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Podzim a koronavir
Vážení spoluobčané,
nastává podzim. Jedná se o období
mnoha podob. Provází ho ponuré sychravé
počasí, které ale často vystřídá prosluněný
teplý den plný barev podzimu. Podzim roku
2020 má ještě jednu stranu, která je také
rozporuplná a tím je stále trvající pandemie
koronaviru. Každý podzim všichni očekáváme období chřipek a už od letošního jara
víme, že tento rok bude jiný, kdo si to v létě
nepřipouštěl, je o to více nyní překvapený.
Bohužel jako jedni z mála obyvatel celého
světa jsme mysleli, že máme vyhráno, ale
realita dnešních dní už musela naprostou
většinu přesvědčit o tom, že se tak nestalo. Ať je to jakkoliv, čelíme pandemii, kterou svět zažije v průměru jednou za sto let.
Nejsou důležitá čísla, kolik lidí se nakazilo,

jestli jsou nakaženi sousedé, ale důležité
je, abychom neohrozili, nenakazili skupiny osob, pro které se může stát vir komplikací, v nejhorším případě i smrtelnou. Je
alibistické tvrdit, že nejste nemocní, i bezpříznakoví mohou být přenašeči. Pojďme
se znovu semknout a dodržovat nastavená
pravidla. Touto drobností můžeme pomoci ochránit ostatní a o to jde. Nikdo přece nechce nakazit někoho ve svém okolí,
bohužel proto musíme nosit roušky a dodržovat další pravidla. Koronavirová situace
má ovšem i svá pozitiva. Určitě z ní vyjdeme
posíleni a hrdí na sebe, že jsme to zvládli,
ne jako občan, ale jako celá společnost,
snad i jako celé lidstvo. Čekají nás skvělé zítřky, pevně v to věřím, chce se jen znovu semknout a vše pro to udělat. Jednou

tento vir přejde a budeme užívat normálního života, plného krásných chvil, je jen na
nás za jak dlouho.
Na jaře jsme to společně zvládli na jedničku díky své solidaritě, zodpovědnosti a lidskosti. Pojďme to znovu zopakovat,
překonat své osobní ambice. Zkusme svou
soudržností a spoluprací ochránit druhé a své blízké, abychom se všichni mohli těšit z nádherné zimy a příští rok si naplno užít prosluněného léta.
Jsme v tom společně, a když všichni
nepotáhneme za jeden provaz, nestáhneme smyčku kolem viru a nezbavíme se ho.
Závěrem mi dovolte stejně jako na jaře
Vám popřát hodně sil, vytrvalosti a zdraví.

Vážení čtenáři.
Dostává se Vám do ruky další vydání našeho obecního zpravodaje. Vznikem
Kittelova muzea přešlo sem i vydávání
zpravodaje. Toto je tedy první číslo, které
vzešlo z „dílny“ v Burku na Krásné. Mým
záměrem je, aby zpravodaj vycházel častěji a tedy, aby byl aktuálnější. Přestože v říjnu nemohla proběhnout početnější osobní a tím otevřenější diskuze nad vzhledem
i obsahem zpravodaje, shromáždil jsem
poměrně velké množství dat, které ukazují, že myšlenka čenobílého vydání je správná. Těch z Vás, kteří si myslí, že barevný
výtisk by měl zůstat, nebylo také málo, ale
zatím jednoznačně převážil názor na černobílé vydání. Dále uvidíme podle vašich
reakcí, o které Vás chci požádat. Vždy se
snažím ctít názor většiny a tak do budoucna nelze nic vyloučit. Stejně tak bych rád
znal názor na hlavičku zpravodaje. Zvolili jsme na začátku tuto siluetu zvlněného
pohledu na Krkonoše, návrhy jsou i další,
včetně konkrétní fotografie z naší obce či
jen text a znak obce. Co si o tom myslíte? Chci Vás také požádat o spolupráci na

tvorbě zpravodaje. Pomohlo by, kdyby byl
v každé naší vesnici někdo, kdo by poslal
nějakou novinku, příhodu, názor nebo
nějaký „drb“, jak mi to moc hezky napsala
paní Smolková. Tak se každý z Vás může
stát dopisovatelem a tím i tvůrcem našeho
společného zpravodaje. Ten bude takový,
jaký si ho uděláme.... a další číslo našeho
zpravodaje vyjde již na začátku prosince!

Kontaktovat mě můžete na e-mailu
hubel@kittelovomuzeum.cz, na telefonu
602 620 969 nebo se prostě stavte na
Kittelově domě, kde jsem téměř každý
den.

Mgr. Ivan Matějček, starosta

Děkuji Vám a těším se na spolupráci.
Richard Hübel
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Co se událo na Pěnčíně a co nás snad nemine
První, čeho jste si všimli, je, že samotný zpravodaj doznal zásadních změn, už
ho nevydává přímo Obec Pěnčín, ale její
příspěvková organizace Kittelovo muzeum. Každý chce jít dopředu a vnést nějakou inovaci do toho, co dělá. Určitě
budou lidé, kteří se nyní podílejí na vydání zpravodaje, rádi za každý názor, aby byl
zpravodaj zase lepší, protože slepé uličky jsou zbytečnou ztrátou času, a je nejlepší co nejrychleji z nich vycouvat. Doufám, že nový zpravodaj pro Vás bude přínosný a zajímavý.
Tento rok, jak již víte z předchozích
zpravodajů, jsme si naplánovali spoustu
investic do obecního majetku. Díky dotačním pobídkám státu jsme mohli zrealizovat více plánovaných aktivit, než jsme očekávali. V tomto týdnu jsou dokončovány
opravy místních komunikací na Jistebsku,
Krásné a Alšovicích. Celkově se jedná
o 1,65 km cest. Do konce listopadu bude
opraven havarijní stav obou střech na

základní škole. Na střechách bude nová
plechová krytina a budou lépe zatepleny
podkrovní prostory a stropy. Dále budou
vybudovány dva nové byty 2+kk místo
bývalé pošty na Bratříkově, byty v ostatních patrech tohoto domu budou osazeny novými okny a bude vybudováno centrální plynové vytápění. Jelikož hospodaření obce dosahuje stejně jako v posledních
letech dobrých výsledků, rozhodli jsme
se ještě do konce roku opravit čelní stěnu hřbitovní zdi na Krásné. Do konce roku
bude ještě dostavěna Hasičská zbrojnice
na Jistebsku, která se v druhé polovině
roku zpomalila na straně zhotovitele, který
do té doby na stavbě intenzivně pracoval.
Tento rok jsme obdrželi dvě, pro mě
osobně cenná ocenění. 3. 9. jsme vyhráli soutěž Zlatý erb a to v kategorii nejlepší webové stránky obce v Libereckém kraji a postoupili jsme do celostátního kola.
Vyhlášení výsledků bylo zatím odloženo,
takže republikové umístění ještě neznáme.

Druhým získaným oceněním bylo druhé
místo v soutěži Stavba roku Libereckého
kraje 2020, které obsadila, nyní již můžeme říci oficiálně úspěšná a zdařilá, rekonstrukce Kittelova domu.
Již nyní víme, že kromě předvedení
polytechnického pavilonu ve škole neuskutečníme ani zájezd na vánoční trhy do
Bautzenu, který měl být součástí projektu
mezi Obcí Pěnčín a hornolužickým Neukirchem. I přes všechna nařízení pro Vás
dále připravujeme akce. Místo něho na
jaro připravujeme exkurzi po Horní Lužici, kde se mimo jiného můžete těšit i na
úžasné granitové lomy a místní tradiční
řemesla.
Dále počítáme s již tradičním rozsvícením vánočního stromu na Pěnčíně, které
by se mělo uskutečnit, pokud to situace
dovolí, 27. 11. 2020 od 17 hodin.
Mgr. Ivan Matějček, starosta

Obec získala první místo v krajském kole soutěže o nejlepší
webové stránky

Kittelův dům získal 2. místo v architektonické soutěži
Libereckého kraje – stavba roku 2020 v kategorii rekonstrukce

I letos se podařilo opravit několik obecních cest

Právě probíhající rekonstrukce střech na základní škole
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Přeshraniční spolupráce

