PROSINEC 2016 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Kontroly kotlů  Rozsvícení vánočního stromku  Listopadové vítání občánků 
Rok 2016 v Huti, v SDH Pěnčín, v Sokole Alšovice i u skuhrovských lyžařů  Ze školy i školky  ... a další...

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, nezastavitelně se
blíží vánoční svátky. Doufáme, že předvánoční shon jste zvládli s přehledem a
především v klidu. Zanedlouho zasedneme ke svátečnímu stolu, budeme obklopeni vůní jehličí a cukroví, k tomu všemu
nám do noci bude zářit ozdobený stromeček. Vánoce jsou ale i svátky setkávání, je
to jedna z mála chvil v roce, kdy máme
v uspěchané době čas se sejít a promluvit
s mnoha přáteli a známými, které nevídáme celý rok. Proto vám přejeme, abyste si
užili šťastné a veselé Vánoce a načerpali
energii a chuť do jistě úspěšného následujícího roku 2017. Přelom roku nás většinou

přiměje k zamyšlení nad končícím rokem
a vytyčení si cílů do následujícího roku.
V tomto roce byla největší investiční akcí
přístavba mateřské školy a oprava střešního pláště. Přístavbou se celková kapacita mateřské školy zvýšila na osmdesát
žáků. Další viditelnou změnou byla oprava celé hřbitovní zdi na hřbitově v Alšovicích, včetně obnovy zeleně. Hřbitov touto
opravou získal nový vzhled a stal se opět
důstojným místem posledního odpočinku.
Doufáme, že motoristy i chodce potěšily
celoplošné opravy místních komunikací.
Povedlo se opravit čtyři místní komunikace, respektive jejich části, v celkové délce

Šest jehličnatých ratolestí
má malá vločka sněhová.
A sotva najdeš větší štěstí
než vánoční mír domova.

Klidné svátky přeje
kolektiv OÚ

Nakreslila:
Adrianna Židková

skoro dvou kilometrů. V roce 2016 pokračovala i obnova Kittelova domu, kde byl
vybudován přístavek na východní straně
a byly dokončeny kamenné podlahy v suterénu. V neposlední řadě bylo dokončeno
odvodnění domu a dešťová kanalizace
včetně vsaků. V průběhu roku probíhají i
údržbové práce majetku obce. Za údržbu
zeleně a veřejných prostranství obec vynaložila více než dvě stě padesát tisíc korun,
na hřbitově v Huti byl proveden bezpečnostní ořez a kácení dřevin. Samozřejmě
se nám nepovedly zrealizovat všechny
plánované akce, problémem byla zdlouhavá administrativa, která posunula fyzickou realizaci do termínu, kdy ji už s ohledem na klimatické podmínky nebylo
možné realizovat. Jedná se především
o rozšíření sítě veřejného osvětlení a vodovodních řadů. Veřejné osvětlení k alšovskému hřbitovu a vodovodní řady na
Stanovsku a na Jistebsku zrealizujeme
příští rok.
Příští rok plánujeme celoplošné opravy
komunikací v Alšovicích a dokončení
cesty z Huti kolem hřbitova na Pěnčín, na
které plánujeme zbudovat dvě nové výhybny. Na opravy se pokusíme získat
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a
z Libereckého kraje. Další projekty jsou ve
fázi přípravy. Jedná se o přístavbu polytechnických tříd k základní škole, kde
bychom se pokusili žádat o dotaci z Integrovaného regionálního programu. Projektovány jsou i chodníky na Dolní Černé
Studnici. Již máme projekt pro územní
řízení na chodník z Jistebska na Bratříkov,
nyní probíhají jednání s majiteli dotčených
pozemků, která jsou dlouhá a ne vždy
úspěšná, proto je nutné počítat s delší
dobou, než získáme všechny potřebné
souhlasy.
Přejeme vám příjemné prožití svátků
vánočních a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce.
Starostka a místostarosta

Ze zasedání zastupitelstva 24. 10. a 28. 11. 2016
 ZO schvaluje směrnici obce k zadávání
veřejných zakázek.
 ZO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124013796/003 JN, Pěnčín, Jistebsko, p.č.
534/17-kNN“ mezi obcí Pěnčín a ČEZ
Distribucí a.s. Děčín na ppč. 775/3 a 775/5
k.ú. Jistebsko za jednorázovou náhradu
1 000 Kč a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
 ZO schvaluje prodej vodohospodářského majetku „Pěnčín-Krásná – vodovod do
lokality p.p.č. 378/6 pro 3 RD“ Severočeské vodárenské společnosti a.s. za cenu
56 425 Kč a pověřuje starostku podepsáním kupní smlouvy.
 ZO na základě doporučení hodnotící
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na zpracování projektové dokumentace „Rozvoj polytechnického vzdělávání a kreativní mimoškolní zájmová
činnost v ZŠ Pěnčín, okr. Jablonec nad
Nisou“ uchazeče Ing. Otakara Novotného
za nabídkovou cenu 412 005 KČ s DPH a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO na základě doporučení hodnotící
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na zpracování projektové dokumentace „Zpracování projektové dokumentace pro stavbu chodníku v obci
Dolní Černá Studnice“ uchazeče Ing. Dany
Polcarové za celkovou cenu 149 000 Kč a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje vypracovanou studii na
projekt „Pěnčín – sportovní areál“ a ukládá místostarostovi zajistit dokumentaci
k územnímu řízení.
 ZO bere na vědomí informaci místostarosty o schváleném projektu v rámci
„Programu spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Sasko 2014-2020“ dotaci
na projekt Slow tourism v Euroregionu
Nisa – spojení kultury s přírodou (Kittelův
dům).
 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace na realizaci projektu v rámci
Programu spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014-2020 mezi obcí
Pěnčín a Saskou rozvojovou bankou –
dotační bankou a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci místostarosty o výsledku jednání s Českou
spořitelnou a.s. na zajištění finančního
krytí projektu Slow tourism v Euroregionu
Nisa – spojení kultury s přírodou.
 ZO rozhodlo o výběru nabídky na projektového manažera projektu „SLOW
TOURISM V EUROREGIONU NISA –
spojení kultury s přírodou“ (projekt
Kittelův dům) pana Mgr. Jana Sedláka.
 ZO schvaluje „Plán inventur na rok 2016“
s platností od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017
 ZO bere na vědomí připomínku pana
Macha.

