Mimořádné číslo duben 2008 - ZDARMA
V tomto čísle: úvodní slovo nového starosty l ze zastupitelstva obce l téma dne: výměna na pozici starosty l
X-FAKTOR ve škole l velkokapacitní dojírna koz v Pěnčíně l noví občánci l novinky ze sportu l a další

Prioritou je korektní jednání, respekt a slušnost

Vážení spoluobčané, od vydání březnového zpravodaje obce Pěnčín uplynul jen
krátký čas, a již tu máme další vydání, a to
mimořádné. Vývoj událostí v naší obci
rozhodl o tom, že 31. března 2008 odstoupil z funkce starosty Richard Hübel. Na
tento den byly současně stanoveny volby
nového starosty obce. Dostalo se mi velké
cti, že jsem byl osloven kolegy v naší straně, abych se ucházel o kandidaturu na tuto
funkci. Práce, kterou jsem v současné době
vykonával, byla pro mě natolik zajímavá,
že rozhodnutí odejít a kandidovat na
funkci starosty nebylo vůbec jednoduché.
Stoprocentní rozhodnutí kandidovat padlo
jen několik dnů před samotnou volbou.
Dne 31. 3. 2008 jsem byl zvolen starostou
obce Pěnčín a tím děkuji všem, kteří mě
svým hlasem podpořili. Vím, že laťka je
nastavena hodně vysoko, ale jsem připraven se s tímto úkolem poprat a laťku nejen
udržet, ale pokusit se s týmem spolupracovníků ji zvednout ještě výše.

Chci poděkovat odstoupivšímu starostovi Richardu Hübelovi za jeho práci ve
funkci starosty obce Pěnčín, kterou vykonával devět let. Měl jsem tu čest po celou
tuto dobu s ním spolupracovat jako starosta Sboru dobrovolných hasičů Jistebsko a
druhé volební období jako zastupitel obce.
Velice si jeho práce a pozitivního přístupu
k věcem vážím a doufám, že jako zastupitel bude nadále aktivním způsobem pracovat pro obec. Poděkování mu patří i za
to, že se rozhodl po dobu tří měsíců předávat agendu obce novému starostovi,
aniž by to zákon určoval či nařizoval.
Mohu konstatovat, že ne všude je tento
pozitivní přístup zvykem.
Tento úvodní článek píši po týdnu ve
funkci starosty obce Pěnčín a myslím si, že
by bylo laciné soustřeďovat se na velká
prohlášení a populistická hesla. Prvořadé
je, abychom plynule zajistili činnost našeho
úřadu tak, aby změna neměla negativní
vliv na chod obce. Je mnoho rozpracovaných

akcí jak menšího, tak i většího rozsahu, i
běžných věcí, které je třeba postupně uvádět v život a realizovat. Je nutné pracovat
i na nových projektech, kde musí být výsledkem snažení celého kolektivu (či většiny kolektivu) dotažení do zdárného
konce, aby byly přínosem pro obec a občany. Vítám každou zkušenost a aktivitu
jednotlivých členů zastupitelstva i občanů,
avšak je nutné, aby při řešení těchto úkolů
bylo prioritou pro všechny korektní jednání, respekt a slušnost. V kolektivu spolupracovníků, zastupitelů a zaměstnanců
obecního úřadu se budu snažit preferovat
týmovou práci, která musí být založena na
principu, že každý jedinec je přínosem
svojí individualitou a zkušenostmi.
Vážení spoluobčané, v příštím prázdninovém zpravodaji bych vás již rád
informoval podrobněji o konkrétních
aktuálních aktivitách v naší obci.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi
v posledních dnech vyjadřují důvěru, a
udělám vše proto, abych ji nezklamal.
Přeji vám pohodu a hodně radostných dní
v životě.
Milan Špika, starosta obce
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Usnesení z e zasedání zastupitelstva obce
Pěnčín konaných dne 19. a 31. března 2008
l ZO schvaluje (jednohlasně) plnění usnesení z minulého zasedání s tímto doplněním: rozhodnutím MF ČR ze dne 10. 3.
2008 se částečně promíjí odvod dotace a
penále ve výši 8 915 200 Kč za porušení
rozpočtové kázně – výstavba 14 bytů
Pěnčín 59. Z penále je třeba zaplatit částku
44 800 Kč.
l ZO bere na vědomí rezignaci Richarda
Hübela na funkci starosty obce Pěnčín
k 31. 3. 2008.
l ZO bere na vědomí informaci starosty,
že je k dispozici novému starostovi k předání funkce a agendy obce a úřadu na
dobu nejdéle tří měsíců.
l ZO schvaluje (jednohlasně) termín
mimořádného zastupitelstva obce Pěnčín
s jediným bodem programu – volba
starosty obce – na pondělí 31. 3. 2008 od
17 hodin.
l ZO stanovuje (jednohlasně) termín pro
podání písemných kandidatur na funkci
starosty, nejpozději do 31. 3. 2008 do 14.00
hodin.
l ZO schvaluje (7 zastupitelů pro, 4 se
zdrželi: Kotyzová, Ing. Prokop, Liška,
Niklová) poskytnutí daru odstupujícímu
starostovi Richardu Hübelovi ve výši
pětinásobku měsíčního platu za jeho dlouholetou práci pro obec a pověřuje místostarostu sepsáním darovací smlouvy.
l ZO schvaluje prodloužení veřejné sbírky
na opravu barokního sousoší v Bratříkově
do 31. 12. 2008.
l ZO schvaluje (jednohlasně) změnu
obecní hranice mezi obcí Pěnčín a obcí
Maršovice dle geometrického plánu č.
397–065/2007 pro obec Maršovice a č.
357–065/2007 pro obec Pěnčín (část skladové haly na stpč. 475 v k.ú. Jistebsko
o výměře 5 m2 je umístěna na ppč. 1164
v k.ú. Maršovice a bude přičleněna k ppč.
692/15 v k.ú. Jistebsko).
l ZO bere na vědomí žádosti Tomáše
Blažka a Marka Pěkného na náhradu škody při dopravní nehodě dne 27. 9. 2007
v Huti, která měla být způsobena neexistencí dopravní značky „Dej přednost
v jízdě“.
l ZO neschvaluje (jednohlasně) poskytnutí náhrady škody za dopravní nehodu
v Huti dle usnesení č. 27/2008 – p. Blažek
požaduje náhradu škody ve výši 16 315 Kč
a p. Pěkný ve výši 30 540 Kč.
l ZO bere na vědomí informaci p. Pulíčka
k žádosti o změnu územního plánu obce
Pěnčín pro pozemek pč. 681/1 v k.ú. Jistebsko na umístění fotovoltaické elektrárny o instalovaném příkonu 600 – 800kW.
l ZO schvaluje (jednohlasně) změnu
územního plánu pro pozemek ppč. 681/1
v k.ú. Jistebsko pro výstavbu fotovoltaické
elektrárny.