Klenoty kulturní krajiny Euroregionu Nisa
Jedním z klenotů našeho regionu je
Obec Pěnčín. Je klenotem známým,
přesto však trochu utajeným. Snad právě proto, abychom umožnili širší povědomí o naší obci a pozvedli lokální turistický
ruch, jsme navázali spolupráci s partnery,
kteří přemýšlí o rozvoji turistického ruchu
podobně jako my. Nakonec jsme našli
partnera s podobnou historií a podobnými
přírodními podmínkami jako u nás.
Pod dominantní horou Hornolužické
hornatiny – Valtenbergem (587 m), několik kilometrů po proudu na řece Wesenici, která na úpatí hory pramení, se nachází obec Neukirch. První trvalejší osídlení
v Neukirchu se předpokládá v horní části obce. Kolem roku 800 je zde předpokládána velmi malá víska prvních slovanských (Srbských) obyvatel. Jméno Wesenitz je původem slovanské. Dnešní Neukirch byl založen kolem roku 1200 franskými osadníky jako lesně-lánová ves,
tedy místo, kde první obyvatelé museli
náročně vymýtit les, alespoň trochu odkamenit budoucí políčka a pokusit se zde
přežít. Dnešní Neukirch je poprvé písemně zmiňován roku 1222 jako Neinkirgen.
V roce 1524 luteránsky smýšlející pastor
Gregor Schramm prosadil evangelickou
luteránskou doktrínu. V roce 1623 císař
Ferdinand II. předal Lužici jako zástavu za podporu saského kurfiřta Johanna
Georga. Odstoupení Lužice bylo zapečetěno v Pražském míru v roce 1635. Tím
se celý Neukirch dostal z českého království pod saskou vládu. V roce 1725 si do
Neukirchu našlo cestu učení Moravských
bratří z Ochranova. Farář Huldenberg nejprve bojoval proti Moravským bratřím, ale
později se stal jedním z nejhorlivějších
příznivců. V 19. století se v několika dílnách rozvíjela výroba keramiky, tkalcovství, ale i dodnes zachovaná tradice místních sucharů.
Abychom se dokázali s partnery z Lužice lépe poznat a navzájem zprostředkovat krásy naší krajiny i širšímu okruhu
návštěvníků, připravujeme celou řadu aktivit. Jedná se především o výstavu, kterou
jsme chtěli předvést nejprve v Neukirchu
a zároveň spojit příjemné s užitečným a na
výstavu uspořádat zájezd zájemců z Pěnčína a v případě nenaplnění kapacity autobusu i z okolí. Výstavu jsme naplánovali již
na konec roku 2020. Jak to tak ale vypadá, celá akce se bude muset minimálně
do jara odložit.
Tématem výstavy jsou nejzajímavější
lákavé památky Hornolužické hornatiny
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a místní přírodní pamětihodnosti. Za Pěnčín bude tématické těžiště v kulturním
dědictví. Ale teď již zpět k představení
Neukirchu. V oblasti Valtenbergu je jednak spousta lesů, kamenných polí a skal.
Celá přírodní oblast je dobře přístupná
díky síti odstavných parkovišt a síti turistických a naučně zážitkových stezek.
Řada věcí je přeložena do češtiny a láká
i turisty z Čech. Opravdovou lahůdkou
je Oáza smyslů (Oasa der Sinne), kde
může návštěvník přírodu nejen poznat, ale
i zažít doslova na vlastní kůži. Na vrcholu
Valtenbergu stojí stará kamenná rozhledna, pod níž se nachází hojně navštěvovaná restaurace. Z památek stojí za návštěvu zámek v Rammenau, zajímavou památkou je také velmi starý venkovský dům
v Neusalza-Sprembergu postavený někdy
kolem roku 1660. Technickou památkou s naučnými stezkami připomínajícími
místní žulové lomy a těžkou dřinu kameníků je bývalý žulový lom, dnes romantické
jezero v Demitz-Thumitz. Velké pozornosti
návštěvníků se těší i tradiční, opravdu velký keramický trh v Neukirchu, kam se sjíždějí keramici i z okolních spolkových zemí
a nechybí ani legendární Boleslavická
keramika, známá i od nás, kdy se některým kouskům keramiky říká podle dávného původu hrnek nebo džbánek Bunclák.
Ještě podrobněji se bude možno s Hornolužickou hornatinou a jejími památkami
seznámit v připravované brožuře, nejlépe
pak při návštěvě tohoto zajímavého kraje, a to ať již při exkurzi, kterou připravíme, jakmile to bude trochu možné z hlediska zodpovědnosti k hygienické situaci.

Do Horní Lužice je ale samozřejmě možné cestovat i individuálně.
Na oplátku i my zpracujeme náš kraj
a jeho zajímavosti do společných informačních materiálů. Není vyloučeno, že se
někdo dozví ze společné brožury spoustu
novinek i z Pěnčínska.

Kontakt:
Naturschutzzentrum
„Oberlausitzer Bergland“ e. V.
Hauptstr. 62
01904 Neukirch
0049 35951 35850
0049 35951 35851
www.naturschutzzentrum-neukirch.de
info@naturschutzzentrum-neukirch.de
Informace k celému kraji naleznete
samozřejmě i v našem informačním
centru v Kittelově domě, které je
otevřeno v zimních měsících denně
od 9 do 16 hodin kromě pondělí.
Mgr. Jan Sedlák
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Obecní úřad
Pěnčín
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov
www.pencin.cz
Mgr. Ivan Matějček
starosta obce
starosta@pencin.cz
Michal Bernat
místostarosta obce
mistostarosta@pencin.cz
Zaměstnanci OÚ Pěnčín:
Alena Vaníčková
Tel.: 483 302 264
vanickova@pencin.cz
účetní oddělení, evidence psů
Petra Nikodýmová
Tel.: 483 397 028
nikodymova@pencin.cz
odpadové hospodářství, pokladna,
evidence obyvatel, podatelna,
agenda Czech POINTU
Úřední dny a hodiny:
pondělí a středa
7:00–11:00, 12:00–17:00
čtvrtek
7:00–11:00, 12:00–15:00

Obecní úřad Pěnčín vydává
prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy – pracoviště Czech
POINT na požádání ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné
správy (dále jen „ISVS“).
Sledujte dění obce
facebook.com/ObecPencin
Mobilní aplikace V obraze
Google play
App Store
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Co projednalo zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce se sešlo
na svém posledním zasedání
17. září 2020 a mimo jiné
projednalo:
 schválilo výstavbu dvou sociálních
bytů v objektu Bratříkov 100 z dotace
Ministertva financí ČR (číslo žádosti
VPS-223-2-00168) a rozhodlo
o výběru nejvýhodnější nabídky ve
výběrovém řízení uchazeče INSTAV
stavební práce s. r. o., Pod Skalkou
779/7, Jablonec nad Nisou, za cenu
7 211 387 Kč, včetně DPH a pověřilo
starostu podpisem smlouvy
(po bývalé poště vzniknou dva nové
byty a budou vyměněna okna v celém
objektu a bude vybudováno nové
topení v celém objektu)
 schválilo realizaci a financování
(vlastní podíl minimálně 30 %) akce

Rekonstrukce dětského hřiště v obci
Pěnčín (areál MŠ Pěnčín) a rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
Štryncl s. r. o., IČ 28744004, se sídlem
Alšovice 226, Pěnčín, za nabídkovou
cenu 1 562 485 Kč s DPH a pověřilo
starostu k podpisu smlouvy
(bude rekonstruováno hřiště v areálu
mateřské školy, včetně oplocení)
 schválilo záměr odkupu části
pozemků p. č. 861/2, 906, 911, 970,
967 a 933/2 všechny v k. ú. Alšovice,
na kterých jsou již vytvořeny zpevněné
plochy komunikace
(narovnání právních vztahů vzhledem
jinému průběhu cesty)
 schválilo záměr prodeje částí pozemku
p. č. 896 v k. ú. Huť
 schválilo záměr prodeje části pozemku
p. č. 2 380 v k. ú. Alšovice

Co projednala rada obce
Rada obce se od posledního
zpravodaje sešla na třech
jednáních (7. a 25. září
a 7. října 2020), a mimo jiné
projednala
 schválila objednávku svozu
tříděného odpadu do konce roku 2020
u společnosti MONS Kutná Hora,
IČ 47547952, se sídlem Pěnčín 67,
468 21 Pěnčín za částku 600 Kč/hod.
bez DPH
 schválila vyhlášení veřejné zakázky
„Projektová dokumentace Pěnčín
u Jablonce nad Nisou, přeložka cyklotras
4247 a 4249“
 schválila záměr pronájmu bytu v domě
Bratříkov 67 obálkovou metodou.
Minimální cena činí 50 Kč/m2 měsíčně
 schválila řád veřejného pohřebiště
v Alšovicích, Bratříkově, Huti a Krásné
 schválila aktualizace karet obce
Pěnčín pro aktualizaci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací
 schválila navýšení kapacity v mateřské
škole – v zelené třídě (děti 3–4 let)
z 24 na 27 dětí, v červené třídě (děti
4–5 let) z 24 na 26 dětí a ve žluté třídě
(děti 5–7 let) z 24 na 27 dětí
 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
č. SoD/10/2020 „Rekonstrukce
dětského hřiště v obci Pěnčín“ ze dne
22. 9. 2020 v rozsahu nově oceněného
soupisu prací se sazbou 21 % (cena
bez DPH se nemění), celková cena díla
včetně dodatku činí 1 562 485 Kč bez

