BŘEZEN 2009 – ZDARMA
V tomto čísle: úvodní slovo starosty l ze zastupitelstva obce l sběr nebezpečného odpadu l fotograficky z MŠ,
Dolní Černé Studnice a karnevalu v Bratříkově l fotbalisté slaví třicítku l velikonoční příloha l a další

Jednou z priorit
je získání financí

Nezapomněli jste zaplatit poplatek za odpad?

Vážení spoluobčané, vykročili jsme do
nového roku 2009 krásnou zimou, která
do našich klimatických podmínek neodmyslitelně patří a po dvou letech se vrátila v celé své parádě. Jedním z prvních
úkolů nového roku bylo zvládnutí zimní
údržby, což nebylo vždy jednoduché.
V rámci obce nás čeká řada úkolů. O dalších důležitých aktivitách, které proběhly,
probíhají, nebo se na letošní rok připravují, jsme informovali v minulém vydání
obecního zpravodaje. Na všech se postupně pracuje, a to především v oblasti možnosti získávání finančních prostředků, bez
kterých by nebylo možné některé akce
zrealizovat nebo v nich pokračovat (například dokončení obnovy Kittlova domu,
restaurování sousoší sv. Petra a sv. Pavla
včetně vytvoření nové sochy Dobrého
pastýře, dětská hřiště v obci…).
V tomto zpravodaji můžete čerpat informace tak jako vždy, buď z usnesení zastupitelstva obce, nebo z ostatních článků, za
které všem přispívajícím děkujeme. Vaše
příspěvky tvoří pestrou a podstatnou část
našeho obecního zpravodaje.
Další informace o dění v naší obci přineseme v letním prázdninovém zpravodaji, kdy již budeme znát více o vývoji a
realizaci některých akcí v roce 2009.
Přeji vám všem krásné jaro a příjemné
prožití velikonočních svátků.
Milan Špika, starosta

Vyzýváme občany, kteří nemají uhrazen
poplatek za odpad na I. pololetí 2009, aby
tak neprodleně učinili. Splatnost byla do
15. února 2009. Pokud máte finanční potíže, dostavte se na OÚ dohodnout si splátkový kalendář. Platby lze provést do pokladny OÚ v úředních hodinách nebo
bezhotovostním převodem na č. účtu
0963242379/0800. Zavolejte na OÚ – tel.
483 397 028, kde vám sdělíme váš variabilní
symbol.
Úřední hodiny:
Po a St 7 – 11 12 – 17
Čt
7 – 11 12 – 15

Ceník za odvoz a
zneškodnění komunálního odpadu, platný od
1. ledna 2009, je
k nahlédnutí na
webových stránkách obce www.pencin.cz. Pokud nezaplatíte za svůj komunální odpad, budeme
nuceni nechat vaši popelnici odvézt. V tom
případě od vás bude požadován poplatek
ve výši 450 Kč/rok za osobu a na OÚ
obdržíte pytle.
oú

Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme vám
všichni dohromady bohatou pomlázku
a hodně štěstí, hlavně však radost,
jež jaro věští!
Radostné Velikonoce
přeje OÚ Pěnčín

Velikonoce, Jan Véle, 4 roky

Zahrádkáři, milovníci květin – SOUTĚŽ!
Při procházce vesnicemi našeho Pěnčínska lze s potěšením konstatovat, že obyvatelé domů
(ve většině případů) pečují o okolí svých domů a domovů. Od jara do zimy zahrady i okna
rozkvétají. Vyhlašujeme pro zahrádkářskou sezonu r. 2009 soutěž o nejkrásnější zahrádky, zahrady a rozkvetlá okna. Porota na podzim zhodnotí pojetí, která budou nejvíce oku
lahodit a vítězové budou odměněni a vyhlášeni v posledním čísle Zpravodaje roku 2009.
Vítězné zahrádky budou uveřejněny na webových stránkách obce. Fotografie předejte na
CD na OÚ Pěnčín nebo zasílejte na email JasnaSmolkova@seznam.cz či spikova@pencin.cz
do 30. října 2009. K fotografii uveďte svoje příjmení a osadu s číslem popisným či evidenčním
+ telefonický kontakt. Děkujeme.
Věříme, že porota bude mít hodně obtížnou práci a těšíme se na rozkvetlé Alšovice,
Bratříkov, Dolní Černou Studnici, Huť, Jistebsko, Krásnou a Pěnčín.
Sm

Usnesení zastupitelstva obce z 3. 12. 2008 a 4. 2. 2009
l ZO schvaluje po úpravách Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2008 Požární řád
obce Pěnčín.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 759
v katastrálním území Huť o výměře 762 m2
Jaroslavu Machovi za odhadní cenu dle
znaleckého posudku.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč.
802/5 v katastrálním území Alšovice
o výměře 72 m2 ing. Karlu Zaschemu za
odhadní cenu dle znaleckého posudku.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 708
v katastrálním území Alšovice o výměře
954 m2 ing. Jiřímu Suchému za odhadní
cenu dle znaleckého posudku.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč.
598/3 v katastrálním území Alšovice
o výměře 877 m2 Josefu Pulíčkovi a Daně
Pulíčkové za odhadní cenu dle znaleckého
posudku.
l ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku ppč. 434/16 o výměře 2 251 m2
v katastrálním území Jistebsko.
l ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku ppč. 589/1 o výměře 281 m2
v katastrálním území Jistebsko.
l ZO schvaluje žádost o výpůjčku pozemků ppč. 785 o výměře 4 760 m2, ppč. 799/3
o výměře 562 m2 a ppč. 801/2 o výměře
6 m2 v katastrálním území Huť a o bezúplatný převod těchto pozemků od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
l ZO schvaluje, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti,
převod zástavního práva pozemku ppč.
796/1 o výměře 2 165 m2 a pozemku ppč.
797/2 o výměře 1 979 m2 v katastrálním
území Huť v hodnotě zastavených nemovitostí 400 000 Kč na pozemek ppč. 480/10
v katastrálním území Huť v hodnotě
nemovitosti 421 940 Kč odsouhlasené
zastupitelstvem dne 1. 8. 2007.
l ZO bere na vědomí informaci starosty
obce ohledně projektu „Revitalizace částí
obce Pěnčín II – dětská a víceúčelová hřiště, parkové úpravy“, který zahrnuje rekonstrukci a vybudování dětského hřiště
v Mateřské škole Pěnčín, dětské hřiště na
koupališti v Huti, rekonstrukce hřiště
v Dolní Černé Studnici a parkové úpravy
obecního pozemku u hřbitova v Krásné.
l ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod na akci
„Revitalizace částí obce Pěnčín II – dětská
a víceúčelová hřiště, parkové úpravy“.
l ZO schvaluje „Návrh zadání změny č.
5 ÚPNSÚ (Územní plán sídelního útvaru)
Pěnčín“, lokality 1 – 19 a 21 – 23 a žádá
dotčené orgány o znovuposouzení lokality
č. 20.
l ZO schvaluje rozpočtové změny číslo
6/2008 dle přílohy: příjem za prodej akcií
České spořitelny bude použit v roce 2009.
Rozpočtové opatření za měsíc prosinec

provede správce rozpočtu, hlavní účetní a
příkazce operace a ZO s tímto rozpočtovým opatřením bude seznámeno na
prvním zasedání v roce 2009.
l ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
na roky 2008 – 2010 a rozpočet na rok
2009
příjmy: 16 739 340 Kč
výdaje: 16 739 340 Kč.
l ZO bere na vědomí ukončení činnosti
předsedy komise životního prostředí
Bohuslava Kopáňka.
l ZO schvaluje Jaroslava Strnada (člena
zastupitelstva obce Pěnčín) do školské
rady při Základní škole Pěnčín na tříleté
období 2009 – 2011.
l ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
lyžařského oddílu Tělocvičné jednoty
Sokol Skuhrov za rok 2008.
l ZO schvaluje pronájem garáže u obecní
budovy Alšovice 13 Marcele Macháčkové
za měsíční nájem 500 Kč.
l ZO schvaluje systém přidělování finančních příspěvků pro TJ obce Pěnčín, Mysliveckému sdružení „Březí“ a Tj Sokol
Skuhrov na rok 2009. TJ maximální výše
příspěvku 50 000 Kč, Myslivecké sdružení
„Březí“ a TJ Sokol Skuhrov maximální
výše příspěvku 10 000 Kč. Konkrétní žádosti organizací s výší požadovaného
příspěvku je nutné předložit na obecní
úřad nejpozději do 28. 2. 2009.
l ZO schvaluje sepsání smluv o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a
o souhlasu se zřízením stavby plynárenského zařízení včetně příslušenství „Plynofikace obce Pěnčín – IV. ETAPA“ se
třemi majiteli dotčených pozemků za cenu
1 Kč za metr běžný.
l ZO bere na vědomí návrh na uzavření
mandátní smlouvy o právní pomoci mezi
obcí Pěnčín a Mgr. Martinem Schwarzem
na rok 2009.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč.
434/16 o výměře 2 251 m2 v katastrálním
území Jistebsko ing. Petru Čivrnému,
Technologie 2000 s.r.o., za cenu 300 000 Kč.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč.
589/1 v katastrálním území Jistebsko
o výměře 281 m2 Pavlu Vrabcovi a Pavlíně
Vrabcové za cenu 19 430 Kč.
l ZO neschvaluje žádost o odkoupení
obecního pozemku ppč. 400/1 v katastrálním území Jistebsko a trvá na usnesení
č. 167/2008 ze dne 15. 10. 2008.
l ZO schvaluje bezúplatný pronájem
obecního pozemku ppč. 966 v katastrálním
území Alšovice Jiřímu Langovi.
l ZO schvaluje rozpočtové změny dle
přílohy č. 7/2008 a 1/2009.
l ZO schvaluje „Provozní řád“ pro Dům
s pečovatelskou službou Pěnčín – Alšovice
63.
l ZO schvaluje ukončení nájmu prodejny
potravin Alšovice 63 dohodou k 31. 1. 2009
s paní Pulíčkovou.

l ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor prodejny potravin Alšovice 63 Marii Posledníkové od
1. 2. 2009 za cenu 500 Kč/měsíc.
l ZO bere na vědomí podání žádosti
o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na dokončení obnovy roubeného domu z roku 1747
„Kittelův dům“ na základě usnesení č.
12/2008.
l ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 5
o odstranění odpadu č. 710078 s firmou
Marius Pedersen a.s.
l ZO neschvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí s Lesy České republiky, s.p. se
zřízením liniové stavby „Žernovník – ř.
km 1,275 – 4,620“ a požaduje konkretizaci
záměru.
l ZO bere na vědomí nabídku alternativního dodavatele elektrické energie od
firmy Bohemia Energy.
l ZO schvaluje finanční příspěvek lyžařskému oddílu TJ Sokol Skuhrov na rok
2009 ve výši 5 000 Kč.
l ZO schvaluje finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, Klub Jablonec nad Nisou, na rok
2009 ve výši 5 000 Kč.
l ZO neschvaluje finanční příspěvek
organizaci BONSAI s.p.a.b.u. Zásada.
l ZO schvaluje návrh termínů konání
řádných zastupitelstev na rok 2009 18. 3.
2009, 29. 4. 2009, 17. 6. 2009, 26. 8. 2009,
7. 10. 2009, 11. 11. 2009 a 16. 12. 2009.
l ZO schvaluje Josefa Hujera jako osobu
jednající za Obecní úřad Pěnčín o zásazích
do nelesní zeleně – výjezdy na místní šetření, pořizování zápisů, návrhy na povolování zásahů do zeleně atd.
ou

Upozornění pro
drobné živnostníky
a podnikatele
Pěnčína
Úroveň života v našem Pěnčíně v nemalé
míře ovlivňují zdejší podnikatelé i drobní
živnostníci. Bylo by dobré, abychom
v rámci celé obce věděli o jejich aktivitách
a odvaze vytrvat v těžké konkurenci i
obtížné současné ekonomické situaci.
Rádi bychom od příštího čísla Zpravodaje postupně uveřejňovali informace
o podnikání. Před uveřejněním pochopitelně každou konkrétní osobu či firmu
navštívíme a text necháme autorizovat.
Pokud byste měli připomínky či výhrady
k tomuto záměru, prosíme o zanechání
zprávy na Obecním úřadě Pěnčín. Předem
děkujeme za spolupráci a souhlas s tímto
záměrem.
Sm
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Za černou skládku může být uložena pokuta
V poslední době se množí různé igelitové tašky a pytle plné odpadů z domácností, odložené na autobusových zastávkách
či jiných místech. Dokonce jsme zaznamenali např. stavební suť v kontejneru na
tříděný papír, kam opravdu nepatří. Tím
dojde ke znehodnocení úsilí všech, kteří
třídíme. Proto mi dovolte pár vět k tomuto
problému.
Černá skládka je nelegální uložení odpadů. V České republice se nakládání
s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech a prováděcími vyhláškami.
Obec musí určit místa, kam mohou fyzické osoby komunální odpad odkládat, a
zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu – u nás
v obci má každý občan popelnici nebo
pytle na směsný komunální odpad, dvakrát ročně se zajišťuje mobilní sběr pro
nebezpečný odpad, dále máme k dispozici zvony a kontejnery na PET lahve, papír,
barevné a čiré sklo a na Obecním úřadě
mají naši občané zdarma k dispozici pytle
na směsný plast z domácností, TETRA
PAK obaly a na kovové a hliníkové obaly.
Fyzické osoby pak mají povinnost na tato
místa odpad odkládat. Kdo tak nečiní a
odkládá odpad na jiná než k tomu určená
místa, páchá tím přestupek. Jestliže by šlo
o právnickou osobu nebo fyzickou osobu,
která je podnikatelem, může jí obec uložit
pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže tato
osoba neudržuje čistotu a pořádek na
pozemku, který užívá nebo vlastní, čímž
naruší vzhled obce. Navíc jí může obec
uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, jestliže znečistí veřejné prostranství, naruší
životní prostředí v obci nebo odloží věc
mimo vyhrazené místo (§ 58 zákona o obcích). Při stanovení výše pokuty se přihlíží

u autobusové
zastávky
Alšovice
u obchodu
Pěnčín
u obchodu
Jistebsko
u dělnického domu
Krásná
restaurace
u Kaštanu
D. Č. Studnice u bývalé prodejny
potravin
Huť
náves
Bratříkov
u autobusové zastávky
(pod školou)
Přesný časový harmonogram bude
upřesněn na webových stránkách obce
www.pencin.cz a na vývěsce OÚ a
autobusových zastávkách.
Dupanda

zejména k povaze, závažnosti, době trvání
a následkům protiprávního jednání.
Pokud černou skládku založila fyzická
osoba (občan, nepodnikatel), bude se postupovat podle zákona o přestupcích.
Významný je zejména § 47 odst. 1 písm. h)
zákona o přestupcích. Podle něj může být
ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo
odkládá odpadky nebo odpady mimo
vyhrazená místa, postihnut pokutou
do 50 000 Kč.
Odstranění nepovolené skládky lze
podle okolností provést buď podle některého ze „složkových předpisů“ (lesní zákon, vodní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o ochraně
přírody a krajiny, zákon o ovzduší) nebo
podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů,
který je obecným předpisem pro oblast
odpadového hospodářství.
Je třeba předcházet vzniku nelegálních
skládek. Proto nám pomozte při udržování čistoty naší obce! Můžete-li, pořiďte
důkazní materiály (video, foto; zaznamenejte den, hodinu, druh odpadu, SPZ
apod.). Při odhalení viníka bude obec
postupovat dle platné legislativy.
pn

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem v Pěnčíně

`

Sběr nebezpečných
složek komunálního
odpadu
18. dubna 2009

vyhlašuje
ve dnech od 4. do 10. května 2009

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

`

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleniček – vše jen funkční,
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek

MÍSTO SBÍRKY: Dřevěnka – Pěnčín 29
pondělí – pátek 9 – 12 hod. a 14 – 17 hod., sobota a neděle 8 – 10 hod.
V jiný čas pouze po telefonické dohodě.
KONTAKTNÍ OSOBA: Pavel Šourek, tel.: 724 005 038
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek,
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky (transportem se znehodnotí).
Prosíme, balte věci do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem
nepoškodily!!! Děkujeme za Vaši pomoc !!!
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www. diakoniebroumov.org.
Tel. 224 316 800, 224 317 203

Přijímány budou
následující druhy odpadů:

l Léky všeho druhu včetně mastí,
domácí kapalné i tuhé chemikálie
(ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a
ustalovače, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů a
škůdců, atd.). Vše řádně označené!
l Zbytky starých barev, obaly od barev.
l Televizory, ledničky, zářivky.
l Všechny druhy akumulátorů včetně
elektrolytu, baterií a článků.
l Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů), olejové
filtry a další zaolejovaný materiál.

