Červen 2008 – ZDARMA
V tomto čísle: úvodní slovo starosty l ze zastupitelstva obce l stavba kanalizace l veřejné osvětlení l sportovní
a další akce v Pěnčíně l ze školy a mateřské školy l zásady první pomoci l a další

O plynofikaci, stavbách čistíren odpadních vod a dalších projektech
Vážení spoluobčané, dva měsíce ve
funkci starosty je sice krátký časový úsek,
ale pokusím se, abych vám předal co nejpřesnější informace. V tomto prázdninovém vydání obecního zpravodaje vás chci
informovat o současném dění v naší obci,
probíhajících i připravovaných akcích.
Největšími projekty, které se v současné
době připravují, jsou projekty na plynofikaci obce a kořenové čistírny odpadních
vod. Projekt na plynofikaci je připravován
v rozsahu schváleném zastupitelstvem v roce 2007. To znamená rozvedení
hlavních řadů do center všech částí obce
– Huť, Bratříkov, Alšovice, Jistebsko, Krásná. Nejpodstatnějším bodem jsou v této
fázi akce souhlasy majitelů pozemků dotčených stavbou. Bohužel v současné době
chybí ještě řada podepsaných smluv ze
stran občanů o právu provést stavbu, a
proto není možné podniknout další kroky
související s plynofikací obce. V případě
jakýchkoliv nejasností se obraťte na obecní úřad, rádi pomůžeme. Dalším nelehkým
úkolem bude získání finančních prostředků, neboť od roku 2004, jak je již mnohým
známo, neexistují žádné dotace na plynofikaci ani od kraje, státu či Evropské unie.
Proto bude velkým úkolem především
vyjednávání se samotnou plynárenskou
společností o jejím podílu a o tom, jak celou
akci přivést do zdárného konce.
Podobnou akcí je vybudování kořenových čistíren odpadních vod. Zde však je
jeden podstatný rozdíl, a to v tom, že je
možno žádat o finanční prostředky. V současné době se připravuje projekt a při
čtení těchto řádků pravděpodobně budete
mít podrobnější informace z veřejné schůze, která se uskuteční 19. 6. 2008. Pro zdar
akce bude zapotřebí maximální podpora
vás a široké veřejnosti a s tím spojené
souhlasy majitelů dotčených pozemků.
Rádi bychom do konce roku 2008 měli
vyřízena veškerá povolení včetně projektu
tak, abychom mohli na počátku roku 2009
zažádat o dotace z Evropské unie.
Dalším projektem s žádostí o dotaci je

Regionální operační program (ROP) na
vybudování zastávek u Dřevěnky v Pěnčíně, včetně dětského hřiště, kde sledujeme
i zlepšení bezpečnostní situace na tomto
nebezpečném místě. Výsledek bychom
měli znát do konce června. Doufejme, že
bude příznivý a že tuto akci bude možné
zrealizovat do konce roku 2008.
V rozběhu je i výběrové řízení na Kittelův dům a věřme, že bude úspěšně vybrána firma na dokončení celé stavby. Z dalších akcí bych rád uvedl postupné opravy
či rekonstrukce čekáren v naší obci, kde je
před dokončením projekt na vybudování
čekárny a stanoviště pro tříděný odpad
v Krásné u hostince U Kaštanu. Dokončena byla úprava plochy před čekárnou na
Dolní Černé Studnici a postupně se připravuje možnost zrealizování čekárny v Alšovicích, směr Jablonec nad Nisou. S novou plochou na tříděný odpad je počítáno
i na Dupandě v blízkosti autobusové
zastávky.
Náročnou akcí, která je v současné době
před dokončením, je celková rekonstrukce
mostku v Huti, který byl v havarijním
stavu. Touto cestou bych rád poděkoval
občanům z této lokality za trpělivost a
pochopení.
Postupně hledáme řešení a připravujeme projekty na rozšíření sítě veřejného
osvětlení k rodinným domům, kde osvětlení chybí, a osvětlení proluk na nebezpečných místech, například v Alšovicích
směrem od Suchých k Sochovým. Zde
budeme řešit i dopravní situaci pravděpodobně dvěma zpomalovacími pásy.
Pravidelnou údržbu si zaslouží i obecní
pozemky včetně ploch hřbitovů a okolí
s postupnými opravami nebezpečně se
rozpadajících zdí a plotů. Během první
poloviny června budou zpracovány rozpočty na opravu a rekonstrukci obecních
komunikací, které bude ještě v letošním
roce možno realizovat v souladu s rozpočtem obce na tyto opravy. Připravován je i
pasport obecních komunikací, kam bychom rádi postupně zahrnuli i veřejné

osvětlení a dopravní značení. V současné
době jsou před dokončením opravy komínů a především vlhkých bytů při DPS
Alšovice, kde bylo nutné zrekonstruovat
podlahy včetně izolací, vlhkých omítek a
vybudování drenáže na odvod vody ze
zadní strany budovy.
Nepříjemnou situací v posledních dnech
měsíce května a počátek dnů měsíce června byla havárie vodovodního řadu, která
postihla prakticky celou oblast naší obce.
Z počátku byla situace ze strany SVČK
především v informovanosti obce a vás
občanů nepříliš dobře organizačně zvládnuta, což se týkalo i zásobování vodou. Na
tyto nedostatky jsem SVČK upozornil
zejména na základě vašich připomínek.
Děkuji a věřím, že jste tuto nenadálou a
nepříjemnou situaci zvládli s patřičným
nadhledem, trpělivostí a porozuměním.
Vážení spoluobčané, je mnoho dalších
věcí, které je nutno řešit a týkají se nás
všech. Jistě jsem mnohé neuvedl, ale rád
uvítám vaše podněty a náměty, které bude
možné projednat a hledat postupná řešení.
Příkladem v letošním roce je aktivní přístup občanů z Dolní Černé Studnice. Děkuji všem spolupracovníkům na obecním
úřadě za jejich pomoc v prvních dnech při
výkonu mé funkce starosty obce a těm,
kteří vykonávají jakoukoliv prospěšnou
pracovní činnost pro obec (například práce v knihovnách, úklid obecních prostor
atd.) a též aktivním zastupitelům, kteří
vědí, co znamená být zastupitelem a co
vám občanům slíbili.
Přeji vám hezkou dovolenou a dětem
krásné prázdniny.
Milan Špika, starosta

Dovolená OÚ Pěnčín

V čase čerpání dovolených v měsících
červenci a srpnu bude na obecním úřadě omezený provoz. Může se stát, že
odpovědného pracovníka nezastihnete.
Děkujeme za pochopení.
oú

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 21. května 2008
l ZO bere na vědomí prodloužení plynovodu Huť k rodinným domům Jiřího
Kliky a Drahomíry Klikové, Huť 44, Josefa Krupky a Věry Krupkové, Huť 77, Mgr.
Zdeňky Palové a Kateřiny Palové, Huť 171,
Ing. Karla Pitro a Jiřiny Pitrové, Huť 142.
Realizace bude uskutečněna pouze v případě, že v rozpočtu obce na rok 2008 budou vyčleněny požadované finanční prostředky. Podíl obce na realizaci byl stanoven na max. 50% ceny díla, bez podílu
plynárenské společnosti.
l ZO po projednání ve finančním výboru
souhlasí s celoročním hospodařením obce
za rok 2007 bez výhrad.
l ZO schvaluje účast předsedy kontrolního výboru na jednání finančního výboru
za účelem projednání finančních výstupů
o jednotlivých akcích.
l ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru a připomínky starosty obce k zasedání finančního výboru. Zastupitelstvo
ukládá předsedovi finančního výboru, aby
zjednal nápravu ve vedení zápisů.
l ZO schvaluje rozpočtové změny dle
přílohy, s připomínkou snížení rozpočtu
pro rok 2009 o 200 000 Kč JSDHO Huť.
l ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení rekonstrukce CAS 25 LIAZ s firmou
KOMET s.r.o. v ceně 1 521 838 Kč.
l ZO schvaluje postupné restaurování
sochy Petra a Pavla a zhotovení sochy
Dobrého pastýře v Bratříkově akademickým sochařem Petrem Roztočilem.
l ZO schvaluje dodatek smlouvy o dílo
na rekonstrukci mostku přes Žernovník
v Huti (etapa II. a III.) za cenu 359 529 Kč
včetně DPH.
l ZO schvaluje přidělení bytů v DPS
Alšovice dle došlých žádostí.
l ZO schvaluje přidělení bytu č. 9 v obecní
budově Huť č. 169 dle došlých žádostí.
l ZO schvaluje prodej obecního pozemku
ppč. 816/1, katastrální území Huť, za cenu
dle znaleckého posudku.
l ZO schvaluje směnu pozemků ppč.
686/2 – 168m2, katastrální území Alšovice
(majitel obec Pěnčín), za ppč.687 a 688/3
– celkem 143m2, katastrální území Alšovice
(majitelé Kuchynka Jiří a Kuchynková
Andrea).
l ZO schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol
Jistebsko z Grantového fondu obce Pěnčín
na rok 2008 ve výši 50 000 Kč + 50 000 Kč
z roku 2007 (dohoda s TJ Sokol Bratříkov)
na částečnou opravu střechy sokolovny
Jistebsko čp. 78 a pověřuje starostu obce
sepsáním smlouvy o poskytnutí dotace.
l ZO schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol
Alšovice z Grantového fondu obce Pěnčín
na rok 2008 ve výši 50 000 Kč na výměnu
krytiny střechy na sokolovně Alšovice čp.
109 a pověřuje starostu obce sepsáním
smlouvy o poskytnutí dotace.
l ZO schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol
Huť z Grantového fondu obce Pěnčín na

rok 2008 ve výši 50 000 Kč na opravu sokolovny Huť čp. 135 a úpravu sportovního
hřiště. Pověřuje starostu obce sepsáním
smlouvy o poskytnutí dotace.
l ZO schvaluje poskytnutí dotace FC
Pěnčín z Grantového fondu obce Pěnčín
na rok 2008 ve výši 50 000 Kč na renovaci
hřiště (nákup osiva, písku, zeminy…).
Pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy
o poskytnutí dotace.
l ZO pověřuje kontrolní komisi obce
Pěnčín závěrečnou kontrolou využití dotací z Grantového fondu obce Pěnčín do
30. listopadu 2008 a předložením zprávy
na jednání zastupitelstva obce dne 3. 12.
2008.
l ZO bere na vědomí zprávu starosty obce
ohledně vyhlášení výběrového řízení na
Kittelův dům v Krásné.
l ZO schvaluje na žádost občanů Dolní
Černé Studnice užívání hřiště na ppč. 330,
katastrální území Jistebsko (majitel obec
Pěnčín), pro sportovní a společenské akce.
Sepsáním dohody o užívání areálu včetně
určení zodpovědné osoby pověřuje zastupitelstvo starostu obce.

l ZO schvaluje konání řádných zastupitelstev obce do konce roku 2008 v termínech 2. 7. 2008, 27. 8. 2008, 15. 10. 2008,
3. 12. 2008.
l ZO schvaluje doplnění finančního
výboru na lichý počet pěti členů s tím,
že volba bude provedena veřejným
hlasováním.
l ZO volí za člena finančního výboru
Richarda Hübela.
l ZO bere na vědomí informaci místostarosty obce ohledně projektu „Revitalizace centrální části obce Pěnčín“, který
obsahuje zřízení autobusové zastávky
Pěnčín – Dřevěnka a vybudování hřiště
pro děti.
l ZO pověřuje starostu obce návrhem
řešení osvětlení k hřbitovu Alšovice a
čerpání vody na hřbitově Alšovice.
l ZO pověřuje starostu obce návrhem
řešení zlepšení bezpečnostní situace na
obecní komunikaci Alšovice u Sochů.
l ZO bere na vědomí petici občanů Alšovic na změnu rozhodnutí povolení závodu
Rally Bohemia 2008, vedoucí přes osadu
Alšovice.
–oú–

Vlastníci rekreačních objektů, máte řádně
označený dům platným domovním číslem?
Nemovitost – rodinný dům či chalupa – se označuje pouze jediným číslem, a to číslem
popisným nebo evidenčním. Nemovitost užívaná k bydlení je označena číslem popisným
a po rekolaudaci na rekreační objekt je v souladu se zákonem číslo popisné zrušeno a
přiděleno nové označení, číslo evidenční. Zjistili jsme, že vlastníci rekreačních objektů
mají v mnoha případech dům chybně označen, a to původním, již zrušeným číslem
popisným, a nově přiděleným číslem evidenčním. Přináší to mnohé zmatky například
při doručování pošty…
Žádáme vlastníky rekreačních nemovitostí, kteří mají na svých budovách obě verze
domovních čísel, aby ponechali pouze správné číslo pod kterým je dům zapsán v katastru nemovitostí, a aby při svých úředních jednáních uváděli na institucích platné
číslo objektu.
–oú–

Krásné slunné léto, příjemnou dovolenou a dobrodružné
prázdniny přeje Obecní úřad v Pěnčíně

Gábinka Masaříková, 5,5 let –
Letní koupání
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Příprava stavby kanalizace v Pěnčíně