l ZO schvaluje (jednohlasně) poskytnutí
příspěvku Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, občanskému sdružení, na rok 2008 ve výši 5 000 Kč.
l ZO schvaluje (jednohlasně) poskytnutí
příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Jablonec
n. N., na rok 2008 ve výši 5 000 Kč.
l ZO bere na vědomí zprávu předsedy
finančního výboru p. Ing. Prokopa.
l ZO po projednání ve finančním výboru
obce schvaluje (jednohlasně) změnu –
schodkový rozpočet na rok 2008 (dotace
z Krajského úřadu Libereckého kraje ve
výši 270 000 na koupaliště Huť, byla připsána na účet obce již v roce 2007).
l ZO po projednání ve finančním výboru
obce schvaluje (jednohlasně) rozpočtovou
změnu za rok 2007 – snížení rozpočtu
základní školy o 100 000 Kč (částka byla
čerpána až v roce 2008).
l ZO po projednání ve finančním výboru
obce schvaluje (jednohlasně) vyřazení
částky 4 082 745 Kč z účtu 042 do majetku
obce jako ukončenou akci (vodovod Huť
– Stanovsko).
l ZO po projednání ve finančním výboru
obce schvaluje (jednohlasně) vyřazení
částky 15 544,80 Kč nedohledatelnou do
roku 2005 jako zmařenou investici na
paragrafu 3633 – výstavba a údržba
inženýrských sítí.
l ZO schvaluje (jednohlasně) zásady poskytování z Grantového fondu obce na rok
2008 na údržbu majetku tělovýchovných
organizací v obci: maximální výše příspěvku 50 000 Kč, nutný vlastní podíl žadatele
minimálně 40%, podání žádosti do 30. 4.
2008, schválení žádostí zastupitelstvem
obce do 20. 5. 2008 a předložení vyúčtování akce nejpozději do 30. 11. 2008, včetně
vlastního podílu.
l ZO bere na vědomí informaci místostarosty obce ohledně projektu „Revitalizace
centrální části obce Pěnčín“, který obsahuje zřízení autobusové zastávky Pěnčín –
Dřevěnka a vybudování parku s hřištěm
pro děti.
l ZO schvaluje (8 zastupitelů pro, proti
– Kotyzová, zdržel se – Ing. Halama) podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod na „Revitalizaci centrální
části obce Pěnčín“ a v případě poskytnutí
dotace schvaluje předfinancování projektu
z vlastních prostředků.
l ZO schvaluje (8 zastupitelů pro, zdržel
se – Kotyzová) směnu části pozemků mezi
obcí Pěnčín (ppč. 855/1 v k.ú. Huť) za
stejnou část pozemku manželů Štrynclových a p. Šourka (ppč. 851/1 v k.ú. Huť),
a to v případě realizace projektu „Revitalizace centrální části obce Pěnčín“.

l ZO bere na vědomí žádost na provozování příležitostné brokové střelnice pro
brokové a sportovní účely na ppč. 143/1
v k.ú. Huť – žadatel a provozovatel p.
Josef Kunze.
l ZO schvaluje (jednohlasně) finanční
náhradu za zřízení věcného břemene pro
vrchní vedení ČEZ Distribuce a.s. na pozemku ve vlastnictví obce pč. 855/1 v k.ú.
Huť za cenu 20 000 Kč.
l ZO schvaluje (jednohlasně) nákup nezbytně nutné části pozemku ppč. 1026/1
v k.ú. Alšovice od Jiřího Kováře pro zřízení autobusové zastávky v Alšovicích (směr
Jablonec n. N.) za cenu 50 000 Kč.
lll
Mimořádné zasedání 31. března
– volba nového starosty
l ZO schvaluje (jednohlasně)
• zapisovatele – pí Špiková
• návrhovou komisi – pí Niklová
• ověřovatele zápisu – Ing. Prokop, MUDr.
Lejsková
l ZO volí (jednohlasně) návrhovou a
volební komisi pro volbu starosty obce ve
složení
předseda Luboš Kundera
členové Ing. Emil Halama,
Zdeněk Liška
l ZO schvaluje (jednohlasně) volební řád
pro volbu starosty obce předložený předsedou návrhové a volební komise.
l ZO v souladu s § 84, odst.2, písmeno m)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, na základě
osvědčení návrhovou a volební komisí
(7 hlasů pro, 4 proti) zvolilo starostou obce
Pěnčín pana Milana Špiku.
l ZO bere na vědomí informaci předsedy
finančního výboru, že rozhodnutí zastupitelstva č. 24/2008 ze dne 19. 3. 2008 je
v rozporu s § 75, odst. 4 zákona o obcích.
l ZO schvaluje (jednohlasně) usnesení
z jednání.

