ČERVEN 2015 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva l Noví občánci l Co se děje ve škole l Hasičské oslavy v Huti l Úspěšná fotbalová
sezona l Na pokračování: Návrat legionářů ze Sibiře l Povídání s MUDr. Lejskovou l Příloha Kraj l

Úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané, obdrželi jste
červnové číslo Zpravodaje obce Pěnčín.
S červnem se nezadržitelně blíží čas prázdnin a dovolených a vás čeká určitě mnoho
příjemných zážitků.
Budeme vás jenom krátce informovat
o dění v obci, jelikož většinu informací jste
určitě získali z usnesení zastupitelstva,
která jsou pravidelně po zasedání uveřejňována na webových stránkách obce i na
úřední desce.
Prvořadým úkolem pro obec bylo zajištění rekonstrukce dosluhující, třicet let
staré kotelny v MŠ Pěnčín. V současné
době probíhá rekonstrukce s přechodem
na plyn a od začátku školního roku bude
již v provozu nová efektivnější kotelna.
S MŠ Pěnčín také souvisí rozšíření kapacity. Máme připravenou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení.
Žádost na poskytnutí dotace na tuto realizaci jsme podali v roce 2014 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Žádosti byly vyhodnoceny a zatím jsme
nebyli vyřazeni. Stále o dotaci jednáme.
Rozšíření vodovodní sítě v obci pokračuje výstavbou vodovodního řadu na
Krásné, již proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby. Výstavbou tohoto řadu
dojde mimo jiné k zajištění pitné vody pro
stavební pozemky již prodané nebo ty,
které obec bude prodávat ke stavbám rodinných domů. Jedná se o lokalitu nad
pilou v Krásné.
Akce Kittelův dům bude letos pokračovat odvodněním objektu. Byl vybrán nový
dodavatel stavby, DKK Stav s.r.o. z Liberce. Pokusíme se podat žádost o dotaci
z evropských fondů v rámci programu Cíl 3,
přeshraniční spolupráce Česká republika
– Sasko. Partnerem na saské straně, pokud
vše vyjde podle předběžných dohod, by
mělo být město Žitava.
Zastupitelstvo schválilo návrh na vypracování „Úvodní studie na novostavbu
budovy Obecního úřadu Pěnčín“ a „Úvodní
studie na řešení návsi v Huti“. O vypraco-

vání obou návrhů vás budeme informovat
a budete se moci k projektům vyjádřit.
Následně proběhnou ankety mezi občany,
ze kterých vyjde nejlepší řešení.
V Alšovicích bude v letošním roce provedena modernizace knihovny, kterou
vznikne možnost automatického půjčování knih. Celý projekt bude stát 47 764 Kč a
32 000 Kč činí již získaná dotace. V rámci
projektu je knihovní program, nový notebook a scanner.
Vážení spoluobčané, to je jenom v krátkosti několik informací k některým projektům. Pokud máte zájem o více podrobnějších informací, přijďte na zasedání
zastupitelstva. Své podněty, nápady a
připomínky, které nám pomohou k vyřešení některých nedostatků a problémů
v obci, nám můžete také předat osobně
nebo písemně na Obecní úřad v Pěnčíně.
Závěrem nám dovolte popřát vám
krásnou a pohodovou dovolenou a vašim
dětem krásné prázdniny.
Vladimíra Paldusová, starostka

Novinky na webu
Připomínáme, že obecní web je stále
upravován a jsou přidávány další funkce.
Novinkou je na něm zveřejňování podkladů pro nadcházející zasedání zastupitelstva, aby se občané mohli podrobně seznámit s jednotlivými body programu a
utvořit si vlastní názor na danou věc. Podklady jsou pod položkou levého menu
Zastupitelstvo.
Novinkou je formulář pro hlášení závad
v obci. Formulář je v sekci Obecní úřad.
Slouží k rychlému informování obce o závadách. Podnět bude zaevidován a o způsobu řešení bude ohlašovatel informován
e-mailem.
Poslední novinkou je verze stránek pro
mobilní přístroje, který je vhodný pro
rychlé načítání obsahu kdekoliv i přes
mobilní připojení. Ve spojení s hlášením
závad je to ideální způsob, jak přímo
v terénu ihned vzniklou závadu nahlásit.
Obecní web je stále doplňován a vylepšován, doufáme, že i tyto novinky přispějí
k lepšímu využití webu.
-OÚ-

Všem našim čtenářům a nejen jim
přejeme krásné a slunečné léto
plné příjemných zážitků.
Kolektiv OU

Z jednání zastupitelstva obce z 3. 4., 29. 4. a 1. 6. 2015
l ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce Pěnčín a závěrečný účet za rok 2014
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014, bez výhrad.
l ZO Pěnčín schvaluje účetní závěrku obce
k 31. 12. 2014 v rozsahu výkazu o plnění
rozpočtu, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a
přílohy účetní závěrky bez výhrad a připomínek. Výsledek hospodaření, uvedený
na účtu 431 ve výši 7 929 883,33 Kč se
převede na účet 432 – výsledek hospodaření minulých let. Účetní obce se ukládá
sdělit krajskému úřadu termín schválení
účetní závěrky.
l ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Pěnčín
k 31. 12. 2014 v rozsahu rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a přílohy účetní závěrky bez
výhrad a připomínek s hospodářským
výsledkem 265 406,92 Kč.
l ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Pěnčín
k 31. 12. 2014 v rozsahu rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a přílohy účetní závěrky bez
výhrad a připomínek s hospodářským
výsledkem 16 302,62 Kč .
l ZO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Pěnčín a Severočeskou
vodárenskou společností, a.s., Teplice, na
vodní dílo Pěnčín – Krásná – vodovod do
lokality p.p.č. 378/6 pro 3 RD za roční
nájemné 1 Kč bez DPH a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-4001767 JN, propojovací
vedení 35 kV Tanvald – Železný Brod, SO
01 Kabel VN 35 kV Alšovice-Dupanda/
VBP001 za jednorázovou náhradu 78 500
Kč a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
l ZO bere na vědomí informace od pánů
Hübela a Mgr. Matějčka o jednání s Lesy
ČR a.s. o lesní cestě ppč. 895/1, k.ú. Huť.
l ZO schvaluje umístění zpomalovacího
retardéru v Huti – Stanovsku na místní
komunikaci u autobusové zastávky.
l ZO rozhodlo o posunutí realizace plastových oken u polyfunkčního domu v Huti
čp. 169 a žádá nové odborné posouzení
stavu stávajících oken.
l ZO bere na vědomí žádost občanů Dolní Černé Studnice na vybudování chodníků podél hlavní komunikace a ukládá
místostarostovi zajistit vypracování studie
proveditelnosti.
l ZO schvaluje bezúplatný převod ppč.
746/2, k.ú. Huť, ze Státního pozemkového
úřadu ČR na obec Pěnčín a pověřuje starostku k vyřízení usnesení a podpisu
smlouvy.
l ZO bere na vědomí zprávu Osadního
výboru Huť.
l Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky firmy