Plánovaná výstavba kanalizace a čistíren
odpadních vod v Pěnčíně je velmi rozsáhlá stavba, která se neobejde bez těsné
spolupráce s obyvateli obce, s majiteli rekreačních objektů i objektů občanské vybavenosti v obci. Stavba se bude týkat téměř všech domů v obci snad s výjimkou
samot, k nimž by bylo neúnosně drahé
stavět kanalizační stoku.
Stavba bude téměř jistě spolufinancována
některým z rozvojových fondů. Důležitou
podmínkou ale bývá povinnost stavebníka
(zde obce) zajistit, aby se na vybudované
stoky připojilo určité minimální množství
(obvykle nejméně 80%) domů v území obslouženém stavbou. V tom se může skrývat
nepříjemné úskalí. Proto navrhujeme program spolupráce s občany, který by měl
všem majitelům domů v obci pomoci při
napojení na kanalizaci a maximálně jim
zjednodušit veškerou agendu s přípravou
kanalizačních přípojek spojenou.
Podstatou tohoto programu bude vypracování jednoho projektu kanalizačních
přípojek, který bude poté projednán ve
stavebním řízení. Každý majitel nemovitosti, který bude tento program akceptovat, zaplatí obci Pěnčín určitý poplatek, ze

kterého bude hrazeno vypracování projektu stavby přípojek a jeho projednání.
Tento poplatek bude podstatně nižší, než
je cena projektu samostatné přípojky, nehledě na to, že občané budou ušetřeni
zdlouhavého správního řízení. Účastníkům programu budou poskytnuty výhody
i při realizaci stavby – počítáme zejména
s dodávkami levnějšího stavebního materiálu, případně s možností dodavatelského
zajištění stavby. Naproti tomu je nutno
uvést, že ti, kdož svůj dům na kanalizaci
nepřipojí, budou vystaveni opačnému
tlaku, zejména musí počítat s kontrolami
stavu kanalizačního zařízení u svých domů
a s důsledným vyžadováním nápravy do
stavu, který vyžadují soudobé předpisy.
Uvědomujeme si, že se jedná o problematiku nanejvýš citlivou. Proto svolává
obec Pěnčín na čtvrtek 19. 6. v 17 hodin
veřejnou schůzi v budově základní školy.
Na této schůzi se seznámíte s návrhem
polohy stokové sítě a zejména s celým
programem výstavby kanalizace. Odpovíme na všechny vaše dotazy. Účast všech
majitelů domů v obci na této schůzi je
nanejvýš žádoucí.
Ing. Zdeněk Hudec, projektant

Bezpečnost v domácnostech – hasicí přístroje
K 1. červenci 2008 nabude účinnost nová
vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb. Tato vyhláška mimo jiné
zavádí i povinnost vybavit stavby – bytové domy, ubytovací zařízení, garáže, rodinné domy a podobně, které byly zahájeny po 1. 7. 2008, přenosnými hasicími
přístroji. Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří, mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak
větším škodám. I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky nebude vybavení
hasicími přístroji povinné pro všechny
domácnosti, lze na základě zkušeností a
údajů ze statistiky požárů jejich pořízení
doporučit. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách PO staveb, pak
v příloze číslo 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví umístění, množství a druhy
hasicích přístrojů, které je nutné mít v nově
postavených rodinných domech, bytových
domech, ubytovacích zařízeních, garážích
a prodejních stáncích. Podle této vyhlášky
musejí být všechny rodinné domy schválené po 1. červenci 2008 povinně vybaveny
alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasící schopností 34
A – údaj o hasicí schopnosti musí být
uveden na štítku každého prodávaného
přenosného hasicího přístroje. Tento přenosný hasicí přístroj je předurčen na požáry pevných hořlavých látek – dřevo,
papír, textilie a podobně. Provozuschopnost hasicího přístroje musí být nejméně
jednou za rok prověřena oprávněnou

osobou a prokázána ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci. Hasicí přístroj má být umístěn
na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný na místech s nejvyšší pravděpodobností vzniku
požáru – v kuchyni, dílně, garáži, zejména
v dřevěných chalupách a chatách, u kutilů
se svářečkami, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Podmínky umístění hasicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. , o požární prevenci. Hasicí přístroj, který bude povinný pro
nové domy, lze doporučit rovněž pro byty
a rodinné domy stávající. Záleží ale na
každém, jak vysokou míru bezpečnosti si
chce zajistit pro sebe a své blízké a zda si
tedy domácnost nevybaví také dalšími,
třeba i nákladnějšími prostředky v oblasti
požární ochrany.
–oú–

Veřejné osvětlení

V současném letním čase, kdy jsou dny
dlouhé a noci krátké, nepoutá veřejné
osvětlení tolik pozornosti veřejnosti, jako
v podzimních a zimních měsících. Blikající výbojka před okny není však příjemná
v jakémkoli čase. To je způsobeno řídnutím plynů ve výbojce, do které se přes
velmi slabou vrstvu skla dostane nějaká ta
molekula vzduchu a způsobí tuto nepříjemnost, podobně jako u klasické žárovky,
kde způsobí přepálení wolframového
vlákna.
To jen úvodem trocha fyziky. Pokud vás
bude blikající světlo obtěžovat, nebo budete–li chtít nahlásit nějaký problém
s veřejným osvětlením, volejte prosím na
telefonní čísla 604 627 459, 774 226 650
nebo obecní úřad. Za tuto pomoc při
odhalování závad občanům děkujeme.
Závady, které jsou nahlášeny nebo servisní skupinou zjištěny, jsou průběžně,
avšak cyklicky podle počasí a přistavené
plošiny odstraňovány. Bylo upraveno
ovládání VO na Stanovsku – místo spínacích hodin soumrakové čidlo. Byl zrekonstruován rozvaděč v Alšovicích včetně
seřízení sepnutí na soumrakovém spínači.
Omlouváme se však některým občanům
Alšovic a Pěnčína, že se stále nedaří odhalit místo, které způsobuje zkrat na části VO
při silném větru. Úsek, který to způsobuje,
je však dlouhý několik kilometrů a pochůzkou ani kontrolou z plošiny a izolováním několika podezřelých míst nebylo
toto místo zatím odhaleno.
V současnosti probíhá zdokumentování
sítí, chystá se rekonstrukce části sítě v Bratříkově – Štebrově a rozšíření sítě na několika místech (Alšovice, Jistebsko, Huť) tak,
jak je navrženo obecnímu zastupitelstvu,
zejména v místech nové zástavby.
Jaromír Dotřel, Petr Kudera,
údržba VO

Zdravotní středisko
o prázdninách
Zdravotní středisko Pěnčín
MUDr. Jarmila Lejsková
Dovolená:
• 23. června – 27. června 2008
• 28. července – 8. srpna 2008
• 1. září – 5. září 2008
zástup MUDr. Hruška
• Po 7 – 11,30 hod.
Zásada
• Út 12, 30 – 16,00 hod. Držkov
• St
12, 30 – 16,00 hod. Zásada
• Čt
7 – 11,30 hod.
Zásada
• Pá 7 – 11,30 hod.
Držkov
MUDr. Jarmila Kotowská
– praktický lékař pro děti a dorost
Ordinační hodiny
v měsících červenec a srpen
Po 12,15 – 13,30 hod.
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Znáte zákony a podmínky týkající se trvalého pobytu?
Trvalý pobyt upravuje zákon č. 133 / 2000
Sb., o evidenci obyvatel.
l Hlášení trvalého pobytu
Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování
nebo rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Právní úprava:
• zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění zákona
č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/200 Sb.
• vyhláška MV č. 177/2000 Sb., kterou se
provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon
o občanských průkazech a cestovních
dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001
Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky
č. 543/2002 Sb.
Změnu hlásí:
• občan České republiky starší 15 let nebo
jím pověřený zmocněnec na základě
ověřené plné moci
• za občana mladšího 15 let jeho zákonný
zástupce
• za občana, který není způsobilý hlásit
změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce
Kde se hlásí:
Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu
na ohlašovně obecního (městského) úřadu
v místě nového trvalého pobytu.
Co je nutné předložit:
• Pozor!!! Při hlášení trvalého pobytu je
třeba souhlas majitele (vlastníka) domu
(bytu), že souhlásí s vaším přihlášením,
a to souhlasem na přihlašovacím lístku,
nebo ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele) o souhlasu
s ohlášením místa trvalého pobytu. V případě, že jste vlastníkem, stačí doklad
o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí,
nájemní smlouva aj.).
• platný občanský průkaz, po ukončení
pobytu v cizině předkládá občan svůj pas,
v případě nabytí státního občanství musí
předložit i doklad o nabytí tohoto státního
občanství.
• za oprávněnou osobu se považuje osoba
starší 18 let, způsobilá k právním úkonům,
která vlastní doklad o vlastnictví nebo
oprávnění užívat dům, byt nebo jiné ubytovací prostory, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
Po předložení všech těchto dokladů občan
vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek
k trvalému pobytu“, jehož formulář obdrží v ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu.
Správní poplatek
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu
zaplatí občan správní poplatek ve výši 50
Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního
poplatku osvobozeny.

Opravné prostředky:
Pokud ohlašovna při hlášení místa trvalého pobytu zjistí nedostatky v předložených dokladech nebo v uvedených údajích
a občan po výzvě nedostatky neodstraní,
ohlašovna rozhodne o tom, že změna
místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání
u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ohlašovna rozhoduje
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
za podmínek stanovených zákonem a
v souladu se správním řádem.
l Ukončení trvalého pobytu na území
České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý
pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost
písemně ohlašovně podle místa svého
trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, který vydal jeho

občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu
podle místa trvalého pobytu je povinen
odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
l Zrušení údaje o místu trvalého
pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana na návrh vlastníka objektu nebo
jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož
adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako
místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných
podmínek ohlašovně prokázat.
odd. EO

„Dobrý pastýř“ se vrátí do Bratříkova

Je tomu již několik let, kdy z trojsoší u bratříkovské usedlosti „Trnka“ byla odcizena
prostřední socha Dobrého pastýře. Celé sousoší pochází ze začátku devatenáctého
století a patří neodmyslitelně k atmosféře Bratříkova.
Z iniciativy občanů byly započaty kroky k obnově a kompletaci sousoší. Realizace se
ujal místostarosta obce Pavel Šourek. Nebylo toho málo, co bylo třeba vyřešit. Majetkové vztahy, finanční prostředky, volbu realizátora kopie.
Díky dobré spolupráci s památkovým odborem v Železném Brodě je vše na dobré
cestě. Zkušený restaurátor akademický sochař Petr Roztočil z Malé Skály má již vypracován model kopie. Z jeho ateliéru již vyšly řady obnovených památek v České republice, hlavně však v Českém ráji. Model repliky sochy pastýře byl v ateliéru pana Roztočila zhlédnut na začátku května. Obecní úřad založil fond veřejných sbírek na obnovu památek Pěnčína, tedy i na toto dílo. I ten nejmenší příspěvek bude vítán.
J. Smolková, kronikářka
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Linky tísňového volání

Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu
nouze a jsou bezplatné.
150 hasičský záchranný sbor
•
použijte v případě požáru, dopravní nehody, úniku nebezpečných
látek, aj.
155 zdravotnická záchranná služba
•
použijte, pokud jste zraněni nebo máte vy či někdo jiný zdravotní
potíže
158 policie
• použijte v případě dopravní nehody, v případě trestného činu
– krádeže, přepadení
112 jednotné evropské číslo tísňového volání lze použít:
•
pokud je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena,
•
událost vyžaduje účast více záchranných složek najednou – dopravní
nehody – hasiči, policie, zdravotní záchranná služba
•
při krizové životní situaci, ve které si ze stresu nemůžete
vzpomenout na jiné číslo tísňového volání
•
pokud cizinec v tísni neovládá český jazyk
– operátoři linky 112 ovládají většinu světových jazyků
Jaké údaje sdělujeme při volání na tísňovou linku:
•
Kdo volá – číslo ze kterého voláte a vaše jméno
•
Co se stalo – dopravní nehoda, požár …
•
Kde a kdy se událost stala – místo, počet zraněných, druh zranění …
Pokud jste ve stresu, uklidněte se a odpovídejte na doplňující otázky operátora.
Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz!
Zneužití linek tísňového volání je TRESTNÉ !
•
Zákon o požární ochraně stanoví, že fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud
fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá požární jednotku požární ochrany nebo
zneužije tísňové volání, dopustí se přestupku podle § 78 odst. 1 písm. f zákona
o požární ochraně a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 000
Kč.
•
Zneužití linek tísňového volání řeší i trestní zákoník. Podle závažnosti konání může být osoba zneužívající tísňové volání potrestána odnětím svobody až na
pět let nepodmíněně.

Smlouvy na hrobová místa

Upozorňujeme, že dle zákona č. 256/ 2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, je
nutno uzavírat písemné nájemní smlouvy na
hrobová místa na pohřebištích. Na území obce
Pěnčín se nachází čtyři pohřebiště – v Alšovicích,
Bratříkově, Huti a v Krásné. Vyzýváme všechny,
kteří mají na těchto pohřebištích hrobová místa a
do dnešního dne se nedostavili k sepsání smlouvy,
nechť tak učiní v úřední dny na Obecním úřadě
v Pěnčíně a smlouvu sepíší. Pokud se o hrobové
místo stará více členů rodiny, doporučujeme před
sepsáním smlouvy dohodu mezi rodinnými příslušníky, s kým bude smlouva sepisována. Tuto
dohodu doporučujeme na základě zkušeností při úředních jednáních v této oblasti.
Předejdete tím mnohým rodinným nedorozuměním a neshodám.
oú

Úřední hodiny na obecním úřadě
Po – St
Čt

7,00 – 11,00
7,00 – 11,00

12,00 – 17,00 hod.
12,00 – 15,00 hod.