 ZO schvaluje návrhy oprav místních
komunikací: MK na p.p.č. 2266/2, 2213/2
a 2381 k.ú. Alšovice, MK na p.p.č. 878, 879
a 870/4 k.ú. Huť a MK na p.p.č. 2125, 2128,
622 a 635/3 k.ú. Alšovice a ukládá místostarostovi zajistit dokumentaci.
 ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
Pěnčín 2017 – 2019.
 ZO schvaluje „Smlouvu o úvěru č.
0421214429/LCD mezi obcí Pěnčín a Českou spořitelnou, a.s.“ na sjednanou částku
14 000 000 Kč za účelem refinancování
nákladů vynaložených na projekt „Slow
tourism v Euroregionu Nisa – spojení
kultury s přírodou“ – Kittelův dům v Krásné
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
 ZO schvaluje záměr prodeje vodohospodářského majetku „Pěnčín-Krásná
– vodovod do lokality p.p.č. 423/1 pro 9
RD“ za kupní cenu ve výši 160 888 Kč.
 ZO schvaluje dodatek č.1 Smlouvy
o výpůjčce majetku obce přenechaného
k bezplatnému dočasnému užívání MŠ
Pěnčín 62, příspěvkové organizaci (st.p.č.

359, st.p.č. 360, ppč. 730/1 k.ú. Huť).
 ZO schvaluje finanční sponzorský dar
ZŠ Pěnčín od FC Pěnčín za využívání tělocvičny pro tréninky dětí a dospělých.
 ZO schvaluje dodatek ke smlouvě č.
VPSD/04/2016 mezi obcí Pěnčín a Tělocvičnou jednotou Sokol Bratříkov, ve
kterém bude změna účelu dotace z výměny oken v sále sokolovny na projekt „Rekonstrukce elektroinstalace v přístavbě
sokolovny Bratříkov“, součástí bude i
nákup nového bojleru.
 ZO ukládá starostce a místostarostovi,
aby ve spolupráci s vedením JSDHO
v Huti připravili návrh na dokončení
terénních úprav, oprav a vybavení hasičárny, včetně harmonogramu a finanční
rozvahy.
 ZO bere na vědomí žádost JSDHO
Jistebsko o zařazení členů do JSDHO
Huť.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Kontroly kotlů na pevná paliva
Dne 1.9.2012 vstoupil v platnost zákon
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V plném rozsahu nahradil původní zákon č.
86/2012 Sb. a přinesl mnoho novinek
v ochraně ovzduší. Mnoho novinek je
zajímavých pro podnikatele a živnostníky,
jsou ale také novinky, které musí kromě
podnikatelů plnit každá domácnost, která
pro otop používá spalovací stacionární
zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, tj. i krbová kamna s výměníkem. Tyto novinky
přinášení mnoho povinností. V současné
době se nejvíce diskutuje o povinnosti
stanovené v § 17, odstavec (1), písmeno h):
„provádět jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím osoby, která je proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly, vystavený odborně
způsobilou osobou, potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a
udržován v souladu s pokyny výrobce a
tímto zákonem.“ V § 41, odstavec (15) je
uvedeno, že provozovatel zdroje tepla je
povinen zajistit provedení první kontroly
nejpozději do 31. prosince 2016.

Upozorňujeme, že uvedené hodnoty
platí pro příkon, ne výkon. Teoreticky
kotel o výkonu 8 kW při účinnosti 75% má
příkon více jak 10 kW. Kotel o tomto výkonu pravděpodobně neexistuje, ale krbová kamna s výměníkem ano.
Občany, kteří provozují takovýto zdroj
tepla, bude asi teď zajímat, kde si mohou
odborně způsobilou osobu zajistit. Na
stránkách Asociace podniků topenářské
techniky (aptt.cz) je uveden seznam těchto osob. Seznam je veden podle krajů, lze
si nastavit i hledání podle značky kotle.
V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není
zjistitelný, může kontrolu technického
stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným
výrobcem stejného typu spalovacího zdroje. Doufám, že si občané najdou tu správnou odborně způsobilou osobu a kontrolu
svého spalovacího zdroje si zajistí. Proto
ještě jednou – hledat na aptt.cz.
Pokud provozovatel neprovede jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím
odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje nebo nepředloží na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly
tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše
20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo až do výše 50 000 Kč, jde-li
o podnikající fyzickou osobu nebo osobu
právnickou.
Miloš Pala
Odbor životního prostředí
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Rozsvícení vánočního stromečku