DPH a 1 644 006 Kč vč. DPH, rada
obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy
(hřiště v areálu MŠ)
 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 7. 10. 2009. Mezi
Obcí Pěnčín, IČ 00262501 a Základní
školou Pěnčín 22 – příspěvkovou
organizací, IČ 43257151, se sídlem
Pěnčín 22, 468 21 Pěnčín
(nábytek do nových učeben,
přístavba školy)
 schválila opravu plotových polí na
hřbitově v Krásné, na severní straně
vč. branky a brány
 schválila dar pro Základní školu
Pěnčín 22 – příspěvkovou organizaci ve
výši 41 000 Kč od Pomáháme školám
k úspěchu o. p. s., se sídlem Hvězdova
1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4,
IČ 29005469
(dar příspěvkové organizaci od jiného
subjektu musí schválit rada)
 schválila odměnu řediteli ZŠ Pěnčín
ve výši 30 000 Kč za řádné vedení
školy, získávání prostředků pro provoz
a aktivní spolupráci při řešení projektu
financovaného z IROP
Více informací a celá znění všech
usnesení můžete najít na úřední desce
obecního úřadu nebo na www.pencin.cz
Zpracoval a poznámkami doplnil Rh
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Důležitá
telefonní čísla
a další kontakty
Tísnová volání
112 Tísňová volání – centrální číslo
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie České republiky
Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková
MUDr. Rudolf Šumaj
Tel.: 483 397 026
Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
www.policie.cz
Tel.: +420 974 047 407 11
Fax: +420 974 474 907
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
Základní škola
www.zspencin.cz
Tel.: 483 397 027, 483 397 627
Fax: 483 397 727
e-mail: zspenc@seznam.cz
Mateřská škola v Pěnčíně
Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov
Tel.: 483 390 487
http://skolka.pencin.cz
Školní jídelna
tel.: 483 397 036
Pošty Partner
Pěnčín – Řeznictví Šourek
Pěnčín 29, tel.: 607 253 098
Huť – Potraviny J. Špidlen
Huť 169, tel.: 776 268 818
Webové stránky sportovních oddílů
 TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
 TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
 FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
 Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
 Sokol Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
 Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
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Svoz tříděného odpadu
Od dubna tohoto roku se tříděný odpad
v pytlích sváží přímo od domů občanů.
Třídění probíhá pytlovým systémem.
V případě řádného naplnění určitého
pytle jej občan dává v daný den před dům
tam, kam běžně přistavuje popelnici,
a obec ho odveze. Vyvážení probíhá
každý týden v úterý a ve čtvrtek dle
daného harmonogramu.

(malé a střední) elektrospotřebiče a také
baterie. Následující spotřebiče do
sběrného boxu patří:

V úterý:
Alšovice, Jistebsko, Krásná a Dolní
Černá Studnice.

2. Zařízení informačních
technologií a telekomunikační
zařízení
např. minipočítače, notebooky,
elektronické diáře, kalkulačky, telefony,
mobilní telefony, počítačové periferie
jako myši, klávesnice nebo reproduktory,
počítačové komponenty apod.

Ve čtvrtek:
Bratříkov, Pěnčín, Huť
Pytle jsou vydávány na danou nemovitost
a k vyzvednutí jsou v úřední dny na Obecním úřadě, je možné si je i telefonicky
objednat na telefonu 483 397 028.

Do pytlů se třídí:
Žluté pytle: PET + plasty z domácností
Oranžové pytle: kartony od nápojů
Šedé pytle: hliník + kovy
Modré pytle: papír
Větší velikosti papíru, kartónu, novin
a časopisů se svážou do balíku.
Sběr jedlých olejů a tuků
z domácností
Od ledna 2020 mají občané obce
možnost ukládat jedlé oleje a tuky
z domácností. Prozatím bude sběrné
místo na Obecním úřadě Pěnčín. Oleje
a tuky musí být vždy v uzavřené PET lahvi.
Velkoobjemový odpad
a pneumatiky:
V roce 2020 jsme zavedli službu uložení
odpadu pro občany naší obce do
sběrného dvora v Jablonci nad Nisou.
Každý občan obce Pěnčín bude moci
nově využívat sběrný dvůr na Proseči
v Jablonci nad Nisou.
Občan, který má trvalé bydliště v naší
obci, může ročně bezplatně uložit
200 kg velkoobjemového odpadu a 4 ks
pneumatik.
Občan může odpad na sběrném dvoře
uložit po předložení dokladu totožnosti.
Na obecní úřad můžete samozřejmě
vozit do sběrného boxu vysloužilé
elektrospotřebiče, tonery, úsporné
žárovky a zářivky.

Co vše patří do sběrného boxu?
Obecně lze říci, že do sběrného boxu
může občan odložit rozměrově vhodné

1. Malé domácí spotřebiče
např. vysavače, žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, mlýnky, mixéry, kávovary,
holicí strojky, masážní strojky, hodinky,
budíky, váhy apod.

3. Spotřebitelská zařízení
např. rádia, videokamery, videorekordéry,
CD, DVD, MP3 a jiné přehrávače,
walkmany apod.
4. Elektrické a elektronické
nástroje
např. vrtačky, brusky a jiné malé a střední
nástroje
5. Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty
např. elektrické vláčky a autíčka, ruční
ovladače videoher, videohry, tachometry
a jiná sportovní měřidla
6. Ostatní střední a drobné
elektrospotřebiče
např. měřicí přístroje, lékařské přístroje
apod.
7. Tužkové a knoflíkové baterie

Co vše do sběrného boxu
nepatří?

Elektrospotřebiče, které jsou
rozměrově nevhodné (orientačně
větší než mikrovlnná trouba),
např. pračky, myčky, sporáky, pily,
křovinořezy a sekačky apod.
Elektrospotřebiče, které vyžadují
speciální recyklační technologii
televizory, monitory, zářivky, lednice
a mrazáky apod.
Tyto rozměrně větší elektrospotřebiče
můžete dovézt k panu Pavlu Šourkovi,
Pěnčín 29, Řeznictví a uzenářství
Dřevěnka.
OÚ Pěnčín
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celého pavilonu a staví se zde po bok tradičních řemesel.
V 1. patře nové budovy sídlí dvě multifunkční učebny. Jedna učebna je určena primárně pro první stupeň a odpolední družinu, druhá učebna s 32 počítači umožňuje režim práce s počítačem
i bez počítače a slouží především starším
žákům. Každá z učeben je vybavena velikým dotykovým panelem, nábytek je variabilní. Vybavení těchto učeben umožňuje
tedy velmi širokou škálu využití.
V takových učebnách je radost učit,
stejně tak jako radost učit se.

.zspencin

.cz

Na začátku školního roku se konalo
otevření nových odborných učeben v přístavbě základní školy v Pěnčíně. Akce,
která byla původně určena pro rodiče
i veřejnost, proběhla 9. září 2020 pouze v menší skupině lidí za účasti učitelů, zástupů obce a novinářů. Rodičům
i veřejnosti budou nové prostory přístavby školy představeny při nejbližší vhodné
příležitosti.
Co se v nové přístavbě skrývá? Ve
spodním patře nalezneme tradiční keramickou a řemeslnou dílnu, jež je v kontrastu se sousedící robotickou laboratoří,
která kromě programování malých robotů umožnuje např. 3D tisk. Moderní technologie jsou společným jmenovatelem

w ww

Základní škola otevřela nové
moderní učebny

Mgr. Martin Zicháček

keramická dílna

řemeslná dílna

robotická laboratoř

multimediální učebna
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Kulturní a informační středisko Kittelův dům