Změny jízdních řádů
ČSAD Jablonec n. N.
od 15. června 2008
Linka 530070 Tanvald, aut. st. – Tanvald,
sídliště – Tanvald, aut.st.
• nedělní spoj 59 pojede o 15 minut dříve,
tj. v 17:20 (cestující ze sídliště mohou ze
zastávky Tanvald, hotel Koruna, stihnout
dojít na vlak – rychlík do Prahy), autobus
pokračuje bez přestupu do Velkých Hamrů
a Plavů
• u spojů 17, 19 a 61 (odj. v 9:50, 10:50 a
12:00) dojde z důvodu vysoké frekvence
cestujících k drobné úpravě časů odjezdů
z nácestných zastávek
Linka 530090 Jablonec nad Nisou
– Pěnčín – Železný Brod
• na základě vyhodnocení zkušebního
provozu budou dále provozovány večerní
spoje v pracovní dny:
n z Jablonce n.N., u gymnázia, ve 22:29
přes Maršovice,Pěnčín do Žel. Brodu,
žel. st.
n z Železného Brodu, žel.st. ve 23:10
přímý spoj do Jablonce n.N.
V těchto spojích je z technických důvodů
zaveden zvláštní úsekový tarif jízdného.
V Železném Brodě jsou výhodné přípoje
k vlakům a od vlaků všech směrů.
Linka 530130 Desná – Tanvald – Velké
Hamry – Držkov – Železný Brod
• nedělní spoj 35 pojede o 15 minut dříve,
tj. z Tanvaldu v 17:35 hod.
Linka 530201 Jablonec nad Nisou
– Praha
• NADÁLE NABÍZÍME ZPÁTEČNÍ
JÍZDENKY ZA VÝHODNÉ CENY – bližší aktuální informace lze získat na
www.csadjbc.cz nebo v předprodejní
kanceláři na autobusovém nádraží v Jablonci n. N. (tel. 483 332 027)
• namísto pondělních spojů 3 a 53 (z
Jablonce n.N. v 6:30 a v 9:00) bude od září
nově jezdit vždy v pondělí spoj 55 v 7:45
hodin z Jablonce n.N.
• nepojede pondělní spoj 14 (v 7:25 z Prahy, Č. Mostu)
• spoje 45 a 42 ve 12:00 z Jablonce n. N. a
ve 12:00 z Prahy, Č. Mostu, budou jezdit
jen v pondělí a v pátek mimo hlavní
prázdniny.
• nepojedou páteční spoje 51 (ve 13:00
z Jablonce n.N.) a 52 (v 15:00 z Prahy)
• spoj 35 (v 15:30 z Jablonce n. N.) bude
nahrazen spojem 57 ve shodném čase,
nově navíc se zastávkou v Mladé Boleslavi,
aut. st.
• nedělní spoj 37 (v 16:00 z Jablonce n. N.)
nepojede během hlavních prázdnin
• spoj 29 přečíslován na 59
• nedělní spoje 25 a 26 pojedou i ve svátek
28. 10. 2008
• spoj 48 (v 18:00 z Prahy) nově pojede
jen v pracovní dny; v neděli kromě hl.
prázdnin pojede v 18:00 z Prahy spoj 54
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
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Ekologické okénko
Kroky k přírodě

Kompost jako ekologická
popelnice
Kompost je vlastně taková malá chemická továrna na živiny. Můžeme si v něm
vyrobit to nejlepší hnojivo. V žádném
případě se nemusí jednat o nevzhlednou
hromadu tlejících a zapáchajících zbytků
a odpadů. Ideální je postavit kompost na
přistíněné místo, kde nedojde k přesychání kompostovaného materiálu. Nabízí se
řada možností, například kontejnerové
kompostéry vyrobené z plastu nebo klasické dřevěné ohrádky. Určitě najdete na
své zahrádce vhodné místo i způsob provedení, aby nedošlo k narušení tváře vaší
zahrádky.
Kvalitní kompost neobtěžuje zápachem,
důležitý je dostatečný přísun vzduchu a
správný obsah vody (50 – 70%). Nutný je
správný výběr toho, co do kompostu dávat. Jistě tam nepatří plasty, kovy, sklo,
kamení, kůže, kosti. Nevhodné jsou také
zbytky masa, vařených jídel, nemocné či
chemicky ošetřené rostliny či bramborová
nať. Některé druhy listí (topol, ořešák,
akát) je vhodné rozdrtit. Naopak do kompostu určitě patří pokosená tráva ze zahrady, listí, zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně, sláma, dřevěný popel, hnůj. Nedílnou
součástí je i zemina v poměru 1:5 s organickým materiálem.
Tlením organického materiálu dojde ke
zvýšení teploty až na 70 °C. Tím dojde
k usmrcení většiny choroboplodných zárodků a semen. K dosažení tohoto efektu
v celém objemu je potřeba kompost jednou
až dvakrát přeházet. Výsledek opravdu
stojí za to. Takto vyrobené hnojivo je
kvalitní a hlavně ,,zadarmo“.

Pečujeme o stromy
Péče o dřeviny znamená ošetřování a
udržování, což je povinností vlastníka ze
zákona (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění). Ovšem
nedílnou a velmi důležitou součástí je také
prevence. Je nutné zajistit, aby byly stromy
hlavně bezpečné, neohrožovaly lidské
životy, zdraví ani majetkové hodnoty.
Zanedbání této péče je porušením právní
povinnosti.
Je třeba vyhodnotit jejich zdravotní stav
a poté stanovit druh zásahu ke zlepšení
bezpečnosti. Na konkrétním stanovišti
musíme zhodnotit riziko vůči ohroženým
objektům. Nejčastěji stromy hodnotíme
posouzením jejich vitality, sledujeme jednotlivé defekty, nejdůležitější jsou otevřené dutiny, trhliny, výskyt nestabilních
vidlic, plodnic dřevních hub, odumřelých
větví v koruně a podobně. Musíme si také
všímat případného poškození kořenů nebo
plodnic dřevokazných hub v kořenovém
systému dřeviny.

Při podezření na zlom nebo vyvrácení
můžeme použít tahovou zkoušku, což je
nákladná přístrojová metoda, kterou využíváme hlavně u hodnotných dřevin na
exponovaných stanovištích.
Kácení není jediným řešením, záleží na
včasném zhodnocení stavu stromu a jeho
vhodném ošetření, důležitá je prevence
statického selhání a následně vzniku škod
na zdraví a majetku. Někdy stačí zajištění
vazbou nebo mírné odlehčení řezem.
V opačném případě často zbytečně zaniknou krásné a hodnotné stromy. Proto
vlastníkům stromů v exponovaných lokalitách lze hodnocení stavu dřevin jen doporučit. Vhodně ošetřené stromy v dobré
kondici své okolí ohrožují jen minimálně.
Protože ne stromy potřebují nás, ale my
potřebujeme je!

Unikátní projekt
„Zelená obec“
Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že se Obec Pěnčín zapojila do
Remasystému, který se specializuje na
zpětný odběr drobných elektrických a
elektronických zařízení. Elektrospotřebiče
jsou výrobky, pro jejichž hlavní funkci je
elektrický proud nepostradatelný, tedy
výrobky, které se připojují do elektrické
sítě nebo obsahují baterie.
V obci Pěnčín jsme se naučili třídit odpady jako jsou plasty, papír, sklo a kompozitní obaly. V současnosti je také nejrychleji rostoucím „druhem“ odpadu
elektroodpad, který roste třikrát rychleji
než běžný komunální odpad. Vysloužilé
elektrospotřebiče obsahují na jedné straně
cenné materiály, na druhé straně látky
poškozující životní prostředí a zdraví
člověka. Proto je dle zákona o odpadech
již od poloviny roku 2005 zakázáno vyhazovat vysloužilé elektrospotřebiče do
popelnic na směsný komunální odpad.
Zodpovědný přístup každého z nás hraje
v celém systému sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů nejdůležitější roli.
Všechny nové elektrospotřebiče jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelničky.
Tento symbol informuje spotřebitele, že
takto označený elektrospotřebič po skončení životnosti nepatří do směsného komunálního odpadu. Přeškrtnutá popelnička může být umístěna na přístroji, v záručním listě, v návodu nebo na obalu.
Sběrný box na drobné elektrospotřebiče
bude umístěn v prostorách Obecního úřadu v Pěnčíně na začátku měsíce července
2008. Je možno sem uložit všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do
boxu vejdou – jeho rozměry jsou 30 cm
šířka, 30 cm hloubka a 100 cm výška.
Patří sem fény, toustovače, holicí strojky,
hračky, fotoaparáty, vrtačky, elektronické
myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní

telefony a podobně. Nepatří sem větší a
velká elektrozařízení – počítače, monitory,
lednice, pračky, žárovky, zářivky, autobaterie a podobná zařízení.
Využít této služby můžete v úředních
hodinách:
Po – St 7,00 – 11,00 12,00 – 17,00 hod.
Čt
7,00 – 11,00 12,00 – 15,00 hod.
Účastí na tomto projektu získala naše
obec certifikát „Zelená obec“. Pomáháme
tak změnit nepříznivý fakt, kdy okolo 80%
drobných elektrospotřebičů končí ve směsném komunálním odpadu a zlepšit tak
životní prostředí kolem nás.
Dále je v jednání s firmou SKS Jablonec
nad Nisou rozšíření nabídky v oblasti
tříděného odpadu pro kovy (pytle) a textil
(sběrné kontejnery).

Jaké odpady vznikají
v domácnostech?
Každý z nás ročně vyprodukuje v průměru 150 – 200 kg odpadů. Pokud se jen
trochu zamyslíme nad tím, co vše skončí
v našem odpadkovém koši, tak zjistíme,
že odpady můžeme rozdělit na:
– využitelné – je možno je dále zpracovávat: papír a lepenka, sklo, plasty (pet
lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky,
hliník), kompostovatelný kuchyňský
odpad atd.
– objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, jako starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný
stavební odpad atd.
– nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat
do popelnice: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje
a nádoby jimi znečištěné atd.
– ostatní – odpady, které zbydou po vytřídění všeho, co je možno využít: znečištěné
mastné obaly od potravin, voskovaný
papír, textil, porcelán, žárovky, popel,
zbytky masa a kostí apod.
Využitelné odpady se v naší obci třídí
do různých kontejnerů ve všech částech
obce. Máme kontejnery na PET lahve,
papír, na bílé a barevné sklo. Na obecním
úřadě mají naši občané zdarma k dispozici také žluté pytle na plasty z domácností
a oranžové pytle na TETRA PAK obaly
(kartony).
Objemné odpady můžete odvézt na
sběrný dvůr do Železného Brodu, v případě vyklízení například půdy nebo při
přestavbě domu je možno objednat si na
vlastní náklady kontejner.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do
pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr.
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou
spotřeby můžete odevzdat v lékárnách.
Pokračování na str. 7
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Ekologické okénko
Pokračování ze str. 6
Ostatní odpady jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vhazovat do
koše na odpadky a poté do popelnice.

Papír

Mezi papírový odpad patří noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice, kartony, papírové obaly na
potraviny a jiné zboží. Papírové krabice je
třeba rozložit.
Nepatří sem papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů, dehtovaný
papír a papír, který je mastný, mokrý nebo
jinak znečištěný.
Tento papírový odpad můžete odevzdávat do kontejnerů modré barvy nebo
v některých výkupnách druhotných
surovin.

Plasty z domácnosti

Patří sem veškeré kelímky od jogurtů,
másel, salátů apod., láhve a kanystry od
drogerie, plastové hračky, kbelíky apod.
včetně igelitových a mikrotenových obalů.
Obaly od potravin mají být opláchnuté, ale
drobné znečištění nevadí. Stačí, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku
vyškrábete. Ideální je obal lehce vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba vymýt
vodou s přípravkem na mytí nádobí.
Nepatří sem PET lahve a znečištěné
plasty, plastové obaly se zbytky barev,
olejů, léčiv a potravin ani plasty z automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC.
Žluté pytle na plasty z domácností jsou
k dispozici zdarma na obecním úřadě.
Naplněné se odevzdávají pod okna
obecního úřadu.

PET lahve

Je důležité je sešlápnout, není třeba
odstraňovat víčko ani etiketu.

Nápojové kartony

Patří sem krabice od džusů, mléčných
výrobků, vín apod. Kartony je důležité
sešlápnout.
Oranžové pytle na kartony jsou k dispozici zdarma na obecním úřadě. Naplněné
se odevzdávají pod okna obecního
úřadu.