Přiblížil se nám opět čas adventu a s ním i tradice rozsvěcení vánočních stromečků. Na Pěnčíně jsme se sešli v sobotu 26. listopadu
2016. K vánoční atmosféře nám sice chyběl sníh, ale to nám nevadilo. Paní učitelky z mateřské školy se svými dětmi nám zazpívaly
koledy a hasiči z SDH Bratříkov zajistili občerstvení. Děti si odnesly i malou dobrotu.
OÚ

Kam s elektroodpadem?
Hasiči z Bratříkova ve spolupráci se společností Elektrowin organizují sběr elektroodpadu. Sběrné místo je u obchodu
Dřevěnka, Pěnčín 29. Sbíráme TV, monitory, mrazáky, chladničky, pračky, myčky,
sporáky, bojlery, myčky a všechny malé
elektrospotřebiče. Po dohodě je možné odvézt elektroodpad i z vašich domovů.
Pavel Šourek

Obec Pěnčín hledá
kronikáře - kronikářku



Náplní práce kronikáře je na základě průběžného sběru podkladů a informací
o životě v obci vytvořit, zpracovat a nechat svázat
kroniku obce. Podmínkou je zájem o dění v obci, umění jazykové stylizace a základní práce na
PC. Jedná se o pracovní poměr
založený dohodou o provedení
práce a za odměnu.
Bližší informace d ostanete na
obecním úřadě Pěnčín, telefon
483 397 028.
-OÚ-

Vysvětlení k stavbě
Kittelova domu
V roce 2014 byla ukončena smlouva o dílo
na stavbu Kittelova domu v Krásné se
SDRUŽENÍM KITTELŮV DŮM – SDRUŽENÍ FIREM, kde byla vedoucím účastníkem společnost Krabb s.r.o., zastoupená
jednatelem panem Lubošem Kunderou.
Mezi veřejností se od té doby objevují
mylné a nepřesné informace o důvodu
ukončení smlouvy. Abychom uvedli věc
na pravou míru, sdělujeme, že výše zmíněná smlouva o dílo nebyla v žádném
případě ukončena z důvodu nekvalitní
práce dodavatele a nedodržování termínů
stavby. Tuto informaci uveřejňujeme ve
Zpravodaji podle dohody, abychom uvedli
skutečný stav věci, čímž takto činíme.
za Obec Pěnčín
starostka, místostarosta
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Tento rok se na Pěnčíně podařilo

Oprava místních komunikací v Alšovicích, na Bratříkově a
na Pěnčíně. Opravy provedla společnost M-Silnice a.s. za
celkovou cenu 2 808 092 Kč. Celou akci hradila obec ze
svého rozpočtu.

Oprava části místní komunikace v Huti - Zahájí. Opravu provedla
společnost KZS s.r.o. za celkovou cenu 706 629 Kč, z toho dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje činila 300 000 Kč.

Přístavba mateřské školy Pěnčín, na kterou navázala výměna střešního pláště a v roce 2015 již byla zmodernizována kotelna na plynovou. Celkové náklady akce činily 6 332
194 Kč, z toho dotace z Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy 5 195 807 Kč.
Oprava hřbitovních zdí v Alšovicích. Opravu provedla společnost DKK
Stav s.r.o. za celkovou cenu 2 272 974 Kč, z toho bylo pokryto dotací
ze Státního zemědělského intervenčního fondu 700 000 Kč.

V roce 2016 byly pořízeny dva přetlakové dýchací přístroje, včetně ocelové lahve a obličejových masek, pro JPO Huť
v ceně 114 010 Kč, z toho dotace z Dotačního programu
Libereckého kraje činila 57 000 Kč. Pro JPO Huť a JPO
Bratříkov byly dále pořízeny ochranné prostředky (zásahové obleky 7x, přilby 2x, nehořlavé kukly 14x a 1 pár
zásahových bot). Celková hodnota pořízené výstroje byla
175 269,60 Kč, z toho dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje činila 87 290 Kč.

Obnova Kittelova domu v roce 2016. Obnovu provádí společnost DKK
Stav s.r.o. V roce 2016 náklady na obnovu činily 1 787 512 Kč, z toho
podpora z Ministerstva kultury činila 700 000 Kč.
Text a foto: Mgr. Ivan Matějček
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Vítání občánků 11. listopadu 2016

Na svatého Martina
jsme v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítali sedm nových
občánků. Naši slavnost
zahájily děti z Mateřské školy Pěnčín pod
vedením paní ředitelky
Hany Hornové, které
nám zazpívaly a zatančily. Rodiče se pak podepsali do Knihy zápisů o uvítání do života.
Došlo i k hromadnému
fotografování na památku tohoto výjimečného dne.
Zleva sedící: Kristýna
Košňarová – Dolní Černá Studnice, Natálie
Horváthová – Jistebsko,
Jozefa Zapletalová –
Bratříkov, Filip Pecka
– Jistebsko, Jakub Frydrych – Krásná a zleva
stojící: Sebastian Dvořák – Huť a Nikola
Hynková – Alšovice.

