ženách kralovaly dámy ze Sychrova,
okres Mladá Boleslav, 2. místo vybojovaly
ženy z Benešova u Semil a 3. byly ženy
z Myštěvsi.
Luboš KUNDERA

Hasiči z Huti po třech letech opět zasahovali ve Višňové

V pondělí 3. 6. 2013 v 10,45 hodin byla
jednotka JSDHO Huť vyslána operačním
střediskem KOPIS Liberec k technické
pomoci do obce Višňová u Frýdlantu
v Čechách. Byla vyžádána technika CAS
32 T 148, plovoucí a kalová čerpadla. Jednotka odjela s uvedenou technikou a
v počtu tří zasahujících hasičů, kdy CAS
25 K Liaz a zbytek jednotky zůstal na

základně k zajištění požární bezpečnosti
obce a okresu Jablonec n. N. Družstvo
především čerpalo vodu v části obce Víska,
kde bylo na rozkaz velitele zásahu nasazeno s dalšími jednotkami. Podařilo se
uchránit domy a majetek tak, že nedošlo
k žádným vážným škodám. S velkým
nasazením zasahujících jednotek z celého
Libereckého kraje se podařilo tentokráte

Višňovou ochránit před dalším zatopením.
Ke zdaru přispělo zcela určitě to, že příval
vody nebyl tak extrémní, jako v roce 2010,
a jako smysluplné se ukázaly i budované
protipovodňové hráze, které však jsou
těsně před dokončením a ochranu Višňové
nestačily poskytnout na 100%. Jednotka se
vrátila na základnu před 23 hodinou téhož
dne.
Luboš Kundera, hasiči Huť
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Den pravěkých
sekerek v Kittelově
muzeu i v roce 2013
V době kamenné - neolitu (5 500 let př.n.l.)
byl nedaleko od muzea těžen a zpracováván tvrdý černý kámen, z něhož se vyráběly kamenné nástroje, zejména sekerky.
Tyto sekerky byly významným obchodním
artiklem po celé Evropě, byly nalezeny
až v Porýní, severní Itálii nebo na jižní
Moravě.

Den pravěkých sekerek se koná
v sobotu 27. 7. 2013 od 10.00 do 18.00
před Kittelovým muzeem.

Během dne budou návštěvníci moci zhlédnout a sami si vyzkoušet:
 sekání replikou kamenné sekerky
 štípání kamene (geology nazývaný
„metabazit typu Pojizeří“, místními
obyvateli „železivec“)
 broušení kamene do tvaru sekerek
 drcení obilí kamennými nástroji
Vždy v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin
bude probíhat skupinový výklad pro veřejnost, který povede archeolog z Muzea
Českého ráje v Turnově a Katedry experimentální archeologie Univerzity v Hradci
Králové. Kromě toho mohou návštěvníci
v budově Kittelova muzea zhlédnout doplněnou expozici o historii objevu, která
vznikla ve spolupráci s archeology Muzea
Českého ráje v Turnově. Novinkou je
model těžebního areálu z doby kamenné,
právě tak, jak mohl vypadat nedaleko na
Dolní Černé Studnici. Akce se koná za
každého počasí.

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704 1783) byl slavný lékař z pomezí Jizerských
hor a Krkonoš. Pro své neobyčejné léčitelské schopnosti, ochotu pomáhat chudým
a velké bohatství byl již během života
podezírán ze spolčení s ďáblem. Ze svého
domu, zvaného Burk a obklopeného léčivými bylinami, údajně po nocích létal na
plášti za pacienty. S pomocí čarovných
knih dokázal ovládat havrany.
Exozice Kittelova muzea je zaměřena nejen
na život a léčení pověstného lékaře, ale i
na historii Kittelovska a lidového léčitelství. Mezi lákadla patří například alchymistická Kittelova pracovna a zahrádka
léčivých bylin před muzeem.
Muzeum je otevřeno v květnu, červnu a
září o víkendech, v červenci a srpnu denně.
Více informací lze nalézt na stránkách
muzea www.kittel.cz
Kittelovo muzeum na Krásné-Pěnčíně,
Krásná č.p. 11, 468 21 Pěnčín,
okres Jablonec n. N.
GPS: 50°41′41″N, 15°12′53″E
tel. +420 483 305 143, +420 602 175 116