Co nového na Kittelovsku
Skončila hlavní sezóna na muzeu
a musím říci, že byla úspěšná. Dům
od 12. května do 11. října navštívilo
5 060 návštěvníků. Oproti jiným památkám
se může zdát, že to není mnoho, ale opak
je pravdou. Roste nejen návštěvnost, ale
i sledovanost na sociálních sítích. Začátky jsou vždy těžší, ale musíme si uvědomit, že to byla první celá sezóna a to ještě
uprostřed této sezóny vznikla nová organizace Kittelovo muzeum, p. o. Vše se vyvíjí a tak i tady dochazí ke změnám. Avizovali
jsme, že otevírací doba bude přes zimu jen
o víkendech, ale bude to jinak. Otevřeno
bude celoročně vyjma vánočního období. Poznáme tak alespoň, zda třeba není
chybou, mít památky v zimě zavřené. Mnozí na to již přicházejí. Dům se musí stejně
temperovat a pokud bude alespoň v jedné
místnosti zatopeno v kamnech a bude tak
možnost sundat kabát a dát si třeba horký
čaj nebo kávu, popovídat, bude to skvělé.
Všechny akce na Kittelovsku proběhly zdárně a s poměrně velkým úspěchem.
Poslední byla podzimní pouť u příležitosti Povýšení svatého kříže. Určitě tomu
pomohl i fakt, že ta naše jarní prvokvětnová, se nemohla uskutečnit. Navíc nám
přálo počasí, bylo krásně, byli naši oblíbení stánkaři, řemesla, v kostele se zpívalo
i mluvilo, na faře i před ní se dobře jedlo
a pilo... prostě byla skvělá atmosféra.
Další aktivity nám nyní boří coronavirus,
ale i tak věříme, že se vše zlepší a připravované akce na Advent budeme moci uskutečnit. Je ale samozřejmě možné, že akci
nebudeme moci uskutečnit. Budeme ale
připraveni a podle situace se rozhodne.
Co ale určitě uděláme bude výstava betlémů, které muzeu zapůjčí sběratel
i tvůrce betlému z Vysokého n. J. Připravíme prohlídku betlémů přes okno, takže se
každý z Vás bude moci při procházce na
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čerstvém vzduchu podívat na krásné betlémy vyrobené našimi předky.
Během následujících měsíců budeme
také doplňovat expozice. Postupně budeme zapojovat věci předané obci panem
Vokurkou ze starého muzea. Další bude
doplnění stávajících expozic o věci, které
dotvoří atmosféru světnice v přízemí. Chybí nám lavice ke kamnům, nad ně hambalky nebo třeba misník (příborník) s dobovým nádobím. Potřebné a žádoucí je taktéž doplnění vestavených skříní, restaurování některých kusů starého nábytku
či dořešení prostorů pro kavárnu/čajovnu. Rádi bychom tematicky připravili i prostory pro představení historie podstávkových domů nebo expozici sklářství, které
zde v tuto chvíli není zastoupeno prakticky
vůbec. Přitom sklářství je na našem území
tradicí již od roku 1558, kdy v Huti vznikla
jedna z prvních sklářských pecí na našem
území. A sklo živí řadu lidí až do dnešní
doby a je to jen dobře, že tradice zůstává. Řadu věcí místních sklářů prodáváme
i v naší prodejně.

Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete tuto tradici oživit i na Kittelově muzeu.
Jak píšeme na jiném místě, hledáme staré
věci používané k výrobě skleněných korálků či figurek (kleště, kahan s měchem
apod.), nebo zajímavosti či zkušenosti
Vás samotných nebo našich předků.
Kittelovsko ale není jenom muzeum,
ale také a především kostel sv. Josefa s farou. Kostel prochází další velkou
rekonstrukcí a výsledek bude užasný. Velký dík za starostlivost pana faráře Juchy,
který opravám na Krásné věnuje většinu
svého času a hodně energie. Už se všicni moc těšíme až se do opraveného kostela podíváme. Jistě, je ještě mnoho práce
na kostele, ale už nyní je výsledek skvělý.
I fara čeká na finance, které by umožnily
vybudovat nové sociální zařízení, které je
alfou a omegou možného dalšího využití.
Mějte se všichni v této složité době
dobře, buďte hlavně zdraví a v pohodě.
Richard Hübel
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Kittelovo muzeum

Výstava Dobrý ročník
Vyjímečnou výtvarnou výstavu hostily prostory Kittelova muzea
po dobu prázdnin s přesahem až do konce září. Skupina absolventů železnobrodské SUPŠS ročníku 1972-76 se po letech
setkala, aby každý jednotlivě prezentoval svoji práci. Někdo se
ve své tvorbě věnuje sklu, jiní keramice, oděvnímu šperku, ilustracím, fotografiím, nebo šperkům. A právě šperky Jany Bílkové
Horákové zůstávají v prodeji v pokladně Kittelova muzea. Vystavená díla velmi pěkně vynikla v prostorách prvního patra Kittelova
domu. Zápisy v návštěvní knize vypovídají o velkém ohlasu a nadšení, například: „Moc krásná výstava, skvěle připraveno, zajímavé věci, výborné!“ nebo „Výstava Dobrý ročník je nádherná,
skvělá instalace. Díky všem a těšíme se na podobné výstavy.“
Příště, pokud půjde vše podle plánu, by měli tuto výstavu shlédnout lidé v Třeboni.

Do sklářské expozice
můžete přispět i vy
V Kittelově muzeu se připravuje sklářská expozice.
Sklářské řemeslo má na Pěnčínsku i na celém Jablonecku
velkou tradici. Ať už jde o výrobu korálků, bižuterie, užitkové či
umělecké sklo, atd. Sklářské dílny na Pěnčínsku, tzv. drikety,
obdivují turisté, kteří zavítají do těchto končin a zjišťují: „Cože
je to za domečky s dvěma komíny?“ Proto Kittelovo muzeum,
jako hold tradici řemesla a všem sklářským mistrům, chystá zřídit
historickou sklářskou expozici, která připomene zručnost sklářů, která se zde datuje od šestnáctého století. Tradice sklářské
výroby v této části jizerskohorského podhůří se táhne již od roku
1558, kdy v Huti vznikla první sklárna.
Do nově připravované expozice se budou hodit nejrůznější
nástroje, zařízení a pomůcky z jednotlivých sklářských odvětví.
Pokud byste, milí čtenáři, nalezli na své půdě, garáži či sklepě
staré výrobky, ale i nepotřebné pomůcky či nástroje se kterými
se pracovalo, například mačkařské kleště i s nástavci, mašinku
na navlékání korálků nebo dokonce kahan se šlapacím měchem,
či jiné, ozvěte se prosím. Předměty můžete do muzea zapůjčit či
darovat.
Kontakt: osobně v Kittelově muzeu, na telefonu 488 588 695,
602 620 969, e-mailu info@kittelovomuzem.cz nebo
facebooku @kitteluvdum.
L. Růžička (Abrahamová)

Vystavovatelé Dobrého ročníku: Jana Bílková Horáková, Otýlie Blažková Horáková, Viktor Blažek, Mária Hajnová, Ivana Houserová Votoček, Zdeněk Lhotský, Zdeněk Petr, Zdena Plátková
Roztočilová, Markéta Šílená, Václav Štroch, Maryša Nechanická
Vajdáková, Věra Vejsová, Miloslava Papežová Vrzalová.
Lída Růžička (Abrahamová)

Huť. První mačkárna na Železnobrodsku, celodřevěná,
přestavěná na obytnou chalupu.

V mačkárně. Sklář se skřipci u pícky a u stroje na mačkání.
Autor kreseb: Josef Scheybal
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Informace pro každého

Připojte se do seznamu řemeslníků a firem z Pěnčínska
Kittelovo muzeum, které funguje také
jako infocentrum, sestavuje seznam řemeslníků, firem, jednotlivců, kteří v Pěnčíně,
Alšovicích, Bratříkově, Dolní Černé Studnici, Huti, Jistebsku a Krásné žijí a mohou
nabídnout svůj um, řemeslo či službu, a to
bez ohledu, mají-li živnostenský list nebo
jsou v důchodu či vyrábí, opravují pro sousedy a známé. (Je na nich zda za domluvenou odměnu či peníz.) Doba různých
omezení přináší i nové podněty. Význam
slov „Musíme si pomáhat“ je platný
dnes dvojnásob. Obec Pěnčín, pod kterouspadá dalších šest obcí, se může pyšnit několika nej, mimo jiné úžasnou zeměpisnou polohou. Má také svou moderní velkou školu, zdravotní středisko, poštu, pár potravinových prodejen, restaurací a několik penzionů. Zemědělské
půdy i zemědělců postupem času ubylo.
Víc než domácí práci se sklem, se věnují lidé zaměstnání, za kterým musí dojíždět do okolních měst. Tak už to je. Výhodou venkova, podhorských oblastí je, že
se lidé znají a mohou si pomáhat. Kamarád kamarádovi, soused sousedovi, každý jak může a umí. Žije zde mnoho šikovných lidí, o kterých se to ví. Nejrychlejší

je nalezená pomoc v sousední vesnici či
domě. Někdo umí vymalovat, jiný opravit elektřinu, vodovod, ostříhat vlasy, založit zahradu, posekat trávu, uplést košík,
upéct koláčky, uplést svetr, ušít kalhoty či postavit králíkárnu, verandu, dům či
garáž, apod. Bylo by pěkné a užitečné,
kdyby všichni o svých třeba i znovu nalezených dovednostech popřemýšleli a případnou pomoc, službu nabídli. Určitá
soběstačnost i v časech složitých, stojí na
základních kamenech nejbližších lidských