Pěnčínský zpravodaj / 5

ZŠ Pěnčín

Projekt Živá zahrada pro všechny
Projekt Živá zahrada pro všechny jsme
začali připravovat již v loňském školním
roce. Cílem bylo vytvoření kvalitního a
příjemného prostoru pro setkávání, vzdělávání či trávení volného času žáků, pedagogů, rodičů s dětmi i ostatních občanů obce
Pěnčín. Do realizace projektu byli zapojeni
zejména žáci dvou tříd naší základní školy
(45 žáků), jejich rodiče a část učitelského
sboru. Nově upravený prostor budou využívat všichni žáci naší školy i školní družina.
Je i veřejnosti volně přístupný. Začíná zde i
naučná stezka na Černou Studnici, takže je
plně k dispozici celé komunitě obce i dalším
návštěvníkům.
Během společných brigád se sešlo pouze
minimum rodičů. Byly to hlavně maminky,
které však nezastanou těžkou manuální
práci. Bez odborné pomoci jednoho tatínka,
který má stavební firmu, bychom plánované
úpravy vůbec nebyli schopni realizovat.
Přesto se domnívám, že se nakonec vše
podařilo. A hlavně splnilo účel. Rozhodně
alespoň část rodičů našla čas a chuť podílet
se společně se svými dětmi na vylepšování
společného prostoru. Brigády nebyly jen o
práci, ale našli jsme i prostor se blíže a více
poznat a seznámit.

Hlavně menší děti byly nadšené ze společné práce, ještě několik týdnů o tom všem
vypravovaly.
Slavnostní ukončení projektu proběhlo 14. 11. v odpoledních hodinách, kdy jsme
si vše společně s dětmi ze školní družiny prohlédli a všem poděkovali za pomoc.
Všem zúčastněným rodičům jsme poděkovali během třídních schůzek.
Mgr. Miluše Halamová, ředitelka

Slavnost Slabikáře. Konečně nastal všemi prvňáčky očekávaný den – „Slavnost Slabikáře“. Setkání první a deváté třídy, spolu s rodiči prvňáčků, se uskutečnilo poslední listopadové úterý. Všichni byli plni napětí i očekávání. Děti pilně trénovaly čtení, písničky a říkanky. Těšily se na
překvapení, které je tento den čekalo. Své rodiče přivítaly básničkou s názvem „Dobrý den“. Následovaly říkanky Josefa Lady, které se děti naučily při sledování jeho krátkých pohádek, a písničky spojené s pohybem. Postupně odkrývaly skrytá písmena a slabiky s obrázky. Vyvrcholením
bylo čtení slabik a slov z tabule. Nejlepší čtenáři již zvládli přečíst celé věty. Své vystoupení děti zakončily veselou písničkou „Proč“. Poté nastal
čas předávání dárků prvňáčkům. Devátá třída vystoupila s pohádkou „O veliké řepě“. Pak již přišlo na řadu darování Slabikáře a talismanu,
který žáci deváté třídy vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Každý prvňáček si na talisman připevnil svoji fotku. Tato krásná památka je bude
provázet celých devět školních let. Poslední dárek si všichni společně vychutnali ve školní kuchyňce – marcipánový dort v podobě Slabikáře.
Celé toto odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře, ze které si naši prvňáčci odnesli pěknou vzpomínku.
Mgr. Lenka Stružská – třídní učitelka 1. třídy
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MŠ Beruška Pěnčín
Novinky z MŠ Beruška

1. 9. 2016 se poprvé otevřely dveře nově
zbudovaného pavilonu v MŠ. Najdeme
v něm velikou třídu, šatnu, předsíňku a
umývárnu pro 26 dětí. Chtěla bych tímto
velmi poděkovat vedení obce, jehož zásluhou stavba vznikla.
Z rezervního fondu byla v době letních
prázdnin také zrekonstruována celá kuchyň, šatna a WC pro školáky. V chodbách
bylo položeno nové lino.
MŠ má v současné době kapacitu osmdesát dětí. Toto číslo jistě zaručí klidný
spánek rodičů, kteří budou potřebovat své
děti v MŠ umístit.
Jsem velmi ráda, že se konečně podařilo
mít všechny vzdělávací prostory pod jednou střechou.
Do nového roku 2017 bych chtěla všem
zaměstnancům popřát pevné zdraví a radost z práce v nových i stávajích prostorách. Dětem přeji, aby se jim v naší pěkné
školce stále líbilo.
Hana Hornová

Verunka Bobková

Zdenda Belda

Kuba Drahorád

Verunka Bobková
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Osadu Huť v roce 2016 oživily tradice
Rok začal masopustním průvodem po
téměř padesátileté odmlce. Na šedesát
masek prošlo s hudbou obcí, veselení bylo
zakončeno zabijačkou U Špalků.
Masky měly úspěch, a tak se znovu sešly
na masopustní zábavě v sále restaurace
Sklářská huť. Samozřejmě nechyběla soutěž masek pro děti i dospělé a bohatá
tombola.
Co je již tradice? Určitě májka u hasičárny. O její popularitě svědčí projíždějící
auta brzdící, zastavující, obdivující a fotící
po celý květen. Co takhle příští rok májky
ve všech obcích Pěnčína? Čarodějnický
průvod masek a pálení ohně se pořádají
téměř všude, k té huťské akci se přidala
soutěž o nejhezčí čarodějnici a čarodějnické nohy. Vrcholem byla dražba čarodějnického (uzeného) kolena. Akcí přesahující hranice Hutě i Pěnčína byla automobilová Veterán show. Soutěž veteránů
s orientační jízdou a bohatým doprovodným programem začíná být pomalu pojmem v širokých motoristických kruzích.
Aby se jen neveselilo, v květnu v rámci
akce Ukliďme Česko bylo vyčištěno okolí
silnice do Dolence a hodně se brigádničilo
i na hřbitově. Úklid po provedeném prořezu stihlo provést několik brigád ještě
před dušičkami.
Výborný byl nápad uspořádat setkání
se staršími obyvateli Hutě. Všichni pozvaní přinesli spousty fotek a vzpomínek, nad
kterými strávili nádherné odpoledne.