Způsob přebírání odpadů:

Je zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny! Občané
předloží před předáním odpadu občanský průkaz. Nebude přijat odpad,
který bude umístěn na stanoviště před
příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Sběr bude probíhat pod
dohledem zástupce obecního úřadu.
oú

Změna ordinačních
hodin
MUDr. Jarmila Lejsková
praktický lékař pro dospělé
PO 7 – 10
odběry–ordinace
ÚT 9 – 12
návštěvy
ST 7 – 10
odběry–ordinace
ČT 7 – 10
ordinace
PÁ 7 – 10
ordinace

10 – 11,30
zvaní
12,30 –15
ordinace
10 – 11,30
zvaní
10 – 11,30
zvaní
10 – 12,30
zvaní

13 – 15
návštěvy
15 – 18
zvaní
12 – 15
zvaní
12 – 15
zvaní
13 – 15
návštěvy
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Turistický oddíl TJ Sokola Alšovice
pořádá

Areál hřiště v Dolní Černé Studnici žije

v sobotu dne 16. 5. 2009

jarní výlet
za poznáváním
Kutnohorska
Odjezd autobusu:
6.30 – Jablonec nad Nisou
(U Balvanu)
6.45 – autobusová zastávka Pěnčín
7.00 – autobusová zastávka
Alšovice
7.15 – Železný Brod
(u bývalé prodejny ŽBS)
Program:
Po příjezdu do Kutné Hory individuální návštěva mnoha historických
památek (chrám Sv. Barbory, Vlašský
dvůr, stříbrné doly, muzeum alchymie…), v odpoledních hodinách pěší
procházka turistickou stezkou z centra Kutné Hory na tvrz Malešov (cca
6,5 km), po prohlídce tvrze společný
odjezd na večeři a po večeři večerní
prohlídka kostnice v Sedlci a odjezd
zpět domů. Návrat kolem 23 hodiny.
Cena: dospělý: 500 Kč, děti: 400 Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, večeře a
částečné vstupné – Sedlec).
Přihlášky: Závazné přihlášky a
zálohu ve výši 300 Kč/os. přijímáme
v prodejně potravin Pulíčková Dana
– Pěnčín, nejdéle do 17. 4. 2009. Bližší
informace na tel. 602 345 402.
Na vaši účast se těší vedoucí
turistického oddílu.

Areál dětského hřiště v Dolní Černé Studnici, který v minulosti občané Dolní Černé Studnice
sami vybudovali, v posledním půlroce výrazně ožil. Děti se zde často scházejí na hřišti a v případě špatného počasí mají možnost se bavit v chatce, která je součástí areálu. V loňském roce se
sešli rodiče s dětmi na dětském dnu, také mikulášská besídka (viz foto) byla příjemným setkáním,
kde se děti dobře bavily, odříkávaly básničky a odnesly si nadílku. Bez zajímavosti jistě není to,
že se zde pravidelně scházejí ženy z Dolní Černé Studnice, aby si popovídaly a společně se
pobavily. Všichni se těšíme na uskutečnění záměru Obce Pěnčín zlepšit kvalitu areálu, která
začala opravou plotu a dveří chatky. Přáli bychom si, aby ho více navštěvovaly maminky
s malými dětmi a využily tak jeho jedinečnou polohu v obci.
Klub žen Dolní Černá Studnice

Jak se máme v mateřské škole Pěnčín
Program dětí v MŠ Pěnčín je každoročně
velmi bohatý. Ze všech rozličných akcí
bych chtěla vzpomenout například vydařenou vánoční besídku, ve které děti

vystoupily s minimuzikálkem Budulínek.
V únoru si společně s kamarády z MŠ
Zásada zatančily na maškarním karnevalu
v nádherných maskách domácí výroby
(viz foto).
V březnu navštíví bazén v Jablonci n.
Nisou šestnáct nejstarších dětí. Naučí se
tam pod dohledem zkušených instruktorek v deseti lekcích základům plavání.
O Velikonocích v naší školce opět přivítáme kamarády ze Zásady a z Maršovic na
oblíbené akci „Velikonoční zajíček“.
Výsledky ankety Co se mi líbí – nelíbí
v MŠ, proč tam chodím…
Adélka B.: Do školky chodím ráda kvůli
Natálce a protože tam jsou molitanové
kostky. Chtěla bych tam mít více barbínek
a oblečků na ně.
Štěpán: Chodím tam proto, protože táta
s mámou choděj do práce.
Adélka P.: Mám tu kamarádky a mám tu
učitelky. Mám je ráda.
Vaneska: Mám tu hodné kamarádky, moc
se těším na plavání. Chtěla bych, aby děti
tolik nekřičely, teda hlavně já. A taky ráda
chodím na zahrádku.
Deniska N.: Moc ráda si hraju s molitankama a mám tu hodně kamarádek.
Valentinek: Já tak rád chodím do školky.
H. Hornová – ředitelka MŠ
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Příprava na cestu do Pamíru
V rámci přípravy na výlet do velkých hor letos v létě jsme absolvovali několik zimních výletů.
Vánoční Roháče si pro nás připravily mlhu, chumelení a vichřici. Po
bivaku pod Radovými skalami ve
výšce 1600 m jsme druhý den vystoupali na Sivý vrch (1805 m). Kvůli
počasí jsme dále po hlavním hřebenu
Západních Tater pokračovat nemohli a proto jsme seběhli Bobroveckou
a Jaloveckou dolinou do civilizace.
V horském hotelu Mnich jsme se pak
věnovali kulturnímu sblížení se slovenským národem při pivku a borovičce na diskotéce. Jelikož jsme byli
nuceni takto zkrátit původní plán
přechodu Roháčů, rozhodli jsme se,
že se sem vrátíme na velikonoce.
První výlet v novém roce směřoval
do Krkonoš. Z Horních Míseček za
vydatného sněžení vyrážíme spolu
s Fandou vzhůru na Medvědín a dále
přes Zlaté návrší na Vrbatovku. Tady
si nenecháme ujít gulášek a Budvárek za
slušný peníz. Odtud pokračujeme v odpoledních hodinách přes Pančavskou a
Labskou louku kolem pramene Labe za
vydatné sněhové vánice k Vosecké boudě.
Už se smráká, ale pivko a svařáček stíháme. Stan stavíme již za tmy kousek pod
Tvarožníkem, stále chumelí a teplota je již
pod -10°C.
Ráno Fána vystrkuje hlavu ze stanu jako
první a nadšeně hlásí jasné slunečné počasí. Uvěřím, až když sám vidím – opravdu, nekecal, počasí jak ze žurnálu, fantazie!
Sice mrzne, jako když praští, ale přesně
kvůli tomuhle jsme sem přijeli – famózní
výhledy na Ještěd, Jizerky, Tvarožník, do
kraje... prostě kam se podívám.
Vyrážíme před devátou hodinou a stoupáme na Tvarožník. Na západě kousek od
nás zdobí horizont polská chata Szrenica.
Na Tvarožníku fouká silný mrazivý vítr,
tak se tu moc nezdržujeme a pokračujeme
dál po hřebeni na Violík. Odtud sbíháme
k prameni Labe, který je narozdíl od včerejška vidět odevšad. Na Labské boudě
jsme před jedenáctou hodinou, točenou
Plzní probouzíme ze spánku naše žaludky
a vydáváme se traverzovat jižní stráně
Vysokého kola. Po necelé hodině jsme na
Martinovce, kde k naší velké radosti opět
točí pivo s velkým „P“. Sluníčko stále neúnavně svítí. Z Martinovky sbíháme kolem Medvědí boudy do Špindlu a sedačkou se necháváme vyvést na Medvědín,
kde jsme včera začínali. Po sjezdovce
kloužeme dolů k autu a náš pěkný výlet je
u konce. Povedl se náramně.
V polovině ledna jsem vymyslel výlet
přes polskou stranu Krkonoš na Velkou
Jizerskou louku. Přidal se kamarád Milan
z Prahy, se kterým jsme si dali spicha ve

vlaku z Liberce do Harrachova. Z harrachovské železniční stanice, kde vlak svou
jízdu končí, vybíháme padesát výškových
metrů a už jsme na území Polska. Bohužel
je obloha zamračená a jindy pěkné výhledy nám budou dnes zřejmě zapovězeny.
Po mírně zvlněné cestě nad řekou Jizerou
jdeme do pět kilometrů vzdálené osady
Orle – dříve zvané Karlstal. V objektu
bývalé školy je sympatická horalská hospoda a my využíváme zdejšího milého
pohoštění k zahnání permanentní žízně a
probouzejícího se hladu.
Osada Orle má stejný důvod založení
jako naše Huť. Základem tohoto odlehlého
sídla byla sklářská huť. Dřív nebo později kolem sebe sklářské hutě vytěžily palivové dřevo nutné k provozu a nové stromy
nestačily dorůst. Proto se musela huť stěhovat. To je i případ hutě v Orle – sem se
v roce 1754 přestěhovala sklářská huť Johany Kathariny z Bílého potoka. Sklo se tu
vyrábělo až do roku 1888. Nyní osadu
tvoří pár domků. Genius loci má toto místo velmi silné a rád se sem vracím.
Odtud pokračujeme po Staré Celní cestě k jižním stráním Zlatých Jam, kde budujeme bivak. Večer teplota klesá na velmi
mírných -5°C. Ráno nás vítá stejné počasí
jako včera – zatažená obloha, občas poletuje sníh. Naše cesta vede na chatku Gorzystow, která stojí v srdci Velké Jizery.
Dáváme si tu snídani a pokračujeme dále.
Zdejší krajina asi nejvíce z českých míst
připomíná severskou Skandinávii a
kanadské tundry, podle mě nejkrásnější a
nejvýstižnější místo – srdce Jizerek. Začátky
zdejšího osídlení sahají do pobělohorské
doby, kdy pronásledovaní evangelíci prchali před náboženským útlakem a hledali nový život. Zde – osm set metrů nad
mořem, kde zimy jsou krutější než kdekoli