DKK Stav s.r.o., se sídlem Cidlinská 920/4,
460 15 Liberec 15, na veřejnou zakázku
Kittelův dům – rekonstrukce roubeného
domu z roku 1747 za nabídkovou cenu
19 893 718 Kč bez DPH.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem, firmou DKK Stav s.r.o.,
na veřejnou zakázku Kittelův dům –
rekonstrukce roubeného domu z roku 1747
za nabídkovou cenu 19 893 718 Kč bez
DPH.
l ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č.1/2015 dle přílohy.
l ZO bere na vědomí stížnost Jana Votočka z Huti na ničení obecních cest, jejich
znečištění blátem a exkrementy ovcí při
přesunu na pastvu.
l Zastupitelstvo bere na vědomí vyjádření Josefa Pulíčka k ničení a znečišťování
komunikací při přesunu ovcí na pastvu a
ukládá starostce písemně obeznámit pana
Votočka s tímto vyjádřením.
l ZO bere na vědomí informace starostky
o vyřízení připomínek panů Kundery a
Palduse k hasičské zbrojnici v Huti a ukládá starostce zaslat písemnou informaci
o vyřízení.
l ZO bere na vědomí odpověď Ing. Šedivé na dopis obce z 31. 10. 2014 týkající se
místní komunikace kolem jejího domu.
l ZO bere na vědomí informaci starostky
o opakované výzvě ke zjednání nápravy
ve věci částečně zborceného objektu
Alšovice 64. Výzvu vydal Městský úřad
v Železném Brodě.
l ZO bere na vědomí návrh na vydání
Územního plánu Pěnčín, předložený pořizovatelem a pověřeným zastupitelem,
včetně vyhodnocení výsledků veřejného
projednání, připomínek a návrhu rozhodnutí o námitkách (§ 53 zákona č. 183/2006
Sb.), o územním plánování a stavebním
řádu.
l ZO zamítá námitku č. 1 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 5. 2. 2015 pod
č.j. 1424, kterou podal pan Vele Martin.
Zamítnutí je odůvodněno v textové části
územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 2 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 5. 2. 2015 pod
č.j. 1432, kterou podali paní Pavlíková
Rostislava a pan Pavlík Stanislav. Zamítnutí je odůvodněno v textové části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 3 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 9. 2. 2015 pod
č.j. 1565, kterou podal pan Bednařík Jaroslav. Zamítnutí je odůvodněno v textové
části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 4 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 9. 2. 2015 pod