Posvícení – v Huti vždy na Havla. Pokus
– risk opět vyšel. Sál restaurace i kapela
Donaha byly kulisou výborné zábavy.
Občerstvení připravenému svépomocí
vévodila soutěž o nejlepší bramborový
salát.
Rok utekl jako voda, před uzávěrkou
proběhlo rozsvícení vánočních stromů na
Stanovsku a na návsi. Na začátku prosin-

ce proběhne výstavka s tématikou kouzlo
Vánoc.
A kdo za vším je? Všude píšeme fakta
– Osadní výbor ve spolupráci s hasiči a
sokolem. Hybnou pákou celého dění je
však určitě ženská část huťského spolkování. A poslední postřeh – obnovování
tradic v Huti se daří. Huť žije!
Pavel Paldus
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SDH Pěnčín
v roce 2016
Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem
a je potřeba zhodnotit činnost našeho
sboru za rok 2016. Náš sbor je svojí činností zaměřen na požární sport a pořádání
společenských akcí. Členská základna má
k dnešnímu dni padesát šest členů. Vybavení sboru je historické auto ŠKODA 1203,
které jsme zakoupili, na vlastní náklady
opravili a zúčastnili jsme se s ním celostátní výstavy hasičské techniky v Litoměřicích. Dále vlastníme hasičskou stříkačku
PPS 8, PP 12 a zakoupili jsme stříkačku na
požární sport a k tomu také vybavení.
Naše sportovní družstvo se během roku
zúčastnilo několika soutěží, především
nočních, kde jsme se probojovali na velmi
pěkné sedmé místo v celkovém pořadí.
Výkony se neustále zlepšovaly, kromě
několika pěkných výsledků se nám
podařilo i jednu dobře obsazenou soutěž
v Držkově, časem 16,17 vteřin, vyhrát.
V letošním roce jsme opravili interiér
hasičárny, kde byla provedena nová omítka a nová elektroinstalace v celkové částce
7 000 Kč. V příštím roce uspořádáme den
otevřených dveří.
Pravidelně pořádáme pálení čarodějnic
a nakonec pěkný ohňostroj. Pro děti oslavu dětského dne s občerstvením a soutěžemi a pěknými cenami. Přítomno bylo
letos čtyřicet dětí.
Pořádáme výlety, nezapomínáme na
kulatá výročí našich členů. Zúčastňujeme
se valných hromad na Maršovicích, Jistebsku, Bratříkově, Huti a valné hromady
okrsku Pěnčín. Tyto valné hromady přispívají k další spolupráci mezi sbory a
čerpání nových nápadů.
Činnost ve sboru je dobrovolná a vyžaduje od každého člena nemalou část jeho
volna. Tímto chci jménem výboru i svým
poděkovat členům sboru, obecnímu úřadu, sponzorům, FK Pěnčín, mateřské
školce a spoluobčanům, kteří nám pomohli v letošním roce naplnit naši činnost, a
popřát všem do příštího roku všechno
nejlepší a pevné zdraví. Budeme se těšit
na další spolupráci v roce 2017.
Za výbor SDH PĚNČÍN
starosta Hladký Ladislav

Poděkování voličům
Vážení voliči, jménem svým a jménem
ODS Vám chci poděkovat. Poděkovat
jednak za to, že jste k volbám přišli, a
jednak za Vaše hlasy pro ODS. Budeme
dál trpělivě prosazovat pravicovou politiku, právní stát a svobodu jednotlivce.
Budeme nadále podporovat aktivní, šikovné
a schopné a pomáhat potřebným.
Děkujeme za Vaši podporu.
Kundera Luboš , ODS

Vánoční pozvánky

Pozvánka

na odpolední setkání
Štědrý den na Krásné
24. prosince od 14 hodin v kostele
sv. Josefa na Krásné
Přijďte i se svými dětmi na krátké povídání o Betlémě a Vánocích! Sváteční
atmosférou a koledami nás provede jako
již tradičně Ms. Jan Jucha.“
Krásnohled
(Anděla nakreslila Štěpánka Krausová)

Pozvánka

na vánoční zpívání
a půlnoční
bohoslužbu slova

Římskokatolická farnost Vás zve na vánoční zpívání českých a podkrkonošských koled, které se koná 24.12.2016 v
kostele sv. Josefa v Krásné od 23,30 hod.
do 24 hod. Na varhany bude hrát paní
Věra Paldusová, se kterou si můžeme
všichni společně zazpívat.
Dále bude následovat půlnoční bohoslužba slova s trvalým jáhnem Mgr. Ing.
Michaelem Koudelkou z Bozkova.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
P. Mgr. Farář Jan Jucha, MS