Přijďte mezi nás!
Sbor dobrovolných hasičů Bratříkov
hledá nové zájemce do řad hasičů mladších žáků a přípravek. Od měsíce
dubna zahajuje pravidelné cvičení pro
děti ve věkových kategorií 3 – 6 let a
6 - 11 let.
Pokud máte zájem nebo potřebujete
bližší informace, kontaktujte vedoucí
mládeže SDH Bratříkov Kateřinu
Kotyzovou na tel. č.: 773 222 419.
Cvičení bude probíhat v sokolovně
Bratříkov každou středu od 16 hod. do
cca 17.30 hod. V případě hezkého
počasí bude cvičení venku.
Starosta SDH Bratříkov
Šourek Pavel
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Proč nepálit odpady doma?
Domácí kotle a kamna nemají drahá
zařízení na čištění spalin. Množství jedů
vypuštěných do ovzduší tak závisí na tom,
co spalujeme. Při pálení v domácích kamnech nebo na otevřeném ohništi vzniká
mnoho zdraví škodlivých (i rakovinotvorných) látek, dokonce více než v průměrné
spalovně. Ty nejenže otravují vzduch
v okolí vašeho domu, ale ani nedoletí daleko. Pokud máte zahrádku, je pravděpodobné, že s tím, co jste prohnali komínem,
se znovu setkáte na svém talíři. Navíc
mnohé z těchto látek, včetně těch nejhorších, se hromadí v tělesných tkáních – stačí, že se tu a tam nadechneme špinavého
vzduchu, občas polkneme nějaké to
kontaminované sousto a za pár let…
Podle měření SZÚ domácnosti znečišťují ovzduší nejvíce hned po automobilech
– často těmi nejjedovatějšími látkami, jako
jsou arzén či rakovinotvorné polycyklické
aromatické uhlovodíky. Domácí kotelny
přispívají stále větší měrou k nárůstu rakoviny, srdečních i dýchacích onemocnění.
Leckde na venkově je tak čistota ovzduší
stejná nebo i horší než v průmyslových
oblastech Ostravy nebo Karviné.
Nejvíce tak kromě svého okolí poškozujeme sami sebe. Při domácím spalování
odpadů vzniká mnoho toxických látek,
například dioxiny patří mezi nejsilnější
syntetické jedy. Fosgen byl v 1. světové
válce používán jako bojový plyn, ftaláty
jsou podle Světové zdravotnické organizace ještě škodlivější než nechvalně známé
polychlorované bifenyly.
Většinu odpadu je po vytřídění možné
dále využít, případně zlikvidovat šetrně.

Například vytříděné plasty se dají využít
i ve směsi. Lisují se z nich lavičky, zahradní chodníčky, zatravňovací dlaždice,
plotovky, palubky a podobně.
V kamnech nebo na otevřeném ohni je
rozumné pálit jen takové materiály, které
dokonale shoří při dané teplotě spalování
a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví
škodlivé látky. Mezi takové lze počítat
papír, čisté dřevo (bez lepidel, nátěrů a
jiných chemických látek), maximálně uhlí.
Podle zákona o ovzduší je na otevřeném
ohni dovolené používat jako palivo pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné
materiály. V kotlích a kamnech lze podle
tohoto zákona spalovat jen palivo předepsané výrobcem. Pokud pálíte dřevo
v kotli na uhlí, využívá se s horší účinností. Také syrové nebo málo vyschlé dřevo
nejen že špatně hoří, ale spotřebuje se ho
až dvojnásobek oproti suchému a vzniká
více zplodin. V některých kotlích lze kombinovat různá paliva. Při porušení těchto
pravidel riskujete správní řízení a pokutu
až 30 000 Kč.
Snažte se množství odpadů co nejvíce
omezit. Začněte už při nákupu. Ty odpady, které přece jen vzniknou, roztřiďte a
odneste na patřičné místo (kontejner na
tříděný odpad, kompost, sběrna druhotných surovin, u elektroniky a některých
druhů nebezpečného odpadu samotná
prodejna se zpětným odběrem použitého
zboží nebo sběrný dvůr).
Spálením v kamnech se odpadů nezbavíte, tím je vypustíte do ovzduší, odkud
už se nedají uklidit a škodí v širokém
okolí.
Nik.

Vyzýváme
občany

Očkování psů
proti vzteklině

kteří nemají uhrazen poplatek za odpad na I. pololetí 2008, aby tak neprodleně učinili. Splatnost byla do 15.
února 2008. 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
Pokud nezaplatíte za váš komunální
odpad, budeme nuceni nechat vaši
popelnici odvézt. V tom případě od
vás bude požadován poplatek ve výši
450 Kč na osobu trvale žijící za rok a
na OÚ obdržíte pytle.
Nik.

16. května 2008 (pátek)
Jistebsko – u Dělnického domu
od 15,00 hod. do 15,15 hod.
Krásná – u restaurace
od 15,20 hod. do 15,35 hod.
D. Č. Studnice – u zastávky ČSAD
od 15,40 hod. do 15,55 hod.
Huť – u restaurace
od 16,00 hod. do 16,30 hod.
Bratříkov – u požární zbrojnice
od 16,35 hod. do 16,50 hod.
Alšovice – u požární zbrojnice
od 17,00 hod. do 17,30 hod.
Pěnčín – obecní úřad
od 17,40 hod. do 18,00 hod.

NEZAPOMEŇTE:

očkovací průkaz psa.
Poplatek za očkování činí 60 Kč
za jednoho psa.
Van.