jinde, odříznutí od světa, žili lidé
velmi odloučeně a tvrdě. Přesto
zdejší osada měla až sto padesát
obyvatel. Nyní je tu jen chatka Gorzystow a pár viditelných trosek
domů.
Potřebujeme přejít Jizeru, která je
tu už poměrně široká. Nepřeskočil
by ji ani Mike Powell se svým světovým rekordem ve skoku do dálky
(895 cm). Celistvý led, který by nás
udržel, tu není a tak nezbývá než se
svléknout do trenek a řeku přebrodit. Poté nás čeká pochod zasněženým klečovým hájem, boříme se
občas až po prsa do hlubokého sněhu, je to makačka. Po hodině jsme
konečně na cestě, která nás dovede
kolem nejodlehlejší jizerskohorské
skály Houby na Předěl. Odtud sbíháme Šindelovým dolem do Bílého
potoka a v kultovní Bártlovce zapíjíme dnešní zdařilý den.
Další výlet do zimních Jizerek
jsme podnikli společně s Gouem a Milanem na konci ledna. Začínáme na vymrzlém Bedřichově po desáté hodině a pro
zahřátí si dáváme u stánku Budvar 12°.
Okamžitě se zahříváme na provozní teplotu a můžeme vyrazit směrem na Novou
louku, kde ředíme Budvara prostičkým
Gambrinusem. Na Kristiánově začíná
chumelit. Cesta na Čihadla se nepříjemně
táhne do mírného kopce, ale dvě hodiny
po poledni jsme již Na Knajpě – zimním
kiosku se skromným pohoštěním.
Náš dnešní cíl – bivak na druhé nejvyšší hoře českých Jizerek – Jizeře – je asi
čtyřicet pět minut chůze odtud, takže
máme dobrý čas. V nabídce jsou Svijany
11°, což znamená podporu našeho regionu, poté přehazujeme výhybku a pouštíme
se do akční nabídky čaj-rum-bum. Při
třetí rundě začínáme řešit naléhavé vnitropolitické problémy v Ugandě a tuším,
že pátou rundu už nám nechce šéfík nalít,
protože vykládá něco o tom, že chce dnes
taky domů. Cestou vzhůru do pralesa
Jizery nás doprovází veselá nálada a přicházející tma nám vůbec nevadí. Stan
stavíme přímo pod vrcholovým skaliskem
ve výšce 1100 metrů. Vítr fouká, ale nám
je fajn.
Ráno nás vítá krásné sluníčko. Tohle je
za odměnu. Narozdíl od minulých výletů
dnes máme sněžnice a využíváme je při
sestupu z Jizery na Smědavu. Bohužel je
zde ještě zavřeno a tak pokračujeme na
Předěl a dále na Paličník. Tady si vychutnáváme krásné počasí, to jsou panoramata... Z Paličníku jdeme údolím Hájeného
potoka, který ústí z lesa přímo před Bártlovkou, kde končíme tento příjemný
víkend. (Fotky na www.zdenda.net.)
Zdenda Bouda z Hutě
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Maškarní karneval v Bratříkově

Dne 28. 2. 2009 již po osmé uspořádali členové SDH Bratříkov dětský maškarní karneval a
večerní hasičský ples v sokolovně Bratříkov. Na přípravě a vlastním chodu se podílelo asi pětadvacet aktivních hasičů a hasiček. Všem jim za to musím moc poděkovat. Nesmím zapomenout
ani na podporu Obce Pěnčín a všech sponzorů, bez nich by to prostě nešlo. Letos poprvé jsme
na dětský maškarní karneval pozvali i děti z dětského domova z Jablonce nad Nisou (viz foto
nahoře). Novinkou bylo i to, že všechny služby musely jít v maskách. Asi sedmnácti dětem
z dětského domova jsme zasponzorovali občerstvení a další servis. “Moc se nám tady líbí. Já jsem
dokonce vyhrála i jednu z hlavních cen,“ uvedla jedna z dívek z dětského domova. Všechny děti
z dětského domova dostal na starost náš člen Michal Bernat a musím uznat, že v roli náhradního
otce obstál skvěle. Při rozloučení byl dojat a myslím si, že si ještě dlouho budeme pamatovat
šťastné a spokojené oči všech dětí.
Pavel Šourek,
starosta SDH Bratříkov

Nová náplň pro
jednotky sborů
dobrovolných hasičů
Civilní ochrana, jak ji znají pamětníci, je
již minulostí, ale stále je potřebná. Úlohu
dřívějších jednotek civilní ochrany složených z nevojáků nyní přebírají i dobrovolní hasiči.
Vytváření jednotek ochrany obyvatelstva si vyžádala profesionalizace armády.
Při řešení některých mimořádných událostí je třeba velkého počtu lidí, které po
zrušení povinné základní vojenské služby
už armáda nemůže dodat. Na základě
tohoto vývoje se postupně začínají některé jednotky dobrovolných hasičů specializovat na zásahy při řešení těchto mimořádných událostí.
Tyto jednotky mají nejméně dvanáct lidí,
přičemž k zásahu musí vyjet minimálně
čtyři jejich členové. Jedním z předpokládaných úkolů jednotek je například při
řetězové havárii na dálnici roznést postiženým lidem a lidem uvízlých na dlouhou
dobu v kolonách čaj a deky. Některé jednotky prokázaly účinnost tohoto systému
poprvé vloni 20. března, kdy na dálnici
došlo k největší řetězové havárii v její
historii. Dále se některé jednotky dobrovolných hasičů specializují na obsluhu
kontejnerů nouzového přežití, který by při
mimořádné události poskytoval přístřeší
postiženým. Dalším speciálním zařízením,
které by při rozsáhlých haváriích mohly
obsluhovat předurčené jednotky dobrovolných hasičů, jsou například dekontaminační soupravy, které se používají při
zasažení lidí a techniky jedovatými látkami. Toto však nejsou jediné náměty na
zapojení dobrovolných jednotek do ochrany obyvatelstva.
Zatím je úroveň zapojení dobrovolných
hasičů do těchto jednotek v jednotlivých
krajích hodně odlišná. Ve všech krajích se
ještě upřesňuje náplň činnosti jednotlivých
jednotek, shání se finanční prostředky na
jejich vybavení, zřizují se sklady s materiálem.
I v naší obci je již delší dobu koncepce
požární ochrany částečně orientována
tímto směrem, neboť je zřejmé, že hasičské
jednotky nejsou v dnešní době určeny
pouze pro hašení požárů.
Velmi žádaná je i spolupráce s ČČK, kde
jsou členové dobrovolných jednotek proškolováni ve zdravotní přípravě, která je
nedílnou součástí připravenosti členů
jednotek na mimořádné události.
Ukazuje se, že zapojení dobrovolných
jednotek do civilní ochrany obyvatelstva
je smysluplná činnost, do které se mohou
zapojit i jednotky požární ochrany páté
kategorie.
mš
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Třicet let kopané v Pěnčíně
V letošním roce uplyne třicet let od založení fotbalového klubu v naší obci. 21.
května 1979 se konala v zasedací místnosti tehdejšího MNV v Pěnčíně ustavující
schůze. Nový klub nesl od svého založení
jméno svého zřizovatele – TJ JZD Svornost
Pěnčín. Prvním předsedou byl tehdy zvolen Ladislav Lenberk, ve výboru dále
pracovali ing. Karel Srb, Josef Číla, Ladislav Dyml st., Jan Brožek, Jaroslav Jaček a
Vítězslav Kocour. Prvním trenérem byl
zvolen Miloš Havlík. Zřizovatel klubu JZD
Svornost, tehdy hospodářsky nejsilnější
subjekt v obci, dokázal v prvních měsících
po založení takřka nemožné. Po opravdu
hektickém létě se podařilo nejen dokončit
hřiště u školy v Pěnčíně, ale také v letním
přestupním termínu zajistit dostatečný
kádr hráčů. 11. srpna 1979 bylo tehdy na
škvárovém hřišti sehráno historicky první
mistrovské utkání, ve kterém jsme v rámci okresní soutěže porazili Jiskru Tanvald
1:0. Utkání přihlíželo dvě stě čtrnáct
platících diváků.
V dalších letech dovedlo nadšení a elán
pěnčínský fotbal až do krajských soutěží
severočeského kraje, kde jsme setrvali
celých deset let. U hřiště byly postupně
vybudovány kabiny s klubovnou a po
zatravnění hrací plochy i další tréninkové
hřiště. K A mužstvu přibylo v pravidelných soutěžích i béčko a družstva dorostu
a žáků.
Po roce 1990 došlo k zániku TJ JZD
Svornost a klub se dostal do vážných problémů se zajištováním prostředků na
krytí své činnosti. Zákonitě došlo k poklesu sportovní úrovně a pěnčínský pád
skončil v roce 1997 až v okresní soutěži.
V roce 1993 byl klub přejmenován na TJ
FC Pěnčín.
Od roku 2000 začala sportovní prestiž
klubu opět stoupat. Zásluhou Járy Strnada
a Michala Dymla se podařilo zkvalitnit
hráčský kádr a stabilizovat zázemí klubu.
V roce 2004, při oslavách pětadvacetin

klubu, jsme zároveň slavili i postup do
krajské I. A třídy, tentokrát již Libereckého
kraje. Od roku 2005 až doposud hrajeme
krajský přebor po boku mužstev z míst
s daleko starší fotbalovou tradicí, než má
náš oddíl. Současným prezidentem klubu
a duší celého dění je Jára Votoček společně
s partou nadšenců z řad bývalých hráčů a
fandů klubu. Nedílnou součástí dobrého
fungování klubu je spolupráce s OÚ
Pěnčín a řadou místních podnikatelů.
Sportovní úroveň zajišťuje stabilní kádr
kvalifikovaných trenérů.
Letošní třicáté výročí si společně připomeneme 23. května, kdy se zakládající
členové společně s bývalými hráči sejdou
při příležitosti mistrovského utkání A
mužstva na hřišti v Pěnčíně. Společně
zavzpomínáme nad kronikami a starými
fotkami, jak to vlastně v Pěnčíně před
třiceti lety začalo.
Pavel Paldus