Hledáme
Zájemce – brigádníky na roznášku našeho
zpravodaje v Jistebsku, Krásné a Dolní Černé
Studnici. Hlásit se můžete na hubel@kittelovomuzeum.cz
nebo na telefonu 602 620 969. Děkuji.
Richard Hübel

Hledáme
pomocníky
Potřebujeme pomoci s:
Přípravou kostela a fary na poutě
Výzdobou kostela k různým
příležitostem
Drobnými dobrotami
do kuchyně na větší akce
v Kittelově areálu
(poutě apod.)
Baví Vás tvořit? Přidejte se
Kontakt: kostelkrasna@seznam.cz nebo 773 690 534
Petra Marat

Zpravodaj obce Pěnčín 11/2020

vztahů a činností. Zručnost českých šikovných rukou je pověstná. Je dobré o sobě
vědět, proto chcete–li nabídnout nějakou
službu, výrobek, napište či ozvěte se do
Kittelova muzea (telefon: 488 588 695,
nebo e-mail: info@kittelovomuzem.cz)
Pozn.: Stačí uvést: Jméno, činnost a kontakt (e-mail nebo telefon), např. Jana Říhová, Huť, kadeřnice (telefon: 777 777 777)
Lída Růžička (Abrahamová)

Nabídka prostor
v Kittelově muzeu
Zrekonstruovaný Kittelův dům není jenom muzeem.
Je zde i řada prostor, které se dají využít pro Vaše akce,
jako jsou schůzky, přednášky, semináře, valné hromady
a další setkání. Jsou zde i možnosti uskutečnění výstav
na nejrůznější témata. Prostě Kittelův dům je tu pro Vás,
k širokému využití. Přijďte se podívat a inspirovat.
@kitteluvdum
Richard Hübel

Servis zahradní techniky
Martin Benda
Alšovice 213, IČ 09159223
Tel.: 731 136 468
E-mail: matesmartinek@seznam.cz
Nabízím:
 opravy a servis zahradní techniky
sekačky, pily, křovinořezy, traktůrky, zahradní nůžky, …
(zn. Stihl, Husqvarna, Honda, Stiga, Oleo-Mac, Al-ko, Vari)
 broušení řetězů motorových pil
další: vyžínání, sekání zahrad
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Připravujeme
Předkládáme seznam akcí na
Advent a prosinec
Uskutečnění akcí je závislé na
přijatých opatřeních v souvislosti
s nemocí Covid–19.
pátek
27. listopadu 17 hodin
Tradičním rozsvícení vánočního
stromu na Pěnčíně
neděle
29. listopadu 10 hodin
Zahájení Adventu na Kittelově muzeu
– výstava betlémů přes okno
neděle
29. listopadu
Rozsvícení vánočních stromů v Huti –
návsi a na Stanovsku
úterý–pátek
8.–11. prosince 14–20 hodin
Kittelovo muzeum – příležitostná
kavárna, hudba, povídání, čtení,
vánoční trh
sobota
12. prosince 10–18 hodin
Hlavní Advent na Kittelovsku –
muzeum, fara, kostel – dílny pro děti
a rodiče, zpívání koled, řemesla...
hudba, pohádka, občerstvení, trh

Předvánoční
inspirace
Pečení cukroví, perníčků, zdobení jablíček a také výroba vrkoče, patřila k příjemným činnostem v adventním čase.
Vrkoče připravovaly maminky dětem před
Mikulášem, někde i před Štědrým dnem.
Jindy si je děti zdobily sami a krátily si tak
čas rozechvělého očekávání.
Vrkoč – Hrníček, misku, květináč vyplníme zeminou, který pokryjeme mechem
(může být i aranžovací hmota) Do mechu
zapícháme ozdobené hůlky, na které jsme
pentličkami přivázali chvojí. Na špejle (klacíky) napícháme různé druhy sušeného
ovoce, jablíčka, perníčky, makovičky, šípky a jiné ozdoby.
(LiR)

Nová kniha
o doktoru Kittelovi
Téměř na konci léta vydala paní Eva Koudelková krásnou
knihu pověstí o doktoru Kittelovi. Nádhernými obrázky ji
doplnil Petr Korunka. Knihu je možné zakoupit na Kittelově
muzeu. Představení knihy a autogramiáda proběhla na
podzimní pouti dne 13. září 2020.
Richard Hübel

čtvrtek
24. prosince od 14 hodin
Tradiční štědrovečerní setkání rodin
s P. Janem Juchou MS v kostele
sv. Josefa
čtvrtek
24. prosince
Půlnoční mše svatá – kostel
sv. Josefa na Krásné
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Advent – čas lásky, sounáležitosti a očekávání a jak
společně a ve zdraví přečkat ten zimní čas…
Dnešní slovo Advent je odvozeno od
latinského adventus – příchod. Je tedy
spojeno s radostným očekáváním příchodu Ježíše Krista. Advent je dnes období
čtyř neděl před vánočními svátky, tedy čas
před zimním slunovratem, který lidé prožívali vlastně odedávna. Těšili se na návrat
životodárného slunce a tepla a dobu, kdy
tma předá opět vládu světlu. Slunce bylo
pro svůj klíčový význam pro život zbožšťováno, v našem prostředí mohlo mít jméno
Dažbog nebo Svarožic, v německy mluvících domácnostech pak Sunna (ženská
bytost).
Z pradávných dob se dodnes zachovala řada zvyků a zvyklostí, které konáme
často bezděčně, ze zvyku, bez původního hlubokého významu. Např. zvyk zdobit stromy na zahradě je určitě již předkřesťanský, jde o výraz úcty k živé přírodě
a nadějí na opětovný příchod jara v krátkých chladných dnech bez tolik životodárného tepla a světla. Oheň v našich
domovech je vlastně zástupcem slunce
na zemi, proto ho dodnes stále prožíváme
a v určitých symbolických okamžicích ho
například v podobě svíček rádi rozžínáme
v našich domovech.
Oproti tomu čarovné věštby a magické
praktiky s příchodem křesťanství ubývají,
nebo jsou méně patrné. Například málokterá dívka dnes klepe na kurník, aby se
podle toho, zda se ozve kohout, nebo slepice dozvěděla to, co chce vědět. Stejně
tak málokterá dívka bude zapékat chloupek, nebo vlas do pečiva.
Krásný výlet do adventních zvyků si
připomeneme úryvkem z knihy Dr. Vladimíry Jakouběové – V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc: Příprava křesťanů na vánoční svátky začíná obdobím
adventu. Advent byl dobou pravidelných
návštěv kostela, časem zákazů zábav,
svateb, tance, byl dobou střídmosti v pití
i jídle. Řada obyčejů však tento zákaz
porušovala a lidé se jimi vraceli k obřadům pohanským, spojeným s oslavou
slunovratu. Adventní čas zahajuje svátek svatého Ondřeje. V lidové tradici byl
považován za významný den pro předvídání budoucnosti. Věštění v tento den
má předkřesťanský původ. „Svatoondřejská noc“ měla moc vyjevit každému
jeho další osud. Naši předkové proto
podle starých zvyklostí chodili v tuto noc
do hájů a sadů, zde třásli větvemi, aby
přivolali na radu bůžky a duchy, a když
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se větve stromů utišily, vyslovovali do
korun stromů svá přání, o jejichž naplnění chtěli být zpraveni. Strom při vyslovení
odpovědi dával znamení pohnutím větve, zapraskáním v koruně, souhlasným
šumem apod. Lidé se starali ve smyslu
předvídání o novou úrodu nebo usuzovali jaké bude počasí a podle toho předpovídali zdar zemědělské činnosti. Prováděly se také různé magické praktiky
a úkony na ochranu před mocí démonů nastupujícího zimního období. Vedle
toho se ke svátku svatého Ondřeje připojily i věštby o budoucím osudu dívek.
Pod polštář se kladly čarovné byliny, lilo
se olovo, předpovídaly se vdavky z rozkvetlých třešňových větviček, podobně
jako na svatou Barboru.“
Advent je také dobou půstu, při kterém
se měli lidé zdržet požívání nadměrného
jídla a pití a věnovat se rozjímaní. Zakazovány bývaly zábavy, tanec a zpěv. I tak
se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. Půst ale nelze zjednodušeně přiřazovat
ke křesťanství, či si ho vykládat jako protiváhu některých bujarých zimních radovánek, ale jeho původ i s jeho přerušováním v podobě některých tradičních svátků a veselic je v lidovém venkovském prostředí pro zimní období organickou součástí koloběhu roku svázaného s životem
ve středoevropské kultuře, závislé a odedávna spjaté se zemědělstvím.
Další svátky a obyčeje pro
adventní dobu:
Svátek sv. Mikuláše. Nejpopulárnější svátek tohoto ročního období zažil asi
každý. Pokud se to příliš nepřehání s čerty a kořalkou, jde o velmi příjemně prožitý večer.
Vánoční jarmark: nemusí probíhat
pouze jako návštěva obchodního centra s krabicemi globálních výrobků omotaných chvojím z umělé hmoty. Na vánočním jarmarku by neměly chybět drobné
dárky a pamlsky v podobě třeba čerta ze
sušených švestek či ježka a krále z jablka
a křížal. Již od středověku se setkáváme
s perníkem, což je vlastně vylepšené chlebové těsto. Dnes jde zejména o pamlsek,
na jehož dřívější obřadní nebo ochrannou
funkci jsme pozapomněli. Dříve bylo také
obvyklé pořizování betlémů. Horská část
Pojizeří bývala jednou z tradičních betlémářských oblastí, odkud byly betlémy