Výzva občanům obce Pěnčín
Obec Pěnčín hledá občany z obce Pěnčín a jejího blízkého okolí, kteří jsou v dobré
fyzické i psychické kondici, ochotní nezištně pomáhat svým spoluobčanům. Hledáme zájemce o práci ve výjezdových jednotkách, především JPO III Huť. Pro přijetí
do výjezdové jednotky SDH nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a
dovednosti, jen chuť a čas se je naučit. Do výjezdové jednotky SDH se může přihlásit každý, kdo již dovršil 18 let, bez rozdílu pohlaví. Jediné, co potřebujete, je spolehlivost, schopnost práce v kolektivu, ochota rozvíjet se a získávat nové vědomosti.
Bližší informace u členů jednotek a na Obecním úřadě Pěnčín.
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Skuhrovský lyžařský oddíl zbrojil na zimní sezonu
Na stránkách pěnčínského Zpravodaje
se pravidelně setkáváte s informacemi ze
skuhrovského lyžařského oddílu (LO).
Nyní vás rád seznámím s jeho činností
v roce 2016.
Tak předně – trenérské vedení je zabezpečeno vyškolenými trenéry s odpovídající licencí. Trenéři se dále vzdělávají na
seminářích pořádaných Svazem lyžařů
ČR. Na poradách diskutují nad plány
sportovní přípravy a hledají cesty, jak
přitažlivě a účinně vést svěřence ke zlepšování sportovní výkonnosti. Trénink
probíhá ve skupinách podle věku a výkonnosti.
Přípravka tradičně působí při ZŠ Pěnčín.
Na trénincích se schází patnáct nadšených
dětí, dychtících po pohybu. Obětavě se
o ně stará Pepa Večerník. Ostatní využívají zázemí sokolovny ve Skuhrově. Tady
je potřeba poděkovat i rodičům, kteří své
ratolesti sem dopravují.
A jak jsme sportovali? V zimě byly potíže se sněhem. Bylo ho pomálu. Využívali jsme prostor na Krásné. Později na
Bedřichově upravený okruh, který před
tím sloužil Jizerské padesátce. Závody se
odhlašovaly, překládaly na náhradní tratě.
Tak jsme několikrát byli závodit ve Vrchlabí, v Novém Městě na Moravě a na závěr
na Horních Mísečkách.
Mladší žactvo v celostátní soutěži „Hledáme nové talenty“ získalo dvacet bodů a
obsadilo 26. místo. Alespoň jeden bod
získalo pětatřicet klubů. Starší žactvo
v Českém poháru získalo 142 bodů a obsadilo 21. místo. Bodovalo devětatřicet
klubů.
V jednotlivcích byla úspěšná Bára Dubská, která v ČP a M-ČR byla třikrát do 15.
místa. Denisa Nikodýmová dokázala v ČP
obsadit 18. místo. Nejúspěšnějším závodníkem klubu byl Tomáš Preissler, když
v celostátních závodech obsadil 11., 13. a
18. místo. V dorostu úspěšně reprezentoval Vadym Rishko – opakovaně dosáhl na
14. místo v republikových závodech.
Svaz lyžařů České republiky ocenil naši
práci se žactvem zřízením Sportovního
střediska. Po této stránce se řadíme mezi
takové kluby, jako jsou SKI Jablonec, SKI
Jilemnice, Dukla Liberec, Nové Město na
Moravě, Trutnov, Skuhrov nad Bělou,
Vimperk, Teplice a další.
Po skončení závodní sezony přišlo, jako
vždy na jaře, období regenerace. K tomu
tradičně využíváme jablonecký plavečák.
Přípravu jsme tradičně začali turistikou
(tradiční účast na Pochodu Krajem Českých sklářů, Lužické hory, Krkonoše,
Český ráj). Vodní turistika – splouvání
Jizery na kanoích, raftech. Tradiční tréninková soustředění. Letos to bylo na Zrcadlové Koze, Starých Splavech, Lipně,
Bartošově peci, Příhrazech.

Každý podzim přichází období přípravných krosů. Letos na námi pořádaném
závodě v Huntířově jsme mohli převzít
ocenění družstev za 6. místo v seriálu
těchto běhů. V jednotlivcích Tomáš Kryčfalušij převzal pohár za 3. místo. Skvěle
mu sekundoval Filip Hloušek, když obsadil nepopulární 4. místo. Oba měli mož-

nost vychutnat opojnost vítězství v některém z pohárových závodů.
Teď už jen aby pánbíček dopřál ten, pro
nás lyžaře potřebný, bílý příkrov, abychom se mohli na nadcházející závodní
období dobře připravit.
Vladimír Hušek
vedoucí trenér LO
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Podzimní akce T. J. Sokola Alšovice

Zadní voj o návratu legionářů
do vlasti

- 5. část
(Výňatky z knihy
F. V. Krejčího
„U Sibiřské armády“)