Kovy

Typické kovové odpady z domácnosti
jsou plechovky, konzervy, nádoby od
sprejů a kosmetiky. Kovové odpady je
možno odevzdat ve výkupnách druhotných surovin, speciální kontejnery pro
sběr kovových odpadů se nevyužívají.
Mnoho kovových obalů od barev, olejů
apod. obsahují zbytky nebezpečných látek
a proto s nimi musí být nakládáno jako s
nebezpečnými odpady a odevzdávat je ve
sběrných dvorech nebo při mobilních
svozech nebezpečných odpadů.
pn

SNK pro obec Pěnčín informuje
Vážení příznivci Sdružení nezávislých
kandidátů pro obec Pěnčín, v úvodu našeho článku se vám chceme omluvit za to,
že v minulém čísle místního Zpravodaje
jsme vás neinformovali o činnosti zastupitelstva z pohledu opozice, jak se již stává
tradicí. Byla to naše chyba, že jsme v tak
krátkém časovém termínu nebyli schopni
připravit článek v dostatečné kvalitě.
Proto bych dnes začal malou polemikou.
Po krátké písemné výměně názorů s paní
Špikovou o informovanosti občanů k vydávání místního zpravodaje nám bylo
sděleno, že jsme málo flexibilní a sedm až
dest dní na napsání článku je naprosto
postačující. Každý má právo mít svůj názor, ale myslíme si, že někteří pracovníci
místního obecního úřadu by neměli usuzovat dle svého pracovního vytížení. Plně
zaměstnaný občan se nedívá každý den na
stránky internetu. Vždyť nejde jen o nás,
SNK, ale i o ostatní občany. Také služební
cesty, studium nebo termínované úkoly
mají dobu konání týden, třeba i déle. Bylo
by dobré mít stanoveny pevné termíny na
celý rok na vydávání místního zpravodaje.
V minulém čísle zpravodaje je uveden
článek nového pana starosty pana Špiky.
V úvodu jsou napsána slova jako korektní
jednání, respekt a slušnost… Ano, je to
správné, ale tyto charakterové rysy by
měly být naprostou samozřejmostí u každého fungujícího úřadu a instituce. V celém článku nám pak chyběla slova jako
„pracovat ve prospěch občanů a obce…“
To by si snad všichni naši občané zasloužili.
Nevíme, jak se dívají ostatní občané na
poslední události, které se udály v obci.
Ale názorně se neshodujeme se slovy, citujeme: „Vysoce nasazená laťka od bývalého pana starosty…“ Pan starosta vykonal
pro obec hodně pozitivního, což všichni
autoři v posledním zpravodaji několikrát
zdůraznili, avšak zapomněli uvést, že
v posledních dvou letech jeho působení se
celá řada věcí jeho vinou nepodařila.
O čemž svědčí například opakovaně

neprovedené řádné výběrové řízení na
stavbu Kittelova domu, což stálo obec na
pokutách 2 x 20 000 Kč. Poprvé to mohlo
být opomenutí nebo neznalost, podruhé
opakovat stejnou chybu svědčí o zanedbání povinnosti anebo vědomém prosazování firmy zastupitele p. Kundery na výstavbu Kittelova domu. Další pokuta se týkala
dotace na přestavbu Zelené školy. Završením byl projekt Pěnčínský náhrdelník,
který stál obec 2 000 000 Kč a výsledek
všichni známe – nedokončený projekt a
podmíněný trest pana Hübela. Proč obec
ze svého rozpočtu musela zaplatit pokuty
v důsledku nedbalosti pana starosty Hübela? A proto se ptáme, vážení zastupitelé,
kteří jste odhlasovali ten „zlatý padák“ ve
výši zhruba 200 000 Kč, za co ?
Bývalý pan starosta Richard Hübel byl
za svoji práci pravidelně odměňován měsíčním platem (odměnou), takže celá řada
opěvovaných aktivit jeho příznivců v posledním zpravodaji se týkala jeho pracovní náplně. Navíc udělal to, že obec připravil, jak vyplývá z výše uvedeného, o více
jak 2 000 000 Kč z rozpočtu obce. Vážení
voliči, kteří jste volili pana starostu Richarda Hübela a jeho příznivce z ODS, co
všechno si mohla obec pořídit za tyto peníze? Přemýšlejte o tom, až budete při
příštích volbách vhazovat svůj hlasovací
lístek do volební urny.
Doufáme, že nový pan starosta Špika se
z těchto skutečností poučí a ve prospěch
obce a občanů odvede dobrou práci.
Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, že pokud budete podávat jakýkoli požadavek nebo podnět na Obecní úřad
v Pěnčíně, udělejte to pouze písemně a
s podpisem. Tento náš názor sdílejí i někteří členové zastupitelstva a nejsou z našeho sdružení. Závadu na veřejném
osvětlení jsem paní Špikové nahlásil osobně před půl rokem, bohužel se nic neděje.
Vážení spoluobčané, protože se blíží čas
dovolených, přejeme vám jejich příjemné
prožití.
Ing. Karel Dubský,
mluvčí SNK pro obec Pěnčín

Řeznictví Uzenářství Šourek Pavel
oznamuje
Od neděle 1. 6. 2008 se zahajuje zkušební nedělní prodej od 8 do 10 hodin.
V prodeji bude čerstvé pečivo
z Liberecké pekárny
(do konce června pouze objednané
do pátku 12 hodin), nedělní tisk a jiné.
Objednávejte na telefonním čísle
483 397 397 nebo 724 005 038.
Děkuji a těším se na vás
Pavel Šourek
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Kittelova pouť na Krásné se vydařila

Ubývá míst, kam
chodívala pro vodu...
Zemi již obcházejí mrákoty
potí se úzkostí tak jako já a ty,
dští na ni radium a smog
a kyseliny deště,
plevel se vrší do houští.
Co po nás zůstane ? Jen stopa na poušti?
Vše zničíme, jen ústa ne, my bohorovní
naklánějící se nad studnou.
O lásce psal bych raději než řešil sudbu
osudnou.
Máme tu ještě naději my z hlíny vzešlí,
co cestou přírody jsme nešli,
co málo varujem a bráníme
a věno Země mlčky ztrácíme?
(ze sbírky básní Josefa Brože)

Ve čtvrteční sváteční den se v Kittelově
areálu na Krásné uskutečnila již tradiční
májová pouť Sv. Josefa – Kittelova pouť.
Zpočátku to vypadalo, že pouti počasí přát
nebude, ale vše se v dobré obrátilo. Již
v 9,30 hod. byla pouť zahájena. Přivítání
poutníků a hostů se zhostila za hlavního
pořadatele, Matici děkanství Železnobrodského, paní MUDr. Zdenka Rákosová, za
obec Pěnčín pan starosta Milan Špika a za
sdružení ČSOP Armillaria paní Ing. Květa
Morávková. Ihned poté pan Ing. Jan Vokurka z firmy Kitl s.r.o. – výrobce „šláftruňku“, představil velmi pěknou, nově
vytvořenou poznávací stezku po Kittelově
areálu, kterou tvoří 5 poznávacích informačních tabulí, mapujících současné i
minulé osudy tohoto význačného místa.
Návštěvníci se v budově fary krom výtečného občerstvení, připraveného dobrovolnicemi z Matice, mohly seznámit s výtvarnou tvorbou manželů Schejbalových,
která byla ochotně zapůjčena Muzeem
města Železného Brodu. Od půl jedenácté
se v kostele Sv. Josefa odehrávala Poutní
Mše svatá, celebrovaná litoměřickým generálním vikářem Ms. Havelkou. Aby se
děti příchozích nenudily, byl pro ně na faře

připraven pohádkový program Divadélkem z půdy pana Pešána (viz foto). V programu krom majitele vystoupily i krásné
loutky a zazněly známé pohádkové písničky. Obědovou přestávku vyplnil Taneční orchestr ZUŠ v Železném Brodě pod
vedením R. Millera. K tomu všemu se
nabízelo skvělé občerstvení – jídlo a pití,
které farníkům a hostům nabízeli i jistebští
hasiči ve svém tradičním koutku „U Hasičů“ pod kostelem. Všem prostě chutnaly
výtečné párečky, držková polévka, miletínské modlitbičky, ale i svijanské pivo. Od
14 hodin zpíval Smíšený pěvecký sbor TJ
Sokol Huntířov národní písně. Následně
se v kostele představil Smíšený pěvecký
sbor Janáček, který zazpíval duchovní a
lidové skladby. Oba sbory sklidily bouřlivý potlesk. V závěru poutě došlo ke slavnostnímu pokřtění filmu Eleazar Kittel,
vydaném na DVD. Toto je k dostání ke
koupi na obecním úřadě nebo na informačním centru Výletního areálu. Také naši
oblast navštívil vzácný host, folkový pražský písničkář Petr Linhart, který příjemně
obohatil program v oblasti pěvecké.
Díky všem, kteří se starají o přípravu a
organizaci. Příští rok na viděnou.
RH

Kulturní památky – veřejné sbírky!

Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 66/2007 a č. 67/2007 byly
vyhlášeny dvě veřejné sbírky na záchranu a obnovu Kittelova domu
v Krásné a barokního sousoší v Bratříkově.
Finanční příspěvky lze poukázat na tato čísla účtů, vedených
u České spořitelny a. s., pobočky Jablonec nad Nisou:
KITTELŮV DŮM
SOUSOŠÍ BRATŘÍKOV
6015–963242379/0800
26016–963242379/0800
Stav sbírky v současné době:
Stav sbírky v současné době:
16 000,– Kč
4 835,– Kč
Děkujeme lidem dobré vůle, kteří již přispěli, i těm, kteří chtějí přispět,
za jejich finanční obnos ve prospěch památek v obci Pěnčín.

Ano, míst s krásnými studánkami ubývá. Není to tak dávno, kdy na louce v Huti
pod silnicí byla studánka, ve které se zabydlely žabky a do které chodili ptáci i laně
pít. Byla to čistá studánečka, obložená
kameny a voda v ní byla jako křišťál.
Starali se o ni a obnovili ji manželé
Kieseweterovi. Bohužel, časem zanikla
tak, jako řada dalších.
Při pohledu na velké a krásné bazény,
nacházející se téměř u každého nově postaveného domu, si nemohu nevzpomenout na dobu mého dětství. Maminka
považovala vodu za Boží dar a ani kapka
nesměla přijít nazmar. Nanosit od pumpy
kbelíky vody na koupání nebylo nic lehkého, a tak se voda po koupání použila
buď na setření podlahy nebo na namočení
prádla. Dodnes mám tento vjem hluboko
v sobě a než vyliji vodu do odpadu, přemýšlím, zda bych ji nemohla ještě zužitkovat. Dnes vodou plýtváme – myjeme
nádobí pod tekoucí vodou, několikrát za
den kropíme zahrady pitnou vodou –
nemáme k vodě patřičnou úctu.
Za poslední dobu došlo na území České
republiky ke zkrácení vodních toků o jednu třetinu, na stav vody působí její odpařování vlivem globálního oteplování a
podle současného stavu by měly zásoby
vody vydržet do roku 2075. V roce 2075
budou ještě žít naše děti a vnoučata. Mysleme na ně, než prostě otočíme vodovodním kohoutkem.
Přeji vám krásné, veselé a bezpečné léto a dále
vám přeji, abyste
se při svých letních toulkách
mohli osvěžit
vodou ze studánky a abyste
takovou
také
potkali.
J. Smolková
kronikářka
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Okresní kolo Plamene proběhlo v Huti

Již podruhé za sebou byl SDH v Huti
pořadatelem okresního kola soutěže Plamen v požárních disciplínách dětí. Slavnostního zahájení se zúčastnil i starosta
obce Pěnčín Milan Špika. V kategoriích
mladších a starších žáků soutěžilo celkem
šestnáct kolektivů hasičského potěru.
V celku příznivém počasí proběhly štafetové disciplíny a útoky CTIF. Bohužel při
požárním útoku s vodou se nevyhnul Huti
již tradičně déšť, který provází všechny
soutěže, které se na hasičském areálu
v Huti pořádají. Přes tuto nepříjemnost,
která ale neovlivnila průběh ani podmínky

pro soutěžení, s velkou vervou zápasily
jednotlivé kolektivy o vítězství. V mladších žácích zvítězili mladí hasiči z Těpeř a
ve starších žácích si vítězství odvezli velcí
favorité ze Zlaté Olešnice. Byli k vidění
opravdu kvalitní sportovní výkony především v kategorii starších žáků. Bohužel se
soutěže nezúčastnil žádný sbor z naší obce,
a tak snad v dalších letech i na této soutěži bude mít Pěnčín svůj kolektiv. Na závěr
byla vysloveno pořadatelům poděkování
za dobrou přípravu a zajištění celé soutěže pořadatelským SDH Huť.
Luboš Kundera, SDH Huť

Medailová sobota družstva žen z Bratříkova

Hasiči z Jistebska
zamíří do Karpacze
Ve Sboru dobrovolných hasičů Jistebsko
pomalu vrcholí přípravy na III. Mezinárodní sjezd historických hasičských vozidel – Karpacz 2008, který se koná 5. července 2008 v Polsku. Osobní pozvání od
OSP (Ochotnicza Straž Požarna w Karpaczu) od velitele (komendanta) Piotra
Szultise je pro náš sbor velikým uznáním
a zároveň i oceněním naší dobrovolné
práce na rekonstrukcích historické hasičské techniky. Již deset let se zaměřujeme
na postupné rekonstrukce historické techniky, výstroje a výzbroje a mnohokrát jsme
se účastnili akcí pořádaných jinými sbory,
obcemi i městy. Vždy jsme se setkali
s kladným ohlasem a hodnocením naší
práce v této oblasti. Věříme, že i tentokrát
budeme v Polsku dobře reprezentovat
nejen náš sbor, ale i obec Pěnčín. O informace z této prestižní akce se s vámi
podělíme v příštím zpravodaji.
Luboš Pivrnec,
vedoucí péče o historickou techniku

Jak si letos vedli
florbalisté z Alšovic?
Mladší žáci florbalového oddílu TJ Sokol
Alšovice odehráli tuto sobotu 19. dubna
v Liberci dvě poslední utkání ligy RAFL.
Tato regionální liga začala prvními zápasy
13. 10. 2007 v Aréně v Liberci. Ostatní
turnaje žáci sehráli na Smržovce, v Mladé
Boleslavi, v Českém Dubu, v Praze, v Zákupech a poslední utkání proběhlo opět
v Aréně v Liberci. Do této ligy se přihlásilo celkem osm týmů a chlapci z Alšovic
skončili těsně za týmem z Prahy na druhém místě. Při slavnostním vyhlášení
převzal kapitán týmu Jiří Pospíšil diplom,
pohár, dort, fotbalový míč a sladkosti. Celé
družstvo ve složení Jiří Pospíšil, Jakub
Zeman, Ondra Kopecký, Marek Kurfiřt,
Jaroslav Mikyška, Marek Šikola, Tomáš
Pastorek, Dominik Weipert, Jan Čmuchálek, David Slapnička a Radek Kopaňko
bylo odměněno medailemi. Brankář Radek
Kopáňko navíc převzal cenu a diplom za
nejlepšího brankáře. Na tomto výborném
umístění mají určitě zásluhy jejich trenéři
Lukáš Paldus a Jan Halama, kteří se chlapcům věnují na pravidelných trénincích
v Alšovické sokolovně.
TJ Sokol Alšovice

Moudrá slova...