č.j. 1564, kterou podala Ing. Havelková
Zdeňka. Zamítnutí je odůvodněno v textové části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 5 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 9. 2. 2015 pod
č.j. 1524, kterou podala paní Frýbová Marie. Zamítnutí je odůvodněno v textové
části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 6 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 9. 2. 2015 pod
č.j. 1523, kterou podala paní Frýbová Marie. Zamítnutí je odůvodněno v textové
části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 7 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 9. 2. 2015 pod
č.j. 1525, kterou podali pan Kurfiřt Jaroslav
a paní Kurfiřtová Miroslava. Zamítnutí je
odůvodněno v textové části územního
plánu.
l ZO zamítá námitku č. 8 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 9. 2. 2015 pod
č.j. 1566, kterou podal pan Starčevič Miroslav, zastupující paní Bartoňovou Marcelu. Zamítnutí je odůvodněno v textové
části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 9 k návrhu Územního plánu Pěnčín, podanou na Městském
úřadě v Železném Brodě dne 10. 2. 2015
pod č.j. 1588, kterou podali pan Petrášek
Tomáš, paní Fabiánová Jarmila, paní Zítková Jana, pan Fabián Radim, pan Slouka
Jan, paní Slouková Jarmila, paní Radka
Hübnerová, pan Kocour František, pan
Šikola Luboš, pan Trdla Miloš, paní Petrášková Markéta. Zamítnutí je odůvodněno v textové části územního plánu.
l ZO zamítá námitku č. 10 k návrhu
Územního plánu Pěnčín, podanou na
Městském úřadě v Železném Brodě dne
10. 2. 2015 pod č.j. 1594, kterou podal pan
Paldus Jaroslav. Zamítnutí je odůvodněno
v textové části územního plánu.
l ZO zamítá námitky č. 11 - 19 k návrhu
Územního plánu Pěnčín, podané na Městském úřadě v Železném Brodě dne 10. 2.
2015 pod č.j. 1589, které podal Mudr. Zverka Ivan. Zamítnutí je odůvodněno v textové části územního plánu.
l ZO po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem,
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., a v souladu s § 6
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vydává Územní
plán Pěnčín tak, jak byl zastupitelstvu
předložen.
l Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky firmy
Dokončení na str. 3
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Z jednání zastupitelstva obce z 3. 4., 29. 4. a 1. 6. 2015
Dokončení ze str. 2
Dvořák – Karlík s.r.o. na veřejnou zakázku
„Výstavba kotelny objektu mateřské školy“
za nabídkovou cenu 907 881 Kč bez
DPH.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem s firmou Dvořák – Karlík,
s.r.o., na veřejnou zakázku „Výstavba
kotelny objektu mateřské školy“ za nabídkovou cenu 907 881 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
l Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky firmy
JABLOTRADE s.r.o. na veřejnou zakázku
„Pěnčín – výměna veřejného osvětlení
v Huti“ za nabídkovou cenu 315 155 Kč
bez DPH.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem, firmou JABLOTRADE
s.r.o., na veřejnou zakázku „Pěnčín –
výměna veřejného osvětlení v Huti“ za
nabídkovou cenu 315 155 Kč bez DPH a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje pronájem letního areálu
s požární nádrží Huť Martinu Špalkovi od
1. 6. 2015 do 31. 5. 2018 za smluvní nájemné
1 Kč ročně a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy, v níž se změní text např. sekání
trávy na včetně pravidelného sekání
trávy.
l ZO schvaluje prodloužení Smlouvy
o nájmu nemovitostí mezi obcí Pěnčín a
panem Martinem Krupkou za stanovené
smluvní nájemné ve výši 40 000 Kč na
dobu určitou od 1. 6. 2015 do 1. 6. 2016 na
tyto nemovitosti a pozemky: budova č. p.
119 na stpč. 274, budova č. p. 135 na stpč.
344, budova č. p. 136 na st.p.č. 345, ostatní
objekt na stpč. 273 a pozemkové parcely
ppč. 426/14, 445/6, 445/8, 445/9 vše k.ú.
Bratříkov. Nájemné bude placeno formou
investice do oprav a vybavení areálu.
l ZO schvaluje Smlouvu o údržbě veřejné
zeleně v obci Pěnčín mezi Obcí Pěnčín a
paní Kateřinou Kubínovou na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2017.
l ZO bere na vědomí „Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Pěnčín“, navrhuje dokument
zpracovat a znovu projednat na dalším
zasedání.
l ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru obce Pěnčín.
l ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru obce Pěnčín.
l ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 2/2015
l ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.
3/2015.
l ZO schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření obce
Pěnčín ze dne 27. 3. 2012.
l ZO bere na vědomí informaci o zahájeném projektu rekonstrukce kotelny v MŠ
Pěnčín.

l ZO bere na vědomí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky firmy
INVESTING CZ, spol. s r.o., na veřejnou
zakázku TDI investora na akci „Kittelův
dům – rekonstrukce roubeného domu
z roku 1747“ za nabídkovou cenu 9 450 Kč
bez DPH, 11 435 Kč s DPH měsíčně.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
se zhotovitelem firmou INVESTING CZ,
s.r.o., na veřejnou zakázku „TDI investora
na akci Kittelův dům – rekonstrukce roubeného domu z roku 1747“ za nabídkovou
cenu 9 450 Kč bez DPH, 11 435 Kč s DPH
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace - „Úvodní studie na řešení
návsi v Huti“ za nabídkovou cenu 89 610 Kč
včetně DPH a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s Ing. Arch. Vladimírou Jínovou.
l ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace - „Úvodní studie na novostavbu budovy obecního úřadu Pěnčín“
za nabídkovou cenu 69 731 Kč včetně DPH
a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing.
Arch. Vladimírou Jínovou.
l ZO bere na vědomí informaci o přípravě dokumentace k prodloužení vodovodního řadu vodovodu v Huti na Stanovsku.
Úvodní studie bude objednána u Ing.
Hudce a dle cenové nabídky bude projednáno na dalším zasedání ZO.
l ZO schvaluje prodej ppč. 368/1 k.ú. Huť,
o výměře 1 589 m2 za cenu 350 Kč/m2
manželům Lence a Miroslavu Daničkovým.
l ZO bere na vědomí petici o úpravě dopravního značení na komunikaci ppč.
2148, k.ú. Alšovice, dopravní značkou
„Zákaz vjezdu motorových vozidel mimo
dopravní obsluhy“.
l ZO bere na vědomí informaci p. Hujera
o rychlém pohybu vozidel na komunikaci
Dolní Černá Studnice kolem Janatových.
l ZO revokuje usnesení č. 56/2015 ze dne
13. dubna 2015.
l ZO neschvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-4001768 JN, propojovací vedení 35 kV Tanvald – Železný
Brod, SO 01 Kabel VN 35 kV AlšoviceDupanda/VBP001 za jednorázovou
náhradu 25 600 Kč bez DPH.
l ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-4001768 JN, propojovací
vedení 35 kV Tanvald – Železný Brod,
SO 01 Kabel VN 35 kV Alšovice-Dupanda/
VBP001 za jednorázovou náhradu 65 000
Kč bez DPH a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
l ZO po znovu projednání schvaluje
„Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Pěnčín.“.