U moře
První podzimní akce nesla
název Sokolský den v pohybu. Konala se 24. září. Pro
páry rodič a dítě byly připraveny atletické disciplíny:
běh, trojskok z místa, hod
plným míčem, hod na cíl.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Zajímavostí byl běhatlon pro žáky starší deseti let,
kterého se nakonec zúčastnila i většina dospělých. Jednalo se o střelbu ze vzduchovky
a běh na dvě stě metrů. Akci
uspořádala Marika Halamová a Lenka Kurfiřtová. Zároveň děkujeme všem, kteří patřili mezi tým
pořadatelů a rozhodčích.
První víkend v říjnu se uskutečnil další
sokolský výlet. V pátek navečer jsme navštívili Peklo u Hlinska. V sobotu jsme si
užili turistiky na Vysočině a v neděli navštívili zámek Nové Hrady. Výletu se
zúčastnilo sedmačtyřicet zájemců a organizátorkou byla Dana Pulíčková. Výlet se
opět vyvedl a máme na co vzpomínat.
16. října pořádal Oddíl orientačního
běhu z Turnova závod. Využil okolí Alšovic a požádal naši jednotu o pronájem sálu
sokolovny a okolní plochy, které sloužily
jako zázemí této akce. Závodu se zúčastnilo sedm set třicet běžců a parkoviště před
sokolovnou bylo zaplněné do posledního
místečka. Sedm našich členů zajišťovalo
službu ve výčepu a v kuchyni.
V říjnu se také konaly dva turnaje. První byl ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo čtrnáct hráčů. Vítězem se stal Matouš
Paldus. Druhý byl v badmintonu. Hrála
se čtyřhra a zápolilo celkem devět dvojic.
Tento turnaj měl premiéru a taky přinesl
spokojenost všem zúčastněným. Prvenství
si odnesli Kateřina Zemanová a Lukáš
Mlej. Na průběh závodu dohlížel hlavní
rozhodčí David Pospíšil. Už se těšíme na
další turnaj, který chystáme o Vánocích.
Jako tradičně se naše děti zúčastnily

závodu sokolské všestrannosti ve Velkých
Hamrech. Letos závodilo devět dětí, z toho
jeden předškolák. Každý soutěžil ve své
kategorii a dětem se podařilo přivézt pět
diplomů.Všem moc děkujeme za reprezentaci naší jednoty. Zároveň děkujeme doprovodu Andree Dubské, Olese Kurfiřtové
a Monice Špidlenové.
A jelikož se blíží svátky vánoční, dovolte nám popřát všem hodně klidných chvil
v době sváteční, pohodu a odpočinek. Do
nového roku 2017 hodně štěstí a zdravého
pohybu.
Se sokolským nazdar
členové výboru T. J. Sokola Alšovice!

Když vlaky s legionáři přijíždějí do
Vladivostoku, je už toto přístavní město
v rukou sovětské vlády. V té době se po
Vladivostoku pohybuje mnoho japonského vojska – podle odhadu je na území
města až k Čitě na dvě stě tisíc vojáků.
Vojensky a hospodářsky na tomto území
rozhodují Japonci a mezi nimi a ruským
obyvatelstvem se rozevírá propast rasové
rozdílnosti hrozící novými konflikty. Legionáři doufají, že budou moci co nejdříve
toto složité ovzduší opustit.
Vlakový přesun tisíců osob přes nesmírnou dálku probíhá pravidelně a bez velkých překážek. Je to úctyhodné dílo komunikace, na němž mají zásluhu dopravní a technické orgány našeho vojska,
ochota ruského železničního personálu,
účinná pomoc amerických ředitelů dráhy
v Charbině a benevolentní přístup Japonců.
Při čekání na lodě zapříčiní složitá politická situace ve Vladivostoku úmrtí dvou
našich mužů, kteří se náhodně pohybovali v blízkosti přestřelky mezi japonskými
a ruskými vojáky. Čekání a nepřetržitá
vyjednávání s Japonci vyvolávají pochybnosti a obavu z toho, zda japonská armáda
nepřipravuje odzbrojení i našich legií, což
by znamenalo krutý boj, jelikož naší legionáři by nikdy a nikomu zbraně nevydali.
Konečně 12. dubna 1920 připlouvá první americká loď Mount Vernon. 14. dubna
Dokončení na str. 12
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Žil mezi námi
Krása kraje našeho Pěnčínska, ležícího na úpatí Podkrkonoší a sahajícího do Českého
ráje, musí oslovit vnímavé duše, žijící mezi námi. Mnozí je známe a uznáváme, ale
možná, že ne všichni. Proto si dovolím v několika částech některé z nich představit.

Vladimír Novotný z Krásné
Nelze nepřipomenout pana
Vladimíra Novotného a jeho
zásluhy o dění v Pěnčíně. Zemřel v roce 2010, ale jeho práce
se nám připomíná téměř na
každém kroku.
Vladimír Novotný se narodil
v roce 1949 v Krásné. Sen stát se
opravářem televizorů se mu z politických
důvodů nesplnil. Vyučil se nástrojářem a
toto řemeslo se určitě podepsalo i na jeho
kutilských schopnostech při zvelebování
rodného domu. Svoji životní lásku nalezl
až ve Velkých Hamrech II (Hamrska), a jak
vzpomíná jeho manželka, docházel za ní
většinou pěšky z Krásné i za tehdejších
krutých zimních měsíců. Po sňatku spolu
žili nějaký čas v Hamrskách a později
v Zásadě. Do rodného domu v Krásné se
vrátil v roce 1983. V době pobytu na
Hamrskách hrál pravidelně v kostele na
varhany při mších či o vánočních svátcích
o půlnoční. V té době zde působil farář
Aleš Jaluška. Ve hraní pokračoval i po
přestěhování do Krásné.
Jeho velikou vášní byla historie našeho
kraje, našeho Pěnčínska. V archivech v Jablonci nad Nisou, Litoměřicích a dalších byl
dobře známým badatelem. Sepsal krásnou
a obsáhlou Pamětní knihu Velkých Hamrů
z úcty k rodnému místu své manželky i
stejně obsáhlou Pamětní knihu Hrubé
Horky, odkud pocházela jeho maminka.
Byl i u znovupřipomenutí života a osudu
doktora Kittela.
Jistě si na titulní straně Zpravodaje obce
Pěnčín povšimnete našeho obecního znaku
– i ten je dílem pana Novotného. Několik
let trvalo, než si tehdejší starosta Richard
Hübel v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky z rukou tehdejšího předsedy Lubomíra Zaorálka převzal povolení
k užívání tohoto znaku a vlajky (také podle návrhu pana Novotného). Schválení
předcházelo dlouhé prověřování heraldickou komisí a oficiálně se oba symboly
používají od roku 2006.
Znak musí mít své náležitosti a musí
vyjadřovat vztah k místu, jež reprezentuje.
Stejně tak je tomu i u znaku Pěnčína. Každý na něm pozná mačkárnu skla, nejvýznamnější obživu našich obyvatel v minulosti. Dvoubarevné provedení podkladu

