DUBEN 2014 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Vítání občánků  Informace z Kittelova muzea  Velikonoční, májové a červnové
akce v obci  Czech POINT na OÚ  Co nového u hasičů a lyžařů  Na cestách: Tatry a Višňová

Úvodní slovo starostky a místostarosty

Vážení a milí spoluobčané, opět uběhl
jeden rok a je zde rok další, poslední v tomto volebním období. V předcházejících
zpravodajích jsme vás průběžně informovali o dění v obci a proto se vrátíme jen
k těm nejdůležitějším projektům a záměrům pro rok 2014.
Projekt „Záchrana Kittelova domu“
v Krásné by měl v letošním roce pokračovat položením střešní krytiny včetně
klempířských prvků. Z ministerstva kultury máme prozatím příslib příspěvku ve
výši 900 000 Kč. Chybějící finanční prostředky musíme uvolnit z rezervy obce,
abychom mohli pokrýt celou střechu najednou. Také budeme podávat žádost
o poskytnutí dotace z „Norských fondů“.
Pokud budeme úspěšní, je předpoklad, že
se obnovu Kittelova domu podaří dokončit najednou.
Výstavba hasičské zbrojnice v Huti je
dokončena do fáze kolaudace, která úspěšně proběhla 25. 3. 2014. Zastupitelstvo obce
dne 12. 2. 2014 rozhodlo o odstoupení od
Smlouvy o dílo s firmou HELIOS BAU,
spol. s r.o., protože firma přes všechny
urgence a výzvy nedokončila dílo v termínu a nepředala ho v bezvadném stavu.
Dále jsme zjistili, že proti tomuto dodavateli bylo vedeno u Krajského soudu v Praze insolvenční řízení a ke dni 7. 3. 2014 byl
na něho vyhlášen úpadek. V těchto dnech
připravujeme podklady pro nové řízení na
dodavatele, který za nevyplacené finanční
prostředky na stavbě provede opravy a
nedodělky.
Nyní pár informací o rozšíření drobných
služeb občanům. Určitě jste si všimli nových klecí, umístěných na stanovištích
s tříděným odpadem na Dolní Černé Studnici, v Huti a Krásné, které by vám měly
usnadnit uložení tříděného odpadu bez
dojíždění k obecnímu úřadu.
Na obecním úřadě jsme zajistili novou
službu, Czech POINT, kterou po dlouhých
letech rádi uvítáte. Nemusíte za touto
službou již dojíždět do města nebo jiných
obcí.

V DPS Alšovice jsme provedli napojení
na zemní plyn a v současné době se pracuje na napojení objektu Alšovice čp. 13.
V Huti 169 se připravuje dokumentace
k napojení.
Zde bych se chtěla omluvit za špatnou
formulaci v minulém zpravodaji při vyhodnocení plynofikace, a to v části, ve
které jsem od nákladů na celkovou etapu
odečetla náklady na výstavbu plynofikace
v Krásné, kterou financovalo RWE. Obci
to sice přineslo finanční výhodu, že jsme
akci neplatili z našich prostředků, ale nelze
je odečíst z nákladů. Z mé strany to bylo
myšleno obrazně a pro vaši informovanost. Pokud to někteří pochopili jinak, tak
se ještě jednou omlouvám.
V současné době obec nemůže realizovat
finančně nákladné opravy a rekonstrukce
zchátralých bytových a nebytových domů.
Rozhodli jsme se provést alespoň ty nejpotřebnější opravy a údržbu. V objektu
Bratříkov čp. 100 je umístěna pošta a vzhledem k tomu, že ji navštěvuje mnoho z nás,

nechali jsme opravit část čelní zdi, včetně
vchodu. Dále plánujeme výměnu oken
v Huti čp. 169 a bylo by potřeba vyměnit
okna i v objektu Alšovice čp. 13 a na
obecním úřadu, který nám nedělá dobrou
vizitku.
Letos bychom konečně chtěli po několika letech zrealizovat rekonstrukci kotelny
v MŠ pravděpodobně s přechodem na
plynový kotel. Současný stav kotelny je
bez rekonstrukce již neudržitelný.
Na Krásné u hřbitova se připravuje prodloužení vodovodního řadu, včetně tří
přípojek. Projekt je ve fázi přípravy výběrového řízení. Dále se administrativně
dokončuje další projekt na položení vodovodního řadu pro nové stavební parcely
nad pilou na Krásné, včetně možnosti
napojení již prodaných stavebních parcel.
Vzhledem k finanční náročnosti dvou velkých projektů - hasičské zbrojnice v Huti
a Kittelova domu - bude omezeno zahájení dalších z plánovaných akcí.
Dokončení na str. 2

Jaro je období plné vůní, barev a dobré nálady. Přejeme
vám krásné jarní dny plné sluníčka a hodně pohody.
Kolektiv OÚ

Úvodní slovo

Ze zastupitelstva obce

Dokončení ze str. 1
Na příští rok bychom měli připravit plán
na celkové opravy místních komunikací
v obci dle jejich stavu a naléhavosti. Za
zmínku také stojí informace o zahájení
přípravné dokumentace na projekt
„Multifunkční hřiště v Pěnčíně“.
To je asi vše, o čem jsme vás chtěli informovat. Jsme si vědomi, že by bylo potřeba
pro obec udělat ještě více a možná mnohem důležitějšího, ale vše se za čtyřleté
volební období nestihne. Současné zastupitelstvo se muselo v první řadě vypořádat
s pokračováním projektů Kittelův dům a
hasičská zbrojnice v Huti. Jsou to projekty
velké, finančně náročné a vzhledem
k dlouhodobé rozestavěnosti nebylo jednoduché v nich pokračovat tak, abychom
nemuseli čelit v některých případech i
neadekvátní kritice některých jedinců ke
špatnému postupu při pokračování výstavby. O tom, jak skutečně vše proběhlo
a dopadlo nebo dopadne, si určitě uděláte
závěry sami.
Nebylo to jednoduché období, ale nikdy
nebudu litovat, že jsem do toho nelehkého
boje vstoupila a mohla pro obec něco vykonat. Jsem přesvědčena, že se určitě najde
někdo, kdo naopak naši prácí vyhodnotí
kladně.
Přejeme vám krásné a pohodové prožití svátků velikonočních, hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

27. 11. 2013, 18. 12. 2013 a 12. 2. 2014

Krátce...
Příští uzávěrka
Další vydání Pěnčínského zpravodaje
bude již číslem předvolebním. Na podzim
tohoto roku proběhnou nové volby do
obecního zastupitelstva. Všechny kandidující strany budou mít možnost se vyjádřit na jednu stranu A4, kde mohou
představit své programy a kandidáty.
Uzávěrka tohoto čísla bude 10. září 2014.

Za obsah odpovídá autor
Po vydání prosincového zpravodaje jsem
byla písemně požádána p. Lubošem Kunderou, abych uvedla na pravou míru vyjádření p. Pavla Šourka. Do článků zaslaných k uveřejnění nijak nezasahujeme a
nezodpovídáme za jejich obsah.
Vladimíra Paldusová, starostka

Ještě k článku Pět minut
po dvanácté z č. 12/2013
Můj článek měl posloužit k seznámení se
stavem budovy Kittelova domu široké
veřejnosti a posunout k dalším jednáním
směřujícím k záchraně a obnově kulturní
památky.
Pavel Šourek

 ZO bere na vědomí předloženou zprávu
finančního výboru obce Pěnčín k vzneseným připomínkám ze dne 19. 11. 2013,
včetně doporučení schválení rozpočtu obce
Pěnčín na rok 2014 v původní podobě.
 ZO projednalo vznesené připomínky ze
dne 19. 11. 2013 k vyvěšenému návrhu
rozpočtu obce Pěnčín na rok 2014.
 ZO schvaluje doplnění rozpočtu obce
Pěnčín na rok 2014 o text v paragrafu 8124
„Neuhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků“. V paragrafu 8115 „Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech“.
 ZO schvaluje schodkový rozpočet obce
Pěnčín na rok 2014:
Příjmy : 18 897 000,- Kč
Výdaje : 18 897 000,- Kč
 ZO schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo mezi obcí Pěnčín a Helios Bau s.r.o.
na zakázku „Dostavba hasičské zbrojnice
Pěnčín – Huť“, která se týká změny plateb
faktur do výše 85 % a zbylých 15% bude
fakturováno po předání a převzetí bezvadného díla.
 ZO bere na vědomí informace o prodeji
ppč. 378/6 k.ú. Jistebsko.
 ZO projednalo stav napadení Kittelova
domu dřevomorkou a návrhy Ing. Horové
na její likvidaci.
 ZO schvaluje prodej ppč. 340/11 k.ú.
Huť o výměře 473 m2 Martinu Kořínkovi
za cenu 97 160 Kč dle znaleckého posudku
č. 03150 – 0230 A/2013.
 ZO schvaluje výstavbu prodloužení
vodovodního řadu pro ppč. 378/6 k.ú.
Jistebsko v roce 2014 a ukládá starostce
zajistit výběrové řízení na dodavatele
stavby v roce 2014.
 ZO schvaluje uzavření budoucích smluv
o zřízení věcných břemen na prodloužení
vodovodního řadu pro ppč. 378/6 k.ú.
Jistebsko mezi obcí Pěnčín, Severočeskou
vodárenskou společností a.s., obcí Maršovice, p. Zdeňkem Pěničkou a Ing. Pavlem
Honců na tyto parcely:
ppč. 775/1 a 376 /1 k.ú. Maršovice – obec
Maršovice, jednorázová částka 1 000 Kč,
ppč. 374/1 k.ú. Maršovice – p. Zdeněk
Pěnička, jednorázová částka 1 000 Kč,
st.p. 221 k.ú. Jistebsko – Ing. Pavel Honců,
jednorázová částka 1 000 Kč.
 ZO schvaluje vstup obce Pěnčín do Místní
akční skupiny Achát (dříve Turnovsko).
 ZO schvaluje zařazení ppč. 858/1 k.ú.
Huť do návrhu územního plánu obce
Pěnčín do plochy smíšené obytné za účelem
budoucí výstavby rodinného domu na
základě žádosti manželů Bednaříkových.
 ZO bere na vědomí informace o dostavbě
hasičské zbrojnice v Huti.
 ZO neschvaluje změny v odměňování
členů zastupitelstva v souladu s nařízením
vlády od 1. 2. 2014 následovně:

člen – 540 Kč
předseda výboru – 1 300 Kč
člen výboru 1 060 Kč
 ZO schvaluje prodej ppč 378/6 k.ú.
Jistebsko o výměře 5 316 m 2 za cenu
1 701 120 Kč manželům Borkovi a Nině
Nechanickým a pověřuje starostku podepsáním kupní smlouvy.
 ZO schvaluje dohodu mezi obcí Pěnčín
a manželi Borkem a Ninou Nechanickými,
ve které se obec zavazuje zajistit přivedení veřejného vodovodu na hranici pozemku 378/6 k.ú. Jistebsko ze strany komunikace na ppč. 802/2 k.ú. Jistebsko.
 ZO schvaluje prodej ppč. 420/11 o výměře 667 m2 a ppč. 434/17 o výměře 380 m2,
vše v k.ú. Jistebsko, p. Pavlu Lachovi za
cenu dle znaleckého posudku ve výši
152 180 Kč a pověřuje starostku k podpisu
kupní smlouvy.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 190/4,
k.ú. Huť, o výměře 67 m2.
 ZO schvaluje umístění retardéru u domu
Pěnčín čp. 59 a na Krásné u čp. 81.
 ZO schvaluje podání žádosti o grant na
projekt Kittelův dům v Krásné z Fondů
EHP Programu CZ 06 kulturní dědictví a
současné umění (pracovně zvané Norské
fondy), se spoluúčastí obce ve výši 20%
z vlastních a jiných zdrojů.
 ZO rozhodlo o odstoupení od Smlouvy
o dílo č. H2130014 – „Dostavba hasičské
zbrojnice Pěnčín – Huť“, a to podle jejího
článku XI. odst. 2 písm. a) a c) v souladu
s ustanovením § 344 a násl. obchodního
zákoníku.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 45933/14 mezi
obcí Pěnčín a RWE GasNet, s.r.o., na plynárenské zařízení „Rekonstrukce STL/
NTL Pěnčín-Maršovice“ za jednorázovou
úplatu za zřízení věcného břemene ve výši
93 700 Kč a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO bere na vědomí žádost o finanční
příspěvek na akci „Hasičské slavnosti
Litoměřice 2014“ a pověřuje starostku
jejím dořešením.
 ZO bere na vědomí žádost pana Roberta Hübela o převedení bytu čp. Huť 169
na jeho osobu jako nájemce s tím, že by od
ledna platil nájemné a uhradil dlužnou
částku na neuhrazeném nájemném.
 ZO schvaluje vyřazení automobilu Škoda PICK UP, VIN TMBEFF673Y52566879
z majetku obce Pěnčín a provedení ekologické likvidace.
 ZO bere na vědomí informaci finančního
výboru o provedené kontrole čerpání
finančních příspěvků TJ Sokol Huť a FC
Pěnčín.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta
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Czech POINT již i na našem obecním úřadě
Obecní úřad Pěnčín
vydává nově prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy - pracoviště Czech
POINT na požádání ověřené výstupy z
informačních systémů veřejné správy
(dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Ověřeným výstupem
se rozumí listina, která vznikla úplným
převodem výpisu z ISVS z elektronické do
listinné podoby. Taková listina vydaná
Obecním úřadem Pěnčín je veřejnou listinou.
Obecní úřad Pěnčín vydává ověřené výstupy z níže uvedených evidencí ISVS
(elektronicky vedených evidencí, rejstříků,
seznamů):
1) výpisy z Katastru nemovitostí
(veřejná evidence)
2) výpisy z Rejstříku živnostenského

podnikání - veřejná část
(veřejná evidence)
3) výpisy z Obchodního rejstříku
(veřejná evidence)
4) výpisy z Rejstříku trestů
(neveřejná evidence)
5) výpisy bodového hodnocení řidiče
(neveřejná evidence)
6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (veřejná evidence)
7) výpisy z Registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH
(Informačního systému odpadového
hospodářství - neveřejná evidence)
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku
(veřejná evidence)
9) žádosti o zřízení datové schránky
10) oznámení o zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových
11) autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu
12) autorizovaná konverze na žádost z elektronické do listinné podoby dokumentu

Obecní úřad Pěnčín ve spolupráci
s Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
Sbírku použitého ošacení
a veškerého elektroodpadu
 Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme

ELEKTROODPAD:
 Ledničky, pračky, televize, počítače a jinou elektroniku.

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
Řeznictví Pavel Šourek, Pěnčín 29
Ve dnech 14. 4. 2014 – 28. 4. 2014
Pondělí - Pátek 7.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Sobota - Neděle 8.00 – 10.00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.
Po dohodě je možné zajistit odvoz elektroodpadu a ošacení
Telefon: 724 314 735 – Bernat, 724 005 038 - Šourek

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat Obecnímu
úřadu v Pěnčíně za krásný dárek, který
jsem obdržela k mému životnímu jubileu.
Velice mě to potěšilo.
Marta Maturová, Bratříkov

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, nově sběrný
box na pytle s tříděným odpadem
 Dolní Černá Studnice ART GLASS,
nově sběrný box na pytle
s tříděným odpadem
 Krásná – u autobusové zastávky
U Kaštanu, nově sběrný box
na pytle s tříděným odpadem
 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 OÚ Pěnčín lze vyzvednout
pytle na tento odpad. Naplněné pytle
dovezete k OÚ. Při naplnění stavu se
hromadně objednává vývoz přes
svozovou firmu Marius Pedersen.
Do osad obce, které jsou dále od OÚ
Pěnčín, jsme nově umístili sběrné
klece na pytle s tříděným odpadem,
aby občané nemuseli nasbírané pytle
složitě vozit na OÚ.
Sběr použitého textilu: Sběrný kontejner na textil je umístěn před restaurací Dřevěnka, Pěnčín vedle dalších
kontejnerů na tříděný sběr.
Na OÚ 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, nově i použité lineární
zářivky od 60 cm.
 Drobné elektrospotřebiče a elektrozařízení.

Děkujeme, že třídíte.
TŘÍDĚNÍ JE ZDARMA.
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„Co zase máš?“
Zase něco mám. Úvodník prosincového
vydání zpravodaje vyznívá velice optimisticky. Trochu jsem se však zamyslel nad
čísly, která jsou uvedena k plynofikaci 4.
etapy v obci. Informace napsané říkají, že
vše dopadlo vlastně dobře. Má to však své
ALE. Místo proklamované, již tak mizerné
dotace 5,3 mil. Kč na poslední etapu plynofikace, obec totiž získala jen 3,7 mil Kč.
Nerozumím vyjádření, že se podařilo
jednáním s RWE plynofikovat nad rámec
akce „Kozí stezku“, čímž se celá akce
zlevnila. Když jsem si vzal tužku a papír,
napsal si jednotlivé položky a provedl
součty a odečty, vyšel mi jiný výsledek,
než je uvedeno v úvodníku zpravodaje.
Protože jsem se mohl zmýlit, provedl jsem
součty několikrát, ani jednou jsem nedošel
k číslům, která jsem si přečetl. Myslím si,
že prostá aritmetika zde zkrátka nefunguje… Jestli jsem ovšem vyúčtování nepochopil dobře, což je taky jedna možnost,
pak ale tedy nechápu v konfrontaci s určitými fakty některé položky v obecním
rozpočtu z let 2013 a 2014. Prostě tady něco
nehraje!
Za posledních dvacet let nebyla zima
k stavebníkům tak příznivá, jako letos. Ale
stavbu HZ v Huti se nepodařilo dokončit
v termínu, který byl podepsán ve Smlouvě
o dílo. Na konci února 2014, tedy tři měsíce po závazném termínu, je dílo stále nekompletní, uspěchaná kolaudace skončila
fiaskem. Práce, které byly provedeny a
zaplaceny, jsou nekvalitní. Když nebude
venku velká zima a nebude se muset topit,
možná chvíli poteče i teplá voda. Topný
systém je často nefunkční, doslova zfušovaný a když náhodou funguje, je pohled
na elektroměr jen pro silné nervy. A to
letošní zima je spíše studenější podzim.
Budova je bohužel zatím v nepouživatelném stavu, ono je totiž zfušováno skoro
vše. Jak se bude tento problém řešit dále?
Teď již opravdu není mnoho času. Kdo je
zodpovědný za to, že byla v neveřejném
výběrovém řízení vybrána tato dodavatelská firma, která má již delší dobu mezi
lidmi ve stavebnictví jen ty nejhorší reference? Kdo a jak prověřoval požadované
doklady, které tato firma předložila ve své
nabídce při výběrovém řízení? Počínali by
si stejně ti zastupitelé, kteří takto rozhodli, kdyby se jednalo o jejich soukromé finanční prostředky? Toto jsou totiž přímé
následky špatných rozhodnutí některých
zastupitelů, která až diktátorsky učinili jak
při výběrovém řízení, tak jako změny před
dokončením stavby neodbornými úpravami projektu. Toto jsou důsledky diletantských rozhodnutí, proti kterým jsem
marně vystupoval a za námitky, které jsem
donekonečna vznášel, vysvětloval a dokladoval, jsem byl peskován a pomlouván.