l ZO bere na vědomí žádost na výměnu
oken v čp. 13 Alšovice a pověřuje starostku k zajištění cenových nabídek na
realizaci.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Komunitní
kompostování
Na základě změny zákona č. 185/2001
Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 229/2014 Sb.
a vyhlášky č. 321/2014 Sb., obec ve své
samostatné působnosti stanovila obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů
na území obce Pěnčín. Z vyhlášky vyplynula pro obec povinnost zajistit místa pro
oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, kterou
jsme splnili zavedením systému komunitního kompostování (OZV obce č. 2/2015),
do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a
zahrad, vznikajících na území obce.
OZV č. 2/2015 se stanovuje systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce Pěnčín.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad
na území obce v období od 1. dubna do 31.
října lze předávat v komunitní kompostárně umístěné na části st. p. č. 350/1, k.ú.
Huť, v prostoru areálu firmy MONS se
sídlem Pěnčín 67.
O otevírací době komunitní kompostárny budete informování vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na
výlepových plochách, na webových stránkách obce a letákovou službou.
Kompostárnu mohou využívat občané
vlastnící objekty na území obce Pěnčín.
Samozřejmě i nadále platí možnost ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na vašich pozemcích způsobem klasického kompostování a dalšího
využití vzniklého kompostu.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce Pěnčín se od 1. dubna
2015 nesmí ukládat do sběrných nádob,
které jsou určeny pro směsný komunální
odpad po stanoveném vytřídění dle odst.
1, písm. a) až g), OZV č. 1/2015.
Provozní doba od 1. 4. do 31. 10.
Úterý a čtvrtek
8.00 – 16.00
Sobota
15.00 – 16.00
Další dotazy zodpovíme a případně i
vysvětlíme na obecním úřadu v Pěnčíně
osobně nebo telefonicky.
OÚ
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Vítání občánků ze dne 15. května 2015

V pátek 15. 5. 2015 jsme do naší obce přivítali nové občánky. Naši slavnost zahájily děti z MŠ Pěnčín spolu s paní ředitelkou
Hanou Hornovou.
Zleva sedící Lucie Fidlerová - Jistebsko, Tereza Kyselá – Dolní Černá Studnice, Maxim Kolek – Dolní Černá Studnice, Laura
Benešovská - Bratříkov, Markéta Mrkvičková - Jistebsko a zleva stojící Jan Hujer – Bratříkov, Irenej Kubíček – Alšovice.
Přejeme všem rodičům a jejich dětem ještě jednou mnoho radosti, zdraví a štěstí.
OÚ
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ZŠ Pěnčín

Koulíme, koulíme kouli...

Je pátek 29. 5. 2015, slunce krásně svítí, obloha je modrá a je příjemné teplo. Žáci naší školy vyrážejí pěšky směr Černá Studnice.
Zatím k nám na školu docházejí děti ze Základní školy Huntířov a Zásada. Jde o děti, které se podílely na sběru hliníkového odpadu
a spolu s našimi nejlepšími sběrači pojedou na Studnici za odměnu vláčkem. Scházíme se u rozhledny a povzbuzujeme zástupce
jednotlivých škol, kteří koulí koule asi 100 metrů na vrchol. Zde se pak všichni přivítají a dovídají se, kolik která škola dokázala
za ten rok opět sehnat hliníkového odpadu. Do tohoto už 8. ročníku soutěže se zapojily čtyři školy, přítomny byly tři. Byly to:
ZŠ Pěnčín - 1325 kg, ZŠ Huntířov - 469 kg, ZŠ Zásada - 1104 kg, ZŠ Šumava z Jablonce nad Nisou dodala kouli o hmotnosti 552 kg.
To je dohromady 3450 kg hliníku. Všechny zúčastněné školy dostávají jako každý rok keramickou sošku a kus krásného a hlavně
vynikajícího dortu. Na závěr si všichni zazpíváme známou písničku a v poklidu se rozcházíme zpět ke svým školám. Všichni máme
hezký pocit z příjemně stráveného dopoledne a z toho, že jsme pro naši zemi něco užitečného udělali. A určitě v tom budeme
pokračovat…
Mgr. Martina Ferstlová

Den matek ve škole

Exkurze na letišti a v televizi

V měsíci květnu již tradičně oslavujeme Den matek. I žáci naší
školy pro své maminky a babičky chystají drobné dárečky, přáníčka a milá překvapení.
Letos poprvé si žáci z kroužků vaření přichystali voňavé a
chutné občerstvení, na které pozvali maminky přímo do nové
školní kuchyňky. V příjemném prostředí společně s učitelkami M.
Ferstlovou a Š. Lačnou připravili kávu nebo čaj, maminky pohostili připravenými dobrotami, připravili například jablečný koláč,
pudinkové poháry, obložené tousty, jednohubky a slané pečivo
z listového těsta. Maminky spolu mohly posedět, popovídat si,
seznámit se s rodiči ostatních dětí. Jejich potomci jim alespoň
částečně opláceli tu maminkovskou každodenní péči. Mohli
ukázat, co již v kuchyni zvládnou samostatně připravit.
Celá akce byla velmi zdařilá. Doufáme, že se stane tradicí, která v dnešní hektické době umožní na chvíli se zastavit a prožít
příjemné chvíle mezi svými blízkými. Fotografie z této akce najdete v galerii na webových stránkách naší školy www.zspencin.cz
.
Mgr. Štěpánka Lačná

Žáci třetí a čtvrté třídy se na začátku června vypravili na
exkurzi do zákulisí pražského Letiště Václava Havla a na Kavčí
Hory do České televize.
Na letišti začínala exkurze na Terminálu 3, kde jsme si prohlédli zmenšený model letiště. Vstup do letištních prostor se
neobešel bez průchodu bezpečnostní kontrolou. Poté jsme se
mohli podívat na odbavování letadel před startem i po přistání, navádění letadel na startovací dráhu, sledovali jsme práci
pozemního personálu. Pozorovali jsme starty i přistávání přímo
u dráhy. Nakonec jsme se seznámili s technickým zázemím
letiště a technikou Záchranné požární stanice letiště.
V České televizi jsme navštívili několik ateliérů, kde se připravovaly dekorace pro nám známé pořady, jako jsou například
Zázraky přírody, Sama doma nebo pořady programu Déčko.
Mohli jsme si vyzkoušet kostýmy. Na chvíli jsme se stali kameramany a zpravodaji. Zkusili jsme si, jak je těžké používat
čtecí zařízení, které využívají novináři ve zpravodajství. Obě
exkurze byly velmi zajímavé.
Mgr. Štěpánka Lačná
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ZŠ Pěnčín