Svízel syřišťový – rostlina,
podle které je Huť Hutí (něm. Labau)
Latinsky Galium verum L., německy Labkraut
Z historických pramenů
víme, že původní jméno
dnešní Hutě bylo Syřišťov, něměcky Lab a potom
Labau. Odtud tedy zcela
jasně název dnešní Hutě.
Jak důmyslné... Navíc je to
bylina, která má široké
léčebné uplatnění.
Co o něm vlastně všechno víme? Roste ve vyšších
polohách, je vzpřímený,
30 - 60 cm vysoký, zlatožluté květy mají silnou
medovou vůni. Kvetoucí
nať se sbírá v červenci.
Lidově se nazývá sláma
Panny Marie, květ sv.
Jana, syřidlo nebo také
husí tráva. Babičky jej pro
jeho silnou vůni sbíraly a
sušily do prádelníků.
Vzhledem k tomu, že rostlina obsahuje
v listech syřišťový ferment (ve 100 g listů
asi 1 mg), který sráží mléko, bývala dříve
používána při přípravě sýrů.
Svízel syřišťový je velmi účinný v urologii, protože je velmi močopudný. Snižuje chuť k jídlu, využívá se proto proti
otylosti. Patří k nejlepším léčivům dutiny
ústní, kde ji aplikujeme formou žvýkaní
čerstvé byliny nebo alespoň spařené suché
drogy.
Svízel má také silné protirevmatické
účinky, což je málo známé. Využívá se
kombinace vnitřní a zevní léčby. Na oteklé klouby se aplikují kašovité obklady,
stejně tak i na furunkly, vředy, nehojící se
rány a kožní záněty a lehčí popáleniny.
Účinný je také při nočních křečích v nohou,
kdy drogu podáváme vnitřně.
Vhodnou lékovou formou je nálev nebo
krátce, několik vteřin, vařený odvar.
Osvědčila se také forma bylinného balzámu. Droga má nepříjemné aroma a silný
čaj může u některých osob vyvolat pocit
ošklivosti spojený s lehkým nutkáním na
dávení. Objektivní kontraindikace ani
nežádoucí účinky nejsou známy. Chuť čaje
můžeme vylepšit kombinací svízele do
směsí.
Svízel očišťuje od chorobných látek
ledviny, játra, slinivku břišní, slezinu. Kdo
má poruchy lymfatických žláz, měl by pít
denně čaj. Působí i proti chudokrevnosti,
vodnatelnosti, při bolesti (píchání) v boku.
Čaj používaný zevně velmi rychle léčí
kožní choroby, rány, vředy, uhrovitost.
Teplé umývání rychle léčí zvadlou pokožku tváře. Čerstvě vytlačená šťáva se
s úspěchem použije, když ji natíráme na