rozváženy do širého kraje. Kdo by si na
předvánočním jarmarku nekoupil alespoň
jedinou figurku, k tomu by přišel Ježíšek
jako k poslednímu. Jenom nevím, jak by
pánům dnes chutnal tradiční nápoj, pivo
s medovinou.
Svatá Lucie: Vždyť kdo by neznal pranostiku „Svatá Lucie noci upije a dne
nepřidá“. Rčení o nejdelší noci v roce
vzniklo před změnou kalendáře v 16. století, kdy zimní slunovrat vycházel na dobu
okolo 13. prosince. Po přijetí gregoriánského kalendáře to již neplatí, zimní slunovrat nyní nastává 21. nebo 22. prosince. V našich končinách je Lucie považována za symbol čistoty. Podle lidové tradice platil v den jejího svátku zákaz předení lnu. Lucky, které při obchůzkách
kontrolovaly domácnosti, zda nepředou
a mají uklizeno na vánoční svátky, na sobě
měly bílé pláště a obličej zakrytý maskou
s čapím zobákem. Jinde chodily zahalené
bílým prostěradlem, kdy si na navlhčený
obličej nafoukaly mouku.
Svatá Barbora a její tradice: 4. prosinec, kdy mají svátek všechny Barbory a Barborky, máme spojený s řezáním
třešňových větviček, které si pak dáváme do vázy. Svátek jedné z křesťanských
mučednic byl pro naše předky spojený
s dívčí nevinností, věštbami, strašením
a nadělováním.
Dnešní středoevropské křesťanství,
zejména v římskokatolické tradici vlastně
řadu pradávných zvyků a obyčejů přijalo
za své. Dnes slavíme čtyři adventní neděle, světlo svící postupně rozsvěcujeme na
všech čtyřech svíčkách adventních věnců a původní radostný svátek slunovratu dostal slavením očekávaného narození
Ježíše Krista další rozměr.
Trochu na okraji jsou i v církevním prostředí zpívané Roráty. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává – v prosincových tmavých, studených
a předvánočních ránech – jedinečnou
atmosféru. Adventní písně jsou pak někdy
zaměňovány za vánoční koledy, na které
ale přijde čas až o vánocích. O tom snad
příště.
Mgr. Jan Sedlák
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Zimní Jizerky
Zimní krásy Jizerských hor můžete obdivovat při výletech na běžkách,
zimních procházkách či při sjezdovém lyžování v řadě menších i větších
lyžařských areálů. Nudit se nebudete ani ve špatném počasí, oblevě či
plískanicích.
Když sluníčko kouzlí ledové
drahokamy
Venku poletují bílé vločky a vy přemýšlíte, kam vyrazit na sjezdovky?
Jizerky Vám nabídnou celou řadu
menších i větších skiareálů, výukových
lyžařských center i školek pro nejmenší, stačí si jen vybrat.
Pokud upřednostňujete běžky před
sjezdovkami, jste tu dobře. Téměř
200 km upravovaných běžeckých tratí na Vás čeká na Jizerské magistrále. Můžete však využít i některé menší běžkařské tratě.
Pro neposedné děti doporučujeme
pořádný výšlap do kopce – odměnou
vám za to bude adrenalinová jízda sáňkařskou dráhou. Pokud dáváte přednost romantickým procházkám zasněženou krajinou, neklesejte na mysli,
i na vás myslíme.

Zachráněná památka V Rokli
Podél silnice z Huti k Bratříkovu až po
odbočku k bratříkovskému Dolenci leží
poněkud oddělená část vesnice, zvaná
V Rokli (dříve Grund). Ještě před více než
deseti lety byla toto část obývaná většinou
chalupáři, kteří na zimu odjížděli a údolíčko osiřelo. Dnes je většina domů obydlena trvale žijícími občany Pěnčína, kteří
zde žijí v přátelských a družných sousedských vztazích.
Před více jak sto lety zde místní vybudovali malou hasičskou zbrojnici, která měla zřejmě sloužit jako stanice první
pomoci při event. požárech v této odlehlé části obce. Později dlouhý čas sloužila
jako garáž a postupně chátrala.
Díky nadšení a úctě k minulému
Ing. Miroslava Tesaře, jehož chaloupka

s objektem sousedí, se může nejen Huť
ale i obec Pěnčín pochlubit novou připomínkou a ukázkou práce našich předků.
Pan Tesař vlastním přičiněním a z vlastních prostředků ( za morální podpory sousedů) provedl potřebná opatření – vyčištění okolí domku od náletů dřevin, opravení střechy, interiéru, zdiva, strávením mnoha hodin času pátráním v archvu či katastrálních úřadech a objekt zachránil.
Je to vedle dokonalé obnově kaple sv. Vojtěcha v Huti na návsi dílo hodné
následování.
Dívejme se okolo sebe a zachraňme
doklady o naší historii, aby ti, kteří příjdou po nás neztratili souvislost s naší
minulostí.
Sm

Když přijde fujavice
Protáhněte tělo na některé z umělých lezeckých stěn, zajděte na dobrou kávu anebo vyrazte poznávat tradiční místní řemesla. Stačí si vybrat.
Pokud přesto upřednostníte „domácí pohodu“, nechte se alespoň hýčkat v některém z ubytování s wellness.
Více na:
www.jizerky.cz/zima
Jizerské Hory
Turistický region
Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko
Tel.: +420 606 077 440
E-mail: denisa.merenusova@jizerky.cz
www.jizerky.cz
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Co Čech,
to … turista
Možná se vám bude zdát nepatřičné
nabídnout vám v této náročné době výlet.
Ale neztrácejme optimismus. Do konce roku zbývá ještě několik týdnů a tedy
neztrácejme ani čas.
Téměř na každém kroku se z našeho Pěnčínska díváme na Krkonoše (a ony
na nás). Ráda bych vám nabídla návštěvu tzv. „Brány Krkonoš“, milého města Jilemnice. Je málo míst, kde lze nalézt
klid, pohodu a skromnost obzvlášť v době
okolo vánočních svátků jako právě zde.
Vznik města se datuje od poloviny čtrnáctého století, kdy několik domků bylo
pojmenováno Jilem. Místo se popstupně
rozšiřovalo, ale také je ničily časté požáry. Při největším z požárů lehlo popelem
více jak 100 domů. Ale tvrdošíjní horáci
se nedali a dnes se mohou pyšnit titulem
„Historické město roku“, který byl městu udělen v roce 2012 za péči o památky.
A tyto památky si nyní trochu přiblížíme.
Při vstupu na malé čtvercové náměstíčko s kašnou uprostřed nás zaujme krásná radnice s podloubím a rohovou čtyřpatrovou věží, na níž jsou umístěné vzácné
opakovací hodiny, neúprosně a pravidelně (1092krát za den) odbíjející náš čas.
Uličkou od pravého horního rohu náměstí nahoru půjdeme několik metrů a na levé
straně uvidíme impozantní kostel sv. Bartoloměje. Na pravé straně v parčíku za
bránou se stkví veselý zámeček, někdejší sídlo rodu Harrachů. Dnes je zde Krkonošské muzeum, které již několik desetiletí řídí nadšený a neúnavný historik Jan
Luštinec. Muzeum bude hlavním bodem
našeho výletu. Nabídne nám v několika expozicích zaměřených přírodovědecky, zoologicky a etnograficky pohled
do minulosti zdejší oblasti. Samosebou
neschází expozice s ukázkou, jak žili majitelé zámečku Harrachové. Důstojný prostor je věnován obrazové galerii s díly
malíře Františka Kavána, rodáka z nedaleké Víchovské Lhoty. Z jeho obrazů vycítíte jeho lásku a úctu k rodnému kraji.
Obraz „Podmrak“ získal na světové výstavě v Paříži zlatou medaili. Na shlédnutí
galerie nešetřete časem. Nejvíce obdivovaným exponátem muzea však je ozvučený betlém Jáchyma Metelky s pohyblivými figurkami, který autor tvořil více jak
30 let. Jilemnicko také proslulo tkalcovstvím a průvodkyně muzeem vás upozorní
na světově ojedinělý exponát ručně tkané
jemné příze z počátku 19. století. Smotek
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je dlouhý 296 metrů a váží pouhý jeden
gram.
Hrabě Harrach v roce 1892 dovezl
z Norska pro své lesní dělníky tehdy unikátní dar – lyže. Jejich užívání i pozdější výroba se rozšiřovalo a město se stalo
kolébkou lyžování v Čechách. V bývalém
panském pivovaru v zámeckém prostranství se nachází expozice „Bílou stopou“,
věnovaná historii lyžování. Expozice je citlivě zasazena do původní stavební kompozice a také stojí za shlédnutí.
Nesmíme vynechat návštěvu Zvědavé
uličky, ke které krátce přijdeme od muzea.
Je to skanzen udržovaných a stále obývaných krkonoškých chaloupek. Traduje
se, že jejich řazení, kdy každá další chaloupka vystupuje z řady je voleno záměrně tak, aby z každého okna bylo vidět na
dění v uličce i na hlavní třídě. Na začátku
uličky vlevo je socha sv. Jana Nepomuckého a za ní větší roubená stavba – Šaldův