Fotbalista Rosický – Jan Masařík, 14 let

Pěnčínští zastupitelé kontra fotbal
Od založení kopané v Pěnčíně má Obecní úřad
trvalý a kladný vztah k fotbalovému dění. Souvislosti zastupitelů a fotbalistů se přímo nabízejí.
První starostka Pěnčína Vlaďka Paldusová sice
do míče nekopala, ale její syn Jára Hušek byl již jako
pěnčínský žák prodán do jabloneckého LIAZU.
Bývalý starosta Richard Hübel aktivně hrál za B
mužstvo, jeho otec byl několikaletým správcem
hřiště.
Současný starosta obce Milan Špika byl dokonce
u prvních kroků klubu a na jeho branky v sítích
soupeřů si mnozí jistě pamatují.
Ze současných zastupitelů obce hráli za Pěnčín i
Luboš Kundera a Jaroslav Strnad, který je i současným funkcionářem klubu.
Pavel Paldus

Ke ctěné pozornosti
doporučujeme!!

Májová pouť
na Krásné,
1. května 2009
l 9 hod. 30 min.
Vernisáž výstavy žáků ZUŠ
v Železném Brodě: Po stopách
Dr. Kittela. Výstava uměleckých
sklářských výrobků (v prvním
patře budovy Matičního centra)
l 10 hod.
Slavnostní poutní mše k poctě sv.
Josefa, celebrovat bude biskup
litoměřický Mons. Jan Baxant,
zpívat bude Chrámový sbor
kostela sv. Jakuba Staršího ze
Ž. Brodu pod vedením pí Věry
Hlubůčkové
l 11 hod. 30min.
Divadélko z půdy p. Pešána
s loutkami a písničkami z pouti.
l Občerstvení v Matičním centru
na Krásné a u Jistebských hasičů
l 12 hod. 30min.
Taneční orchestr ZUŠ v Železném
Brodě hraje hudbu k poslechu i
tanci
l 13 hod. 30 min.
Koncert klasické hudby, zpěv
Jarmila Klokočníková, Martin
Matoušek, housle Šárka Langová,
varhany Hans Lau (v kostele sv.
Josefa)
pro děti: Divadélko z půdy
p. Pešána Nové pohádky!
l 15 hod.
Smíšený pěvecký sbor Janáček
(kostel sv. Josefa)
l Posezení u ohýnku skautů
l Autobus v 9 hod ze Ž. Brodu
z Malého náměstí a v 16 hod.
z Krásné s obvyklými zastávkami.

Těšíme se na vás!
Matičníci a Obec Pěnčín
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Vybíráme ze Slavnostního spisu o Huti
V roce 1923 při oslavě 100 let přejmenování obce Siřišťov na Labau (Huť) byl vydán
almanach, který jsem v roce 2004 nechal přeložit do češtiny a v knižní podobě vyšel
s názvem „Slavnostní spis o Huti“. V této knize se nachází pověst o „Studánce vrahů“
(„Mordýřská studánka“) na Prostřední cestě v katastru huťském.

Domovské pověsti (Pověst o studánce vrahů)

Schürer z Waldheimu byl v druhé půlce
17. století majitelem mšenského panství a
z důvodu velikého bohatství dřeva založil
sklárny. Také pod Šumburkem v Huti
vlastnil Schürer několik skláren. V obou
obcích se vyrábělo hodně skla, v okolí
broušeno a potom prodáváno. Schürer
osobně bydlel ve svém panském domě ve
Mšeně, v Huťské sklárně přikazoval
správce jménem Schubert, blízký příbuzný
bývalého sklářského mistra, který údajně
býval v Šumburce. Tento byl pořádný a
svědomitý, který svou službu k velké
spokojenosti svého pána plnil. Jeho dcera,
která uměla číst a psát, což byla tenkrát
velká výjimka, jako dnes opak, vykonávala službu hutního písaře a byla tedy všeobecně „hutní - Káčou“ zvaná. Nebyla
žádnou krasavicí, měla ale odvážné oči,
červené tváře a čerstvou otevřenou mysl.
Leckterý mladík by rád hezkou písařku
odvedl domů. Mladá Káča nedbala pohledů ani slov chlapců, žila tak radostně a
vesele, jako by chtěla nepolíbená zůstat. To
sice trvalo určitou dobu, ale jen tak dlouho
než přišel ten pravý. To přišla doba melancholických citů, skrytých sténů neutišené
potřeby, až konečně jistota starou veselost
opět probudila. Ten, který jí byl nakloněn,
byl synem mšenského Vantnera, nádherný
a rozumný chlapec Heinrich (Jindřich), tak
se jmenoval, pracoval u svého otce, kde mu
pomáhal s obchodem a hlavně zajišťoval
výplaty dělníků. Byl oblíbencem všech
sloužících, neboť se všemi přívětivě a
slušně zacházel, zlých slov a nadávek
nepoužíval, když výtku vyslovil.
Při výplatních dnech se mladý Vantner
občas dostával do Hutě, jelikož ne pokaždé byl přítomen spolehlivý posel, kterému
bylo možno peníze svěřit. Při výplatách
poznal Heinrich hutní Káču a udělala na
něj od prvního okamžiku rovněž tak hluboký dojem, jak on na toto nádherné
děvče. Brzy nadešel okamžik, kdy se vzájemně dohodli a vznikl šťastný milenecký
pár, který od budoucnosti všechno šťastné
očekával. Když nastalo špatné počasí,
jmenovitě na podzim a v zimě, kde vládly
krátké dny, zůstával po naléhavých prosbách správce přes noc v Huti. To byl vždy
svátek pro milence, když otec donesl ze
sklepa džbán piva a do půlnoci se povídalo. Druhého dne doprovázela Káča svého
milého až k východu do mšenského lesa a
modlila se vždy rovněž, když se domnívala, že je poblíž „studánky“, kde se různý
nekalý lid zdržoval.
Nedaleko Hutě bydlela ve stejné době
stará nemocná žena ve velké nouzi. Tomeš,

její syn, byl nádeníkem, vydělával velmi
málo a tudíž byla nemocná žena na podporu cizích lidí odkázaná. Káča, která dle
svých sil vykonávala křesťanské dílo pomoci bližním, se ujala této ženy a podporovala ji. Největším přáním staré, nemocné
vdovy bylo, aby její syn byl zaměstnán ve
sklárně, neboť by více vydělal než při těžké nádeničině. Přednesla svou žádost a
Káča dosáhla toho, že otec mladého Tomše ve sklárně přijal, kde ho od starého
skláře zaučit nechal. Tomeš byl zpočátku
pracovitý a použitelný, když ale více peněz
viděl, stal se lehkomyslným. Místo aby
matku podporoval, začal chodit do hospody, kde se s několika dalšími druhy oddával hazardním hrám. Jak veselejší byly
večery, tím méně pracoval mladý Tomeš
v huti. Občas se po celý den v práci neukázal. Pěkný oblek, dar od Heinricha, prodal
u vetešníka a uvedl, že mu byl ukraden.
Také si často půjčoval peníze a zadlužoval
se. Schubert by jej již dávno vyhodil, kdyby za něj jeho dcera neprosila. Káča osobně
mladíku vyčítala jeho lehkovážné jednání
a doufala, že jej s poukazováním na jeho
nemocnou matku od zlé společnosti
odradí. To se dařilo jen několik dní, než se
Tomeš stal opět starým lumpem.
Bylo to za mlhavého podzimního dne.
Káča seděla nad účty, aby je do pořádku
uvedla. Byla sobota, dělníci měli dříve
skončit, neboť z důvodů opravy byl oheň
uhašen. Heinrich přislíbil, že donese peníze dříve, aby se dělníci mohli vzdálit. Jeho
příchod se ale protahoval od hodiny k hodině. Sklářští poslové a zaměstnanci hutě
nečinně čekali, a z dlouhé chvíle chlapce,
kteří oheň udržovali, posílali na sekeru se
džbánkem pro pivo, při čemž se strašidelné povídky vyprávěly nebo se známá
písnička zapěla. Stmívalo se čím dál více
a mnohý dělník by již rád domů odešel,
jelikož měli dalekou cestu. Káča, která
toužila svého milého opět zhlédnout, byla
plná neklidu a po celé hodiny jej z okna
vyhlížela. Snad zapomněl, že dnes výplatu tak časně přinést chtěl? Také otec Schubert se divil, že ještě stále posel s penězi
nedorazil. Domníval se, že se ve Mšeně
něco zvláštního stalo. Schubert ze svého
vyplatil dělníky, kteří byli z daleka a dle
knihy prohlásil, že Tomeš pracoval jen
jeden den. Také dnes ve sklárně nebyl.
Konečně, když běžná výplatní hodina již
prošla, mu celá záležitost k zamyšlení
přišla a poslal několik dřevorubců do lesa,
pokud by Heinrich při mlze zabloudil, což
ale bylo těžko možno, neboť znal všechny
cesty a stezky velmi přesně.
Pokračování na str. 9