nemocná místa pokožky,
po natření necháváme
šťávu zaschnout.
Lidové léčitelství doporučuje svízel při epilepsii,
hysterii, tanci sv. Víta,
nervových chorobách, zástavě močení (zadržování
moči), tvorbě písku a kaménků. Čaj pomáhá i při
strumě, jestliže během dne
velmi důkladně kloktáme.
V poslední době se množí případy obrny hlasivek.
Zdá se, že jde o virové
onemocnění. Kloktáním a
vyplachováním čajem ze
svízele se rychle vyléčí.
Svízel je i spolehlivým
prostředkem při velmi
těžkém onemocnění ledvin, hnisání ledvin, dokonce i tehdy, když
selžou všechny další prostředky. Velmi
účinná je směs ze svízele, zlatobýlu a pitulníku žlutého. Touto směsí se velmi
rychle dosáhne úspěchu. Hovoří se o čtrnácti dnech. Čaj se jen spaří a z něho se
vypije nejprve půl šálku na lačno třicet
minut před snídaní a zbytek se vypije
během dne po doušcích. Při těžkých onemocněních se mají přes den vypít čtyři
šálky čaje. Tato směs se pije i při svraštění
ledvin a jiných smrtelných chorobách
ledvin.
Vyplachování a pití čaje ze svízele je
výborným prostředkem při rakovině jazyka, podobně čerstvá šťáva smíchaná
s máslem je účinným lékem při rakovinných vředech a rakovinných chorobách
kůže.
Za starých časů si svízele často velmi
vážily ženy, které měly těžkosti s dělohou.
Před těžkou hodinou jim kladli bylinku do
postele, aby měly lehčí porod. Tento zvyk
se dříve připisoval Panně Marii.
Málokdo však ví, že má svízel také vynikající kosmetické účinky. V Rusku se
například míchal se smetanou jako skvělá
„domácí kosmetika“ k regeneraci pleti a
vyhlazování vrásek.
A co o svízeli uvádí Český herbář, nakladatelství Alois Hynek, Praha, 1899?
„Včely pilně navštěvují květ rostliny té,
která jest výbornou pící pro dobytek, ač
koním škodí. Slouží také k barvení na
žluto, nať působí sražení mléka. Rostlina
kvetouc potřebuje se proti padoucnici a
jiným nemocím.“
Richard Hübel
Poděkování: Pavlu Paldusovi z Hutě.
Zdroj: www.ipavelvana.eu, kniha Naše květiny
- Deyl, Hísek, nakladatelství Albatros 1973
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Jak ten čas letí...
Ten čas ale letí, máme již polovinu roku
téměř za sebou, jsme trochu zaskočeni ne
příliš teplým počasím a navíc povodně
opět ukazují, že bychom měli být více
pokorní, a to nejen k přírodě. My na horách
máme to štěstí, že se nás zatím jinak nedotýkají, ale to neznamená, že nás nemají
zajímat. Myslím, že je důležité, aby naši
hasiči byli na tyto situace připraveni nejenom lidsky, ale i materiálně. A to je poslední roky trochu problém. Náš rozpočet
na hasiče klesá a možná se dočkáme toho,
že třeba nebude vůbec potřeba. Sám hasičem nejsem, ale sleduji dění v okolních
městech a obcích a tam se nepřestalo do
vybavení jednotek investovat, posiluje se
a dbá se na to, aby hasiči byli připraveni
pomoci obyvatelům v případě náhlé potřeby rychle a efektivně. Neříkám, že tomu
tak u nás úplně není, ale naše konkurenceschopnost výrazně klesá, vlak nám
ujíždí.
K tomu všemu někteří říkají, že kdyby
nebylo Kittelova domu a huťské hasičárny,
tak je peněz dost. A ono jich je málo? Já si
myslím, že nikoliv. Jsem přesvědčen, že
Kittelův dům neodmyslitelně patří a bude
patřit k naší obci i našemu kraji. Jestli
opravdu někdo pochybuje o smysluplnosti jeho obnovení, měl by se více zajímat a
třeba se začíst do historických textů. To
není prosím jenom o nás a naší obci.
Hasičská zbrojnice v Huti byla schválena zastupitelstvem jako investiční akce
někde v letech 2002 - 2003 právě na podporu dobrovolných hasičů, ale také jako
podpora části obce Huť, kde se v obdobích
konce osmdesátých a začátku devadesátých let minulého století jen bralo, prodávalo a skládkovalo uprostřed vesnice.
Proto se rozhodlo o tom, že se zde postaví
stavba, která bude vlastně kulturním centrem Hutě. Vždyť dnes není v Huti ani kde
se sejít. Ještě připomínám, že do této chvíle to obec stavebně nestálo ani korunu. Na
stavbu se sehnalo dosud osmnáct miliónů
korun. Proinvestovalo se zatím miliónů
deset a na pokračování má obec od loňského roku na účtě osm miliónu Kč. To stačit
nebude, ale věřím, že se v rozpočtu pro
Huť najdou zbývající finance, aby se stavba dokončila a mohla příští rok sloužit
nám všem.
Opravdu poctivě jsem se zamyslel nad
posledním článkem paní Niklové, která se
čtenářům snažila vysvětlit, že se v naší obci
přece jen něco děje a co že si to vlastně
dovoluji kritizovat, když jsem toho tolik
pokazil. Znovu opakuji: budu vždy říkat
svůj názor na to, co se kolem mě děje, co
se mi líbí či nelíbí. Děkuji za toto vyjádření, ale bylo by fajn vždy kromě toho „A“
říci i „B“, ale to se asi nehodí. Každý si
jistě udělal úsudek sám.
Nedávno se v Huti konala hasičská