Argumenty a tvrzení v úvodníku prosincového zpravodaje, týkající se průběhu
výstavby HZ Huť, jsou uvedeny polopravdivě, nepřesně a neodpovídají reálnému
časovému průběhu.
Když jsem v minulém článku psal, že se
v budoucnu dočkáme i pomlouvačných
slov k další realizované a „zděděné“ akci,
tedy Kittelova domu, ani ve snu mě nenapadlo, že se již tento názor objeví na stejné
straně, stejného vydání zpravodaje, jako
tato moje prognóza. Pan zastupitel Šourek
informuje své voliče, jak je pohoršen kvalitou prací na Kittelově domě. O tomto
problému a jeho vývoji po zveřejnění ve
zpravodaji budete doufám informováni na
jiném místě tohoto vydání. Během několika následných dnů, po vydání prosincového zpravodaje, jsem předal příslušné
dokumenty a vyjádření za dodavatele,
doplněné vyjádřením znalce k tomuto
článku, paní starostce a panu místostarostovi. Bylo mi přislíbeno, že tyto dokumenty budou v následném čísle zpravodaje
obce zveřejněny. Další pokračování smyšleností a bohapusté šikany toho, kdo si
dovolí nedržet „hubu a krok“, nastalo
hned na prvním zastupitelstvu v roce 2014
z úst pana Suchého.
Nikdy jsem se netajil svým patriotismem
k Huti, jedním dechem jsem ale dodával,
že si plně uvědomuju, že Huť je součástí
obce Pěnčín. V době, kdy jsem vykonával
mandát zastupitele, jsem činil vždy plně
v kontextu tohoto faktu. Proto mě velice
uráží, když mi předseda FV řekne, že on
osobně by do Hutě nejraději nedal ani
korunu, protože je to vesnice k ničemu.
Dotýká se mě, když slyším o výrocích

příznivců a voličů „ Sdružení za inovaci a
prosperitu Pěnčína“, kteří hlásají, že Huť
už dávno měla být zavezena hnojem!!!
Dámy a pánové, v minulých vydáních
zpravodajů jste si mnohokráte přečetli, že
pro ostré slovo nejdu daleko, je to pravda.
Nikdy jsem si na nic nehrál a nepřetvařoval se. Ale takovéto výroky, které někteří
lidé prohlašují veřejně o ostatních vesnicích v obci, bych si nedovolil ani potichu
myslet! Proč není panu místostarostovi zle
z těchto řečí, nebo z řečí, které se vedly na
vánočním večírku zastupitelů???
Dámy a pánové, smyslem mých článků
za poslední dva roky bylo jediné. Až dojde
k naplnění skutečností, které jsem předpovídal a veřejně říkal, aby ti, co řídili obec
v tomto volebním období, museli přijmout
odpovědnost za svá rozhodnutí, činy a
nesvalili vše na výmluvy, že to jinak udělat nešlo. Za tento stav, ve kterém se obec
Pěnčín nachází, je zodpovědná převážná
část současných zastupitelů. Opravdu
muselo dojít vše tak daleko? Mnoho problémů šlo vyřešit jinak a také se jinak řešit
rozhodně měly! Jenže hlavní problém byl
ten, že jinak a lépe to současní mocní řešit
nechtěli. Byli plně poplatní populismu a
svým našeptávačům. Rozhodnutí měla být
učiněna především v zájmu prováděných
akcí, ve prospěch obce a ne pro uspokojení ega, msty, závisti a ambicí některých
lidí. Kolik zastupitelů, kteří rozhodovali,
najde tolik cti a přihlásí se k zodpovědnosti
za současný stav?
Dámy a pánové, toto je moje zamyšlení
nad tím, co veřejně říkám a za čím si plně
stojím. Je opravdu vše, co říkám, jen lež?
Luboš Kundera

Prohlášení firmy KRABB
V listopadovém čísle Pěnčínského zpravodaje 2013 vyšel článek, „Pět minut po
dvanácté“, jehož autorem je zastupitel pan
Šourek. Tento článek je plný nepřesností,
polopravd a hlavně absolutně laických
názorů bez jakýchkoli odborných podkladů. Je zcela zřejmé, že cílem tohoto článku
bylo pomluvit v očích veřejnosti jak firmu
Krabb, která práce na rekonstrukci
Kittelova domu provádí, tak jednatele a
majitele firmy.
Proti tendenčnímu článku, jehož autorovi chybí jak znalosti, tak objektivita, se
firma Krabb zcela kategoricky ohrazuje.
Firma vždy postupovala dle projektové
dokumentace a zadání objednavatele,
všechny práce byly provedeny kvalitně
s vysokou řemeslnou odborností.
Firma Krabb, spol. s r.o., ihned po zveřejnění článku si nechala vypracovat
„Vyjádření k článku“ od ing. Ivany Horové,

která prováděla mykologický průzkum
plodnic dřevomorky domácí v srpnu 2013
na Kittelově domě. Ing. Horová je mimo
jiné i soudní znalkyní pro provádění truhlářských a tesařských prací. V dokumentu
ing. Horové je jasně uvedeno, že firma
Krabb nenese vinu na výskytu této dřevokazné houby na objektu a mimo jiné konstatuje, že tesařské práce včetně detailů
byly provedeny správně. K vysoké odborné kvalitě provedení tesařských prací se
pochvalně vyjádřil i Mgr. Jiroušek, který
prováděl prvozásahové práce na sanaci
této houby v říjnu 2013 na Kittelově domě.
Vyjádření Ing. Horové bylo ihned po vypracování předáno starostce obce Pěnčín
paní Paldusové, která obdržela rovněž
názor pana Mgr. Jirouška.
KRABB, spol. s r.o.,
jednatel společnosti Luboš KUNDERA
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Vítání občánků ze dne 22. 11. 2013

V pátek 22. listopadu 2013 jsme přivítali do naší obce nové občánky. Zleva sedící: Anna Tvrdíková - Jistebsko, Tereza
Šetková – Jistebsko, Matyáš Bureš – D. Č. Studnice, Viktorie Landsingerová – Huť; Zleva stojící: Tereza Hujerová – Huť,
Daniel Hradečný – Jistebsko, Hugo Kolek – D. Č. Studnice, Valentýna Kůtová – Bratříkov. Přejeme všem novým
občánkům, ať se jim v jejich životě daří a rodičům mnoho nezapomenutelných a krásných zážitků a okamžiků.

Obrázek namaloval Pavel Halama.

Děti z MŠ Pěnčín nám v tento slavnostní den zarecitovaly a zazpívaly pod
vedením paní ředitelky Hany Hornové.
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MŠ a ZŠ Pěnčín
Podání žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ BERUŠKA
proběhne dne 2. 5. 2014 (pátek) v budově MŠ Pěnčín 62
od 8.00 do 11.30 hodin.
Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 1. 4. 2014 na OÚ Pěnčín či v MŠ.
Kritéria k přijímání dětí:
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Pěnčín,
468 21 Bratříkov, které ke dni 1. 9. 2014 dovrší věk 3 let, za splnění následujících
kritérií:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Dítě, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává anebo se od 1. 9. 2014
bude vzdělávat.
3. Děti podle věku, z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově
starších.
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
Hana Hornová, ředitelka MŠ

Anička Hartlová, 3. tř. - Paní starostka

Ochrana životního prostředí - úvaha
Životní prostředí je tvořeno prostředím
přírodním, sociálním i kulturním. Jedná
se o prostředí, ve kterém žijeme. Vlivem
člověka je životní prostředí ničeno, proto
je nutné, abychom učinili kroky, které ho
budou chránit.
Jak je příroda zničená? Lidstvo ničí
všechny cenné zdroje, znečišťuje ovzduší,
vodu, těží nerosty, kácí pralesy, zejména
ty deštné, vyčerpává všechny neobnovitelné zdroje. Jaký dopad na přírodu může
mít odpad, který svévolně vyhodíme do
lesa? Běžný igelitový sáček se v přírodě
rozkládá asi 25 let, nedopalek cigarety 20
let a skleněné střepy se samovolně nerozloží nikdy. Nemyslíte si, že by bylo lepší
udělat si vycházku ke kontejnerům, které

jsou určeny pro tyto odpady? Já si myslím,
že ano.
Jak můžeme přírodu chránit? Často
v médiích slýcháme o emisních limitech
továren. Když člověk používá hromadnou
dopravu, určitě životnímu prostředí
pomáhá víc, než si myslí. Pokud budeme
třídit odpady, díky recyklaci můžeme
látky opětovně využívat.
Za vztah k životnímu prostředí je zodpovědný každý z nás. Pokud se nebudeme
vymlouvat, můžeme snadno přispět k
ochraně životního prostředí. Pokud ne,
budeme se za pár let koupat v odpadcích
a prakticky tu nebude možno žít. Svým
postojem můžeme ovlivnit i své kamarády.
Jindřich Pala, 9. třída