V sobotu dne 31. 5. 2008 se jim opravdu dařilo. Nejprve si přivezly bronzové medaile
ze soutěže v Mříčné a poté v odpoledních hodinách zvítězily ve Vlastiboři v soutěži
“O Pohár starostky obce“. V průběžném pořadí Jizerské ligy ke dni 1. 6. 2008 patří
ženám se ziskem 24 bodů velmi pěkné šesté místo ze 13 soutěžících družstev. Na snímku
je zachyceno soutěžní družstvo žen z Bratříkova.

Pavel Šourek, SDH Bratříkov

n Včera jsem byl chytrý.
Proto jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem moudrý.
Proto měním sám sebe.
n Člověk může být šťastný a v bezpečí,
jen když jeho srdce cítí rychleji, než jeho
mysl myslí.
Sri Chinmoy
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Novinky z huťské tělovýchovné jednoty
Huťská tělovýchovná jednota
patří k jedněm z
nejstarších jednot
jabloneckého okresu. Byla založena
již v předminulém
století tehdejšími
německými obyvateli obce. Jejich
aktivita vyvrcholila výstavbou nové
sokolovny ve třicátých letech minulého století. Ta je
bohužel dnes, zejména uvnitř, ve
velmi
špatném
stavu. Již několik
let se nový výbor
jednoty snaží získat finanční prostředky
na rekonstrukci objektu. Zatím se to nepodařilo, ale věříme, že není všem dnům
konec. Jedině významná finanční injekce
v řádech milionů korun nám umožní rozvinout plně tělovýchovnou, zájmovou a
rekreační činnost v sokolovně. A to nejen
pro našich současných třicet sedm členů.
Rekonstrukcí vznikne zejména nový sál,
šatny a odpovídající sociální zázemí. Nadstavbou by mohla být rekonstrukce bytu
sokolníka či nový menší sál z velkého
jeviště.
Přesto, že nemáme odpovídající zázemí,
pořádáme řadu akcí, zejména pro naše
nejmenší. V neděli 1. června 2008 se v areálu koupaliště v Huti uskutečnil tradiční
dětský den, kterého se zúčastnilo více jak
čtyřicet dětí z celé obce. Nejprve to vypadalo, že trochu zmokneme, ale vše se
v dobré obrátilo. Nakonec vysvitlo i sluníčko. Jako již tradičně nabídku zábavy a
her zpestřili členové Mysliveckého sdružení Březí Stanislav Novotný a Tomáš
Bernat, kteří připravili pro děti soutěž
v poznávaní zvěře a střelbu ze vzduchovky na terč. Bývalá paní ředitelka MŠ Marcela Ulrichová pro děti připravila sestavování obrázků, poznávání barev, stavbu
obrazců z kostiček a hlavolamy. Jana Bernatová zase zajistila novinku v podobě
malého minigolfu a švihadlovou dráhu s
míčem. Nechybělo ani tradiční házení na
plechovky. Na závěr jsme si všichni připili na oslavu dětí a jejich svátečního dne
rychlými špunty. Děti obdržely balíček s
ovocem a dobrůtkami. Všichni si pak ještě
mohli vybrat z řady drobných předmětů
jako přívěsků, prstýnků, šňůrek, tužek,
notýsků, ale třeba i krasohledů nebo panenek. Akce se prostě vydařila, a za to je
třeba poděkovat všem zúčastněným členům TJ, sponzorům, ale především dětem,
které vytvořily opravdu skvělou atmosféru.
Nejslavnější akcí, kterou naše jednota
pořádá, je jistě kros Huť – Bratříkov – Huť.

Je tradičním přespolním během v našem
kraji již šestatřicet let. První ročník se konal
ještě na cestě pod hřbitovem v roce 1972.
Patří k významným závodům „Běhů
mimo dráhu“ a poslední roky také v „Českém poháru přespolních běhů“. Předloni
se konal jako mistrovství ČR veteránů.
Pravidelně se závodu účastní více jak
dvě stovky závodníků všech věkových
kategorií od předškolních dětí po veterány. K tomu je třeba připočíst zhruba sto až
dvě stě diváků, kteří vždy vytvoří pěknou
kulisu závodu.
Také letos se závod uskuteční na obecním hasičském hřišti pod poštou, která
běhu poskytuje velmi dobré zázemí. Běhy
jsou díky tomu přehledné, například závodníci probíhají do druhého kola závodu
na 10 km před zraky všech diváků. Dětské
běhy se konají přímo na ploše. Tratě vedou
krásnou přírodou obce Pěnčín – Hutí a
Bratříkovem, téměř výhradně polními a
lesními cestami, místy i přes pole. Co se
týká zajištění krosu, chceme letošní jubilejní ročník zajistit ještě lépe. Výraznou
měrou chceme zlepšit propagaci závodu,
prezentovat jej i mimo náš kraj a v celostátních denících. V místě závodu vybudujeme zázemí pro všechny závodníky i
příchozí diváky, místo pro odkládání věcí
v případě nepříznivého počasí nebo velkou galerii fotografií z minulých ročníků.
Dovolujeme si tímto pozvat všechny občany na letošní 37. ročník závodu, který se
bude konat první říjnovou neděli od 9
hodin na huťském hřišti pod poštou.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem
sponzorům a sympatizantům za podporu
našich aktivit. Zejména chceme poděkovat
obci Pěnčín za finanční grantovou podporu údržby naší sokolovny.
Přejeme všem krásné léto a nádherné
dovolené.
Výbor TJ Sokol Huť

Mateřská škola Pěnčín
Školní rok 2007 – 2008
Každý rok připravujeme pro děti bohatý program, aby se jim v naší školce líbilo.
Stejně tak tomu bylo i v letošním roce.
Několikrát se děti vydaly do Jablonce n.
N., aby tam zhlédly pohádky v divadle či
v kině Junior.
Spolu s MŠ Zásada navštívily Babylon
v Liberci a Ekologické centrum v Oldřichově v Hájích. Oblíbené jsou akce “Maškarní bál”, “Velikonoční zajíček” a “Jarmareček”, při kterých se obě školky
navštěvují.
Mimo těchto větších akcí jsme pro děti
připravili bohatou nabídku rozmanitých
výletů, stopované, prohlídku hasičského
auta, návštěvu zástupkyně policie, jízdu
vláčkem na Krásnou a také oblíbený
třídenní pobyt v penzionu Krásná u manželů Dusilových.
Od února začaly starší děti jezdit spolu
se ZŠ Pěnčín jednou týdně do bazénu
v Jablonci nad Nisou, kde se pod vedením
zkušených instruktorek učily základům
plavání. Výuka měla deset lekcí. Předškoláci se mohou během roku dle vlastního
výběru zapojit do několika kroužků –
kuchtíků, hry na flétničky a keramiky.
V novém školním roce jim chceme nabídnout ještě počítačový kroužek. Za celé
vybavení a instalaci počítačů děkuji paní
K. Novotné a panu Klokočníkovi.
V březnu proběhl zápis do MŠ. Vzhledem ke kapacitě MŠ (padesát dětí) jsme
umístili děti všech pracujících maminek.
Někteří z rodičů využili nabídku několika
volných míst v MŠ v Huntířově.
Nyní nás čeká ještě slavnostní rozloučení s dětmi, které po prázdninách přejdou
do 1. třídy. Přejeme jim dobrý start ve
škole.
Na závěr bych ráda poděkovala svým
kolegyním za jejich celoroční obětavou
práci a popřála všem zaměstnancům MŠ
krásnou a slunečnou dovolenou.
Hana Hornová, ředitelka MŠ Pěnčín

Eliška Horychová, 3 roky – Tatínek
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Slovo ředitelky Aneb ze života školy
Blíží se konec školního roku 2007/2008
a s ním i čas hodnotit práci a aktivity žáků
a samozřejmě i práci nás pedagogů. Klademe si otázku, co se nám podařilo, jaké
chyby se objevily, čeho se máme vyvarovat
a co vylepšit.
Ve škole máme 162 dětí. Z deváté třídy
odchází 20 dětí na střední školy a učiliště
a z nich 18 bylo umístěno v 1. kole přijímacího řízení, jeden žák na odvolání a
jeden žák byl přijat na střední školu v druhém kole. Z jiného pohledu bylo přijato na
střední školy s maturitou 18 studentů, na
odborná učiliště 2 žáci. Tyto výsledky
přijímacích řízení pokládám za velký
úspěch naší školy. Všem vycházejícím
žákům gratuluji a přeji jim, aby pro ně bylo
další studium úspěšné.
Na jedné straně se s žáky těžko loučíme,
protože devět společně prožitých let je
dlouhá doba na sblížení, na druhé straně
se těšíme na žáčky nové, kteří nastoupí
v září do 1. třídy. Letos to bude 16 dětí,
jeden chlapec bude mít o jeden rok
odloženou školní docházku.
Práci s dětmi ve škole mám stále ráda,
zvlášť některé pracovní dny jsou pro mne
tvořivé, děti jsou báječné. Někdy jsem ale
smutná a ptám se proč? Pozoruji, že

přibývá výchovných problémů a agresivity u dětí. Na tom se zřejmě podílí dnešní rychlé životní tempo, vysoká zaměstnanost rodičů, konzumní styl života, záplava podnětů rizikových lákadel, tlak
reklamy, nedostupnost volnočasových
aktivit pro všechny děti. Co je nejvíce
zarážející, problémů s chováním přibývá
u menších dětí. Nejde vždy o děti se syndromem hyperaktivity a poruch koncentrace pozornosti. Mám pocit, že to vypovídá i o stavu v rodinách. Děti často nemají jasně stanovená „pravidla hry“ a
neznají hranice chování, které by neměly
nikdy překročit. Rodiče by měli být ve
výchově důslední, být svým dětem dobrým vzorem a především by si měli udělat
v současné uspěchané době na své děti čas.
Z mého pohledu potíže spočívají i v tom,
že rodiče ne vždy „slyší“ na sdělení pedagogů o chování žáků a na výzvu ke společnému hledání cesty k nápravě. Přitom
bez spojení rodiny a školy se většinou
nedaří vzniklé problémy řešit.
Přeji vám všem krásné prázdniny, šťastnou dovolenou a s vašimi ratolestmi jen
samé radosti.
Mgr. Miluše Halamová,
ředitelka ZŠ Pěnčín

Koulíme, koulíme kouli...

Milý upíre Lestate,

i když se to nemusí zdát, máme toho trochu
společného. Zbožňujeme noc, některé lidské city
nás nechávají naprosto chladnými, ale bez
lidské společnosti nedokážeme žít, nenávidíme
samotu a oba chceme být mediálně známí. Ty
se svou kapelou a já jako filmař. A když se nad
tím zamyslím, chtěl bych být jako Ty. Upíři mě
fascinují. Temné noci, dlouhé špičáky, mrtvolně bílá pleť, černé démonické oblečení. Upíři
jsou prostě „monstrózní“. Asi bych si to docela užil. Získal bych pak velký respekt, nikdo by
mě nedokázal zničit nebo zabít. Získal bych
nadpřirozené schopnosti. Mohl bych létat,
znenadání zmizet a objevit se někde jinde, byl
bych nesmrtelný.
Proto obdivuji upíry a klidně bych se stal
jedním z nich. Vím ale, že to nejde, protože
upíři neexistují.
S pozdravem Pepa Bouček
Josef Bouček, 8. třída

Vandalismus u ZŠ Pěnčín. O víkendu
31. května - 1. června 2008 u základní školy
v Pěnčíně byl zničen stůl na stolní tenis. Bylo
podáno trestní oznámení na neznámého
pachatele, škoda je několik tisíc korun. -red-

Začalo to úplně
nevinně...