1. května 2008 se koná
májová pouť Sv. Josefa
na Krásné v Kittelově
areálu v obci Pěnčín
l 9,30 hod.
Zahájení poutě a přivítání hostů
Výstava – Dary lesa – sponzorovaná
ČSOP a Lesy ČR, ZO ČSOP Armillaria
l 9,40 hod.
Poznávací stezka po Kittelovsku –
zahájení Ing. Vokurka – Kitl s.r.o.
l 10,00 hod.
Vzpomínka na manžele Schejbalovy
– zahájení výstavy Muzeum města
Železného Brodu a Matice děkanství
ŽB, paní Kasalová
l 10,30 hod.
Poutní Mše svatá – celebrovaná generálním vikářem Ms. Havelkou – kostel
Sv. Josefa
l 11,00 – 12, 00 hod.
Divadélko z půdy – Pešánovy krásné
loutky a písničky
l 12,00 – 13, 00 hod.
Taneční orchestr ZUŠ v Železném
Brodě pod vedením R. Müllera ze
Železného Brodu – hraje k poslechu a
k tanci
l 13,00 – 14, 00 hod.
Pešánovy pouťové písně a pohádky
l 14,00 – 14, 30 hod.
Smíšený pěvecký sbor TJ Sokol
Huntířov – národní písně
l 14,30 – 15, 30 hod.
Smíšený pěvecký sbor Janáček –
duchovní a lidové skladby – kostel sv.
Josefa
l 15,30 hod.
Slavnostní pokřtění DVD, následuje
promítání filmu o doktoru Kittelovi
l od 10, 00 hod.
Občerstvení „U hasičů“ – SDH Jistebsko
a v Matičním centru – Fara
l Výletní vláček z Pěnčína – FIPOBEX
s.r.o.
l Autobus na Krásnou bude přistaven
v 9,30 hod. na Malém Náměstí v Železném Brodě (autobusové zastávky:
Těpeře, křižovatka na Bzí, Dupanda,
Alšovice, Pěnčín, Jistebsko) Krásná a
kolem 17 hodin odjede z Krásné zpět
do Železného Brodu.
l Pořadatelé: Matice děkanství železnobrodského, obec Pěnčín, římskokatolická církev, Muzeum města Železný
Brod, ČSOP ARMILLARIA, Kitl s.r.o.
Vstupné do autobusu a na koncerty je
dobrovolné. Věnované peníze budou
použity pro záchranu kostela a fary
na Krásné.
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První velkokapacitní dojírna koz
v České republice bude v Pěnčíně

V Kozí farmě pana Josefa Pulíčka v Pěnčíně je téměř před dokončením nová dojírna, která bude svým rozsahem největší
a technologicky nejmodernější v České
republice.
Zatímco stávající dojírna umožňovala
svou kapacitou podojit najednou čtyřiadvacet koz, nová bude mít stání pro dvakrát čtyřiadvacet zvířat a umožní zároveň
splnit podmínku, aby mohly být odděleně
dojeny ovce od koz.
Kozy a ovce před dojením budou čekat
v nově vybudované „čekárně“, odkud
budou postupně vypouštěné do svých
stání, upravených pro pohodlný přístup.
Obsluha pracuje ze zapuštěného prostoru,

odkud připojují dojicí stroje na vemena
koz či ovcí. Celý proces je ve formě jakési
„linky“ – na jednom konci budou přicházet
nové kusy a ze druhého odcházet odděleným prostorem podojené kusy. V současné době je na farmě chováno čtyři stovky
koz a dvě stě ovcí včetně nových přírůstků.
Výstavbu zajišťuje společnost FARMTECH, která má zkušenost se zaváděním
stejného provozu na Slovensku. Dojírna
bude splňovat veškeré náročné předpisy i
požadavky Evropské Unie.
Celá akce se může uskutečnit díky iniciativě pana Pulíčka, kterému se podařilo
získat finanční prostředky prostřednictvím
SZIF z Evropského fondu.
Sm

Píše se rok 2008
Připomeňme si v širším rozhledu
osmičkové roky minulého století.

1908

Obstrukce německých poslanců mařících
jednání českého zemského sněmu vyvrcholila v říjnu bitkou poslanců, která vyvolala pouliční srážky. V Praze byl dva
týdny vyhlášen výjimečný stav.

1918

Světová válka skončila porážkou a pádem
císařského Německa a habsburského Rakousko–Uherska. Stála přes osm milionů
životů. Jejím výsledkem byl kromě jiného
vznik několika nových států. Česká politika se během roku 1918 plně ztotožnila
s ideou samostatného Československa.
Samostatnost byla oficiálně vyhlášena
28. října v Praze, slovenská politika se s ní
ztotožnila deklarací z 30. října.

1928

Patnáct států – mezi nimi i ČSR – podepsalo pakt vylučující válku jako prostředek
mezinárodní politiky.
Alexander Fleming vynalezl penicilin,
uplatněný hlavně za druhé světové
války.

1938

Německo obsadilo Rakousko a začlenilo
je do Říše, stupňovalo politický nápor
proti Československu. Československo
ztratilo pohraniční území. President Beneš
odstoupil, v pořadí třetí hlavou státu se stal
Emil Hácha. K vlastní okupaci ČeskoSlovenska došlo v březnu roku 1939.

1948

Nové přírustky.

Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci
lidských práv. Na území Palestiny vznikl
stát Izrael, který se vzápětí dostal do války
se čtyřmi arabskými státy. V Československu došlo ke komunistickému převratu,
KSČ začala vytvářet totalitní režim. Prezident Beneš odstoupil a nedlouho poté
zemřel. Novým prezidentem se stal
Klement Gottwald.

1958

Ve Spojených státech byl sestaven první
čip – integrovaný obvod. Miniaturizace
v následujících letech zásadně ovlivnila
výpočetní techniku a další elektronické
obory.
Vedení KSČ začalo přijímat rezoluce o reorganizaci hospodářství, při níž měla být
poskytnuta větší pravomoc podnikům.

1968

Projekt nové dojírny.