soutěž v rámci Jizerské ligy. Měl jsem radost, že se zase po nějakém čase tento
podnik uskutečnil. Počasí bylo hodně
uplakané, ale o to příjemnější bylo pozorovat, jak si všichni soutěž užívali. Během
soutěže za mnou a mojí ženou Hankou
přišel Pavel Paldus (mimochodem
moderátor celé soutěže) se žlutou květinou
v ruce a zeptal se nás, jestli víme, co je to
za květinu. Já vyhrkl „kycol“, ale kdepak,
byl to Svízel syřišťový, bylina, která vlastně dala jméno dnešní Huti. Pavlovi moc
děkuji, já ji neznal a rozhodl jsem se o této
rostlině napsat trochu více (najdete na
straně 12 zpravodaje).
V sobotu 22. června proběhl v Kittelově
muzeu na Krásné již třetí Svatojánský
víkend. Program i dostatek občerstvení byl
připraven pro všechny příchozí od deseti
hodin. Konec byl dlouho po půlnoci

Za měsíc, poslední červencovou sobotu,
se můžete těšit na tradiční Den pravěkých
sekerek u muzea, kde si můžete během
celého dne vyzkoušet otlouci či naštípat
vlastní kamenný nástroj a třeba se nechat
odborníky na slovo vzatými poučit, jak to
vlastně naši dávní předci všechno s kamenem praktikovali.
Závěrem si ještě dovolím gratulovat
panu Jaroslavu Votočkovi za jeho úžasnou
práci pro náš pěnčínský fotbal, jehož dějiny se začaly psát v roce 1979, ale i za jeho
práci pro sport všeobecně. Měl jsem velkou
radost, když jsem se dozvěděl, že byl vyznamenán celostátním oceněním fotbalové
asociace jako osobnost a tvář našeho fotbalu. Hodně zdraví a elánu do dalších let,
pane Votočku!
Přeji všem hezké léto.
Richard Hübel

Viktorek

Provádíme čištění komínových průduchů na tuhá i plynná paliva, jehož
součástí je kontrolní zpráva dle nařízení vlády č.91/2010 sb., požární deník a
komínová známka.
Dále pak provádíme opravy komínových těles, vložkování komínových
průduchů a kompletní údržbu technického stavu vašich spalinových cest.

Kominictví KRYŠTOF
Macháčková Marcela
E-mail:
kominictví.KRYSTOF@email.cz
Tel: 602 111 632, 721 298 234
PĚNČÍN - ALŠOVICE

NEÚČTUJEME DOPRAVU
Ceník k dispozici na OÚ
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Pohled zprava...
V posledním vydání obecního zpravodaje jsem si o sobě něco přečetl, odpověděl
jsem pisatelům v otevřeném dopise. Dopisy jsem následně umístil na diskusní
fórum obce, jelikož redakční rada rozhodla, že moje reakce nepatří na stránky
obecního webu. Více je zbytečné se o dané
věci zmiňovat.
Věc, kterou ale nemohu přejít, je výstavba hasičárny v Huti. Proběhla dvě výběrová řízení, která určila dodavatele, který
bude pokračovat ve výstavbě. Nemá cenu
chodit okolo horké kaše a obalovat celý
problém tak, aby se někoho nedotkl. Celý
proces okolo druhého kola se odehrál řízeně tak, abych se nemohl k některým
věcem vyjadřovat. Necítím se nepostradatelný a v zastupitelstvu je mnoho odborníků, kteří se tohoto rádi ujmuli. Bohužel,
byl zcela vědomě vynechán i stavební
dozor ing. Jan Pilař. Nezapadali jsme do
koncepce řešení a zdar výběrového řízení
jsme mohli svými zbytečnými připomínkami pokazit. I toto jednání bylo jedním
z důvodů ing. Pilaře, že odstoupil od
smlouvy na vykonávání stavebního dozoru na stavbě.
Druhým důvodem bylo, že některými
zastupiteli byl určen způsob výstavby a
výše financí, za kterou má být stavba dokončena. Zcela nesystematicky byly provedeny škrty v rozpočtu. Nejenže byly
seškrtány některé, prý nadstandardní věci,
které vážně zasáhly do celé koncepce budovy. Ale některé položky, nutné k realizaci stavby, byly zcela opomenuty nebo
záměrně vynechány. Když jsme na některé tyto věci upozorňovali včetně argumentů, že se tím stavba vymkne kontrole financování, byly naše argumenty buď
zlehčovány, nebo úplně shozeny ze stolu.
Osobně mi to je velice líto, stavba přišla
o odborníka, který udělal mnoho nad rámec svých povinností a bez ohledu na svůj
čas.
Co je ale ještě horší, je fakt, že stavba je
nyní fixována částkou, kterou určili někteří, kteří sami sebe povýšili na odborníky.
Bohužel to není pravda, a toto jejich direktivní rozhodnutí může mít vážné následky
během dokončování stavby. Nejvíce mně
ale vadí, že tak jak bylo v dalším pokračování stavby postupováno a rozhodnuto,
prakticky vyloučilo možnost dalších žádostí na dotační prostředky na tuto stavbu.
Doposud jsme sehnali osmnáct miliónů
korun a stále jsme pracovali na dalších
možnostech, bohužel podle některých
jsme nepracovali dostatečně rychle a efektivně… Rád bych se mýlil, ale nebylo
zvoleno, dle názoru mého a ing. Pilaře,
dobré řešení, které může obec stát ještě
mnoho peněz.
Od prvních kroků tohoto zastupitelstva
je zřejmé, že hlavním stěžejním zájmem je