Před rokem v květnu jsme vyhlásili soutěž pro jablonecké školy ve sběru hliníkových fólií.
Smyslem tohoto projektu bylo, aby se děti naučily třídit odpad. Do soutěže se zapojily čtyři
školy včetně naší. Byly to ZŠ Šumava a ZŠ Katolická z Jablonce nad Nisou a ZŠ Huntířov nad
Jizerou. Dohromady se nám podařilo nasbírat 63 kg hliníku. V pátek 30. května jsme strávili
společně příjemné dopoledne. Celou akci sponzorovala firma FIPOBEX. Soutěžící odvezli dvě
soupravy vláčku pod vrchol, kde nás čekali ostatní žáci naší školy. Tady proběhl symbolický
závod – valení koule. Na závěr celé akce jsme vyhodnotili sběr tříděného odpadu za celý školní
rok. Vybrali jsme dvacet pět nejlepších žáků, kteří pojedou za odměnu 25. 6. do Dvora Králové
do ZOO. Ve sběru hliníku budeme pokračovat, měli jsme v plánu dostat se do knihy rekordů.
Když jsme se sběrem začali, tak největší koule zapsaná v knize měla 23 kg, ta byla však během
roku překonána 50 kg koulí. Věřím, že se nám rekord podaří zlomit.
MH

Nebudete mi to věřit, ale začalo to každodenním tréninkem štafety CTIF u našeho vedoucího Ládi. S postupem do krajského kola jsme všichni začali pilně trénovat. Shromáždili jsme se před startovní
čárou a jako obvykle kamarád spustil:
„Pane rozhodčí, družstvo...“ Nikdo ani
nepípl, jen tiše čekáme na písknutí našeho
kapitána. „Písk“. A je odstartováno. Předem nám ještě Láďa řekl, ať to zkusíme dát
na risk. První překážka (vodní příkop),
kamarád s hadicí se ukopl a skoro všichni
jsme na hromadě. Všichni usměvaví se
zvedneme a utíkáme dál s roztáhlou hadicí , kde na nás čeká další překážka, řečená
koza. Tentokrát já, s hadicí v ruce, nakopnu
kozu tak, že se po chvíli válím na zemi.
Neváhám a běžím dál. Následuje tunel v
kterém se neustále válím po břiše. S radostí vylézám z tunelu a půlspojku předávám
Aničce. Ta má v úmyslu hadici narovnat,
místo toho mi podrazí nohy. S úsměvem
na tváři a kolenem jako borůvkou jsme
všichni u konce. „Hurá“.
Anežka Masná, 6. třída
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V květnu se konal již desátý ročník festivalu Pěnčínská nota

Dne 14. 5. 2008 se uskutečnil jubilejní 10.
ročník festivalu Pěnčínská nota, do kterého se aktivně zapojilo padesát pět žáků ZŠ
Pěnčín, ZŠ Jenišovice a ZŠ Malá Skála.
Akce probíhá už tradičně ve dvou oborech,
výtvarná a hudební výchova. Ve výtvarných činnostech účastníci zpracovávali
tematické okruhy „zátiší s flétnou –

kresba“, „portrét – koláž“ a „volná
tematika – volná technika“.
Ve výtvarném projevu pracovalo čtrnáct
žáků. Nejzajímavější práce vytvořili Jan
Fanta ze ZŠ Jenišovice, Eliška Halamová
a Nikola Kopicová ze ZŠ Pěnčín. V pěveckých činnostech nejvíce zaujal náš žák
Matěj Dotřel a Daniela Kalajcidisová ze ZŠ

Jenišovice. Opět jsme mohli konstatovat,
že festival má stoupající úroveň, účastníci
dokázali, že hudba a výtvarné umění se
stalo součástí jejich života. Zástupci všech
škol převzali jubilejní DVD s výběrem toho
nejhezčího ze všech ročníků a každý účastník byl odměněn malým keramickým
dárkem.
Mgr. Viera Zůbková

Zátiší s flétnou, kresba P. Folprechtová,
9. třída.

Ze školní jídelny

Hlídka mladých zdravotníků ve složení: Šárka Hlaváčová, Šárka Hasenkopfová, Klára Halamová,
Kateřina Mynářová a Jan Lejsek se pod vedením Lenky Lejskové umístila v okresním kole na 1.
místě a postoupila do kola krajského. Tady se jim v sobotu 7. 6. 2008 podařilo vybojovat úžasné
4. místo z dvaadvaceti družstev. Všem zúčastněným gratuluji a děkuji za vynikající reprezentaci školy, paní Lence Lejskové děkuji za svědomitou přípravu.
M. Halamová, ředitelka ZŠ

Ve školním roce 2007/2008 se ve školní
jídelně stravuje dvě stě osmnáct strávníků,
na přípravě jídel pracují tři kuchařky.
V úterý a ve středu mají strávníci možnost
volby ze dvou jídel. Stravné se platí pozadu podle počtu odebraných jídel, a to
prostřednictvím sporožira a nebo v hotovosti vždy do třetího pracovního dne
v následujícím měsíci.
Za děti z MŠ se hradí:
za celodenní 22 Kč,
za polodenní 18 Kč,
děti s odkladem školní docházky 24 Kč.
Za žáky ze ZŠ se hradí:
žáci ZŠ do 10 let 16 Kč,
žáci ZŠ do 15 let 18 Kč,
žáci ZŠ nad 15 let 20 Kč
Jana Dymlová,
vedoucí stravování ŠJ Pěnčín
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Životní jubilea
v Obci Pěnčín
Červen

65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let

Jůna Karel
Rambousek Jiří
Háková Blanka
Novotný Josef
Dobiášová Jiřina
Hujerová Julie
Horáček Leoš

65 let
65 let
65 let
75 let
75 let
75 let
85 let

Sochová Věra
Hladík Jiří
Sýkora Karel
Šabatková Zlatuše
Tučková Jarmila
Petrak Erhard
Hušková Marie

65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
75 let
80 let

Pfeifer Jiří
Havlová Helena
Drdová Jiřina
Rymlová Jaroslava
Šikolová Marie
Lang Helmut
Kvapil František

65 let
65 let
70 let
75 let

Kliková Drahomíra
Rambousková Lidka
Brožková Jana
Janda Karel

65 let
65 let
70 let
85 let

Kurfiřt Jiří
Peteráčová Ludmila
Šolcová Eliška
Burešová Marta

65 let

Novotná Irena

65 let
65 let
65 let
75 let
80 let
90 let

Halama František
Hujer Vlastimil
Havlíčková Marie
Horáčková Jaruška
Pivrncová Ediatha
Kocour František

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad
Prosinec

Všem jubilantům, i těm,
kteří si
nepřejí
být
zveřejněni,
přejeme
pevné
zdraví, hodně životních sil
a optimismu.

Čtenáři přijď,
jsi vítán!!!

l Knihovna Alšovice – Alšovice 13
Knihovnice – Miluška Drobníková
Provozní doba:
Pondělí 15,30 hod. – 17,30 hod.
Z registrovaných čtenářů je v průměru
návštěvnost 5 – 8 osob týdně
Nejvíce půjčované žánry
Dospělí: beletrie – romány, detektivky
Děti: doporučená četba, pohádky, knihy
o zvířátkách …
l Knihovna Bratříkov – Bratříkov 67
Knihovnice – Marcela Havlová
Provozní doba:
Pondělí 16,00 hod. – 18,00 hod.
Z registrovaných čtenářů je v průměru
návštěvnost 5 – 8 osob týdně
Nejvíce půjčované žánry
Dospělí: detektivky, životopis, cestopis,
zamilované knihy
Děti: pohádky, cestopisy
l Knihovna Huť – Huť 169
Knihovnice – Jana Bernatová
Provozní doba:
Pátek
15,30 hod. – 17,30 hod.
Z registrovaných čtenářů je v průměru
návštěvnost 5 – 8 osob týdně
Nejvíce půjčované žánry
Dospělí: romány – červená knihovna,
detektivky
Děti: pohádky, dětské časopisy, encyklopedie, vesmír …
l Knihovna Krásná – Krásná 33
Knihovnice – Alenka Hujerová
Provozní doba:
Středa 15,00 hod. – 17,00 hod.
Z registrovaných čtenářů je v průměru
návštěvnost 5 – 10 osob týdně
Nejvíce půjčované žánry
Dospělí: detektivky, zamilované romány
Děti: doporučená četba, pohádky
l Ve všech knihovnách využíván
internet.
-red-

Děkujeme
za vstřícnost
potravinám v Huti při přípravě balíčků
pro jubilanty.
-oú-

Upozornění budoucím
jubilantům
Vážení jubilanti, v roce 2000 vstoupil
v platnost zákon č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Proto prosíme ty, kteří
očekávají dovršení svého jubilea a nepřejí
si být zveřejněni ve zpravodajích, aby
sdělili tuto skutečnost na obecním úřadě
osobně či telefonicky – tel. 483 397 028.
Děkujeme.
–red–

Gynekologická
ambulance

Poliklinika v Železném Brodě
s.r.o., Jarní 53, tel. 483 369 771
Ordinační hodiny:
Po
8,00 – 15,00 hod.
Út + Čt
8,00 – 17, 00 hod.
Pá
8,00 – 13, 00 hod.
Na poliklinice v Železném Brodě je nově
otevřena gynekologická ambulance, která
poskytuje ženám komplexní gynekologickou ambulantní péči, včetně žen těhotných. Mimo jiné se zde provádí i očkování
vakcínou SILGARD a CERVARIX. Jedná
se o očkování před onemocněním způsobenými lidským pavilomavirem (HPV) –
typů 16 a 18, což jsou nejčastěji se vyskytující onkogenní typy (HPV), způsobující
přibližně 70% případů rakoviny děložního
čípku – a typů 6 a 11, jež způsobují 90%
případů genitálních bradavic. Což jsou
výrůstky tělové barvy a dostanou je přibližně dvě ze tři osob, které mají sexuální
kontakt s osobou postiženou genitálními
bradavicemi a navzdory léčbě jsou jejich
recidivy časté.
Až 80% žen se během svého života setká
s některým typem HPV. K přenosu dochází nejen při pohlavním styku, ale i pouhým
intimním kontaktem s kůží v genitální
oblasti. Infekci virem HPV často neprovází žádné příznaky, takže lidé ani neví, že
jsou nositeli HPV. U většiny osob virus
vymizí spontánně, avšak u některých
může vést ke vzniku výše uvedených
onemocnění.
V České republice ročně onemocní přibližně jeden tisíc žen rakovinou děložního
čípku a čtyři sta z nich na toto onemocnění zemře. Vakcíny jsou určeny dívkám a
ženám ve věku od devíti do šestadvaceti
let. Aplikace vakcín se provádí ve třech
dávkách v průběhu šesti měsíců.
Pozor! Tak jako všechny očkovací látky,
tak i tyto vakcíny nemusí plně ochránit
každého!!! Očkování totiž nechrání proti
všem onkogenním typům HPV (typům
schopným vyvolat rakovinu děložního
čípku). Pravidelné gynekologické prohlídky jsou proto nutné! Navštivte svého
gynekologa včas.
-red-

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat paní Jitce
Laidorfové a paní Drahomíře Klikové
z Hutě za jejich otevřená srdce… Často se
starají o cizí pejsky a kočky, kterým se jejich pán nevěnuje – někdo je vyhodil nebo
se zatoulají a páníček není k nalezení. Těší
nás, že jsou v naší obci lidé, kterým není
lhostejný osud němé tváře. Víme, že takových lidí je v osadě Huť více, děkujeme i
vám.
oú
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Obecné zásady první pomoci
Každý z nás se může dostat do situace,
ve které bude potřebovat nebo dokonce
sám poskytovat první pomoc.Většinou při
drobných poraněních si postižený poradí
sám, ale jsou situace, ve kterých se neobejdeme bez pomoci cizí osoby. Většinou si
tuto pomoc vyžádá závažné postižení
zdraví, kdy je nezbytná správně poskytnutá a okamžitá první pomoc.
První pomoc by měl umět poskytnout
každý, děti nevyjímaje. Proto probíhá na
zdejší základní škole každý rok zdravotnický kroužek. Děti se schází každé pondělí odpoledne a osvojují si zásady postupu při poskytování první pomoci. Letos
kroužek navštěvovalo deset žáků z druhé
až deváté třídy.
V kroužku se nacvičují modelové situace:
– zástava dechu
– zástava krevního oběhu
– krvácení
– zlomeniny
– popáleniny či poleptání
– uštknutí, omrzliny aj.
Každý rok probíhá v areálu Hasičského
záchranného sboru v Jablonci nad Nisou
soutěž hlídek Mladých zdravotníků z celého okresu. Z naší školy se zúčastnily dvě
hlídky. Umístily se na velmi krásných
místech, hlídka Mladých zdravotníků
I. stupně na devátém místě ze šestnácti
hlídek a hlídka Mladých zdravotníků II.
stupně na prvním místě ze třinácti hlídek
a postoupila do krajského kola (viz předchozí strana).
Cílem první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím
a zmírnili následky poranění či postižení.
Proto musí být první pomoc kvalitní a
hlavně včasná. Současně mějte na paměti
i to, že i když jste vy zachránci, musíte se
chránit také, proto při poskytování pomoci, především při zástavě krvácení, chraňte sebe! Používejte zásadně ochranné pomůcky – gumové rukavice a podobně.
Základem umět poskytnout první pomoc je i umět přivolat rychlou zdravotnickou pomoc, která je na tel. čísle 155
Sdělujeme:
– jméno volajícího
– místo, čas a charakter nehody
– počet poraněných a charakter jejich
zranění
– přístupové cesty k místu nehody
– kontaktní telefon

Úžeh, úpal

Nastává slunečné období a hrozí zejména u dětí a starších lidí přehřátí organismu
způsobené delším pobytem na slunci –
úžeh či úpal – při pobytu v teplém a
dusném prostředí.
Příznaky: postižený má zrychlený tep i
dech, pocit nevolnosti, malátnosti nebo
bolest hlavy.

dvěma hlubokými vdechy, jdoucími
rychle za sebou.
2. frekvence vdechu je jeden vdech za
šest sekund, hrudník postiženého by se
měl zvedat, měla by se vracet normální
barva pleti.
3. každé dvě minuty kontrolujeme
známky krevního oběhu – pohmatem na
krkavici.