Ve Spojených státech byl zavražděn vůdce protirasistického hnutí M. L. King.
Vedení KSČ se ujali reformátoři, prvním
tajemníkem strany se stal Alexander
Dubček, prezidentem byl zvolen Ludvík
Svoboda. Proti demokratizačnímu vývoji
zasáhly armády pěti států Varšavské
smlouvy. Československo začala okupovat Sovětská armáda.
Pokračování na str. 7

Pěnčínský zpravodaj / 4

téma dne...

Malé zamyšlení aneb bývalý starosta se loučí
Posledním březnem roku 2008 skončila
další etapa mé práce pro obec Pěnčín.
Nadále budu pro obec pracovat jako zastupitel, tak, jak jsem to začal již v roce
1992. V lednu 1997 jsem byl zvolen místostarostou obce a měl jsem možnost téměř
dva roky pracovat po boku paní starostky
Vladimíry Paldusové, které si dodnes velmi vážím a děkuji jí za to, že mi vytvořila
podmínky pro moji další práci.
Ve volbách na sklonku roku 1998 jsem
byl zvolen starostou obce. Už v té době
jsem věděl, že práce pro obec není prací
jako každá jiná, ale je určitým posláním.
Starostou totiž člověk není jen po dobu
osmi hodin práce na úřadě, nebo snad po
dobu úředních dnů obecního úřadu. Starostou je člověk neustále, tedy dvacet
čtyři hodin denně. Moje první volební
období ve funkci bylo zřejmě tím nejzásadnějším, neboť se podařilo stabilizovat
rozpočty, naučit se žít s vysokým úvěrem
na školu, který byl pro naše děti velmi
potřebný, ale také obdobím, kdy se občané
začali pomalu učit zajímat se o dění v obci.
Druhé období v letech 2002 – 2006 bylo
pokračováním započatého. Ukázalo se
nám, že je třeba větší zapojení veřejnosti
do rozhodování obce, ale také skutečnost,
že funkce zastupitele není pouze pravidelná účast na jednáních zastupitelstva.
Každý dnes vidí, že je třeba opravdu aktivního přístupu každého, komu není osud
obce lhostejný.
Třetí volební období, které mělo být pro
mě obdobím posledním, skončilo dříve
díky skutečnosti, která hýbala děním
v obci v posledních měsících a myslím, že
již bylo vše řádně vysvětleno. Výsledek,
zkušenost? Není třeba tolik nastavovat
tvář nebo pokládat „život“ v zájmu obce.
Situace má vždy více řešení a je na nás,
jaké zvolíme. A já bohužel nezvolil dobré
řešení.
Nebudu zde vyzdvihovat, co vše se
povedlo, ale ani to, co se nepovedlo. Každému z nás, ať již dělá cokoli, se někdy
daří a někdy ne. Jen jednou v životě se mi
stalo, že někdo veřejně prohlásil, že pracuje dobře a chyby nedělá. Je to opravdu
jen výjimka, která potvrzuje pravidlo, že
chybu občas udělá každý. Jaká je vaše
zkušenost? Napište svůj názor či pocit,
určitě bude čtenáře obecního zpravodaje
zajímat.
Druhá věc, nad kterou se chci zamyslet,
je skutečnost, že čím dál více lidí kolem
má tendenci soudit druhé, tedy i mě. Ano,
mám za sebou soud, který jako jediný
může opravdu někoho soudit. Já měl tu
čest na vlastní kůži poznat, že existuje
nezávislý soud, byť kolem sebe slyším
neustále pouze opak. Myslím si, že žádný
případ nelze porovnávat s jiným, byť

velmi podobným. Každý z nás má svůj
osud. Udělal jsem chybu a nesu za ni odpovědnost. Každý, kdo má neustálé tendence soudit druhé, by se měl nejprve
podívat sám na sebe. Ne nadarmo se v bibli píše: „Jsi-li bez viny, hoď kamenem“.
Podíváme-li se každý kolem sebe, soudí
nebo mají tendenci to dělat ti, kteří své
chyby zřejmě nevidí, ale spíše vidět nechtějí. Škoda. Já se s tím se svojí čerstvou
zkušeností vypořádat dovedu, ale co oni
sami?
Dovolím si malý úryvek od spisovatele
Bardona:
„Každý člověk musí jít cestou sám, nikdo za
něho nemůže vykonat tuto práci. Na zemi má
každý člověk dva učitele. Za prvé sám sebe a
za druhé osud. Co člověk nedosáhne vlastní
pílí, cvičením, – odříkáním atd. –, bolestí a
utrpením, je mu nastoleno osudem osudovými
ranami a zklamáním. Život je školou a nikoliv
rumištěm. Vždy znovu přijde člověk na tuto
zem, aby se učil, vyvíjel a zdokonaloval. Dobro
ho může těšit, zlo ho ponaučí, ale nikdy nesmí
svěsit hlavu, neboť nic se na tomto světě neděje bezdůvodně, vše, co se mu přihodí, děje se
právem a v pravý čas. Jen na člověku samotném
záleží, zdali čelí statečně všem příhodám,
z nichž dokáže čerpat bohaté poznatky pro svůj
vývin“.
Těšme se z toho, že můžeme žít právě
na tomto místě, v této obci. Neporovnávejme se s druhými, jděme vlastní cestou.
Naše obec nakonec není s žádnou jinou
obcí porovnatelná. Je hodně obcí, které
mají několik částí, třeba i jako my – sedm.
Není ale žádná, která je má tak vzájemně
rovnoprávné, jako ta naše. Co se totiž určitě povedlo je to, že se smazaly rozdíly
mezi osadami, každá z nich má své jedinečné místo v rámci celku. Dělá se to, co
nám finanční možnosti dovolí, a to tam,
kde to je právě potřeba.
Jsme také obcí, kterou navštívil prezident republiky a která získala třetí místo
na světové soutěži měst a obcí „Kde se
dobře žije“ v roce 2004.
Važme si toho, že máme v obci šikovné
podnikatele a živnostníky. Bylo mi ctí, že
jsem s některými mohl spolupracovat. Za
všechny si dovolím jmenovat Fipobex–
výletní areál a kozí farmu Pěnčín a KZS
Jistebsko – Josef Kunze.
Važme si toho, že nám v obci velmi
dobře funguje školství a zdravotnictví.
Děkuji za skvělou spolupráci ředitelkám
Milušce Halamové a Marcele Ulrichové,
respektive Hance Hornové. Nesmím zapomenout ani na školní jídelnu vedenou
Janou Dymlovou. Za zdravotní péči je
třeba poděkovat naší paní doktorce Jarmile Lejskové i sestřičce Jarušce Stránské, ale
také dětské lékařce Jarmile Kotowské i
celému zubnímu oddělení.