plynofikace. Vůle plynofikovat by se dala
vyjádřit větou: „My vám ten plyn pořídíme, ať to stojí, co to stojí.“ Na rovinu říkám, že jsem proti plynofikaci obce za
podmínek, které zastupitelé obce schválili. Jsem proti tomuto způsobu plynofikace,
který bude mít do budoucna za následek
zatížení obce úvěrem zhruba 8,8 miliónů
korun, byť se úvěr bude splácet třicet šest
měsíců, ale na úroky z úvěru budou další
náklady. Obec má přislíben příspěvek od
SFŽP, který je určen pro Liberecký kraj a
okres Jablonec nad Nisou ve výši zhruba
38%. Toto je vydáváno za dotační úspěch,
budiž. Ale celá další etapa plynofikace, za
toto volební období, bude stát Pěnčín ze
svého kolem dvanácti miliónů korun. To
znamená přibližně 60% nákladů, a to mohou přijít ještě další náklady. Nebylo
schváleno usnesení, že plynofikovat se
bude pouze za předpokladu získání 90%
dotačních prostředků? Dojde k zadlužení
obce jen proto, že se vybudovaný řad
předá soukromé firmě RWE, která ročně
vykazuje stamiliónové zisky. Jaké jsou finanční náklady obce na jedno odběrné
místo?
A další věc: Apeluji na všechny, co podepsali smlouvu o odběru před plynofikací, aby ji dodrželi. Nedodržení této podmínky by mohlo vést k požadavku vrácení
poskytnutých dotačních prostředků.
Mnohokráte jsem slyšel anebo si přečetl, že hlavním problémem obecních financí je výstavba hasičárny v Huti. Já mám
dojem jiný. Finanční problémy dle mého
názoru mohou v budoucnu nastat jako
důsledek snahy zbavit se co nejrychleji
výstavby hasičárny v Huti, ale především
právě z neukojené touhy některých zastupitelů plynofikovat obec. Akce je zbrklá a
uspěchaná. Až mi bude zase nějaký dobrý
hospodář připomínat, že mám máslo na
hlavě, nechť si laskavě vzpomene na listopad 2010. To byla doba, kdy toto zastupitelstvo převzalo obec, na účtu převzali
kolem šesti miliónů korun a finančně
zdravou obec. Co budou předávat dalšímu
zastupitelstvu tito?
Příchodem tohoto zastupitelstva byl
naopak razantně seškrtán rozpočet jednotek hasičů v obci. V těchto dnech zasáhly,
již po třetí za deset let, naši zemi povodně.
I v Ústí nad Labem šetřili a postavili mobilní povodňové stěny o metr nižší…
Myslí si někdo, že stejný názor na šetření
mají i obyvatelé části Střekov? Opravdu si
myslíte, že lidé v Zálezlicích, kteří si po
deseti letech zopakovali apokalypsu své
vesnice, mají pochopení pro přání některých svých občanů, kteří ve vesnici ani
nežijí, aby povodňové hráze neležely na
jejich pozemcích a tak dlouho zdržovali
výstavbu, že se dílo nepodařilo ještě
dokončit?