Životní jubilea
v Obci Pěnčín
Vážení jubilanté
roku 2009, při příležitosti vašich životních jubileí vám
upřímně přejeme do
dalších let pevné
zdraví, štěstí, mnoho spokojenosti a
radosti ve vašem osobním životě.
Ve společenské rubrice budou zveřejňována pouze jubilea občanů, kteří
dají ke zveřejnění písemný souhlas.
oú
Tělocvičná jednota Sokol Alšovice –
turistický oddíl pořádá

v sobotu 2. května 2009
XXXV. ročník dálkového
a turistického pochodu

Krajem českých sklářů
Pátek 1. května – ubytování, občerstvení, výčep
Sobota 2. května – prezentace účastníků v sokolovně Alšovice, start 50 km
6.00 – 8.00, start ostatní trasy 6.30 –
10.00 hodin.
Trasy:
50 km – dálkový pochod – Alšovice,
Krásná, Černá studnice, Muchov,
Svárov, Návarov, Bozkov, Semily,
Železný Brod, Alšovice
35 km – Alšovice, Krásná, Černá studnice, Vrchůra, Návarov, Jesenný,
Střevelná, Jirkov, Radčice, Haratina,
Dupanda, Alšovice
25 km – Alšovice, Pěnčín, Držkov,
Návarov, Jesenný, Střevelná, Jirkov,
Radčice, Haratina, Dupanda, Alšovice
15 km – Alšovice, Krásná, Černá studnice, Berany, Huť, Pěnčín, Alšovice
5 km – Alšovice, Krásná, Huť, Pěnčín,
Alšovice
Cyklotrasa: 50 – dle přiložené mapy
Startovné: 30 Kč, 5 km – dospělí 15 Kč,
děti zdarma
Stravování: Kuchyně a výčep v sokolovně Alšovice, na kontrolách drobné
občerstvení, udírna v Návarově.
Pochod se koná za každého počasí!
Doporučujeme mapy č. 19 (Český ráj)
a 20–21 (Jizerské hory)
Informace: J. Pulíček, Alšovice,
tel. 483 397 464, +420 723 063 414
D. Pulíčková, Alšovice, tel. 483 368 400,
+420 602 345 402,
e-mail: pulicek@volny.cz,
www.turistickyoddil–alsovice.eu
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Vybíráme ze Slavnostního spisu o Huti

Pokračování ze str. 8
Káču popadl nesmírný neklid, bála se,
že její milý měl úraz. „Uklidni se,“ hovořil
k ní otec „velmi zřídka chodil sám“. Sotva
slova útěchy dořekl, tak do světnice vrazili dva dělníci. „Stalo se něco?“ pravil
Schubert v teskné obavě. „U studánky leží
v krvi Heinrich“. Káča vydala srdcervoucí výkřik a zemdlená klesla k zemi. Schubert zanechal dceru v práci zkušené hospodyně a vydal se s několika lidmi rychle
na cestu. Bylo to, jak mu již řečeno bylo.
Mladý Vantner byl v blízkosti studánky
zřejmě úkladně pomocí zákeřné rány do
temene hlavy, která pocházela od těžkého
předmětu, ubit. Kapsy měl obrácené a
veškeré drobnosti a peníze byly uloupeny.
Nebožtík byl převezen do Mšena, kde
ubohého otce tato rána osudu zoufalstvím
naplnila. Zavražděnému, který právě
onen den neměl doprovod, byl vystrojen
slavnostní pohřeb.
Mezitím Káča dlouho ležela. Hrůzná
zpráva ji hluboce mysl zasáhla, že několik
týdnů na cizího člověka pohlédnout nemohla. Kdykoliv si na tuto událost vzpomněla, prolévala hořké slzy a stále se
rozrušovala, že se uzdravení neustále
oddalovalo. Často se dotazovala, jestli již
stopa vraha není nalezena, pokaždé se ale
dozvídala, že veškeré pátrání marné jest.
Na Tomše sice padlo podezření, jelikož
celé dny a noci vysedával a hrával v hospodách, dokonce i domovní prohlídka
u něj provedená byla, ale nedala žádný
další podmět k šetření. Bylo zjištěno, že
vlastní peníze, a byl vyzván, aby prokázal,
od koho je má, když sám nepracuje. Tomeš
prohlásil, že je má od židovského kramáře,
na kterém je při hře vyhrál. Dále nebylo
nic, co by s jistotou proti němu svědčilo.
Káča se po dlouhém utrpení konečně
dostala tak daleko, že při hezkém počasí
mohla jít ven. Jedinou její první cestou bylo
jít k hrobu svého milého, který slzami
zkropila. Když úplně sama u hrobu klečela, slyšela najednou za sebou tiché kroky.
Přichází k ní žena, kterou znala z dřívějších
dob. Byla to Hinkolových Líza, která díky
vykládání z karet, napravování zlomených
údů a připravování kouzelných nápojů
byla široce dalece známá. Žena se na ubohou pannu lítostivě podívala a pak se
náhle zeptala, jestli Káča tuší, kdo je vrahem. Káča v domněnce, že drzá loupežnická čeládka jejího milého přepadla a
zabila, zatřásla hlavou. Tehdy prohlásila
s úšklebkem staré čarodějnice žena: „já jej
znám“. „Kdo je to?“ zvolala Káča. „Kdyby
byl zjištěn, nebe by pomstu vykonalo“.
„Moje karty nelžou,“ zaskřehotala stařena,
„nikdy nelhaly, třikrát sedmkrát jsem je
rozložila a stále stejná odpověď. O dušičkách o půl noci jsem stála na křižovatce
u studánky, ještě se mi třesou nohy, když
jsem v lese bylinky hledala, které pouze

o tomto dnu svou zázračnou sílu udržují,
tu jsem při měsíčním bledém světle na
vraha pomyslela a v čisté vodě studánky
obličej člověka zhlédla a bůh ať mi blaženosti nedopřeje, jestli to nebyl obličej toho,
který mladému Vantnerovi život vzal.“ „A
koho tím myslíte,“ ptala se Káča s tlukoucím srdcem. Stará zakašlala, přistoupila
blíže a zašeptala jí do ucha: „Obličej Tomeše jsem ve studánce viděla.“ Káča zavrávorala, sotva se o další kříž zachytla.
„Bylo by to možné, tomuto člověku jsem
jenom dobro prokazovala, a on, že by mě
o milého oloupil?“ „Moje karty se nepletou
a nikdy nepletly,“ řekla Hinkelových Líza,
přičemž významně zvedla svou hůl a bez
dalšího slova z hřbitova vybelhala.
V Káče se zakořenilo vzbuzené podezření. Celou noc nespala a přemýšlela nad
prostředkem, jak by Tomše, o kterém věděla, že se svého vagabundského života
nezřekl, mohla vyzkoušet. Když konečně
ji spánek přemohl, měla těžké sny a ani ve
snu jí slova věštkyně neopouštěla. Druhého dne, když otec Schubert a jeho dcera
u ranní polévky seděli, vkročil náhle tavič
do světnice „Teď se to vyjasnilo,“ zvolal.
„Dnes se Tomeš oběsil a v kapse měl váček
s penězi, který patřil mladému Vantnerovi.“ „To jsou následky jeho lehkomyslného
života,“ řekl starý Schubert. „Teď se sám
odsoudil, protože mu zlé svědomí nedalo
pokoj.“ Hinkelových Líza samozřejmě
triumfovala nad svými kartami a zázračnými bylinkami. Její věštecké vlohy stouply
velice v pozornosti lehkověřícího lidu.
Od této doby se studánka na huťské
křovinaté cestě jmenuje „Vrahova studánka“ a lidé se varují, jak možno tato místa
v noci procházet, neboť zde stále straší.
Překlad Grapentín Klaus –
vydal Novotný Vladimír M.L. –
FarBrit 2004

TRADICE – INSPIRACE
– TVOŘIVOST

Velikonoce

5. dubna 2009/neděle/
Matiční centrum na Krásné –
areál kostela sv. Josefa a fary