Nesmím zapomenout a děkuji také
dobrovolným hasičům v Jistebsku, Huti,
Bratříkově i Pěnčíně. Stejně tak tělovýchovným jednotám v Alšovicích, Bratříkově, Jistebsku a Huti, pěnčínským i jistebským fotbalistům, bratříkovským stolním
tenistům i Mysliveckému sdružení Březí.
Važme si také toho, že máme tu čest být
obcí, ve které se narodil doktor Eleazar
Kittel. Další budoucnost nám ukáže, jaký
to byl člověk a co nám zde zanechal. V této
souvislosti děkuji za pomoc a spolupráci
Římskokatolické farnosti Krásná – všem
minulým i současným panům farářům. Za
Matici děkanství Železnobrodského především paní Zdeňce Rákosové a nesmím
samozřejmě zapomenout ani na vzácného
člověka, pana architekta Gejzu Šrámka,
který veškerý svůj čas a um zasvěcuje
„stavební“ práci pro naši obec. Rád děkuji i panu Vladimíru Novotnému z Krásné
a paní kronikářce Janušce Smolkové za
mapování historie celé obce a okolí.
Jelikož děkování není nikdy dost, děkuji ještě jednou všem, kteří mě při práci
starosty doprovázeli a podporovali. Zejména paní Vladimíře Paldusové, Olince
Suché, Alence Dubské, Dáše Špikové,
Alence Vaníčkové, Stanislavu Mrázkovi a
Petře Nikodýmové.
Ze všeho nejvíce však děkuji své ženě
Hance a dceři Magdaléně. Jen ti všichni
nejbližší totiž dovedou pochopit a poznat,
co práce starosty opravdu obnáší.
Velmi děkuji novému starostovi Milanovi Špikovi za statečnost, s níž se pustil
do „boje“. Bude mi ctí pomoci mu v začátcích vytvořit podmínky pro jeho další,
nesnadnou, ale záslužnou práci pro naši
obec.
Vám občanům obce přeji vše dobré. Ať
se splní vaše sny a nastanou jen krásné
dny.
Richard Hübel

Mateřská škola děkuje

Chtěli bychom tímto způsobem poděkovat
panu Richardu Hübelovi za vše, co vykonal pro naši Mateřskou školu v Pěnčíně. Jeho zásluhou
mají děti ve školce
nově vybavené umývárny, nábytek, podlahové krytiny v hernách,
altán na zahradě. Byly
zvětšeny prostory školní
jídelny a zmodernizována kuchyň a výdejna. Celá budova má nová okna, žaluzie a
dveře.
Děkujeme vždy za jeho citlivý a kladný
přístup k řešení všech našich problémů.
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... a co nás čeká dál?
Ve středu 31. března 2008 na mimořádném zastupitelstvu byl zvolen nový starosta obce. I když, jak víte, byla to změna,
kterou si vyžádala situace. Myslím si, že
pan Milan Špika bude dobrým starostou
naší obce. Ačkoliv vstupuje do rozbouřené
atmosféry.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat, dnes
už bývalému, starostovi Richardu Hübelovi za všechnu práci, kterou jako místostarosta a potom i starosta Pěnčínské obce
vykonal. Jak už bylo řečeno, kdo chce vidět, vidí, kdo nechce, ten se přesvědčit
nedá. Možná až s odstupem času, když
opadnou emoce, bude jeho práce pro Pěnčín viděna objektivně. Ale ať už toto hodnocení po čase bude jakékoli, nechal při
práci pro obec kus svého života, a tím i
vlastní já. Nechci se vracet zpět k důvodům, pro které musel funkci opustit, byla
to věc i mediálně tisíckrát omílaná a nevěřím, že by byl občan Pěnčína, který by to
nesledoval. Možná, že jeho působení na
obci bylo až moc nadčasové, možná za
několik let by se na jeho vize i dnešní odpůrci koukali jinak, ale to je jen kdyby a
nemá cenu se tím zaobírat. Ano, byl jsem
jedním z těch, se kterými měl pan Hübel
velmi podobné názory, jakým směrem by
se obec měla ubírat. I když byly věci, na
které jsme měli rozdílné názory, tak právě
nad rozdílnými stanovisky jsme dokázali
věcně diskutovat. Nestydím se za to, že
jsme byli na jedné lodi a i já jsem několikráte proto čelil kritice. Proto i dnes děkuji za spolupráci, z které jsem se mnoho
naučil a poučil.
Novému starostovi přeji nejvíce pevné
nervy a hodně nadhledu v jeho budoucí
práci. Snad se do našeho jednání vrátí
trocha slušnosti, nebudou se rozdávat rány
pod pás a budeme mít všichni zájem o stálé vylepšování naší obce. Bude to nutné,
protože jen z rozpočtu není obec schopna
pokrýt investiční akce, které naše obec
potřebuje pro lepší život na Pěnčínsku.
Zastupitelstvo bude muset projednat řadu
žádostí o dotace z ústředních institucí.
Určitě se tyto návrhy budou lépe projednávat, byť na ně budou rozdílné názory, v konstruktivní atmosféře a ne v konfrontačním prostředí, které panovalo na
jednáních v uplynulých měsících. Nový
starosta Milan Špika k takové spolupráci
vyzval a jasně deklaroval svoji připravenost k takovému jednání. Je na nás všech
zastupitelích, jestli tuto výzvu přijmeme,
nebo nikoliv. Je na nás, zastupitelích, abychom odložili výpady, alibismus a začali
korektně jednat. Jednat se vší vážností a
odpovědností, se kterou jsme se od vás
občanů nechali zvolit. Neboť to budete
opět vy, kteří nám za naši práci na konci
volebního období vystavíte vysvědčení. A