Kniha je zahrada
do kapsy?
No, každý asi zná ten pocit, kdy by chtěl
jen ticho, věnovat se své oblíbené činnosti
nebo prostě jenom uniknout. Někteří lidé
si jednoduše lehnou a pustí si naplno do
uší svou oblíbenou muziku a jiní se zase
soustředí na jednu věc, ať už je to sport
nebo hraní videoher. Každý si unikne, jak
je to pro něj nejlepší. Já si vytáhnu svou
zahradu - knížku. Láskyplně pohladím její
desky a radostně ji otevřu. Přede mnou se
otevírají dveře do mé tiché zahrady.
Vdechnu důvěrně známou vůni starého
papíru a začnu číst, pomalu se nořím do
hlubokého příběhu. Hlouběji a hlouběji.
Dostávám se tak hluboko, že zapomínám,
kde jsem. V nose mě zašimrá omamná
vůně rozkvetlých květin. Vím, že už jsem
tam. Stojím před branou. Pátrám v myšlenkách, hledajíc klíč. Mám ho! Brána se
otevře a já vidím známé místo … zahradu.
Vejdu dovnitř a v každé pestrobarevné
květině zahlédnu kousek příběhu. Žádný
list ani květ není úplně stejný, koneckonců
ani příběhy a knihy nejsou stejné. Jdu po
tajemné oblázkové pěšince lemované záhony pestrých květin, některé z nich ani
nepoznávám. Nakonec dorazím na mýtinku osvětlenou teplými slunečními paprsky. Na kraji mýtiny začíná malý hvozd. V
dálce slyším šumění potůčku. Najednou
mýtina začne ožívat, z květů vylézají prapodivné bytůstky. Jsem potichu, ani nedutám. Vnímám každou vteřinku. Každá
květina má svůj příběh, každá opatruje
svou knihu. To, co vidím, mi vykouzlí
úsměv na tváři. Zaslechnu hlas. Bytosti se
schovají, ale hlas je čím dál hlasitější. Někdo na mě volá. Vím, že se musím vrátit,
tak pomaloučku odcházím. Naposledy se
ohlédnu, zda něco neuvidím, ale mýtina
zůstává tichá. V duchu řeknu sbohem a
zavřu bránu. Zamrkám a zjišťuji, že jsem
zpět ve svém pokoji.
S úsměvem zavřu knížku, naposledy
zavzpomínám a vrátím se zpět do svého
života.
Tereza Vodičková, 8. třída

Nakreslila K. Balatková
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Masopust na Krásné
Masopustní neděle, která se tradičně
slavila a opět slaví před Popeleční středou,
jíž začíná čtyřicetidenní postní období,
tentokrát vyšla na neděli 2. března. Občanské sdružení Krásnohled navázalo na
předloňskou úspěšnou veselici a kolem
nedělního poledne mohli sousedé a kolemjdoucí spatřit v kittlovském areálu maškarní průvod doprovázený kytarou,
tamburínou, flétnami a rachtadly. V průvodu maškar nesměla chybět bába s nůší,
žid s pytlem, ženich s nevěstou, cikánka,
pirátská kumpanie, bílá paní, luční víly,
kuchař i nádražák či nejrůznější zvířecí
masky, kterými se vyzdobily především
děti.
Účast byla hojná, o mnoho víc by se nás
už na faru nevešlo. V průběhu dopoledne
si děti mohly vyrobit pořádné rachtadlo či
doladit masku. Zručné cikánce ani surrealistické květině neunikl mnohý dospělác-

ký obličej. Jejich šikovné ruce dotvořily
obličejovými barvami to, co se nestihlo
doma. Kuchyně voněla tradičními masopustními dobrotami. Nechyběla jelita a
jitrnice, z hrnce se linula vůně prdelačky,
děti si pochutnávaly na vdolkách a koláčích. Počasí bylo jarní, sluníčko hřálo, a tak
mnozí ještě po skončení akce poseděli na
lavičce před farou a vzpomínali, jaké to
bylo předloni, když mrzlo tak třeskutě, že
na faře zamrzla voda a jídelnu se podařilo
vyhřát na „slušivých“ 10 stupňů.
Mgr. Hana Atonínová Hegerová,
předsedkyně o.s. Krásnohled
www.krasnohled.blogspot.cz

Nejbližší akce o. s. Krásnohled:
Velikonoce na Krásné
(13. dubna 10.00 – 16.00 neděle)
Den dětí na Krásné
(1. června 10.00 – 16.00 neděle)

2EþDQVNpVGUXåHQt.UiVQRKOHG9iV]YHQDWUDGLþQt

Velikonoce
na Krásné
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Pouť sv. Josefa
na Krásné 1. 5. 2014
9.30 Zahájení poutě na faře:
Výstava děl fotokroužku dětí ZŠ Pěnčín, Davis Szalay sculptures - umělecké zpracování kovů, interaktivní výstava prací Jaroslavy Balatkové a jejích
přátel, prodejní výstava uměleckého
skla atelieru rodiny Olivových.
Armillaria - ČSOP:
tvůrčí dílnička, povídání o přírodě,
prodej knížek, semínek, pohlednic infomateriály.
10.00 Slavnostní poutní Mše svatá
v kostele sv. Josefa celebrovaná P.
Františkem SchitteremOPraem., farářem z Přepeř u Turnova, hudební
doprovod H. Lau a J. Klokočníková.
10.30 1. pohádka Divadélka z půdy
pana Pešána.
11.00 Kittelův dům - otevření a zpřístupnění: První komentovaná prohlídka Burku - historie, současnost, budoucnost. Mgr. Jan Sedlák a Richard
Hűbel.
11.15 pěvecký sbor GENERACE
GOSPEL CHOIR z Jablonce n. N.
12.00 Kittelovo muzeum: slavnostní
zahájení páté sezóny: Tajemství slavnostní křest novinky Kitl, velká
bylinková soutěž o Kitl Syrob.
12.30 Zpívánky Divadélka z půdy
13.00 Huntířovský smíšený pěvecký
sbor - Mgr. Věra Paldusová.
13.30 Kombinovaný koncert Mgr.
Klokočníkové, jejích žáků a smyčcového kvarteta Ad libitum.
13.30 2. pohádka Divadélka z půdy.
14.00 Kytarový koncert studenta
konzervatoře Pardubice Vojtěcha
Jelánka.
14.30 Folklórní soubor Nisanka
z Jablonce nad Nisou - pásmo tanců,
říkadel a písniček.
15.15 Smíšený pěvecký sbor Janáček
z Jablonce nad Nisou s Jabloneckou
píšťalkou.
Po celou dobu poutě je možné zakoupit si levné domácí a stylové občerstvení ve farské kuchyni, u hasičů, ve
stáncích Kitl s.r.o. a Kozí farmy Pěnčín,
na posezení jste vítáni všude. Koníčci
paní Šeflové budou vozit děti na louce
nasd kostelem.
Případná změna programu je vyhrazena.
Doprava: v 8.40 hodin je odjezd autobusu ze Železného Brodu - z Malého
náměstí přes Těpeře, Alšovice, Pěnčín
s obvyklými autobusovými zastávkami.
Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děk. železnobrodského, Kitl s.r.o., Krásnohled, Armillaria, Výletní areál Pěnčín.
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Kittelovo muzeum na Krásné v roce 2014

Kdo byl tajemný doktor Kittel?
Málokterá postava je opředena tolika
mýty a pověstmi jako Jan Josef Antonín
Eleazar Kittel (1704 - 1783), slavný lékař a
léčitel z pomezí Jizerských hor, Krkonoš a
Českého ráje. Výborně léčil, přijímal pacienty až z daleké Vídně nebo Prahy, staral
se o místní šlechtu i chudé horaly. Císař
Josef II. ho osobně navštívil v jeho domě.
Léčitelské úspěchy byly tak velké, že se
v Čechách o lidech na smrt nemocných
říkalo: „tomu ani Kittel nepomůže“. Ze
soukromých peněz vybudoval nejen svůj
obrovský dům zvaný „Burk“, ale i přilehlý kostel, školu či faru. Jeho současníci si
neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a
slávu vysvětlit jinak než tím, že zaprodal
svoji duši ďáblu.
O Kittelově muzeu
Muzeum se nachází v domě č.p. 11,
který leží mezi Burkem a kostelem sv.
Josefa. Expozice je zaměřena nejen na život
a léčení pověstného doktora Kittela, ale i
na historii Kittelovska, lidového léčitelství,
bylinkářství a dobového bydlení. Mezi
největší lákadla patří například alchymistická Kittelova pracovna nebo replika tzv.
Smržovského grimoáru, čarodějné knihy
připisované právě Kittelovi.
V muzeu se lze dozvědět řadu rad a
informací z dob našich babiček z oblasti
vaření, pečení, bylinkářství, vyšívání,
praní nebo výroby skleněných šperků.
Vidět lze také expozice věnované řemeslům či škole našich předků.
Necelý kilometr od budovy Kittelova
muzea probíhala v době kamenné (5500
let před n.l.) těžba a zpracování kamene
na výrobu pravěkých sekerek. Ty byly
tehdy významným obchodním artiklem
po celé Evropě. V muzeu je sekerkám
věnovaná samostatná expozice.
V prodejně muzea mohou návštěvníci
zakoupit mnoho Kittelovských suvenýrů
– medicinální vína a sirupy Kitl, turistické
známky, magnetky, knihy o Kittelovi a
další.