Vlastní zkušenost z povodní mám jak
z roku 2010, tak z minulých dní. V obou
případech se jednalo o zásah v obci Višňová. Právě v roce 2010 jsem patřil do týmu
Horské služby, kdy jsme jako vůbec první
dorazili díky pásovým vozidlům, které
jsme do obce přivezli, do vesnice Víska.
S první zásobou balené vody, jídla a nářadí. Díky technice jsme vlastně kyvadlově
drželi spojení této části se světem. Odváželi jsme i obyvatele, kteří s východem
slunce zjistili rozsah škod a zkolabovali do
míst, kde je mohla převzít záchranná
služba. Odvážel jsem i zraněné hasiče.
Když jsem letos přebíral ve Višňové
rozkaz odjet do Vísky, probudily se ve
mně vzpomínky a s napětím jsem čekal,
co nás čeká. Poznal jsem lidi z roku 2010
a oni poznali mě. Viděl jsem je zase bojovat
s vodou, tentokrát už lépe vybavené a
odhodlané nenechat vodu zničit podruhé
jejich domovy. Jen jsem si pomyslel, jak by
asi tito lidé reagovali na některé názory
v zastupitelstvu Pěnčína. A v té vypjaté
atmosféře jsem se pousmál, věděl jsem
přesně, co by následovalo. Přestal jsem
myslet na blbiny a zapojil se s ostatními
do práce…
Když si vzpomenu na jednání posledního zastupitelstva, mám pocit, že vlastně
jednotky hasičů, nebo minimálně ta huťská, jsou paraziti obce. Vysávají obci finance. To, co zaznělo z úst předsedy FV, bylo
pro mě hodně poučné, ale taky hodně
ubohé. Nevím, jaký je názor ostatních
zastupitelů a vedení obce, ti totiž mlčeli.
Že by souhlas?
Už jednou jsem napsal a myslím, že
mohu toto prohlásit za všechny členy
jednotky v Huti, že tuto činnost neděláme
ani pro vděk, ani pro slávu. Bohužel
v dnešní době se nedá hasit jen kýbly
s vodou, vybavení stojí peníze. Za několik
předešlých let se vybavenost zlepšila
u všech jednotek a tak asi někomu připadalo, že je tomuto plýtvání třeba udělat
konec. Bohužel prostředí pro jednotku JPO
III je katastrofální. Ale to je některým lidem jedno. Opravdu si myslíte, když budete dosavadní práci těchto lidí takto
znevažovat a špinit, že se mladí pohrnou
do členství ve výjezdových jednotkách?
Bez podpory obce, která by především
měla mít zájem na funkční jednotce, bez
zázemí, bez vybavení? A ještě se nechat
urážet lidmi, kteří se do zastupitelstva
dostali jen proto, že naslibovali něco, na
co se pak úplně bez výčitek svědomí vykašlali. Na úkor lidí, kteří jim v dobré víře,
právě pro jejich sliby, uvolnili místo na
kandidátce.
Přeji všem hezké prázdniny a příjemnou
dovolenou.
Luboš Kundera
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Omluva
V době, kdy jsem se narodil, na začátku
šedesátých let minulého století, byla direktivně ze strany centrálních orgánů zřízena
obec Pěnčín. Jako malý kluk jsem nechápal
některé řeči těch dospělých na adresu
Národního výboru nebo na jiné vesnice
v rámci obce. Vždyť jsem se narodil v obci
Pěnčín a pod tu spadá sedm dalších vesnic!
Do školy jsem chodil na Pěnčín, tam měl
za spolužáky své vrstevníky, kteří bydleli
nalevo nebo napravo od školní budovy.
Někteří dojížděli do školy autobusem. Tím
to pro mě končilo. Byli to moji kamarádi,
s kterými jsem prožíval spoustu času ve
škole, ale scházeli jsme se i ve volném čase.
S některými moje přátelství vydrželo dodnes. Nikdy mezi námi nepadly výčitky,
že v té či oné části obce se buduje něco, co
je na úkor jiné vesnice, kde žije ten druhý.
Na sklonku roku 1989 na tehdejším
plenárním zasedání MNV Pěnčín (omlouvám se možná za nepřesný výraz) jsem
nechápal slova tehdejšího tajemníka MNV
pana Strnada, kdy vyzval k tomu, aby se
obec netříštila. Vůbec mě tenkrát nenapadlo o takové možnosti uvažovat. Když
na začátku devadesátých let bylo vyhlášeno referendum o osamostatnění Hutě od
obce Pěnčín, byl jsem v oponentuře a
osobně jsem dělal kampaň pro zachování
Hutě pod obcí Pěnčín.
Dnes, kdy zcela otevřeně dochází ke
zkreslování faktů některými zastupiteli,
kdy slyším jejich argumenty, postoje a
představy, se sám sebe ptám, jestli jsem
udělal tehdy dobře. Vždyť referendum
neprošlo o slovy tři hlasy. Činil jsem tehdy
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
v plné důvěře v demokraticky zvolené
zastupitelstvo a zvolené představitele
obce. Dnes, když slyším mnohokráte za
sebou stále se opakující věty, jak občané si
stěžují na obecním úřadě na výstavbu
hasičárny v Huti, kdy jsou představitelé
obce vystaveni nátlaku občanů, proč se ve
výstavbě pokračuje, kladu si otázku, kdo
to je. Hasičárna, která mimo jiné má sloužit všem občanům nejen Hutě, ale i Pěnčínska, spolkům, obci jako takové, není
jenom marnotratný vrtoch.
Odkud se tito lidé berou? Když se totiž
zeptám, kdo toto říká, dostanu odpověď:
„Občané.“ Kdo tuto štvavou kampaň
proti investici, která měla stále ještě šanci
být investována z dotačních prostředků,
rozpoutal? Ten, kdo bezpochyby je dnes
spokojen s tím, co zasel, s atmosférou dnes
už skoro nenávisti, která se okolo této
stavby vytvořila, si asi neuvědomil, k jakým účelům tato stavba má sloužit.
Tato investice neměla být na úkor ostatních částí obce, měla jen trošku posunout
podmínky hasičů v obci k lepšímu a dát
možnost třeba otevřít v důstojnějších prostorách volební místnost pro volební