statek. Dobře tam vaří a jistě si pochutnáte na specialitách zdejšího kraje.
Od Zvědavé uličky projdete okolo (nebojím se napsat historické) cukrárny „U Nýčů“. Mají tam výborné zákusky
i kávu a po občerstvení vyjdete na náměstí
na druhé straně radnice. Nebude čas na
to, projít si i druhou část městečka pod
náměstím a budete si přát přijít znovu.
Pokud do předvánoční či povánoční
doby ještě budou platit různá omezení,
můžete návštěvu odložit na leden či únor.
Napadne-li sníh, bude jako každoročně stát na náměstí veliká sněhová socha
strážce Krkonoš Krakonoše. Ale Jilemnice je krásná v každém ročním období.
Patří do Libereckého kraje, který bychom
měli poznávat.
Přeji vám, abyste prožili krásné zážitky
v Jilemnici.
Jasna Smolková
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Zdraví je v rukou nás všech
S podzimem a zimou můžeme věnovat
víc času sobě. Nebudeme se nyní bavit
o nemocech, ale o zdraví, které máme do
určité míry ve vlastních rukou. Zaměříme
se na vše, co je pro nás dobré, na všechno, co posiluje náš klid a rovnováhu a také
náš imunitní systém. Ten si musíme hýčkat. Namístě je dostatek spánku a odpočinku, pohyb v přírodě, a to za každého
počasí aspoň 20 minut denně, dostatek
vody a bylinných čajů, zdravá životospráva a živá strava, kterou je ovoce a zelenina. O jedné zcela běžné, o které věděli už
naši předci je zelí.
Zázračné kyselé zelí
Nastal čas podzimu, sklizně. Brambory, jablka, zelí, byly v chalupách vždy
v zásobě, vždy po ruce. K tomu samozřejmě cibule a česnek. Zelí v českých
zemích roste a konzumuje se odjakživa.
Oblíbené kysané zelí účinně chrání před
vznikem rakoviny jater, plic, tlustého střeva a prsu. Látky zabraňující nádorovému

bujení však neobsahuje zelí jako takové, ozdravné účinky mu dodává až proces kysání. Během něj totiž v zelí vznikají takzvané izotiokyanáty látky, které mají
silně protirakovinné účinky. Uchování
celých zelných hlávek nasolením už znali
staří Římané. Dnešní způsob výroby kysaného zelí údajně převzali ve středověku
Slované od Tatarů. Při objevných cestách
po světových mořích se dávní mořeplavci chránili požíváním kysaného zelí před
obávanými kurdějemi, nemocí vznikající
z nedostatku vitaminů. Obsah vitaminu C
je v kysaném zelí dokonce vyšší než v čerstvém, což je důsledek činnosti bakterií
mléčného kvašení. Již 200 g kysaného zelí pokryje denní potřebu vitaminu C. Zelí působí také proti depresím a obsah vitamínu B12 je dobrý pro nervovou soustavu. Vysoké
množství vitamínu C zvyšuje imunitu a je velice potřebný ke tvorbě hormonů. V kysaném zelí najdeme také
draslík, železo, vápník, zinek, hořčík,

fluor a enzymy. Kysané zelí rovněž podporuje tvorbu krve a hormonů. Aktivuje
imunitní systém v boji proti virům a bakteriím, posiluje organismus proti infekcím.
Snižuje také vysoké hodnoty krevního tlaku a zároveň aktivuje funkci střev a vylučování toxických látek. Podporuje i látkovou
výměnu a má odvodňující účinek, a proto
umožňuje rychlé odstraňování odpadních
látek z těla.
L. Růžička (Abrahamová)

Čtyřicátý osmý ročník krosu Huť–Bratříkov–Huť
se konal v neděli 4. října 2020
První říjnovou neděli se již tradičně
konal v Huti další ročník krosu Huť–Bratříkov–Huť. Tentokrát to bylo velmi náročné rozhodování, zda v této situaci, kdy
nás stále více ohrožuje virus, vůbec závod
dělat. Nakonec jsme si řekli, že běh uděláme a myslím, že jsme udělali dobře. Vzali jsme vážně všechna bezpečnostní opatření a evidentně se závodníkům u nás
líbilo a podle ohlasů byli rádi, že si takto mohou zasportovat na čerstvém vzduchu. Nakonec přišlo 177 závodníků, polovina dětí a polovina dospělých. Jako vždy
si běžci na 3, 5 a 10 kilometrů pochvalovali krásnou trať, která vede lesem a polními cestami. Trochu jsme měli na poslední chvíli problém se spadanými stromy
v lese, v místě seběhu k bratříkovskému
potoku, ale i díky pomoci obce jsme vše
zvládli a trať byla bezpečná. Co jsme ale
ovlivnit nemohli bylo počasí. Ráno nám
začalo pršet, ale postupně se oblačnost
protrhala a nakonec bylo i sluníčko. Závod
se prostě vyvedl a děkuji všem, kteří přišli
běhat i pomáhat.
Za pořadatele Sokol Huť, spolek
Richard Hübel
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Sokol Huť informuje