Akce konané v muzeu
v roce 2014
1. 5. 2014 – Tradiční Kittelovská pouť
(9 - 17 hod.), viz str. 7.
 První den letošního roku, kdy je muzeum
otevřeno - představení novinek muzea.
 Tajemství - křest novinky Kit a soutěž
o Kitl Syrob.
 Zpřístupnění Kittelova domu s komentářem – v 11 a ve 14 hod.
21. 6. 2014 – Svatojánské slavnosti
(10 - 24 hod.)
 Přes den akce pro všechny příchozí,
dílničky pro děti, řada překvapení, po
celou dobu oheň před muzeem, opékání
buřtů.
 Evropský den hudby – muzicírování
pod širým nebem.

 Den českých pánů – poprava českých
pánů v roce 1621 – připomínka největšího
českého hudebníka té doby, jednoho z
popravených – Kryštofa Haranta z Polžic
a Bezdružic.
 Letní slunovrat – připomenutí pohanských tradic
 Sekáč 2014 – soutěž v sekání trávy pro
všechny příchozí.
 Svatojánská noc – připomenutí tradic,
vyprávění, svatojánské kvítí, víly a divoženky, půlnoční meditace.
 Prohlídka muzea při svíčkách – jako
půlnoční překvapení.
26. 7. 2014 - Den pravěkých sekerek
(10 - 18 hod.)
Ukázky výroby nástrojů z kamene „železivce“, který byl před 7500 lety těžen a
zpracováván nedaleko od muzea. Ve své
době byly místní sekerky významným a
vyhledávaným obchodním artiklem po

celé Evropě, byly nalezeny až v Porýní,
severní Itálii nebo na jižní Moravě.
Prohlídka místa nálezů těžby.
28. 9. 2014 - neděle - máme otevřeno
naposledy v letošním roce - každý
návštěvník dostane horký nápoj Kitl.

Kittelovo muzeum na Krásné - Pěnčíně
Krásná č.p. 11, 46821 Pěnčín
GPS: 50°41‘41‘‘N, 15°12‘53‘‘E
tel. +420 602 175 116
tel. +420 725 414 415
otevírací doba:
květen, červen a září o víkendech,
červenec a srpen denně,
vždy od 10.00 do 18.00
www.kittel.cz

Byliny z Kittelovy apatyky
1. Světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana)

Světlík lékařský je jedna z nejdůležitějších bylin, kterou doktor Kittel v na Šumburku v polovině 18. století používal. Díky
operacím a rozličné léčbě očí patřil k průkopníkům v tomto oboru. Kromě světlíku
mu významným způsobem pomáhala také
místní voda, na kterou nedal dopustit (o ní
třeba někdy příště).
Světlík lékařský často roste na loukách,
pasekách a při okraji lesů. Dává přednost
zásaditému prostředí a má rád čisté spodní vody. I proto ho v přírodě v současnosti ubývá. Na místech, kde se vyskytuje, se
hojně rozrůstá, i když se jedná jen o malou
rostlinku, která však svou krásou rozveseluje okolí na konci letní sezóny až do
podzimu. Světlík je jednoletá rostlina,
která má lodyhu asi čtvrt metru vysokou,
bohatě olistěnou, měkce pýřitou a větvenou. Listy mají zašpičatělý tvar a jsou ostře
pilované.
Květy jsou bílé nebo žlutě nebo lehce
fialové. Na spodu okvětního plátku se
nachází typická žlutá skvrna. Světlík lékařský kvete v červenci a v srpnu a jeho
plodem je podlouhlá klínovitá tobolka. Jak
jeho název napovídá, je světlík lékařský
bylinkou očí. Již starověké národy ho používaly k léčbě všelijakých očních chorob.
Dodnes je to jeho hlavní použití. Dokáže
totiž pomoci při všech očních nemocech.
Droga také pomáhá při snižování krevního
tlaku, příznivě ovlivňuje trávení a bolesti
v žaludku a střevech, tlumí suchý kašel při
průduškových katarech a můžeme ji použít jako posilující prostředek při vyčerpanosti, bolestech hlavy, nespavosti a hysterii. Používáme ho jak zevně tak i vnitřně.

Hlavní účinnou látkou této bylinky je
aukubin, který má protizánětlivý a antibakteriální účinek. Dále ještě obsahuje
třísloviny, hořčiny, pryskyřici, silice, oleje,
flavonoidy, kyselinu kávovou, z minerálních látek hořčík a měď.

Zevní použití:
Při vnějším používání oplachujeme oči
silným odvarem ze světlíku nebo přikládáme obklady. Musíme však dbát na to,
abychom odvar pečlivě přecedili, nejlépe
přes plátýnko, jinak by mohly zbytky
drogy oči podráždit. Pomáhá při zánětu
spojivek, zahnisání, slzení, ječném zrnu,
zarudnutí při alergických reakcích, podráždění, šedém i zeleném zákalu, zánětu
duhovky i přepracovanosti očí.
Pokračování na str. 9
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Byliny z Kittelovy
apatyky
Pokračování ze str. 8
Velké účinky projevuje i při světloplachosti. Tyto výplachy jsou vhodné i k doléčení pooperačních stavů k doléčení a
regeneraci očí.
Světlík lékařský se hodí i do bylinných
směsí:
 Při šedém a zeleném zákalu: smícháme
listy maliníku s natí světlíku lékařského
v poměru 4:1. Ze směsi připravíme asi 3
minuty vařený odvar (1 lžíci směsi přelijeme 1 dcl vroucí vody a vaříme 3 minuty,
poté dobře scedíme), necháme zchladit na
tělesnou teplotu a poté několikrát denně
pečlivě vyplachujeme oči. Tato kůra by
měla trvat nejméně 2 měsíce.
 Při ostatních očních potížích: smícháme
květ měsíčku, květ heřmánku, plod fenyklu se světlíkem v poměru 1:1:1:2 (postupujeme stejně jako nahoře) a používáme
k výplachům očí. Tyto výplachy bychom
měli dělat pravidelně tak 14 dní, abychom
předešli recidivě.
 Zevně můžeme použít světlíkové obklady
i na hnisavé kožní infekce.
Vnitřní použití:
Vnitřní používání obvykle doplňuje
léčbu zevní – tedy výplachy a obklady
světlíkem lékařským. Čaj z této bylinky při
vnitřním užívání zlepšuje zrak. Má příznivé účinky na žaludek, protože snižuje
jeho kyselost a tak působí preventivně
proti vzniku vředů. Prospívá při duševní
vyčerpanosti, migrénám, nespavosti a
celkové únavě.
Světlík lékařský můžeme míchat do
bylinných směsí, které ještě zvýší jeho
účinnost:
 Při léčbě trávicího ústrojí: smícháme
světlík lékařský s natí benediktu či oddenkem puškvorce v poměru 1:1. Užíváme
okolo 6 týdnů.
 Při bronchitidě: je osvědčená kombinace bylin ze světlíku lékařského a kořene
proskurníku v poměru 1:1. Užíváme dle
potíží.
 Při duševní vyčerpanosti: smícháme
světlík s vřesem nebo sypaným zeleným
čajem v poměru 1:1. Čaj pijeme dle potíží.
 Při migrénách: smícháme světlík s ženšenem v poměru 1:1.
 Čaj ze světlíku lékařského se může
použít i k posilování paměti.

Sbor dobrovolných hasičů Jistebsko pořádá

Pálení čarodějnic
s lampiónovým průvodem od kostela sv. Josefa v Krásné

sobota 26. dubna 2014
Odchod průvodu: v 19:00 hod. od kostela
Místo konání a zapálení ohně: u hřbitova v Krásné
po příchodu lampiónového průvodu
19 - 23 hod. hudební vystoupení skupiny LESSYHO WOHEŇ
Malý ohňostroj: od 21.00 do 21.15 hodin
Občerstvení zajištěno! Tradiční dršťková polévka!
Srdečně zveme a těšíme se na vás!