my toto hodnocení budeme muset respektovat. Věřím, že valná většina zastupitelů
má o práci v zastupitelstvu seriózní zájem.
A tak doufám, že na konečném vysvědčení u vás občanů nepropadneme.
Kundera Luboš, zastupitel

Vyjádření k zasedáním
zastupitelstva

Jako mnohaletá členka zastupitelstva
cítím potřebu se vyjádřit k současné situaci na jednáních zastupitelstva. Dřívější
poklidná zasedání jsou ta tam. Nedocházelo k větším střetům, menšina se disciplinovaně podřizovala většině a nikdo se na
druhého nezlobil, že hlasoval jinak. Občanů chodilo na zasedání málo a většinou
pouze proto, že si přišli poslechnout, jak
se postaví zastupitelstvo k podané žádosti nebo k vyřešení jejich problémů. K velkému obratu došlo až po posledních volbách, kdy došlo k nadpoloviční výměně
zastupitelů. Najednou začala být zasedání
rušná až výbušná. V podstatě došlo k přenesení hašteření z parlamentu na místní
úroveň a k obratu v návštěvnosti občanů
na jednotlivých zasedáních. Což je velmi
pozitivní jev.
Nedá se oddiskutovat, že nastal rychlý
rozvoj obce, na kterém má velký podíl
exstarosta Hübel. Nutno si však přiznat,
že také docházelo i k chybám, které jsme
v zastupitelstvu neodhalili a z toho vznikly později peněžní sankce. V případě, že
by byly přesně dodrženy podmínky vyplývající z projektů, nemusely by vzniknout zbytečné finanční ztráty. Musím se
zastat ing. Prokopa, který často zasáhne do
jednání zastupitelstva jako blesk z čistého
nebe, ale ne neoprávněně. Jako předseda
finančního výboru si je vědom povinností
informovat zastupitelstvo o využívání finančních prostředků. Tyto prostředky jsou
všech občanů obce a zastupitelstvo s nimi
musí zacházet jako zodpovědný hospodář.
Domnívám se, že finanční výbor se může
fundovaně vyjadřovat k hospodaření,
sestavování rozpočtů obce a jejich naplňování. Podle mého mínění by měl nový
starosta, pokud chce mít finanční věci
v pořádku, využít závěrů finančního
výboru a tím předcházet tomu, aby se
neopakovaly problémy z dřívějška.
Nakonec se chci vyjádřit ke schůzkám
zastupitelů z kandidátky ODS před jednáními zastupitelstva. Nelíbí se mi to. Pokud
se na nich dojednává, jak budou společně
hlasovat a co si případně prosadí jako
většina, pak nás pět ostatních by nemuselo na zastupitelstvo chodit. Připadá mi to
jako z dob socialismu, kdy se prosazovala
jednotná linie. Nebo se snad mýlím?
Niklová Lada, zastupitelka za KSČM

Autor obrázku: P. Linhart

Poděkování

Každý člověk má v sobě zakódované
určité vlastnosti, ať už dobré, či špatné, ale
v každém něco je. Pokud ty špatné převažují nad dobrými, tak člověk není ani
schopen pochopit, co je slušnost, takt,
obětavost a schopnost vcítit se do druhého.
Zákony a paragrafy, které nás nutí jednat
určitým způsobem jsou ne vždy jenom
správné. Některé z nich jsou bez zdravého
rozumu a nemusí se shodovat s naším
vlastním úsudkem. Proto mě velmi pobouřilo jednání zastupitelstva naší obce na
veřejném zasedání, kde hlavním bodem
byla volba nového starosty.
Jako občan této obce chci ještě dodatečně poděkovat bývalému starostovi za vše,
co pro obec udělal. Určitě to nebyla „procházka růžovým sadem“, obzvláště,
mohu-li pozorovat napětí a nesourodost
kolektivu, který jej obklopoval.
Pánové a dámy, byli jste zvoleni občany
této obce s přesvědčením, že vaše práce a
vše, co s tím souvisí, se bude dít v zájmu
obce. Proto vás prosím, sjednoťte se, přestaňte vše zpolitizovávat, chovejte se
slušně a naučte se spolu komunikovat
v mezích slušnosti.
Mez slušnosti je i to, že když chci někomu poděkovat a ocenit jeho práci darem,
nepotřebuji k tomu právníka. Jestliže někdo potřebuje polemizovat nad tím, obdarovat či neobdarovat, poděkovat či nepoděkovat, nejedná se zde o slušnost, ale
spíše o špatnou lidskou vlastnost zvanou
závist a nepřejícnost.
V takovém případě nepotřebujete právníka, ale spíše psychologa, který by se ve
vás pokusil opět probudit kladné lidské
vlastnosti, jako je smysl pro kolektiv, společné úsilí, prospěch a ve vašem případě,
pro prospěch naší obce.
Večerníková Mária, Alšovice
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Píše se rok 2008

Školní soutěž X-FAKTOR má svého vítěze

Pokračování ze str. 4

1978

Polský kardinál Karol Wojtyla se jako Jan
Pavel II. stal prvním papežem pocházejícím z východního bloku.
Narodilo se první dítě ze zkumavky. Na
sovětské kosmické lodi Sojuz 28 vzlétl do
vesmíru československý kosmonaut Vladimír Remek. V ČSSR byla reformována
školská soustava.