PROGRAM

¦ 10.00 – 10.30 hod.
Pohádka pro nejmenší: Tři prasátka
a vlk, Divadlo Spojáček z Liberce
¦ 11.00 – 15.00 hod.
l velikonoční dílničky pro děti – jarní
dekorace pro každého, namaluj si
vajíčko, velikonoční zvířátka, malý
řezbář…
l ukázky dobrého řemesla – zdobení
kraslic tradiční technikou, pletení
pomlázek
zájemci o vlastní pomlázku vrbové
proutky s sebou !
¦ 14.00 – 14.30 hod.
Koncert: Leo Delibes Messe bréve
dívčí komorní sbor Zpívající blechy
z Vratislavic – kostel sv. Josefa
¦ 15.00 hod. – 15.30 hod.
Taneční vystoupení: Orientální
kočičky Jablonec nad Nisou – fara

DOPROVODNÉ AKCE
¦ Prodej originálních a exotických
ručních výrobků
¦ Hospůdka U Tří verpánů
¦ Bohatá
farní
kuchyně
a vůně
pravé
čokolády…

Pro zamyšlení: Slova Matky Terezy
l Buď projevem… laskavosti; měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém
pozdravu.
l Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
l Když není práce protkaná láskou, je
zbytečná.
l Láska nežije ze slov a nelze ji slovy
vysvětlit… Zvláště tu lásku, která se uskutečňuje v službě Bohu, která pramení
v Bohu a každém nachází Boha a dotýká
se Boha. Musíme se dostat k lidskému
srdci, a to správným způsobem: láska se
dokazuje skutky.
l Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale
s obrovskou láskou.
l Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné
obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí
úlohou je milovat.
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Naše jarní obloha 2009
Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Řídí
se prvním jarním úplňkem tak, aby Boží
hod velikonoční (čili neděle Velikonoční)
byl po tomto prvním úplňku. Když někdy
vyjde jarní úplněk přímo na neděli, pak
Velikonoční neděle o týden později. Proto
někdy už „blatouch kvete na potoce“, jindy
je potok ještě zamrzlý. Letos je Velikonoční
neděle 12. dubna. Jaro letos začíná 20. března ve 12 hod. 43 min a první jarní úplněk
je 9. dubna. Proto vychází letošní velikonoce už do teplejších dnů (uvidíme!).
Na dubnové obloze před půlnocí můžeme na jižním nebi obdivovat krásné souhvězdí Lva s nejjasnější hvězdou Regulus,
což bývala základní stálice, podle které se
řídily hodiny, včetně orloje Mistra Hanuše.
(Souhvězdí Lva je astrologicky velmi příznivé, pro náš národ prý až důvěrně.)
Orion se v těchto týdnech s námi už loučí,
zahlédneme jej večer při západu a po Velikonocích už ho neuvidíme až do konce
léta, kdy se začne objevovat před východem Slunce. Zkracující se noci jarní až
letní mají také jasné hvězdy. Najděte si
Spiku (v Panně), Castora a Polluxe (v Blížencích), Capellu (ve Vozkovi), Artura
(v souhvězdí Bootes) a další. Ač nepatří
mezi velmi jasná souhvězdí, je ozdobou
našeho nebe Corona s nejjasnější hvězdou
Gemmou (krásný šperkový kámen).
Planety se letos příliš nepředvádějí.
Ráno ale jistě nepřehlédnete nad východním obzorem Venuši, jasně září. Dokonce
v dubnu brzo večer můžete nad severozápadním obzorem malým kukátkem najít
Merkura, někdy je vidět i bez dalekohledu.
Jupiter na ranní obloze v dubnu svítí svým
krásným klidným královským světlem.
Saturn v té době bydlí ve Lvu, i to je prý
astrologicky dobrá konstelace. Na Mars si
počkáme až do léta. Stále očekávaný 24.
cyklus sluneční aktivity dosud výrazně
nenastoupil, má už podezřelé zpoždění.
Ale astrofyzici to ještě trochu omlouvají a
dávají mu ultimátum právě do Velikonoc,
inu, uvidíme. Jarní a hlavně letní úplňky
jsou nízké, Měsíc se zdá být veliký, září

přívětivě nažloutle. Je dobré třeba u teplého rybníku posedět, pokochat se a popovídat si s ním. Ten už toho na naší Zemi
viděl! Je to krásná večerní idyla, i když
někdy štípou komáři. Žáby za takových
pohádkových večerů pořádají své koncerty, mají pro muziku velký smysl.
V jarních měsících také zahajovali v našem podhůří svou aktivitu ojedinělí horliví propagátoři astronomie. Nemívají
hvězdárnu, mají často svůj jednoduchý
dalekohled, jdou s ním a se stativem někam na vhodné místo a tam večerním
poutníkům a dětem ukazují krásy vesmíru. Jedním z prvních zaznamenaných je
poustevník Samuel Görner, který sídlil na
skalním hradu Sloup u Nového Boru. Tam
předváděl lidem divy nebes svým dalekohledem, který si sám vyrobil v letech 1715
– 1745. V 19 století na Hruboskalsku potěšoval podobně lidi František Vrabec,
nemanželský syn K. H. Máchy. Já jsem se
dobře znal s Aloisem Mohrem z Jestřebí
v Krkonoších, byl to horlivý astronom a
vychoval mnoho následovníků, dodnes
jeho působení lidé pamatují. (Namaloval
jsem si ho, jak se stěhoval do Jestřebí
z Vítkovic za lepšími pozorovacími podmínkami po 2. světové válce.) Dožil v plné
svěžesti na hvězdárně v Úpici. A dnes?
Copak to ještě existuje? Ale ano. Jeden
takový horlivý osamocený učitel, který
zvedá lidem oči k hvězdám, je Mgr. Zdeněk Rail, optik ze skupiny ČAV v Turnově. Za jasných večerů ho často potkáváte
v turnovském parku nebo kdekoliv poblíž,
kde je ještě vidět hvězdy. Vždycky má
dost posluchačů a ukazuje ty krásy dost
velkým a kvalitním dalekohledem, který
nosí na ramenou.
Pan Mohr si při pozorování často zpíval:
Hvězdičky dobrou noc, já už jdu spát.
Vy za mě hlídejte, ublížit nedejte,
panence mé milé, kterou mám rád.
Stříbrný měsíčku na nebíčku,
dej za mě mé milé panence rozmilé
slaďounkou hubičku na dobrou noc.
Ivan Šolc

Kraslice, Nikolka Nikodýmová, 4,5 roku

Velikonoční pověry
K velikonočním svátkům, zvláště k Velkému pátku, se pojí mnoho pověr. Mnohé
jsou převzaty od prapředků z dob, kdy se
těmto pověrám hodně věřilo a mnozí se
jimi i řídili.
Tak z kočiček svěcených na Květnou
neděli se musely na Velký pátek spolknouti na hladový žaludek tři jehnědy, aby
nebolelo břicho. Kdo se chtěl uchrániti
bolesti zubů, musel na Velký pátek před
východem slunce kousnouti po třikrát do
tří mezníků. V tento den si také lidé mazali medem prsty u rukou i nohou, aby je
nepoštípali hadi.
Chtěl-li někdo druhému uškoditi, snesl
mu v noci před Velkým pátkem různé
střepiny a odpadky před domovní dveře.
O Velkém pátku uvařila hospodyně vajíčko, které se na Velkou neděli před obědem
rozdělilo na tolik dílů, kolik osob bylo
u oběda. Tyto dílky si stolující mezi sebou
několikrát vyměnili, načež je snědli.
Kdo z tohoto vajíčka jedl, ten prý nikdy
nezabloudil.
Převzato z: 1928, Sborník okresu Železnobrodského, autor Čestmír Šikola.
Sm