Světlík lékařský nemá žádné výrazné
nežádoucí účinky a proto jej můžeme
používat k léčbě i v těhotenství a při kojení. Droga je vhodná k zevnímu použití již
pro novorozence.
Sepsal Richard Hübel
Zdroj:
Mičánkvá, Lejnar – Léčivé rostliny;
Grygárková – Byliny.
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Zimní sezóna lyžařů ze Sokola Skuhrov
Právě skončila zima, jejíž podobu já ani
ti dříve narození nepamatujeme. Přes nedostatek sněhu se uskutečnily lyžařské
závody. Především ty s vyšším kvalitativním koeficientem. Jednalo se o závody
Poháru Libereckého kraje, Českého poháru a Mistrovství České republiky žactva.
Naši nejmladší nejvíce doplatili na nepřízeň paní Zimy. Přes naši veškerou
snahu se do přípravy na sněhu dostali
sporadicky. Skrovné sněhové nabídky
jsme využili k jejich lyžařskému rozvoji
v prostoru okolí kříže nad Skuhrovem.
Drobotinou s prkýnky se to vždy jen hemžilo. Trpělivým učitelem se ukázal Pepa
Večerník za vydatné pomoci Michala Nikodýma. Škoda, že sněhová pokrývka
vydržela jen krátkou dobu. Přesto nás v
kategorii „přípravka“ úspěšně reprezentovala Radka Nikodýmová a Honza Zurynek
Seriál závodů pod názvem Pohár Libereckého kraje byl určen pro starší a mladší žactvo. Děvčata a chlapci nás reprezentovali, seč jim síly stačily. Zásah vyšší moci
(nemoci) nám tentokrát nedovolil, abychom v soutěži malých oddílů (kluby a
oddíly bez sportovních tříd) brali pomyslnou medaili. Nebudu hodnotit jednotlivé závody. Ale přece jen malé shrnutí.
Nejúspěšnějšími sběrateli bodů pro družstvo byli: Kačka Nagyová – 41 bodů, Kája
Hübnerová – 38 bodů, Jakub Dusil – 35
bodů, Denisa Nikodýmová - 29 bodů,
Tomáš Preissler – 27 bodů, Matěj Bernat
– 26 bodů. Hojným dílem do klubové
pokladnice bodů přispěli i naši nejstarší.
Své kvality prokázali v závodech Českého
poháru a mistrovství ČR.
Na začátku sezóny nejlepší formu prokázala Kája Dusilová. Ta si ve dvou krajských kvalifikačních závodech vybojovala
účast na Zimní olympiádě dětí. Úspěch je
o to větší, že se mohla kvalifikovat pouze
dvě děvčata. ZOD hostil kraj Vysočina.
V areálu SK Nové Město na Moravě v běhu
klasickou technikou vybojovala 8. místo.
Výrazně přidala v běhu volnou technikou
a o pár vteřin přišla o bronzovou medaili.
Vše si vynahradila v závodě štafet, v němž
spolu s kamarádkami získala pro Liberecký
kraj zlatou medaili.
Na konci ledna se konal na Mísečkách
první závod Českého poháru. Ve sprintu
se dařilo Honzovi Dubskému, když se
umístil na výborném 11. místě. Obdobně
se dařilo v závodě volnou technikou na 3,5
km Pepovi Nagymu. V něm obsadil hodnotné 15. místo. Pro Honzu Dubského a
Vadyma Riskha bylo 25. respektive 24.
místo startem do úspěšné sezony.
V půli února hostil Vimperk závodníky
- účastníky MČR žactva - v areálu Vodník.
Na programu byl v pátek sprint volnou
technikou. Všichni naši závodníci postou-

Karolína Dusilová na trati mistrovství republiky ve Vimperku

Naši reprezentanti na mistrovství republiky staršího žactva.

Po závodech Českého poháru v Jablonci nad Nisou
pili z kvalifikace do čtvrtfinálových rozběhů. Nejdál se dostal Honza Dubský, kterému patřilo 10. místo. V sobotním závodě
klasickou technikou překvapil, a to především sám sebe, vynikajícím 9. místem.
Zaskvěl se i Vadym Riskho, když obsadil
12. místo. Dobře si počínal i Pepino Nagy,
když mu po prodělaném nachlazení
patřilo 19. místo.

Smůlu si vybrala Kája Dusilová. V průběhu závodu se pohybovala zhruba na 10.
místě. V samotném závěru závodu ji však
zradil materiál. Vytrhla vázání, závod
dokončila na jedné lyži a skončila na 20.
místě.
V nedělní štafetě naši chlapci, podobně
jako loni, startovali v čistě oddílové štafetě
Pokračování na str. 11
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Zimní sezóna lyžařů . . .
Pokračování ze str. 10
Sokol Skuhrov. Složení – první úsek Vadym Riskho. Dobře rozjel a předával
v balíku závodníků na 5. místě. Druhý
úsek Honza Dubský v nebývalém tempu
předával v kontaktu s třetí a čtvrtou štafetou na druhém místě. Třetí úsek Pepino
Nagy. Měl nesmírně těžký úkol, když
proti němu jeli nejúspěšnější ze závodu
jednotlivců. Medailisté Jirouš, Dufek a
bramborový Kocian. Dojel v závěsu za
Dufkem (štafeta Libereckého kraje) na
nepopulárním místě – čtvrtý. Pro naše
chlapce i nás trenéry se to rovná zlatu.
Zrekapituluji: 1. místo oddílová Šumavan
Vimperk, 2. místo oddílová SKI Jilemnice,
3. místo kombinovaná Libereckého kraje
(Ski Jablonec, Tj Semily) a čtvrté místo
Sokol Skuhrov. Moc pěkně se na to dívá.
Malý vesnický oddíl mezi baštami běžeckého lyžování v Česku. Jak Vimperk, tak
Jilemnice disponují SCM (sportovní centrum mládeže při sportovním gymnáziu,
sportovní střediska – sportovní třídy).
Stejně jako Jablonečtí, kteří se neodvážili
postavit samostatnou oddílovou štafetu, i
když lidi v soutěži na to měli.
Ve štafetě děvčat byla naše reprezentantka Kája Dusilová nominovaná do první
štafety libereckého kraje společně s Bárou
Antošovou ze Ski Jablonec a Luckou Honzejkovou z Josefova Dolu. V kategorii dívek nebyla situace k vytváření oddílových
štafet příznivá. V podstatě jsme z toho my
i Kája vytěžili bronzovou medaili. Tak
tolik k veleúspěšnému vystoupení našich
lyžníků na mistrovství ČR.
Ještě nás čekal poslední závod ČP a talentované mládeže. K tomu se na sobotu
a neděli 8. a 9. března sjeli z celé republiky
kluby a oddíly do Jablonce nad Nisou.
Obětaví pořadatelé vytvořili na kolečku
v Břízkách dvoukilometrový okruh ze
zásob „umělého“ sněhu.
V soutěži talentů se představila děvčata Denisa Nikodýmová, Vanesa Hecko a
z chlapců Tomáš Preissler. Všichni podali
v závodech výkony na hranici svých současných možností. Denisa 20. místo (z Libereckého kraje 10.) a 17. místo (7.), Vanesa 27. místo (12) a 33. místo (13.). A zástupce chlapců Tomáš obsadil 14. místo (6.) a
18. místo (7).
Pro starší žactvo se tento jablonecký
závod započítával do seriálu ČP. Do závodu pro nemoc nemohl nastoupit Pepa
Nagy. Chlapci, stejně jako dívky, závodili
na 4 km klasicky a v neděli 2 km volnou
technikou.Vadym Riskho se prezentoval
10. místem v klasice a 11. místem volnou
technikou. Excelentní výkon předvedl
Honza Dubský. V nejlepších výsledcích
sezóny byl dvakrát na malém podiu –

6. místo. No a konečně výsledek naší
dámy. Kája Dusilová na klasice 12. místo.
V neděli vybuchla BOMBA – Kája 2 km
volnou technikou BRONZOVÁ medaile.
Abychom numeralizaci učinili zadost.
V soutěži smíšených družstev žactva nás
reprezentovali tři chlapci a jedna dívka
ročníku narození 2000. Do soutěže se započítávají i výsledky ročníku narození
2001. Závodníci této věkové kategorie nám
chybí.
Vadym, Honza, Pepino a Kája v rámci
České republiky obsadili 11. místo ziskem
256 bodů. Před námi se umístili, s klidným
srdcem mohu říci pouze, Vimperk, Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Teplice, Jeseník, Nové Město na Moravě a Trutnov. Ti všichni mají pro tuto
věkovou skupinu zázemí sportovních tříd
a profesionálních trenérů. Trochu nás zaskočil Josefův Důl. Ti mají vynikající Lucii
Honzejkovou, ale na rozdíl od nás mají i
závodníky ročníku narození 2001, a to
docela dobré.
Pokud sečteme pouze body závodníků
narozených v roce 2000, tak už před našimi mladými reprezentanty zůstane jen
Šumavan Vimperk, SKI Jablonec, SKI Jilemnice a Dukla Liberec. Máme tedy pátý
nejúspěšnější tým v republice.
Tito úspěšní závoďáci jsou žáky Základní školy v Pěnčíně. Protože se pravidelně
zajímáme i o výsledky jejich školního
snažení, víme, že ani po této stránce nemají
problémy.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval
všem, kteří nás, lyžaře, jakýmkoliv způsobem podporují. Ať již to jsou obecní úřady
Pěnčín, Skuhrov nebo firmy Výletní areál
Pěnčín, Večerník s.r.o., Penzion Krásná,
T.J. Sokol Skuhrov, Camp Aamino Staré
Splavy, Železářství Bradáč, Medaile
Blažek, Mouting Bernat dekorativ, Pneu
Hnídek, M.O.A.S. Lučany.
Veliký dík patří všem našim dobrovolným trenérům, kteří téměř všechen volný
čas věnují práci s dětmi. Jsou to u přípravky Pepa Večerník a Michal Nikodým.
Starší žactvo, které nás tak úspěšně reprezentovalo, vede Hedvika Dusilová. Mladší žactvo vede Dana Vavřačová a Tomáš
Preissler. Ten si letos zkusil Vasův běh ve
Švédsku. Na devadesátikilometrovém
maratonu se sešlo 15 800 závodníků. Tomáš dosáhl 5213. místa za 7,37.06 hodin.
Takže nejen trenér, ale i ohromný vzor pro
naši omladinu.
Informace o dalším dění v oddíle najdete
na stránkách Sokola Skuhrov
Informaci poskytl vedoucí trenér
lyžařského oddílu Sokol Skuhrov
Vladimír Hušek