Fotily děti z fotografického kroužku: Radek Votoček (vlevo dole
a vpravo uprostřed), Petr Šourek (vlevo uprostřed), Jakub
Mastník (vpravo dole), Bára Dubská (vpravo nahoře) a
Kateřina Šťastná (vlevo nahoře).
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Den hasičů v Huti
V sobotu 9. května se v Huti uskutečnilo slavnostní žehnání praporům SDH Huť
a SDH Jistebsko. Celá akce proběhla v rámci Oslavy dne hasičů a svátku Sv. Floriána,
který je neodmyslitelným patronem všech
hasičů. Celému slavnostnímu aktu přihlíželo mnoho významných hostů, poslanec
PS Parlamentu ČR Václav Horáček, senátor Jaroslav Zeman, krajský zastupitel a
primátor Jablonce n. N. Petr Beitl, ředitel
kanceláře ústředního výboru Sdružení
hasičů ČMS Jan Aulický, ředitel firmy
Komet Miloš Zedník, bývalý velitel VPÚ
Jablonec n. N. Jaroslav Krakovský, starostka Krajského sdružení hasičů ČMS Renata
Šimíčková, ředitelé ÚO HZS LK Jablonec
n. N., Česká Lípa, Semily a Liberec, starostové Okresních sdružení hasičů Libereckého kraje a mnoho dalších. Obec Pěnčín
byla zastoupena místostarostou Ivanem
Matějčkem. Velmi hojná byla i účast veřejnosti. K velké radosti pořadatelů byl zájem
nejen o vystavenou hasičskou techniku
v areálu cvičiště, která přijížděla do Hutě
ze tří seřadišť systémem hvězdicové jízdy,
ale také se těšil velké pozornosti akt „Žehnání“, kterého se ujal páter Jan Jucha
spolu s vojenským kaplanem 31. pluku
radiační, chemické a biologické ochrany
Liberec Petrem Šabakou. Požehnáno bylo
jak hasičským praporům SDH Huť a SDH
Jistebsko, tak také praporům některých
hasičských sborů okresu Jablonec nad
Nisou a praporům HZS LK. Dále bylo
žehnáno hasičské historické i současné
technice v užívání hasičů Jistebska a Hutě
i budově hasičské zbrojnice v Huti, aby
dobře sloužila nám všem. Příjemnou atmosféru celého dne podtrhla dechová
hudba „Táboranka“ z Košťálova a ukázky
funkčnosti hasičské historické techniky.
Poděkování. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravách akce, sponzorům
za podporu i ochotným lidem ve službách
v den „Oslavy dne hasičů a svátku
sv. Floriána“ v Huti.

Žehnání praporům páterem J. Juchou a vojenským kaplanem P. Šabakou.

Dekorování praporů stuhami starostkou OSH ČMS Jablonec n.N. J. Brychcí
a prvním náměstkem starostky J. Šefrem.

SDH Huť, SDH Jistebsko,
OSH ČMS Jablonec nad Nisou

Slavnostní pochod praporů.

Historická a současná hasičská technika.
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FC Pěnčín – dvakrát vítězem v sezóně 2014/15
Skončily fotbalové soutěže 2014/15, a
byl to pro nás sportovně úspěšný ročník.
Vybojovali jsme dvě první místa v soutěžích pořádaných LKFS, respektive OFS.
Naši muži s předstihem obhájili prvenství v I.B třídě Libereckého kraje. Tato
obhajoba nebyla vůbec jednoduchá, všichni soupeři se na nás chtěli vytáhnout a
každé utkání bylo tvrdě vybojováno. O vítězství v soutěži rozhodla šíře našeho kádru, všechna mužstva v sezóně procházela herní krizí způsobenou úzkým kádrem,
což se stalo i nám, ale byli jsme na tom lépe
než ostatní. Kdo se zajímá o náš fotbal, tak
ví, že jsme na konci loňského ročníku
hráčům slíbili možnost postupu do vyšší
soutěže, a to v případě, že soutěž opět
vyhrají. Vítězství v soutěži bylo mužstvem
obhájeno, ovšem zájem o postup do vyšší
soutěže ze strany hráčů ani funkcionářů
nebyl, a tak přišlo rozhodnutí „z rozumu“:
přihlásit opět I.B třídu. Tak jako my nechce
postoupit ani druhý Držkov, který uvažuje stejně jako my: „Co nám vyšší soutěž
dá?“ Dá nám pouze vyšší náklady na dopravu (Mimoň, Cvikov, Hejnice...), vezme
nám všem plno času a budeme hrát od
prvního kola o udržení a nic víc... Vlastně
žádné pozitivum jsme nenašli. Samozřejmě můžeme namítat sportovní hledisko,
to ano, ale to by bylo jen v případě, že by
o to měli zájem i naši místní fanoušci.
Vidíme však, že našim věrným divákům
je jedno, jestli hrajeme KP, I.A nebo I. B
třídu. Chodí jich sice málo, ale o to více si
jich vážíme, chodí pořád ti samí, ať hrajeme, co hrajeme. Musíme si přiznat, že ve
vyšší soutěži by mělo mužstvo výkonnostní problémy, což se ukazovalo na konci
sezóny, kdy výkony byly nevalné. K tomuto rozhodnutí přispěla i skutečnost
postupného řídnutí hráčského kádru, kde
hrozí další „ztráty“ v podobě ukončení
činnosti L. Pumrleho, jenž se rozhodl pro
trenérskou kariéru v FK Jablonec, a P.
Baláska, který pošilhává po práci v zahraničí. Pokusíme se nějaké posily získat, ale
nevíme, zda někoho seženeme, a když ne,
tak budeme hrát s hráči, co zbudou, a
budeme hrát to, na co budeme sportovně
mít. Každopádně by neměl být problém
soutěž slušně odehrát uprostřed tabulky
bez starostí se záchranou. Trenérem by měl
zůstat Standa Karela, i když i ten naznačoval, že by mohl z pracovních důvodů
skončit, a pak by nám určitě nastala komplikace se sháněním nového trenéra.
Soutěž bude určitě obohacena o nové neokoukané týmy ze Semilska a derby se
Zásadou či Držkovem se nikdy neomrzí,
a tak i tento ročník bude určitě zajímavý.
Motivaci jít za vítězstvím určitě najdeme.
Účast dorostu v soutěži meziokresního
přeboru byla jedním slovem ostuda. Oddíl
je zklamán z přístupu dorostenců. Nezod-

Muži po podzimním vítězství nad Rovenskem.