Výsledková listina
Pořadí
Číslo
Příjmení
Jméno
Ročník Klub
Čas
Hl. závod můžů na 10 km O pohár Beadsworld Skleněné bižuterie a. s. Alšovice (20–39 let)
1.
4
Balatka
Miroslav
1982 Rádlo
40:27,6 min.
2.
3
Kubíček
Michal
1984 Bitterssuperior Liberec
40:49,2 min.
3.
13
Dvořák
Tomáš
1985 Haventeam Jablonec
46:15,1 min.
Hlavní závod můžů na 10 000 m – vereráni A (40–49 let)
1.
40
Čivrný
Jiří
1980 Semily
37:33,3 min.
2.
37
Vavruška
Jiří
1978 Kerda Sport Liberec
39:23,2 min.
3.
41
Podroušek
Dušan
1974 AC Slovan Liberec
39:39,7 min.
Hlavní závod mužů na 10 000 m – veteráni B (50–59 let)
1.
53
Sádovský
Luboš
1965 Jablonec
42:48,2 min.
2.
57
Hlaváček
Petr
1967 Cycology Jablonec
43:33,8 min.
3.
59
Rozsypal
Vladislav
1970 STS Chvojkovice
44:27,4 min.
Hlavní závod můžů na 10 000 m – veteráni C (60–69 let)
1.
42
Vacarda
Vladimír
1959 Eleven R. Team Liberec
45:16,8 min.
2.
74
Šimůnek
Jaromír
1955 SKP Kornšpic Jbc
46:40,7 min.
3.
60
Vrabec
Milan
1960 Staněk sport Turnov
52:12,9 min.
Hlavní závod můžů na 10 000 m – veteráni D (70 let a starší)
1.
70
Pullman
Miroslav
1950 Jablonec n. N.
52:54,4 min.
2.
72
Šír
Václav
1948 Spartak Rokytnice
58:53,3 min.
3.
75
Skrbek
Břetislav
1948 TJ Tatran Jablonec
1:08,23,5 h.
Ženy – 10 000 m O putovní pohár Sokol Huť
1.
98
Vavrušková
Lucie
1984 Jablonecké Paseky
43:44,4 min
2.
95
Boudová
Zuzana
1984 Tanvald-Huť
46:58,6 min.
3.
91
Hájková
Eliška
1982 AC Čimelice
49:41,9 min.
Ženy – 5 000 m O putovní pohár Kitl s. r. o. Jablonec nad Nisou
1.
82
Pušová
Michaela
1985 SWSL Lučany
21:55,3 min.
2.
81
Strnadová
Kateřina
1991 Srnčí Tlupa Jablonec
22:38,8 min.
3.
85
Skrbková
Lenka
1982 Sokol Železný Brod
22:44,1 min.
Muži – mílaři 5 000 m O pohár České unie sportu Jablonec nad Nisou
1.
45
Tassler
Lukáš
1982 ZERVDCT Oldřichov
19:31,5 min.
2.
52
Major
Jiří
1983 Harrachov
19:38,4 min.
3.
59
Hájek
Jan
1980 AC Čimelice
20:19,8 min.
Ženy neregistrované – 3 300 m
1.
29
Nagyová
Zuzana
2008 Sokol Skuhrov
15:58,3 min.
2.
79
Venclová
Marie
2004 AC Slovan Liberec
16:12,5 min.
3.
69
Jiřičková
Simona
1984 Rádlo
16:41,3 min.
Muži neregistrovaní – 3 300 m
1.
91
Strnad
Aleš
1986 NAC Jablonec
13:07,6 min.
2.
77
Novák
Viktor
2007 SWSL Lučany
13:43,3 min.
3.
76
Štryncl
David
2004 SWSL Lučany
15:02,8 min.
Mladší žákyně 800 m (12–13 let)
1.
46
Kopecká
Karla
2008 SWSL Lučany
3:22,7 min.
2.
60
Perotková
Jana
2008 SWSL Lučany
3:22,8 min.
3.
68
Michalenková Johanka
2007 Sokol Skuhrov
3:35,5 min.
Nejmladší žákyně 400 m (10–11 let)
1.
47
Kremsová
Kateřina
2010 SWSL Lučany
1:32,1 min.
2.
62
Helísková
Barbora
2009 Sokol Skuhrov
1:39,4 min.
3.
48
Jelínková
Aneta
2009 SWSL Lučany
1:41,3 min.
Nejmladší žáci 400 m (10–11 let)
1.
57
Vrbata
Matěj
2009 Sokol Huť
1:25,3 min.
2.
44
Nikodým
Patrik
2009 Sokol Skuhrov
1:25,9 min.
3.
34
Kopecký
Petr
2010 SWSL Lučany
1:26,4 min.
Nejmladší žákyně 400 m (8–9 let)
1.
52
Tomášková
Amálka
2012 Sokol Skuhrov
1:42,4 min.
2.
42
Halamová
Anežka
2012 Sokol Skuhrov
1:46,2 min.
3.
64
Košťálová
Dorota
2011 TJ Sokol Turnov
1:46,4 min.
Nejmladší žáci 400 m (8–9 let)
1.
63
Špidlen
Michal
2011 FK Jablonec
1:33,8 min
2.
42
Černý
Tobiáš
2011 Sokol Skuhrov
1:36,3 min.
3.
33
Tomeš
Roman
2011 SWSL Lučany
1:37,1 min.
Nejmladší žáci 400 m (6–7 let)
1.
62
Balej
Ondřej
2013 Skiklub Jablonec
1:40,4 min.
2.
36
Fanta
Michal
2013 Hasiči Kokonín
1:41,4 min.
3.
45
Hilpert
Viktor
2013 Sokol Frýdštejn
1:44,1 min.
Nejmladší žákyně 400 m (6–7 let)
1.
81
Rozsypalová
Linda
2013 BT Liberec
1:43,8 min.
2.
40
Huková
Stela
2013 SWSL Lučany
1:45,8 min.
3.
56
Hájková
Alžběta
2013 AC Čimelice
1:52,9 min
Předškolní chlapci 80 m (4–5 let)
1.
65
Anderle
Jakub
2015 Liberec
16,9 s
2.
56
Lang
Miroslav
2016 SDH Pěnčín
17,3 s
3.
49
Hájek
Antonín
2015 AC Čimelice
17,8 s
Předškolní dívky 80 m (4–5 let)
1.
82
Čivrná
Karolína
2015 Semily
17,1 s
2.
43
Halamová
Magdaléna
2016 Sokol Skuhrov
17,7 s
3.
49
Piskáčková
Anna
2015 SK Lučany
17,9 s
Předškolní dívky 40 m (2–3 roky)
neměřeno
1.
51
Pušová
Veronika
2017 SWSL Lučany
2.
55
Stadtherrová
Magdaléna
2017 Bike servis Jablonec
3.
76
Cislerová
Sabina
2017 Pěnčín

Nejrychlejší muž na 10 km – Jiří Čivrný
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Kompletní výsledky najdete na www.sokolhut.cz
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Informace

Křížovka „pětiminutovka“
Hrajeme o 2 ceny – Kitl Meducínka 250 ml a Kitl Smrkáček 250 ml. Správné odpovědi posílejte do 20. listopadu 2020 na e-mail: hubel@kittelovomuzeum.cz
V odpovědi uveďte správnou odpověď (tajenku), vaše jméno a odkud jste. Výherce zveřejníme v prosincovém vydání zpravodaje a výhra bude k vyzvednutí v Kittelově muzeu.
Pomůcka:
Medos

Německy
strýc

iii. díl
tajenky

otázka
1. pádu

Oblastní národní
knihovna

Léčivky

iI. díl
tajenky

vítězný
pokřik

Pláž

Stydí se
jsou…
Mn. Č.

Lesní
správa
Letní
olympiáda

Kraj
Uherské
hradiště
Oklamat

Předložka

Prskati
jinak

i. díl
tajenky
Opak
pravé
Španěl.
platidlo

lidové
noviny

Předložka
Báje

Domácky
Ema

Chem. Zn.
Fosforu
Ženské
jméno

Část límce
Hovorově
souhlas
Odpovídá
„knižně“

Starci

Otázka
při sázce

Římsky 5
Zoologická
zahrada

IV. díl
tajenky
Krajská
správa
obchodu

Sypká
hmota

Spojka

Spojka

Zázrak
Vedoucí
kulturní
komise

Plavidla

Římsky 50

Poslední z rodu
Rožmberků

Římsky
1 000

Částice
hmoty

iii. díl

iV. díl

i. díl

iI. díl

Tajenka:

Křížovku připravila Marie Meisnerová.

Pranostiky
listopad–prosinec
„Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.“
„Na sv. Kateřinu, schováme se pod peřinu.“
„Když na sv. Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.“
„Na sv. Barboru připrav mlat a stodolu.“
„ Na sv. Mikuláše už je zima celá naše.“
„Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.“

Huťská sokolovna
se letos
rekonstruovat
nezačne
Budově huťské sokolovny, která byla
v této podobě dostavěna ve 30. letech
minulého století svitla, po dlouhých letech
příprav, naděje na celkovou rekonstrukci. Na počátku roku 2020 jsem podal
žádost na ministerstvo školství. Světe div
se, naše žádost byla úspěšná, což jsme
se dozvěděli na konci března. Celkové
náklady stavby by činily cca 29 mil. Kč,
vč. DPH. Dotace by činila 70% a zbylých
30 % bylo potřeba ještě sehnat. S 10 % by
nám pomohla obec a zbylých 20 % přislíbil kraj. Bohužel od počátku tam byla jedna důležitá podmínka a to, že stavba bude
dokončena do konce roku 2020, neboť
od 1. ledna 2021 přebírá dotace pro
sport Národní agentura pro sport vedená
Milanem Hniličkou. Už tehdy to byl šibeniční termín i vzhledem k tomu, že bylo
potřeba vysoutěžit podle zákona firmu,
která stavbu postaví. Bohužel přišla jarní
koronavirová vlna, a přestože byl ze strany firem zájem velký (na prohlídce stavby jich bylo sedm), žádná nabídku nepodala, protože nevěděla co bude. Chyběli jim lidi v dělnických profesích a k tomu
nepřekročitelný termín dokončení. Požádal jsem o odklad termínu pro doložení všech dokladů a v červnu jsme zkusili vybrat podruhé. Bohužel ani zde se
nám to nepodařilo. Bylo jasné, že pokud
se neposune termín dokončení stavět se
nebude. To byl hlavní úkol, o co se pokusit. Bohužel ani komunikace na nejvyšších
místech nakonec nepomohla, i když se
zdálo, že by se to povést mohlo. Všechna ostatní ministerstva totiž dotace na rok
2020 prodloužila do konce října 2021.
Na školství se to nepodařilo. Dozvěděl
jsem se to oficiálně nyní, v polovině října. Dosud naše naděje trvala...Nedá se
nic dělat a nezbývá než se pokusit zažádat znovu a vše opět absolvovat. Jiná cesta nevede. Děkuji za podporu všem, kteří mi pomáhali.
Richard Hübel,
předseda spolku Sokol Huť
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