Z činnosti
dobrovolných
hasičů Pěnčín
Považujeme za správné seznámit spoluobčany obce s životem dobrovolných
hasičů v Pěnčíně v roce 2013.
Členská základna má celkem padesát
členů, z toho je čtrnáct žen. Nejsme výjezdovou jednotkou, a proto život ve sboru
je zaměřen na požární sport a společenské
akce. Dokončili jsme venkovní opravu
hasičárny, výměnu vrat a dveří. Jelikož
jsme od roku 1945 nevlastnili žádné motorové vozidlo, tak jsme se rozhodli opravit starou Škodu 1203, která slouží pro
potřebu sboru, a na kterou jsme vynaložili nemalé prostředky.
Tradicí je pálení čarodějnic a lampionový průvod, kde je připraveno občerstvení
a pěkný ohňostroj. Velká účast občanů
svědčí o tom, že vynaložená snaha nebyla
marná. Tímto zveme na pálení čarodějnic
30. 4. 2014 v 19 hodin na hřišti.
Již po několik let pořádáme oslavu dětského dne. Za spolupráce mateřské školky
jsou pro děti připraveny soutěže a jejich
snažení je odměněno cenami a občerstvením.
Jedenkráte za rok pořádáme zájezd.
Navštívili jsme Lednici, Valtice, Valtické
podzemí a Mikulov. Večer byl spojen
s prohlídkou vinných sklepů a ochutnávkou vín, občerstvením a posezením s výbornou cimbálovkou.
Ani na jubilanty našeho sboru nezapomínáme, předáme jim malý dárek.
Děkujeme za spolupráci OÚ Pěnčín,
mateřské školce Pěnčín, FK Pěnčín, SDH
Jistebsko, SDH Bratříkov, panu Kunzemu
a nejmenovaným sponzorům.
V roce 2015 oslavíme osmdesát let
založení českého hasičského sboru na
Pěnčíně.
Starosta SDH Pěnčín
Hladký Ladislav

Opravená hasičárna v Pěnčíně.
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Tradiční akce bratříkovských hasičů
Opět po roce ožila Bratříkovská sokolovna pořádáním tradičních akcí SDH
Bratříkov. Nejprve v pátek 7. 3. 2014 hasičským plesem se zabijačkovou kuchyní
a v sobotu 8. 3. 2014 dětským maškarním
karnevalem. Hlavním lákadlem plesu byla
jilemnická kapela Koneckonců, bohatá
tombola, vlastnoručně vyrobené zabijačkové dobroty a nově taneční vystoupení…

Na dětském karnevalu jsme se pokusili
zpestřit program krátkou scénkou o Jeníčkovi a Mařence. Děti měly za úkol osvobodit Jeníčka a Mařenku ze spárů čarodějnice a jejího pomocníka. Za odměnu si
mohly uloupnout perník z chaloupky.
Největší radost z osvobození měl asi malý
Kubík, na fotce vidíte jak brečel, když mu
Ježibaba zavřela tátu - Jeníčka do chlívku.
Na závěr jsme na jevišti rozpoutali sněhovou bitvu, tak trochu náhražku za letošní
nevydařenou zimu z pohledu dětí.
Děkuji touto cestou všem sponzorům,
kteří nám přispěli darem do tomboly.
Nesmím taky zapomenout poděkovat
všem členům sboru, kteří se aktivně zapojili do příprav a pořádání plesu s dětským
maškarním karnevalem.
Pavel Šourek
Foto: Petr Šourek ml.

Namaloval Štěpán Dubský

TJ Sokol Alšovice vás srdečně zve
na

4. ALŠOVSKÝ
JARMAREČEK
31. května 2014
od 14 hodin
STÁNKOVÝ PRODEJ
cukrovinky, suvenýry,
skleněné figurky,
dřevěné hračky...
ATRAKCE PRO DĚTI
projížďka na koních, balónky,
lukostřelba, vláček, chůdy...

od 16 hodin
živá hudba:
Kapelníci
Buřtíky z udírny, masíčko na grilu,
bramboráky, kořalička,
vínečko červené i bílé,
pivečko chlazené,
vstupné dobrovolné!
Za nepříznivého počasí se akce
koná v sokolovně!

!!! PŘIJĎTE POBEJT !!!
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Vysoké Tatry – Kriváň double 2014
Náš bivak pod Malým Kriváněm
Minulý rok jsme v početné grupě (až
moc veselé) absolvovali takzvané brojleří
Tatry. Jednalo se o výlet do Tater, kdy jsme
vylezli v Tatranské Lomnici z vlaku a
nejdřív ze všeho jsme se šli ubytovat
k Martě (skvělé levné osvědčené ubytování). Oficiální důvod bylo počasí. Samozřejmě, že jsme měli stany, samozřejmě, že
jsme měli plány jít do hor, ale po brutální
kalbě v hospodě v Praze a pokračování
v nočním vlaku nás hlavy bolely tak, že
jsme nebyli ničeho schopni. Tak jsme celé
dopoledne po příjezdu do Tater prochrápali. Pak následovala pro změnu hospoda,
lanovka na Lomničák, kde jsme kvůli
počasí stejně prakticky nic neviděli, pro
velký úspěch znovu hospoda, večer nejlepší diskotéka v Tatrách – Humno. Druhý
den nemlich to samé – teda bez toho Lomničáku. Třetí den pomlázka… No, zkrátka
letos jsme si řekli, že takhle rozhodně
NE!
Příprava v pražské putice byla střídmá,
ve vlaku jsme se hezky vyspinkali a v 6.30
ve Štrbě všichni tři vypadáme, že fakt
máme našlápnuto. Náladu nám na Štrbském plese nekazí ani vlezlá zima a mlha.
Za hodinku jsme na Jamském plese a šněrujeme si to vzhůru po modré nejprve lesem, později klečemi a nakonec zcela bez
vegetace přímo pod suťovisko Malého
Kriváně. Tady nám navíc vlévá do žil
optimismus i občasná díra v mracích. Sem
tam vidíme na západě Roháče a na východe Sedielkovou kopu. Na začátku strmého
stoupání na Malý Kriváň necháváme své
batohy na kameni a dále pokračujeme
nalehko. Přeci jen je to první den a na fyzičce to je znát. Do kopce funíme jak lokomotivy. V sedle mezi Kriváni se k nám
přidávají dva kamzíci. Na závěrečný výšvih bereme mačky a po pár krocích si
klepu na čelo, proč jsme s nimi nešli už
odspodu, jde to přeci jen líp. Bohužel viditelnost je teď konstantně pouze na pár
desítek metrů. Ve 14.00 se dostáváme na
vrchol Slovenské národní hory. Teplo a
mlha, výhledy žádné. Sbíháme dolů pod
Malý Kriváň k batohům a přemýšlíme, co
dál.
Chvíli zvažujeme, jestli se nevydáme
přes Važeckou dolinu traverzem pod Sedielkovu kopu, tam přespat a ráno se
překulit přes sedlo do Furkotské doliny.
Jelikož už je kolem šestnácté hodiny, viditelnost mizerná a pravděpodobnost pomalého a nudného postupu přes zasněžené
kleče vysoká, nakonec se rozhodujeme, že
stany si postavíme přímo zde pod Malým
Kriváněm a zítra se uvidí. Já si stavím svůj
fungl nový Jurek Dome 2.
Už v noci se začíná potvrzovat slibná
předpověď počasí. Přituhlo a oblačnost

odešla. Ráno nás vítá naprosto perfektní
slunečná obloha. Tohle je za odměnu, pro
tohle jezdíme do hor! Na západě se kocháme pohledem na zasněžené Roháče, přímo
pod námi je moře mraků ze kterých na jihu
vylézá hradba Nízkých Tater. Ani nám
netrvá moc dlouho, abychom zavrhli původní plány přechodu do Furkotské doliny, protože bychom se dost dlouho plácali v hlubokém sněhu a klečích ve stínu.
Rychle se shodujeme, že si Kriváň dáme
ještě jednou, tentokrát s jistotou úžasných
výhledů.
Na rozdíl od včerejška stoupáme výrazně rychleji, nadopováni sluncem. Na vrcholu to opravdu stojí za to, udělali jsme
dobře. Dva Slováci na snowboardu – pro
mě dost nepochopitelně – sjíždí JZ srázy
Kriváně, borci. I ta vrcholová Plzeň chutná
dnes líp. Když sbíháme dolů ke stanům,

tak se několik mraků snaží zakrýt slunce,
ale po pár chvílích slunce vyhrává i tento
poslední boj. Balíme stany a sestupujeme
stejnou cestou přes Jamské pleso na Štrbské pleso, kde jsme lehce po 16.00. Takticky si necháváme ujet vlak do Tatranské
Lomnice, abychom měli důvod dát si
pivko a večeři tady.
Navečer se přesouváme do Lomnice a
ubytováváme se v námi odzkoušeném
privátu, kde jsme minulý rok zadrhli na
celý víkend. Večer probíhá standardně na
diskotéce v Humnu a další den už jen
zlehka procházka na Bilíkovu chatu a večerním vlakem do Čech. První test nového
stanu vyšel na výbornou, stejně jako celý
výlet.
Příjemný jarní čas všem občanům
Pěnčína, zvláště pak Huťákům, přeje
Zdenda Bouda z Hutě
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Zákaznická linka 723 55 88 99
Jak to funguje:
1.
2.
3.
4.
5.