představuje historické soužití
dvou národností – české a německé – v našem regionu.
Střecha pokrytá břidlicí připomíná dobývání a lámání břidlice – dodnes v lesích nalézáme
řadu jam a zatopených lomů.
Žlutá pec uprostřed domu
znamená vznik jedné z prvních sklářských hutí v kraji v roce 1558 v Huti.
Korálky navlečené na šňůrce – je jich sedm
– jsou vesnicemi našeho Pěnčína. Ani ta
šňůrka není bez významu. Má spojovat
naše vesnice a než začal sklářský a bižuterní průmysl, živilo se naše obyvatelstvo
vedle skromného zemědělství i předením
příze. Pan Novotný je také autorem znaku
obce Dalešice.
Svého času jste možná potkávali pana
Novotného na lesních cestách nebo jste jej
vídali chodit vesnicemi a zaznamenávat
každý i sebemenší objekt. Připravoval
totiž mapu našeho Pěnčína. Po titěrné a
přesné práci vznikla mapa, kterou lze
srovnat s odborným kartografickým dílem. Na ní vidíme názorně rozsah Pěnčína – od černostudničních lesů na severu
až po jižní výspu hluboko pod Bratříkovem. Hranice jednotlivých vesnic jsou
barevně rozlišené. Jsou zde znázorněné
všechny obecní i lesní cesty i cestičky,
významná místa, okresní silnice. Najdete
zde nejen všechny domy, ale i každou
kůlničku či garáž. Každý dům má své
číslo a v podrobném registru pod mapou
je možné se orientovat a nalézt hledaný
objekt. Od doby vypracování mapy byla
postavena řada nových domů, které na
mapě pochopitelně nejsou. Mapa byla
později doplněna a obnovena. Její základ
však stále zůstává.
Přes nemoc, která mu ubírala síly, neustával v aktivitě a poslední prací pana
Novotného bylo podrobné a pečlivé zmapování čtyř hřbitovů – v Krásné, Huti,
Bratříkově a Alšovicích.
Práce odvedené panem Novotným by
zaplnila nejen jeden život. Je na místě mu
dodatečně vyslovit poděkování a uznání.
Děkuji i paní Novotné za pomoc při
přípravě tohoto medailonku.
Jasna Smolková.

Zadní voj o návratu legionářů
do vlasti

- 5. část
Dokončení ze str. 11
přijíždí do Vladivostoku velitel našeho
vojska generál Syrový a zároveň připlouvá
další loď Titan.
Evakuace probíhala v období od 9. 12.
1919 do 30. 11. 1920 ve dvaačtyřiceti transportech. Postupně se vrátilo 67 750 osob, z
toho 56 600 vojáků. Část vojáků se vracela
cestou „kolem světa“ přes území Kanady
do USA a odtud do německých nebo francouzských přístavů. Část odplouvala
„Jižní cestou“ přes Japonsko, Čínu, Indii,
Suezský průplav do Evropy a do italstkého přístavu Terst, dále vlakovými transporty do vlasti.
Až 19. července 1920 připlouvá americká loď LOGAN-USAT (Vojenský transport
Spojených států amerických), která by
měla téměř dva tisíce osob dopravit do
Terstu. Loď byla vyrobena v Irsku v Belfastu v roce 1892, její délka 125 metrů,
šířka kolem 15 metrů (viz foto na předchozí straně).
Z Vladivostoku po zdržení, kdy vinou
lodivoda uvízla v písčitém dně a celý náklad se musel vyložit a opětovně naložit,
vyplula loď 21. 7. a do Terstu doplula 9. 9.
1920. Kromě jiných zařízení měli vojáci na
lodi také tiskárnu a mezi sebou schopné
lidi, kteří zachycovali nejen průběh cesty,
ale i na základě radiotelegramů posílaných
na loď informovali o událostech ve světě.
Každý den během plavby vycházel dvoustránkový časopis nazvaný „Zadní voj – list
33. transportu československého vojska na
USAT Logan.“ Redakce: Bukovský, Hlavatý, Hrbek, Klátik, Inž. Pavel a dr. Picek
(převzato z prvého čísla časopisu).
Na této lodi se vracel i legionář Josef
Prokop z Alšovic. Ve válce byl spolu s dalšími pěti sourozenci a byl jedním ze tří,
kteří se vrátili. Prozíravě dovezl všechna
čísla časopisu Zadní voj, a nejen to. Dovezl mnoho fotografií, časopisy, knihu F. V.
Krejčího. Díky jeho vnukovi panu Josefu
Prokopovi, který mi řadu mateiálů zapůjčil, jsme se mohli alespoň ve zkratce seznámit s autentickým podáním událostí na
Sibiři. Samotných čtyřicet čísel časopisu by
si zasloužilo převyprávět.
Jasna Smolková
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