okrsek Huť. Měla dát možnost uspořádat
setkaní občanů Hutě třeba se zastupiteli
obce. Prostě není to budova, určená jen a
pouze pro kratochvíli několika lidí.
Opravdu se ozývají proti stavbě i hlasy
z Hutě? Jestliže ano, proč nevystoupí tito
lidé otevřeně se svými názory? Proč nepředstaví svoji vizi, názory a svojí činností nenabídnou řešení? Jestliže je tomu
opravdu tak, myslí si tito hrdinové doby,
že je řešení mrmlat, pomlouvat a šířit
třeba i nepravdivé a zkreslené zprávy
cestou, která posune obec dál? Já ne. O co
vlastně tedy těmto lidem jde? Dnes, když
se dozvídám rozhodnutí některých zastupitelů, kteří svými činy ve jménu přání
občanů berou na sebe plnou zodpovědnost
nejen za dokončení této akce, ale i za další

vývoj naší obce, je mi smutno. Kdy v rámci šetření a kvóty určené kýmsi dochází
k brutálním, ale nesystematickým škrtům
v rozpočtu stavby. Dochází k pouhé matematické úpravě rozpočtu s danou cifrou.
Škrty nerespektují ani neměnné aritmetické zákony. Nezbývá mi nic jiného, než
zpytovat svědomí nad svými dřívějšími
postoji, týkajícími se místního uspořádání.
A Huti, vesnici, které se říká v žertu „Díra
po granátu“, ale kde jsem se narodil - a
nestydím se napsat, že to je pro mě nejkrásnější místo na světě - a opravdovým
Huťákům, kteří mají toto místo rádi
stejně jako já, říkám nahlas a upřímně
PROMIŇTE.
Luboš Kundera

Mgr. Šárka Horychová, Alšovice 233
vás srdečně zve

na relaxační masáže, tělové svíce,
reiki, harmonizaci čaker
www.feng-šuej-reiki.cz
777 11 07 08