Poptáváte zboží nebo službu pro Vaši firmu
či domácnost?
Máte zcela jasnou a konkrétní představu, co chcete?
Zadejte si poptávku do systému UniAukce.cz
a VYDRAŽTE ji.
Dodavatelé Vám budou v eAukci sami předkládat
své cenové nabídky.
Vy si pak jen vyberete tu nejvhodnější,
resp. nejlevnější.

Je to velmi jednoduché, že…? 

10 důvodů, proč používat systém UniAukce.cz
1.
2.
3.
4.
5.

Získáte NEJLEPŠÍ CENY NA TRHU.
Jednoduché a transparentní srovnání cen.
Zadání poptávky je ZCELA ZDARMA.
Neplatíte žádné paušální poplatky.
V eAukci je vytvořeno velmi silné konkurenční
prostředí.
6. Zašleme Vaši poptávku všem vhodným
dodavatelům.
7. Pro dodavatele zajistíme nové obchodní příležitosti
a rovný přístup k nim.
8. Všechny poptávky jsou našimi pracovníky
telefonicky ověřovány.
9. Se získanými informacemi a daty zacházíme
v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.
10. Zákaznická podpora – každý pracovní den
od 8:00 do 17:00 hod.

Zákazníci chtějí mít možnost si jednoduše porovnat ceny za zboží nebo služby a vybrat si vždy ty cenově
nejvýhodnější bez ohledu na to, jaký dodavatel je nabízí.
Zákaznická linka: 723 55 88 99
E-mail: info@uniaukce.cz
WEB:
www.uniaukce.cz
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STUDIO 4U
Kadeřnictví

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.
PÉČE: NATURE TECH - Ojedinělá
léčebná řada problematiky vlasu a
pokožky hlavy, narušené vlasy, lupy,
padání vlasů, detoxikace...
STYLING: večerní, společenské,
svatební účesy.

!!! Pozor !!! Pozor !!! Pozor !!!
Jako každý rok nabízíme

Jarní slevy
Ledvického hnědého uhlí
Ledvice ořech 1, zrnitost 20 - 40 mm, cena 310 Kč/q
Ledvice ořech 2, zrnitost 10 - 20 mm, cena 275 Kč/q
Brikety německo Lužické „REKORD 2“, cena 485 Kč/q
Nově máme rozšířen sortiment o dřevěné brikety.
Ceny jsou včetně daně z pevných paliv, DPH
a dopravy do 15 km, možnost skládání pásovým dopravníkem
o délce 4 m. Při odběru nad 60 q možnost slevy po dohodě.
Slevy platí do odvolání.
Objednávky je možné provést na tel.: 724 086 019
Email: autodoprava.dolensky@seznam.cz

Kosmetika

Od základních kosmetických ošetření
po speciální programy problematiky
pleti, aplikace speciálních masek,
obkladů, sér a kyselin dle problematiky.

Vizážistika

Typologie, poradenství, líčení.
Poradenství a kurzy líčení, prodej
dekorativní kosmetiky.

Proměny

Kompletní proměny (kadeřnictví,
kosmetika, vizážistka)
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

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
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Poznáváme svůj kraj
V našem Zpravodaji si můžeme přečíst zajímavé příspěvky, popisující cestování po dalekých a dá se říci i exotických krajích. Díváme-li
se více do dáli, nevidíme často to, co nám leží
u nohou. Proto jsem se rozhodla v několika
částech trochu přiblížit kraj, který je nám nejblíže a ke kterému geograficky patříme, a to kraj
Liberecký. Je svým způsobem jedinečný – můžeme v něm obsáhnout velkou část Krkonoš,
téměř celý Český ráj, zvláštní krásy Českolipska, celé Jizerské hory z jižní i severní strany a
v neposlední řadě malebné Podkrkonoší.
Ráda bych vám představila turisticky poněkud opomíjenou oblast - Frýdlantsko. Už neplatí představa, že je to část spíše zanedbávaná.
Přesvědčila jsem se o opaku. Všechna místa jsou
velmi dobře dostupná i od nás z Pěnčínska.
Veřejná hromadná doprava je na dobré úrovni
a lze se bez velkých problémů s použitím autobusu do Jablonce nad Nisou a dále vlakem do
Liberce s přestupem směrem na Frýdlant dostat
do mnoha zajímavých míst. Na kterékoliv zastávce vlaku vystoupíme, vždy máme možnost
delších či kratších výletů po dobře značených
turistických cestách.

CESTA DO VIŠŇOVÉ
(aneb Krajinou na hraně
i na hranici)
Nádraží leží asi kilometr od středu obce
na hranici s Polskem. Dojdete-li ke kostelu
sv. Ducha, ležícímu na vyvýšenině nad
středem obce, jste prakticky jednou nohou
v České republice, druhou nohou v Polsku.
Višňovou zdobí několik staveb hornolužické lidové hrázděné a podstávkové
architektury. Úžasný soubor takových
hrázděných domů nás čeká ve vesnici
s krásným pojmenováním Víska, která jako
jedna z devíti vesnic administrativně náleží k obci Višňová. Leží nejvýše po toku řeky
Smědé a tam v roce 2010 nejvíce udeřila
povodeň. Valící se voda sem snesla spoustu povodňového materiálu – stromy, automobily, zbořené domy. Jistě své o tom vědí
naši hasiči, kteří v této oblasti několik
dnů pomáhali místním občanům v boji
s přírodou.
Nad Vískou nápor splavených kmenů
nevydržel jez a když stromy sjely do řeky,
zabarikádovaly a posléze strhly most.
Obrovská masa a neuvěřitelná vodní síla
se opřela o domy, z nichž mnohé jsou v památkové péči. Rychlost nástupu katastrofy
byla nečekaná a drtivá. Kmeny bouraly
stěny domů jako obrovská beranidla.

A tehdy se statečně ujal své role dub
lesní (Quercus robur), uváděný na obecní
mapě Dominantních stromů jako „Dub
ochránce“ a 7. 8. 2010 se svým mohutným
kmenem (obvod 428 cm, výška 20 m)
postavil proti nájezdu splavovaného materiálu. Přestože utrpěl četná zranění,
odolal a nepadl. Domy za ním mu vděčí
za to, že ještě stojí. Ne všechny domy měly
takové štěstí. Na střeše jednoho z domů
čekali na svou záchranu starší manželé se
svým psem. Nejen záchranářům, ale i
tomuto dubu vděčí za svůj život. Hradba
naplavenin, kterou strom udržel, se později jen stěží dala rozebrat a zlikvidovat.
Obec Višňová přihlásila tento dub do
ankety „Strom roku“. Zvítězil nejen v Libereckém kraji, ale i v celorepublikovém
kole a nyní soutěží o své místo na slunci
v kole evropském (pozn. JD: kde se umístil na pátém místě).
Vraťme se však do našeho výchozího
bodu u železniční zastávky Višňová. Několik metrů od nádraží ve směru příjezdu
vlaku je odbočka vpravo po zelené značce, která nás povede krásnými lužními
lesy na náhorní planinu s nově vysázenou
alejí jeřabin. Odtud je krásný výhled na
Jizerské hory z jiné strany, než ze které
jsme zvyklí je vídat. Projdeme malou
usedlost V Poli a dalším lužním lesem
dojdeme k zádumčivému rybníku Dubák.
Tam ještě uvidíme menší úsek meandrů
řeky Smědé a pastvinami nás značka

dovede k železniční stanici Černousy.
Odtud opět dojedeme pohodlným vlakem
do Liberce, přestoupíme na Jablonec nad
Nisou a autobusem do Pěnčína. Domů se
vrátíme určitě s dobrým pocitem, že jsme
poznali méně navštěvovaný kout našeho
Libereckého kraje.
V příští části bych se ještě ráda vrátila
do těchto míst, kde jsem poznala zajímavé
a statečné lidi.
J. Smolková

Kresba neznámého autora z roku 1943.
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