Mladší žáci s pohárem za vítězství v OP.
povědnost jak v tréninkové morálce, tak
v přístupu k zápasům, byla odstrašující.
Utkání odehrávali o devíti či deseti hráčích. Trenéři Brečko s L. Votočkem se
snažili, jak mohli, dávali tomu svůj volný
čas, ale jejich iniciativa přišla vniveč.
Dorost nepřihlásíme do žádné soutěže a
družstvo rozpouštíme. Našli se i odpovědní, jako například Pepa Kemr, Max a ještě
asi čtyři další, ale zbytek měl fotbal patrně
jen jako nějaké odreagování od nudy.
Kluci na sobě nechtěli pracovat, a tak to
otrávili těm zodpovědným hráčům i
trenérům.
Mladší žáci se stali vítězi okresního
přeboru, což byl náš celoroční cíl, který
jsme veřejně avizovali. Kluci poctivě trénovali, byli na hřišti i mimo tréninkové
hodiny a měli zcela opačný přístup než
dorost. Společně s rodiči se těšili na každé
utkání a odměnou byl titul, který si užili a
oslavili. Musíme je pochválit a jen věřit, že

je bude fotbal nadále bavit. Bohužel nás
není tolik (potřebujeme minimálně patnáct
hráčů), abychom pod hlavičkou Pěnčína
hráli v kategorii starších žáků, a tak se na
příští ročník spojíme s RSKM Tanvaldsko.
Trénovat budeme na Pěnčíně a zápasy
budeme hrát ve Velkých Hamrech.
Nově utvořená přípravka, což je ročník
2005 a níže, se pod vedením Pavla Kurfiřta a Jirky Najmana ml. účastnila několika
turnajů, kde určitě neudělala ostudu.
Uvidíme, jak budou pokračovat v následující sezóně. Potenciál tam je a vidíme i
zájem rodičů, což je důležité k tomu, abychom se snažili je udržet u sportu. Chci
oslovit tatínky, kteří by měli zájem pracovat s mládeží a podpořit tak náš oddíl.
Máme nedostatek trenérů a obávám se, že
i když bude mít mládež zájem o tento
sport, tak nebudeme mít trenéry, i když
třeba amatérské, ale to vůbec nevadí.
Pokračování na str. 9
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FC Pěnčín –
dvakrát vítězem
v sezóně
2014/15

Veterán Show Huť 2015

Pokračování ze str. 8
Děkujeme všem našim fanouškům, že
nás v minulé sezóně věrně provázeli a chci
je požádat, aby tomu tak bylo i dále. Děkuji obecnímu úřadu za projevenou přízeň
v řešení našich problémů, ač jsem přesvědčen o chybném rozhodnutí zastupitelstva
ve věci odmítnutí spoluúčasti na projektu
nového fotbalového hřiště. Psal jsem o tom
již minule. Sice by nové travnaté hřiště
neřešilo komplexní řešení zamýšleného
víceúčelového obecního sportoviště, ale
byl by to základ, který by nutil jak současné, tak budoucí zastupitelstva k dokončení celého projektu. Já to tady budu připomínat v každém svém příspěvku a budu
se ptát, na jaké úrovni se tento projekt
nachází. Skoro každá obec se srovnatelným počtem obyvatel má víceúčelové
hřiště vybudováno, nebo o to velmi usiluje. Byla tady možnost k položení základního kamene, a to nabízenou dotací od
FAČR ve výši šest miliónů korun s podmínkou spoluúčasti obce ve výši jeden a
půl miliónu, což však bylo zastupitelstvem
obce odmítnuto. Pro upřesnění: jednalo se
pouze o spodní travnaté hřiště, kde by byl
vybudován nový trávník s umělým zavlažováním včetně nových drenáží. Jsem si
vědom, že hodně lidí řekne: „Na co by
měla mít obec s naším počtem obyvatel
hřiště těchto parametrů?“ Na to odpovídám, že jestli chceme mít pohlednou obec,
tak k tomu patří i to hřiště. Všichni dnes
cestujeme, a když v obcích vidíme nová
víceúčelová sportoviště, tak si sami uděláme úsudek o podmínkách života v obci.
Přirovnal bych to k tomu, že když má
někdo pěkný rodinný dům, tak vyjma
závistivců a pomlouvačů si uděláme obrázek o majiteli, jakož i o majiteli domu
zanedbaného. Naše hřiště je zatím díky
Jardovi Votočkovi v takovém stavu, že se
za hřiště zatím stydět nemusíme, ale pozor, je to hlavně takzvaně „na oko“. Kvalita hřiště samotného je už za zenitem a ať
Jarda „maká jako šroub“, nové hřiště z toho neudělá, stejně jako ze starého domu
nebude nikdy nový trendový dům. Beru
v potaz plynofikaci a dostavbu hasičárny
v Huti, ale myslím si, že se i na hřiště měly
peníze najít, respektive se měly najít finanční rezervy při realizaci mnou jmenovaných akcí.
Všem spoluobčanům přeji krásné prožití nastávajícího letního času a nezapomeňte, že v polovině srpna se začíná hrát
fotbal, tak buďte u toho s námi.
Jaroslav Strnad, místopředseda oddílu