Vážení spoluobčané obce Pěnčín,
tímto vás chceme pozvat do areálu koupaliště v Huti.
Nabízíme jak sportovní, tak kulturní vyžití pro děti i dospělé.
Součástí areálu je i nově zrekonstruovaný bufet, s nabídkou Rohozeckého
i Svijanského piva včetně dobrého jídla a výtečné
Opočenské točené zmrzliny.
V červnu je otevírací doba
po - ne od 14 do 20 hodin
V červenci a srpnu
po - ne od 11 do 20 hodin
Těšíme se na vás
Tomáš a Jana Bernatovi
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Spolek vojenských veteránů Šumburk u Jablonce nad Nisou
(Z tisku tehdejších okresních novin)
V roce 1872 byl založen šumburský Spolek vojenských veteránů a zahrnoval členy
z obcí Dalešice Jistebsko, Maršovice a Černá Studnice. Měl sto třicet členů, z toho
dvacet šest čestných. Vedení spolku se ujal
ve funkci předsedy August Schmidt.
U příležitosti výročí šedesáti let vlády
jeho veličenstva císaře Františka Josefa I.
nechal spolek zbudovat v roce 1908 kamenný památník, který měl vyjadřovat jeho
vlastenecké smýšlení a věrnost císařskému
dvoru. Památník byl slavnostně odhalen
dne 4. října 1908 – v den císařových jmenin.
Ve dvě hodiny odpoledne svolaly salvy
z hmoždíře členy spolku a účastníky slavnosti do spolkové klubovny. Celé místo
bylo slavnostně vyzdobeno, hlavně prostranství u školy. V patře školy byl umístěn
obraz monarchy v životní velikosti s číslicemi 1848 - 1908.
Přesně ve tři hodiny začalo řazení průvodu u hostince „U domácí zahrádky“ a
čestní hosté byli vyzváni, aby se za hudebníky odebrali po Horské ulici na místo
slavnosti, kde se již shromáždilo početné
obecenstvo. Místní pěvecký sbor Harmonie
působivě přednesl slavnostní hymnus,
zkomponovaný učitelem Rudolfem
Schmidtem. Předseda spolku August
Schmidt pronesl zdravici. Jménem obce
Šumburk - Jistebsko pozdravil přítomné
starosta obce Eduard Fischer a zvlášť srdečně přivítal čestné hosty, zastupitelstvo
obce a učitelský sbor ze Šumburku - Jistebska.
Po odhalení třístupňového pomníku
zasadili žáci do školní zahrady císařský
dub. Tento akt byl doprovázen poučným
projevem řídícího učitele Ernesta Kaspera.
Jeden ze žáků přednesl báseň a ostatní děti
zapěly oslavnou píseň.
Po přehlídce Spolku válečných veteránů
následoval odchod do hostince „U Lípy“,
kde bylo podáváno malé pohoštění. Po
krátkém uvítacím projevu byli hosté seznámeni se zněním pozdravného telegramu,
adresovaného císařské kanceláři a s textem
přímluvného dopisu vedoucího úřadu
pana Müllera z „Müllersheime“. Potom
následovalo uvedení hudebních skladeb
v přednesu smíšeného pěveckého sboru a
sólistů.
Svěřených úkolů se příkladně zhostili
pánové Schmidt, Juppe, Bernt, Zenker,
Klepáč, Posselt a Elstner. Zvláštního zdůraznění si zaslouží znamenité provedení

I. houslového koncertu „David“ panem
Berntem s klavírním doprovodem pana
učitele Schmidta.
Na závěr zprávy nelze opomenout zásluhy starosty obce pana Schmidta, který
přípravě akce věnoval veliké úsilí a které
bylo vysoce oceněno.
Památník byl pořízen z finančních

prostředků Spolku válečných veteránů,
příspěvku od obce a dobrovolných příspěvků pana setníka Elstnera - 50 K, pana
faráře P. Gerrissena a čestného člena pana
Wenzela z Rychnova – každý 10 K.
J. Smolková
Pramen: Státní okresní archiv Jablonec nad
Nisou

Poklady z půdy
Na půdě domu čp. 58 v Alšovicích se po mnoha letech nalezl tento milý dopis (zřejmě
koncept), určený Jirkovi. Podle rukopisu začínající školák, přesto text bezchybný.
Milý Jirko,
nejprve Tě všichni zdravíme a
často
na Tebe vzpomínáme.
Stýská se nám už po Tobě.
Měli jsme tady dětský ples.
Dostali jsme při něm samé
dobroty.
Natancovali jsme se až až.
Oslavovali jsme v sokolovně též
narozeniny
pana presidenta T.G.Masaryka.
Bylo to pěkné.
A potom si představ, u nás v
domě je obecný úřad.
Ještě jednou Tě zdravíme a těšíme se
už na shledanou ve škole.
Tvůj spolužák
Emil
Halama.
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