Oznámení

Vážení čtenáři Pěnčínského zpravodaje, obracím
se na vás s dotazem, zda nevlastníte fotografii
Sboru dobrovolných hasičů z Pěnčína (1896)
a Dolní Černé Studnice (1892). Nejlépe od
založení do roku 1950. Existují také fotografie
Českého červeného kříže? Za zapůjčení předem
děkuji. Kontakt 739 551 316.
Novotný Vladimír
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Velikonoční příloha
Až s dojetím jsem vždycky sledoval
společné dělení pomlázky koledníků
v Ujkovicích (tam po řadu let sloužila má
žena jako farářka). Na závěr koledy se
všechna děcka sešla u místní kapličky,
velel starší, všemi uznávaný chlapec.
Všechny dary byly položeny na jednu
hromadu, mince do papírové krabice. Po
odříkání starého rituálu se vůdce koledníků ujal dělení. Nedělal to s přesností automatu, ale přihlížel k věku i sociální situaci koledníků. Jeho rozhodnutí byla plně
uznávaná. Pak všichni nastoupili se svými
uzlíčky před kapličkou, zazpívali tradiční
píseň, zatočili řehtačkami a s dobrými
pocitem se rozcházeli k domovům. Ti
nejmenší si nesli největší výslužky… Leckterá vláda by se mohla od těch venkovských dětí učit. Nechci se dnes zabývat
starými zvyky, to je specialita jiných autorů. Ani nebudu vysvětlovat, proč dětský
nočník, kterým dívky z pavlačí v našem
podhůří polévaly (vodou!) příliš rozhodné
hochy s pomlázkami, měl být krásně malovaný. (Měli jsme dokonce jeden takový
starý, plechový doma, ale prorezavěl a jen
nerad jsem jej dal do sběru.) Také nebudu
srovnávat osobité receptury velikonočního
pečiva, skoro nic o tom nevím a hospodyně své tradiční recepty trochu tajily. Dnes
mi totiž jde o jiný pohled, jde přímo
o slávu Velikonoc.
Jako nosný pilíř tam stojí Kristova oběť
na kříži. Ale už třetího dne následuje zázrak Vzkříšení. To obojí se důvěrně týká
nás všech bez výjimky. Jen matným odleskem se pokusíme čtenáři přiblížit tuhle
neuvěřitelnou událost vyprávěním jedné
mladé Židovky po válce:
Byla odvezena do koncentračního tábora, odkud měla jít do plynu na smrt. Ve
stejném lágru byla držena i mladší jeptiška, určená pro vykonávání hrubých prací.
Ta vymyslela plán na záchranu Židovky.
Byly si obě trochu podobné, a tak v krátkém okamžiku při vykonávání potřeby

Sláva velikonoc
jeptiška přinutila Židovku, aby se převlékla do jejího hábitu a sama si vzala její halenu s židovskou hvězdou. Nic se neprozradilo. Jeptiška brzo zemřela v plynové
komoře, Židovka se po válce vrátila
ke zbytku své rodiny a tenhle příběh
vyprávěla.
S Kristovým ukřižováním to opravdu
souvisí a je v tom dokonce kus nebeské
slávy, stejně jako při poctivém dělení pomlázky, kde vládne láska. Sláva Boží je
zřejmá všude, vždyť všechno je jeho dílo.
Jen je třeba zachovat si i v této době vlády
techniky a majetku citlivá srdce. Pak se
určitě v pokoře a obdivu zastavíte před
rašícími pupeny stromů a keřů, přátelsky
pozdravíte nově se
zelenající louky i
udivené bledulky u
potoka. Jejich kvítky
se rozhlížejí, co se to
děje, odkud se vzal
ten nový život s doprovodem ptačího
zpěvu! Slunce hřeje a
mráčky plují po nebi. Je to zázrak, který
snad odmítá jen domýšlivý člověk.
V takové scenérii slavíme Velikonoce,
kdy Bůh ve své laskavé dobrotě dokonává
svou pouť v podobě člověka na této zemi.
Svému nejmilejšímu stvoření, člověku, tak
sám na sobě potvrzuje úkol, který mu
dávno dal: abychom se měli rádi, žili spolu v bratrských vztazích a abychom se
snažili svým životem potěšit i našeho
nejmilejšího bratra, Pána Ježíše. Před jeho
osobním příkladem před téměř dvěma
tisíci lety všechny lidské poučky a příkazy
blednou. Před honosným bohatstvím paláců a chrámů dal přednost rybářům,
chudákům, pohrdaným existencím – to
byla jeho nejbližší družina. A pak Bůh sám
jede v čele průvodu na oslátku a zástupy

plebejců mu provolávají Hosana! On jim i
nám všem přikazuje: „Hledejte především
Boží království a jeho spravedlnost. Kde
je najdete? Vždyť je přímo mezi námi!“ To
platí tím více i dnes, kdy často slyšíme, že
na přátelské pobesedování, ani na účastlivý zájem o širší okolí není vůbec čas. Pak
podplacené davy křičí „Ukřižuj ho!“, a to
se také stane. Tam na kříži říká Pán Ježíš
lotrovi přibitému vedle, který lituje toho,
co spáchal, onu památnou větu: „Ještě
dnes budeš se mnou v ráji!“ Ten lotr, to
jsme my všichni. Následuje Vzkříšení,
třetího dne je hlídaný hrob prázdný. Je to
Boží důkaz zase pro všechny lidi, že
budeme po smrti znovu žít. S Kristem se
v okamžiku smrti setkáme a dostaneme
nový a krásný úkol. A jede se dál!

Vyjděte znova s otevřeným srdcem mezi
Boží stvoření, do přírody i k lidem. Hovořte s nimi, vnímejte je a děkujte Pánu, že
můžete být při tom, nejen jako diváci, ale
přímo na tom velkém jevišti života a být
tam sami za sebe.
Milý čtenáři, zastav se ve svém spěchu,
vždyť jde i o tebe. Velikonoce, to jsou
slavné famfáry pro celé lidstvo a především pro ty ubohé, strádající. Je to chorál
nového života, který nikdy nekončí, ale
slavně pokračuje i v dalším dějství po
smrti. Pán Ježíš, náš největší kamarád,
právě teď tluče na naše dveře. Stojí za to
mu otevřít a společně s ním povečeřet. Je
to největší nabídka, kterou jsme v životě
dostali. Pokoj vám.
Alšovice, předjaří 2009,
Ivan Šolc

Jaro a Velikonoce, Štěpánka Vélová z 1. třídy
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Velikonoční příloha
Banánový velikonoční
beránek
250 g polohrubé mouky, 250 g cukru, 250 g
tuku, 250 g rozmixovaných banánů, 4 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilinový cukr
V míse utřeme tuk s cukrem do pěny a
postupně vmícháme žloutky. Do vytvořené pěny přidáme rozmixované banány a
mouku, kterou jsme předem promíchali
s práškem do pečiva. Nakonec přimícháme tuhý sníh z bílků. Hmotu lehce promícháme a vlijeme do vymazané a vysypané
formy. Pečeme ve středně vyhřáté troubě.
Hotového beránka můžeme dozdobit bílou polevou a z želé bonbonů či z kousku
čokolády mu vytvořit očička a čumáček.

Rychlé velikonoční řezy
Drobenka: cukr moučka 1/2 hrnku, strouhaný kokos 3/4 hrnku.
Poleva: šlehačka 1 kelímek.
Těsto: olej 1/2 hrnku, vejce 2 ks, mléko
1 hrnek, prášek do pečiva 1 balíček, cukr
moučka 3/4 hrnku, polohrubá mouka
2 hrnky.
Předehřejeme si troubu na 170 °C a připravíme hluboký plech, který vymažeme

tukem a vysypeme hrubou moukou. Ze
všech ingrediencí na těsto vyšleháme
hladkou hmotu, kterou vylijeme do připraveného plechu. Dobře promícháme
kokos s cukrem a rovnoměrně touto směsí posypeme těsto. Pečeme necelých 20
minut, kokos by neměl zrůžovět, takže je
nutné ho při pečení hlídat. Ihned, jak vyndáme z trouby, zalijeme celý moučník
šlehačkou a necháme odležet.

Pro děti: Vymaluj si!

Beránek s makovými
kudrlinkami
Těsto: 400 g polohrubé mouky, 50 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 lžička
soli, 1 balení sušeného droždí, 150 – 200
ml vlažného mléka, 1 vejce.
Náplň: 250 ml mléka, 25 g moučkového
cukru, 2 lžíce medu, nastrouhaná citrónová
kůra z 2 omytých citrónů, 100 g mletého
máku, 4 lžíce strouhanky.
Na ozdobu: 1 vejce, 1 rozinka, cukr moučka
na posypání.
Postup:
Těsto: mouku, moučkový a vanilkový
cukr, sůl a droždí promícháme. Přidáme
vlažné mléko, vejce a zaděláme těsto.
Necháme 15 minut na teplém místě kynout. Poté ještě jednou prohněteme, povrch poprášíme hladkou moukou, překryjeme a podle potřeby necháme 30 – 90
minut kynout. Těsto si můžeme zadělat i
v pekárně!
Náplň: mléko smícháme s moučkovým
cukrem, medem, citronovou kůrou a
svaříme. Odstavíme z plotny, přidáme
mletý mák smíchaný se strouhankou a
dobře rozmícháme, necháme trochu
vychladnout.
Z vykynutého těsta odebereme 1/3. Zbylé
těsto vyválíme na plát asi 30x40 cm (výška
asi 1,5 cm). Plát potřeme makovou náplní,
srolujeme a rozkrájíme na kolečka široká
asi 2 cm. Ze zbylého těsta vytvarujeme
hlavu, 2 nožičky a ocásek. Jednotlivé kousky skládáme na vymazaný plech do tvaru
beránka. Na hlavičku dáme beránkovi
rozinku jako očičko. Potřeme rozšlehaným
vejcem a ještě chvíli necháme kynout. Poté
pečeme asi tak 30 – 40 minut, záleží na
troubě. Necháme vychladnout a slabě
poprášíme moučkovým cukrem.

Velikonoční říkanky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko
vyplatím je maličko.
Panimámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička

do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Koledníček

Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?
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