Zástava krevního oběhu

První pomoc:
1. okamžitě přesuneme postiženého do
stínu, chladnější místnosti a podobně
2. opatrně ochlazujeme – zábaly, koupelí
a podáváme tekutiny (zejména minerálku)
3. průběžně kontrolujeme životní funkce
– dech, tep a v případě zhoršení stavu
přivoláme lékařskou pomoc.

K létu patří koupání, které se
může změnit v boj o život: tonutí

Může dojít k zástavě dechu, ale i k zástavě srdeční činnosti.
V tomto případě musíme ihned zahájit
resuscitaci neboli oživování, velmi důležitý je čas, kdy po zástavě bylo oživování
zahájeno. Při úplné zástavě přívodu okysličené krve do mozku dochází k poškození buněk mozkové kůry asi za pět minut.
Pokud jsme u postiženého sami, voláme
RZP před začátkem oživování, pokud je
postiženo dítě, provádíme minutu resuscitaci a pak voláme RZP. Po telefonátu
pokračujeme v oživování až do příjezdu
lékaře!

Zástava dechu

Příznaky: změna barvy postiženého,
bledost, později promodrávání, není cítit
proud vydechovaného vzduchu. Pokud
správně neposkytneme první pomoc, do
několika sekund dojde k poruše vědomí a
zástavě srdečního oběhu.
První pomoc:
1. položíme postiženého na záda, vyčistíme dutinu ústní, zakloníme hlavu,
předsuneme dolní čelist, tím uvolníme
dýchací cesty a zahájíme umělé dýchání

Příznaky: bledá kůže, do několika sekund dochází k poruše vědomí a zástavě
dechu.
První pomoc:
1. postižený musí ležet na zádech na
pevné podložce, zakloníme hlavu, předsuneme dolní čelist, zkontrolujeme dutinu
ústní, je–li potřeba, odstraníme volně ležící
cizí tělesa a voláme RZP.
2. začneme ihned s masáží, a to třicetkrát
stlačíme hrudník do hloubky 4 – 5 cm , pak
vdechneme dvakrát do postiženého. Takto
pokračujeme v rytmu 30:2.
3. může se stát, že nelze vdechovat do
postiženého, v tom případě provádíme
pouze masáž frekvencí stokrát za
minutu.
4. pokračujeme až do příjezdu lékaře.

Resuscitace u dětí

První pomoc:
1. případný cizí předmět odstraníme
z úst úderem dlaně mezi lopatky dítěte
položené bříškem na našem předloktí
hlavou mírně dolů.
2. dýchací cesty uvolníme mírným záklonem hlavy – podložením pod ramínky
3. oživování zahájíme pěti vdechy, u malých dětí vdechujeme do úst i nosu zároveň, pak stlačíme třicetkrát hrudník
v úrovni prsních bradavek dvěma prsty
nebo zkříženými palci, pak opět dvakrát
vdechneme a stále opakujeme.
4. přibližně po jedné minutě voláme RZP
a opět pokračujeme v oživování.
Krásné počasí láká ven především cyklisty, ti jsou velmi ohroženi při dnešním
provozu, ale k úrazu mohou přijít i na pro
ně vyhrazených stezkách. A co se může
přihodit? Při pádu z kola může dojít
k zlomeninám – otevřeným, krvácení,
bezvědomí.

Zlomeniny

Příznaky: nepřirozená poloha končetiny
v místě zlomeniny, bolestivost, otok, při
otevřené zlomenině může dojít k poranění
okolních cév – hrozí infekce a především
při krvácení tepenném i vykrvácení!
První pomoc:
1. zlomeninu znehybníme – zavřená
zlomenina horní končetiny – postačí do
šátkového závěsu, zlomeninu dolní končetiny zafixujeme ke zdravé končetině, či
Pokračování na str. 15
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Obecné zásady první pomoci
Pokračování ze str. 14
přiložíme dlahu, kterou nám nahradí
rovné klacky.
Při ošetření otevřené zlomeniny se silným krvácením nesmíme zpanikařit a
musíme okamžitě jednat. Zastavit krvácení pomocí zaškrcovadla, ránu musíme
sterilně zakrýt a končetinu znehybnit. Co
nejrychleji dopravit zraněného k lékaři.
Téměř stejná pomoc je potřeba i při
poranění kloubů – podvrtnutí, vykloubení
kloubu. Končetinu znehybnit v poloze,
v jaké se nachází, nikdy se nepokoušíme
ji dát do původní polohy! Chladíme a dle
potřeby dopravíme k lékaři.

Krvácení tepenné

Rozlišujeme krvácení vlásečnicové –
odřeniny apod., žilní a tepenné.
Při poranění velké tepny je život zraněného ohrožen během několika desítek
sekund.
Příznaky: krev má jasně červenou barvu,
z rány pravidelně vystřikuje.
První pomoc:
1. zvedneme končetinu nad úroveň
srdce a zraněného posadíme či položíme.
2. stiskneme tepnu ihned přímo v ráně,
při poranění velkých cév – krční, pažní,
tlak na ránu nepovolujeme do předání
odborné pomoci.
3. v jiných případech buď stiskneme
tepnu přímo v ráně nebo v místě tlakového bodu a přiložíme tlakový obvaz, který
se skládá ze tří vrstev – krycí (sterilní),
tlaková, připevňovací – to se používá při
poranění cév malé a střední velikosti.
Po ošetření sledujeme ránu, zda krev neprosakuje a pokud ano, lze přidat ještě
maximálně dvě tlakové vrstvy.

Krvácení žilní

Příznaky: krev má tmavě červenou barvu,
z rány volně vytéká, nikdy nepulsuje.
První pomoc:
1. postiženého posadíme či položíme,
zvedneme končetinu do výšky, přiložíme
tlakový obvaz, končetinu znehybníme. Při
poranění žil na krku a na horní části hrudníku může dojít ke vniknutí vzduchu do
žil a následně do krevního oběhu!! Ránu
musíme okamžitě uzavřít třeba i holou
rukou a zraněného položit.
2. Opět postiženého co nejdříve dopravit
do nemocnice.

Komplikací se může stát šok

Při delším průběhu šoku dochází k postupnému selhávaní funkcí jednotlivých
orgánů. Rozvoj šoku je urychlován bolestí
a stresem.
Příčiny: silné vnější, ale i vnitřní krvácení, ztráta tekutin – nad 20 až 30%, rozsáhlé popáleniny, silné průjmy a zvracení při
prudké alergii a podobně.
Příznaky: zrychlení tepu – až sto tepů

za minutu, snížení krevního tlaku, bledost,
studený pot, žízeň, nevolnost, u těžkého
šoku ztrácí vědomí, selhávají životní
funkce.
První pomoc:
1. postiženého ihned položíme na záda
a zvedneme dolní končetiny minimálně
o 30 cm, pokud to nepomáhá, provedeme
autotransfuzní polohu, což jsou dolní
končetiny zvednuté kolmo k tělu.
2. u šoku dodržujeme pravidlo pěti T:
tišení bolesti – ošetření
(ústy nesmíme nic podat)
teplo
tekutiny – pouze otíráme rty a obličej !
ticho
transport – přivoláme lékařskou pomoc,
postiženého v šoku nikdy sami netransportujeme.

Bezvědomí

Příznaky: člověk neodpovídá na zevní
podněty – oslovení, mechanické podráždění (štípnutí do boltce či tváře apod.).
Dochází též k povolení svalstva – důsledkem je třeba zapadlý jazyk.
První pomoc:
1. pokusíme se navázat kontakt, nedaří–li se, dáme postiženého na záda, zkontrolujeme ústa, případně je vyčistíme.
Záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti uvolníme dýchací cesty, popřípadě
vyndáme zapadlý jazyk.
2. poslechem, pohmatem a pohledem
zkontrolujeme dech.
Pokud sám dýchá, uložíme ho do stabilizované polohy – poloha na boku s pokrčenými končetinami a zakloněnou hlavou
– zjednodušeně řečeno, dýchací cesty musí
být stále uvolněny. Stav zraněného sledujeme až do příjezdu lékaře.
Nyní bych ráda touto cestou oslovila
maminky, které mají někdy co dělat, aby
uhlídaly své děti, které jsou někdy jako
pytel blech. Co jim hrozí? Bohužel velmi
často dochází k popáleninám – především
politím kávou, čajem, polévkou. Dále
může dojít k vdechnutí malého předmětu,
jelikož velmi malé dítě nám nedokáže
popsat, co ho bolí, sledujte jeho chování
při úporném pláči, který se dostavuje
v intervalech – náhlá příhoda břišní.
U malých dětí zastávám názor, že raději
zbytečně jít k lékaři, než nejít vůbec a něco
zanedbat!

Popáleniny

Příznaky: začervenalá kůže, pálivá bolest, při II. stupni se tvoří již puchýře a při
těžkých popáleninách tkáň odumírá.
První pomoc:
1. postiženého odsuneme od zdroje.
2. okamžitě začneme chladit, a to nejméně 15 – 20 minut.
3. ránu sterilně kryjeme a končetinu
znehybníme.

4. při II. a III. stupni popálenin přivoláme
lékařskou pomoc.
Na popáleninu II. a III. stupně nikdy
nedáváme mast a nepropichujeme
puchýře!

Stav dušnosti

Při vdechnutí cizího předmětu, poleptání či popálení dýchacích cest dochází ke
zhoršenému dýchání.
Příznaky: postižený dýchá zrychleně,
lapá po dechu a při delším nedostatku
kyslíku se mohou objevit namodralé skvrny na okrajových částí těla – ušní boltce,
špička nosu, rty apod.
První pomoc:
1. postiženého okamžitě posadit a uvolnit mu oděv, zajistit přívod čerstvého
vzduchu
2. pokud došlo ke vdechnutí malého
předmětu, snažíme se ho vyrazit ven několika údery mezi lopatky. Sílu úderu
pochopitelně rozlišujeme dle věku postiženého.
3. voláme lékařskou pomoc

Náhlé příhody břišní

Vznikají při náhlých zánětech slepého
střeva, zauzlení střev, prasknutí žaludečního vředu, při existenci žlučníkových či
ledvinových kamenů apod.
Příznaky: postižený má náhlé kruté
bolesti v oblasti břicha, může mu být nevolno, zvracet, ležet na boku s pokrčenými
končetinami.
První pomoc:
1. položíme postiženého na záda s dolními končetinami podloženými tak, aby
se paty nedotýkaly země.
2. nepodáváme nic ústy – výjimečně
pouze lék předepsaný lékařem pro případ
náhlé příhody břišní.
3. kontrolujeme životní funkce a ihned
přivoláme lékaře.
Pokračování na str. 16
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Obecné zásady první pomoci
Pokračování ze str. 15
Bohužel při procházce lesem se může příjemná procházka změnit v nepříjemný zážitek,
neboť může dojít k:

Uštknutí jedovatým hadem

Příznaky: při kousnutí zmijí jsou patrné
dvě ranky vedle sebe.
První pomoc:
1. končetinu mírně zaškrtíme nad ranou
směrem k srdci, abychom zamezili odtok
žilní krve.
2. masírováním okolí rány se snažíme
podpořit krvácení, aby byl jed vyplaven
z těla – nikdy ránu nevysáváme ústy ani
ji nenařezáváme!
3. ránu sterilně kryjeme, znehybníme, s
postiženým co nejméně hýbeme a voláme
lékařskou pomoc.
Nutno dodat, že vše, co jsem výše popsala, a věřte mi, že to jsou jen základy
poskytování první pomoci, dokáží velmi
odborně uplatnit v praxi děti, které
navštěvují zdravotnický kroužek. Touto
cestou jim chci poděkovat a říct jim, že
jsou moje sluníčka a že jsem na ně velmi
hrdá.
Pokud někdo z vás dočetl až sem, měl
můj příspěvek smysl. Přeji vám všem

krásnou dovolenou, dětem úžasné prázdniny, ale především, aby nikdo z Vás nikdy
nepotřeboval těchto rad a pokud ano, aby
jste to zvládli bez emocí a se šťastným
koncem.
Lejsková Lenka,
zdravotní sestra

Aby vaše dítě dobře mluvilo
Chcete, aby vaše dítě včas a dobře mluvilo? Nezapínejte nadměrně často rozhlas,
televizi a jiná halasná a dítě ohlušující
média – raději si se svým dítětem ve chvílích bdění a pohody často povídejte, říkejte mu rytmické veršovánky a zpívejte
jednoduché popěvky. Snažte se zpívat, i
když o sobě tvrdíte, že nemáte vypěstovaný hlas či hudební sluch. Při zpěvu bude
vaše artikulace uvolněná, pomalejší a pro
dítě pozorovatelnější. Mluvte se svým
dítětem laskavě při každé příležitosti, a
mluvte tak, aby dobře vidělo váš obličej a
vaše ústa. Mnoho dětí se naučí vyslovovat
pěkně samo jen odposloucháváním a
odezíráním řeči osob z nejbližšího okolí.
Pro úspěšný vývoj řeči je velmi důležité,
aby vaše dítě poslech nejenom vnímalo
sluchem, ale i vizuálně „odkoukáváním“
artikulace. Je zcela nevhodné předkládat
dětem poslech pohádek z rozhlasu nebo
z CD. Této chyby se často dopouští i učitelky v mateřských školách, když dětem
před odpoledním spaním pustí poslech
pohádek v domnění, že to dítě navodí lépe
ke spaní. Dítě si pohádku rádo poslechne,
ale ten vizuální příklad správné výslovnosti ztrácí. Mějte trvale na paměti, že řeč
je nesmírně složitá a křehká dovednost,
která potřebuje ke svému rozvíjení pohodu a vnitřní uvolnění. U malých dětí nikdy
řeč „nenapravujeme“ ani „necvičíme“, ale
pouze dítě ovlivňujeme výchovně a citově.