Chtěl bych pozvat všechny milovníky starších vozů na druhý ročník Veterán Show
Huť 2015, který se uskuteční 1. 8. 2015, jak jinak, než tradičně na hasičském hřišti
v Huti. Akci jsme se rozhodli zopakovat ve spolupráci s SDH Huť a OU Pěnčín a případně z ní udělat tradici i na příští léta. Těšit se samozřejmě můžete na spoustu pěkných
vozů, jak socialistických, tak i západních značek, opět do roku výroby 1989.
Samozřejmě hlavním programem bude opět jízda účastníků o hodnotné ceny. Chybět
nebude ani bohatý doprovodný program pro návštěvníky, jako lety vrtulníkem, ukázka
ochrany VIP či práce červeného kříže. Dále budou na místě probíhat předváděcí jízdy
vozů dacia od firmy Auto Belda. Novinkou letošního ročníku bude jízda zručnosti pro
účastníky, opět přijedou krásná auta z muzea socialistických vozů ve Velkých Hamrech
a popřípadě vozy z muzea obrněné techniky na Smržovce. Samozřejmě, že o výborné
jídlo a dostatek vychlazeného piva či něčeho ostřejšího nebude nouze. Proto neváhejte
a 1. srpna si akci nenechte ujít.
Martin Kurfiřt (foto: minulý ročník)
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Kam a kdy
za kulturou
a sportem

Přišlo do redakce...

ČERVENEC

m 4. července od 17.00

Sokolovna Bratříkov
Pálení ohně
(600 let od upálení Jana Husa)
m 4. července od 19.30
Kittelovo muzeum Krásná
Vystoupení hudebního kvartetu
KLÍČ
m 18. a 19.července
Kittelovo muzeum Krásná
Dny lidové architektury
ochutnávky Kitl Syrobů
m 1. srpna

SRPEN

Hasičský sportovní areál Huť
Veterán - show Huť
(více viz str. 8)
m 8. srpna od 10.00
Kozí farma Pěnčín
Farmářské slavnosti
m 13. září

Čápi při mezipřistání v naší obci.

Lada Niklová

... kdo má větší a krásnější?

Lada Niklová

ZÁŘÍ

Kittelovo muzeum Krásná
Dny Evropského dědictví
prohlídky Kittelova domu
m 28. září od 10.00
Kozí farma Pěnčín
Svatováclavský trh beranů a kozlů
m 28. září od 10.00
Kittelovo muzeum Krásná
Máme otevřeno naposledy
v letošním roce
(zdarma ochutnávky výrobků Kitl)
m 4. října

ŘÍJEN

Hasičský sportovní areál Huť
43. ročník krosu
Huť – Bratříkov - Huť

PS: Chcete se také podělit o něco hezkého nebo zajímavého v naší obci? Tato nová
rubrika je vám k dispozici.

LISTOPAD

m 28. listopadu od 15.30

Dětské hřiště na Pěnčíně
Rozsvěcení vánočního stromu
PROSINEC

m 19. prosince od 10.00

Sokolovna Bratříkov
Memoriál Václava Sákry
ve stolním tenise
mm m
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Zadní voj - o návratu legionářů do vlasti - 1. část
V těchto dnech si připomínáme sedmdesát let od ukončení II. světové války. Pouze
o pětadvacet let dříve, v roce 1920 a v době, kdy my zde v Čechách jsme již dva roky
žili v nově ustanovené Československé republice, čekali ještě naši legionáři na daleké
Sibiři na to, aby se dostali po těžkých útrapách v I. světové válce domů ke svým rodinám, do svých milovaných domovů. Ne všichni však měli to štěstí a jen z našeho
Pěnčínska jich bylo hodně, kteří se nevrátili. O tom svědčí dva pomníky věnované
padlým – v Bratříkově a v Alšovicích. Na pomníku v Alšovicích je kromě jiných uvedeno i jméno Ladislav Halama. Byl to bratr maminky pana Josefa Fraňka. Narodil se
v roce 1897 v Alšovicích, sloužil jako pěšák v zeměbraneckém pěším pluku č. 27. Raněn
byl před 9. březnem roku 1917. Více podrobností se nepodařilo zjistit. Z války se nevrátil a pravděpodobně ve svých dvaceti letech zahynul. Jeho dva bratři, Gervais a
Jaroslav měli více štěstí a domů se vrátili. Vrátil se i pan Josef Prokop, mačkář skla
z Alšovic. Při návratu z daleké Sibiře přivezl zajímavé písemné materiály, které mi
laskavě zapůjčil jeho vnuk pan Josef Prokop z Alšovic. Z úcty k padlým i přeživším
bude jistě správné si v několika částech připomenout hrdinství našich předků včetně
jejich dobrodružné plavby domů.
Josef Prokop se narodil 9. ledna roku
1888 v Alšovicích. Vojenský osud jej zavál
až na dalekou Sibiř při tažení vojsk z Ukrajiny. V roce 1917 vstoupil do legie v Bobjursku, Minská gubernie. Zde sloužil
v části „Lazaret II. divize“. Byl celou dobu
platným členem lékařského týmu a jak
sám humorně v jednom dopise, který si
našel cestu do Alšovic, líčí: „až se konečně
vrátím domů, asi si v drigetě otevřu ordinaci a místo mačkání skla budu konkurovat
doktorům a uzdravovat naše lidi“.
I když světová válka skončila v roce
1918, ještě dlouho čekali legionáři v Sibiři
na možnost vrátit se domů. Před podepsáním Versaillského míru nebylo žádoucí,
aby československé legie opustily Sibiř a
teprve po zprávách o vítězství rudých nad
Kolčakem již nebylo zapotřebí s návratem
otálet. Nebylo však možné použít cestu
přes Rusko a bylo nutné zorganizovat
odsun směrem na východ k moři a
Vladivostoku.
Pro legionáře to byla situace psychicky
velmi zatěžující a proto na naléhavé přání
legionářů i jejich rodin byla vyslána delegace, ustanovená vládou, aby jim poskytla víru a naději k návratu domů a vše legionářům, kterých bylo na Sibiři padesát
tisíc, vysvětlila. Složení mise bylo politické
a lékařské a jejím vedením byl pověřen
František Václav Krejčí, na kterého byla
vložena odpovědnost za hmotný i mravní
úspěch poselstva.
V roce 1922 nákladem Památníku
odboje vyšla kniha s titulem „U Sibiřské
armády“. V ní F. V. Krejčí, novinář, meziválečný poslanec a do roku 1935 senátor
Národního shromáždění ČSR, podrobně
a věrně popisuje cestu a konání mise od
Vladivostoku přes Sibiř k Irkutsku. Tam
všude byla po nesmírných dálkách sibiřské
magistrály armáda rozložena. Výňatek
z uvítacího projevu F. V. Krejčího:
„Jménem presidenta a vlády Československé republiky vám přinášíme pozdrav
národa, jenž je nyní svoboden, jenž je
proto svoboden, že jste vy mu svobodu

vybojovali. Doma je pořádek, útok Maďarů
na Slovensko je odražen a republika se
vyvíjí co nejslibněji do budoucna. Váš úkol
je splněn, národ vás chce již brzy uvítati,
váš návrat je otázkou dohledné doby.
Jedeme pro vás!“
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.
Jasna Smolková

Lucie Qualizzová
Komplexní financování Vašich projektů a přání
Zajištění proti zdravotním a úrazovým rizikům
Plánování a příprava Vaší finanční nezávistosti
Kompletní autopojištění a pojištění majetku
Zlevnění Vašich stávajících úvěrů a poplatků
Vše s využitím širokého spektra dodavatelů bankovních
a pojistných produktů
Podrobnější informace získáte registrací na mém webu

www.financedarek.cz
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Žijí mezi námi
Krása kraje našeho Pěnčínska, ležícího na úpatí Podkrkonoší a sahajícího do Českého
ráje, musí oslovit vnímavé duše, žijící mezi námi. Mnozí je známe a uznáváme, ale
možná, že ne všichni. Proto si dovolím v několika částech některé z nich představit.

MUDr. Jarmila Lejsková
Mezi ty, kterým učaroval náš kraj a naše
Pěnčínsko, patří i MUDr. Jarmila Lejsková.
Těžko bychom v Pěnčínsku hledali někoho,
kdo k ní nezašel pro pomoc nebo za kterým
nezajela domů pomoci v jeho bolestech.
Narodila se v roce 1946 v Jaroměři a
v těle jí koluje i moravská krev po otci,
lékaři. Ten od roku 1948 pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici Na Bulovce v Praze, a tak se rodina
přestěhovala do hlavního města.
Zde Jarmila vystudovala na libeňském
gymnáziu a poté – věrna rodinné tradici
– absolvovala vysokoškolské studium na
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu nastoupila do zaměstnání
v nemocnici v Rumburku, kde se zároveň
připravila k úspěšné atestační zkoušce se
specializací chirurgie.
V roce 1975 ji osud zavál na Jablonecko,
konkrétně do Pěnčína, kde až dodnes působí jako obvodní lékařka. Zároveň pracovala na částečný úvazek v nemocnici
v Jablonci nad Nisou a složila další atestační zkoušku – obor všeobecného lékařství.
Práce obvodního lékaře ještě vyžadovala
pravidelné služby na poliklinice v Železném Brodě a noční či víkendové pohotovostní služby.

Během let 1976 – 1978 se jí narodily dvě
děti – dcera Jarmila a syn Jan. Syn pokračuje v rodinné tradici a je také lékařem.
Maminka paní Jarmily, která se nyní dožívá krásných 95 let, dětem v dětství ráda
zpívala a zasela tím určitě semínko do
srdce malé Jarmilky, která si zvolila jako
svou životní dráhu sólový zpěv, kterému
vyučuje v Liberci. Na své rodiště nezapomíná a můžeme ji vídat, ale hlavně slýchat, v kostele sv. Josefa v Krásné, kde při
koncertech poskytuje nám všem nádherné zážitky svým zpěvem. A dnes už i její
dvě dcery, vnučky Jarmily Lejskové Anička a Maruška nás okouzlují svými houslovými sóly.
Zájem nejen o naše tělo, ale i to, jak se
nám zde bude žít, vedl „naši paní doktorku“ k angažovanosti ve věcech veřejných a
již po několik volebních období je členkou
Zastupitelstva obce Pěnčín.
Vraťme se však k profesní činnosti.
Těžko bychom spočítali pacienty, kteří
u ní našli a nacházejí pomoc. Nejsou-li
mimořádné epidemie, lze bez nadsázky
říci, že jich její ordinací projde až sto za
jeden týden. Její pacienti - paní Božena
Machačková z Alšovic se dožila sta let a
pánům Bohuslavu Kopalovi z Alšovic a

Oto Růžičkovi z Bratříkova uniklo toto
výročí pouze o několik měsíců. S trochou
humoru při vážnosti tehdejší situace vzpomíná na to, jak při práci na zahradě byla
odvolána k sousedovi, který byl silně poštípán včelami a kterému do příjezdu
rychlé záchranné služby zachránila svým
zákrokem život. Odměnou jí byly nedůvěřivé pohledy záchranářů na „jakousi“
osobu v ušpiněných teplácích s vlasy
plnými jehličí.
Záliby Jarmily Lejskové jsou široké – cestování a poznávání naší země, láska ke
zvířatům, láska k přírodě, četba i výtvarné
umění – z toho největší koníček restaurování maleb na starém lidovém nábytku.
Její největší láskou kromě rodiny však
zůstává její domov, Čechy, Pěnčínsko.
Dovoluji si jménem nás všech doktorce
Lejskové poděkovat za vše, co do svých
téměř sedmdesáti let pro nás dobrého
udělala a jistě ještě udělá a popřát jí hodně
sil nejen k výkonu svého poslání, ale i pro
její krásné záliby a jenom radost ze všech,
které miluje a kterou oni milují.
Jasna Smolková
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