Dítě se dovednosti mluvení učí samo
pokusem a omylem, hledáním, experimentováním a napodobováním. Pokud si
dítě v předškolním věku před nástupem
do ZŠ nevytvoří správnou výslovnost
všech hlásek, mívá s učením problémy, ale
v první řadě nejvíce trpí jeho psychika,
protože nesprávnou výslovností dítě bývá
„hendikepované“ a za svoji výslovnost se
stydí.
Rodičům dětí, které před nástupem do
základní školy nezvládly všechny hlásky
mateřského jazyka, nabízím logopedickou
výuku ve školním roce 2008 – 2009. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku MŠ
Pěnčín Hanu Hornovou, tel. 483 390 487.
Mária Večerníková, Alšovice 54

Deniska
Nikodýmová,
5,5 let,
Muchomůrka

Byliny přinášejí
pomoc při léčbě
l Kostival lékařský
(Symphytum officinale)
Popis: Vytrvalá, drsně
chlupatá, až 140 cm vysoká
bylina. Lodyha přímá, chlupatá, dole hranatě křídlatá,
obvykle větvená. Lodyžní
listy střídavé, sbíhavé, kopinaté, přízemní
a dolní s křídlatým řapíkem, horní přisedlé, všechny s vyniklou žilnatinou, chlupaté. Květy v mnohokvětých dvojvijanech a
vijanech vyrůstajících v paždí horních
listů, modrofialové, vzácně růžové nebo
bílé. Kvete od května do července.
Léčitelství: Obsahuje slizové látky, silice,
třísloviny, alkaloidy symphytocynoglossin
a jeho štěpný produkt konsolicin, intermedin a acetylintermedin, glykosid konsolidin, allantoin, asparagin, symphytyn,
echimidin, laziokarpin, metylpyronin,
lykopsanin, acetyllykopsamin, škrob, triterpeny, aminokyseliny, pryskyřice, cholin
aj. Sbírá se zejména kořen, méně list. Kořen
se sbírá na jaře před začátkem vegetace
nebo na podzim (září, říjen), přednostně
se užívá čerstvý, lze jej uskladnit v písku
podobně jako mrkev nebo křen. Možno jej
ale i sušit, a to po omytí a rozpůlení na
slunci nebo při umělém sušení za teplot
do 45 °C.
Droga ovlivňuje krevní oběh, působí
mírně projímavě, hlavně však zmírňuje
bolest a podporuje regeneraci tkání. Příznivě působí při zánětech, podvrknutí,
výronech, pohmožděninách, bércových
vředech, menších popáleninách či omrzlinách, podáván vnitřně působí hojivě na
trávicí trakt, na záněty žaludku a střev,
uplatní se i při léčbě respiračních chorob
spojených s kašlem. Zevně se aplikuje
obvykle jemně strouhaný čerstvý kořen
nebo kašička uvařená z mletého, sušeného
kořene a vody. Kostivalové víno se podává jako protikrvácivý a posilující prostředek, zejména při rekonvalescenci po těžkých chorobách nebo po chirurgickém
zákroku. Na hojení drobnějších hnisajících
ran je účinná i kostivalová mast připravená povařením strouhaného čerstvého
kostivalového kořene se sádlem.
Upozornění: Vzhledem k přítomnosti
alkaloidů v kostivalu u podezření z karcinogenity a z možnosti poškození jater se
v poslední době nedoporučuje vnitřní
užívání kostivalu, a pokud ano, pak jen
krátkodobě a v malých dávkách.
l Měsíček lékařský
(Calendula officinalis)
Popis: Jednoletá nebo
dvouletá, přibližně 50 cm
vysoká bylina. Lodyha
přímá, obvykle větvená.
Pokračování na str. 17

Pěnčínský zpravodaj / 16

Byliny přinášejí pomoc při léčbě
Pokračování ze str. 16
Listy střídavé, chlupaté, kopinaté až úzce
obvejčité, dolní v řapík zúžené, horní na
bázi uťaté nebo srdčité a přisedlé. Úbory
jednotlivě na konci větví, četné jazykovité
květy, terčové květy trubkovité, u některých zahradních odrůd přeměněné v
květy jazykovité, barva nejčastěji oranžová. Kvete v červnu až září. První květy se
objeví asi 10 týdnů po výsevu.
Léčitelství: Měsíček obsahuje silici, karotenoidy, triterpenové saponiny, flavonoidy, flavonoidové glykosidy, kyselinu
salicylovou, vitamín C, sliz, seskviterpen
calendin a hořčinu calenden.
Sbírají se zejména květy bez lůžka a
zákrovu (Flos calendulae sine calice) nebo
i celý květ včetně kalicha (Flos calendulae
cum calice), nejlépe za suchého počasí. Suší
se ve stínu nebo za umělého sušení při

teplotách do 40 °C. Usušená droga by měla
být chráněna před světlem a protože snadno přijímá vzdušnou vlhkost, doporučuje
se její občasné přesušení.
Měsíček zvyšuje sekreci žluče, potlačuje
růst baktérií, urychluje hojení hnisavých a
špatně se hojících ran doprovázených záněty, užívá se proti plísním a proti bércovým vředům. Ovlivňuje činnost jater a
žlučníku, pozitivně působí proti infekčním
chorobám, napomáhá při léčbě astmatu,
kašli, bušení srdce, upravuje menstruaci,
hojí vnitřní záněty (peptické vředy, záněty žaludku a střev), zlepšuje činnost srdce
při mírném poklesu krevního tlaku, působí antibioticky a mírně sedativně, podle
některých prací i omezuje růst nádorového
bujení (zejména dělohy, prsu a zažívacího
ústrojí). Zevně lze měsíčku ve formě obkladu použít na takřka jakékoliv rány
včetně zánětů očních a ušních, osvědčily

se zábaly čerstvé, naklepané byliny na
křečové žíly, které se aplikují na noc. Jako
kloktadlo se může použít při afekcích
v dutině ústní.
Odvar se připravuje z jedné čajové lžičky drogy na 100 až 150 ml vody, která se
krátce povaří, užívá se 2x až 3x denně. Při
zevním použití se užívají obklady z pomletých celých čerstvých rostlin bez kořene nebo se připravuje měsíčková mast.
Měsíček se uplatňuje i v kosmetice, odvar
z květů zjemňuje pleť a činí ji vláčnou.
l Třezalka tečkovaná
(Hypericum perforatum)
Popis: Vytrvalá, 10 až
100 cm vysoká bylina. Lodyha vystoupavá až přímá,
obvykle nevětvená, většinou s vyniklými podélnými lištami. Listy přisedlé až
krátce řapíkaté, podlouhlé, vejčité nebo
podlouhle kopinaté, na okraji podvinuté,
s tečkovitými siličnými žlázkami a nádržkami. Květenství bohaté, květy v průměru
15 až 35 mm, kališní lístky trojúhelníkové
nebo široce čárkovité, korunní lístky 8 až
18 mm dlouhé, nesouměrné, zlatožluté, při
vrcholku žláznatě tečkované. Kvete od
května do září.
Léčitelství: Obsahuje červenofialové
barvivo hypericin, katechinové třísloviny,
flavonové glykosidy (hyperosid, rutin,
kvercitrin), silici, pryskyřici, organické
kyseliny, provitamin A, vitamin C. Sbírá
se kvetoucí nať (Herba hyperici) a to ihned
po rozkvětu. Odřezávají se asi 30 cm dlouhé kvetoucí a olistěné vrcholy, které se
sváží do svazků a suší na dobře větraném
místě ve stínu (na slunci droga ztrácí barvu). Při umělém sušení by teplota neměla
přesáhnout 35 °C.
Použití třezalky je rozsáhlé: působí antibioticky, má účinky protizánětlivé, čistí
krev, dobře působí na ekzémy, odstraňuje
otoky, pomáhá při chorobách plic, slinivky
břišní i jater, léčí žaludek a dvanácterník
(vředy, žaludeční neurózu), hemeroidy
(při současné aplikaci vnitřní i vnější),
pomáhá při těžkých chřipkách spojených
s arytmií či fibrilacemi. Osvědčila se při
léčbě úzkosti, neklidu, psychickém napětí,
depresi apod. Pomáhá hojit rány, pohmožděniny i zlomeniny, tlumí vnitřní krvácení a zlepšuje kvalitu cév, podporuje rehabilitaci po mozkových obrnách, při dlouhodobém podávání má příznivé účinky
při roztroušené skleróze.
Nejčastěji se podává ve formě nálevu,
který se pije 2x až 4x denně po 125 ml.
Macerací v olivovém nebo slunečnicovém
oleji se získá velmi dobrý masážní olej,
který se může použít i k léčbě popálenin,
zanícených ran nebo hemeroidů.
Třezalka by neměla být podávána lidem,
kteří trpí těžkou cukrovkou, alergií na pyl,
velmi nízkým tlakem a těm, u nichž byl
zjištěn metastazující nádor.
-red-
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Něco pro kuchaře a kuchařky: Rychlé vaření
Budapešťská polévka

40 g másla, 1 cibule, stroužek česneku,
sladká paprika, 100 g salámu, 2 lžíce rajčatového protlaku, 1 polévková kostka,
1 a 1/4 l vody, sůl, 3 lžíce husté smetany,
2 lžíce strouhaného sýra, 2 lžíce pažitky.
Návod k přípravě: Na másle zapěníme
drobně nakrájenou cibuli, přidáme utřený
česnek, na nudličky nakrájený salám a
orestujeme. Přidáme papriku, zalijeme
vodou, vložíme polévkovou kostku a povaříme. Do provařené polévky vmícháme
rajčatový protlak a nakonec zjemníme
smetanou. Do talíře dáme nakrájenou
pažitku, na kostičky nakrájený osmahnutý chléb, nalijeme polévku a posypeme
strouhaným sýrem.

pionů nebo namočené sušené houby,
sójová omáčka, olivový olej s trochou
másla, trochu sladkého kečupu, kdo má
rád ostřejší jídlo, může dát pálivý kečup
nebo trochu tabasca.
Návod k přípravě: špalíčky masa opéci

dozlatova na troše oleje s máslem, pak
přidat pokrájenou zeleninu, houby a restovat jen tak dlouho, aby zelenina zůstala
křehká. Nakonec zakápnout sójovkou a
kečupem. Příloha nudle nebo rýže.
-red-

... a něco pro děti: vymalujte si!

Masové nudličky na pivě

400 g kuřecího nebo vepřového masa,
lžíce másla, lžíce oleje, Solamyl, cibule,
2 dl 10% světlého piva, pepř, zázvor, sůl.
Návod k přípravě: Maso nakrájíme na
nudličky, osolíme, okořeníme a poprášíme
Solamylem. Na másle s olejem zpěníme
pokrájenou cibuli, přidáme maso, osmahneme, podlijeme pivem a podusíme.
Příloha - rýže.

Banánová bábovka

2 banány, 100 g cukru moučka, 60 g tuku
– máslo, 2 vejce, 250 g měkkého tvarohu,
250 g polohrubé mouky, balíček vanilkového cukru, balíček kypřícího prášku, 2 dl
mléka.
Návod k přípravě: Tuk – máslo , žloutky,
vanilkový a moučkový cukr utřeme do
pěny. Přidáme rozmačkaný tvaroh a banány, mouku smíchanou s práškem do
pečiva a mléko. Vše promícháme. Na závěr
lehce vmícháme sníh z bílků. Formu na
bábovky vytřeme tukem a vysypeme
moukou, vlijeme těsto a upečeme. Vychladlou bábovku polijeme čokoládou.

Avokádová pomazánka

1 zralé avokádo, 2 lžíce citrónové šťávy,
stroužek česneku + mladá cibulka, 1 zralé
rajče, čerstvá bazalka, sůl, bílý pepř –
malinko.
Návod k přípravě: Z rozpůleného avokáda vyjměte pecku, oloupejte a poté rozmixujte. Přidejte utřený česnek, nadrobno
pokrájenou cibulku, citrónovou šťávu,
rozmačkanou dužninu z oloupaného rajčete a posekanou bazalku. Ochuťte solí a
pepřem. Mažeme na celozrnný chléb či
toast.

Kuřecí maso s bílou ředkví

Na dvě porce: 3 kuřecí stehenní řízky,
půlka menší cukety, asi 10 cm kousek bílé
ředkve, 3 stroužky česneku, několik žam-
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