1988

Československý premiér Lubomír Štrougal odstoupil, nahradil ho Ladislav Adamec, který se ale také zanedlouho dostal
do sporů s jakešovským vedením KSČ.
V prosinci se na pražském Žižkovském
náměstí konala povolená demonstrace, na
které promluvil Václav Havel.

1998

V Kosovu zahájili muslimští Albánci boj
za nezávislost země a její odtržení od
Srbské republiky.
Václav Havel byl po druhé zvolen prezidentem republiky. Část poslanců a členů
ODS stranu opustila a založila Unii svobody. V parlamentních volbách zvítězila
sociální demokracie. Její předseda Miloš
Zeman sestavil menšinovou sociálně demokratickou vládu. Bylo to možné jen na
základě specifické dohody s ODS, nazývané „opoziční smlouvou“
Čeští hokejisté v Naganu vyhráli „turnaj
století“ a získali zlaté medaile.
Sm

TJ SOKOL Jistebsko
vyhlašuje výběrové řízení
na místo správce
sokolovny spojené
s užíváním bytu
v sokolovně v Jistebsku.
Žádosti se stručným životopisem a nabídkou zasílejte
do 31. května 2008 na adresu
Jaromír Kudera, Jistebsko 78,
468 21 p. Bratříkov.
Obálku označte – Výběrové
řízení – správce sokolovny

Dne 2. 4. 2008 se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Pěnčín soutěž X FAKTOR. Byla
pokračováním loňské soutěže Škola hledá
Superstar. Na přípravě a výzdobě pracoval
desetičlenný kolektiv žáků 8. a 9. třídy.
Technicky byla akce zabezpečena na
vysoké úrovni, ozvučení, akustika i promítání výsledku se uskutečňovalo prostřednictvím počítačové techniky. Výzdoba byla připravena velmi progresivně,
děvčata z 9. třídy namalovala dvacet sgrafit, které byly ozdobou tělocvičny.
Do samotné soutěže se přihlásilo devatenáct soutěžících. Zpívalo se naživo i na
playback, tančilo se, hrálo se na hudební
nástroje, no prostě každý se snažil podat
co nejlepší výkon. Jedenáct jednotlivých
vystoupení hodnotila osmičlenná porota,
skládající ze dvou zástupců každé třídy
druhého stupně. Bodovali od jedné do
deseti. I obecenstvo se zúčastnilo hlasování, svůj hlas prostřednictvím svého podpisu mohl každý divák udělit pouze jednomu soutěžícímu. Nebudu vás napínat,
nejvíce hlasů a první cenu, finanční částku
pět set korun, získal Matěj Dotřel (viz foto
vpravo). I ostatní soutěžící a členové
organizačního týmu byli odměněni.
Akce se zdařila, obecenstvo odcházelo
s úsměvem a nám nezbývá, než všem
poděkovat za účast a začít připravovat
další ročník.
Mgr. Zůbková Viera
Inzerce

Odměna 1000 Kč!

Vážení občané obce Pěnčín, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Jak jistě mnozí
víte, někdo mi odcizil ze vchodu do prodejny potravin Pěnčín 29, „Dřevěnka“, dva
kusy nerezového zábradlí. První v loňském roce a nyní ke konci března i druhé.
Myslím si, že ho má někdo připevněné v koupelně u bazénu… Proto nabízím
odměnu 1000 korun českých za informace vedoucí k dopadení pachatele nebo
nalezení dvou kusů nerezového zábradlí.
Pavel Šourek, Dřevěnka

Autorka obrázku: L. Rybáková, VII. tř.
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Honzík

V pátek odpoledne maminka přivedla
Honzíka ze školy a šla nakupovat. Protože
také tatínek ještě nebyl doma, dostal jsem
za úkol Honzíka hlídat. Vy byste z toho
nebyli také moc nadšení a kromě toho
spíše uhlídáte pytel blech než našeho zlobivého Honzíka. Četl jsem si pěknou novou knížku, totiž byla přímo napínavá.
Když tu se najednou dostal Honzík do
ráže. Nasadil si indiánskou čelenku a
s válečným pokřikem se na mě vrhl. Vší
silou se snažil stáhnout mě z gauče. Prudce jsem se po něm ohnal. Honzík divoce
uskočil a vrazil do židle. Ozval se řinkot
skla a Honzíkův výkřik. ,,Co se stalo?“ ptal
jsem se. Převržená židle prorazila skleněnou výplň dveří. Zděšeně jsem vyskočil.
Všude byly střepy, ale malý Indián byl
naštěstí celý. Nebyl jsem s tím právě nadšen, ale přesto jsem byl šťasten, že se
Honzíkovi nic nestalo. Rychle jsem všechno uklidil. Věděl jsem, že se budu muset
nadlouho rozloučit s kapesným, ale
nevěděl jsem, jak zaplatit rozbité dveře.
Nakonec je zaplatila maminka.
Pavlína Suchá, 6. třída

Promiň

Promiň, mami, že jsem zlobil,
promiň, že jsem ti tak lhal,
už bych nikdy v mém životě,
pětistovku nestříhal!!!
Promiň, tati, že jsem zlobil,
promiň, že jsem ti tak lhal,
měl jsem na to dobrý důvod,
o známkách ti neříkal.
O té pětce v mé žákovské,
a písemce z matiky,
nakonec i ze zemáku,
z česáku a matiky.
Ani máma ani ty,
neměli jste potuchy,
jaké hrozné známky,
jsou na začátku sedmé stránky.
Promiň, mami, že jsem zlobil,
Promiň, tati, že jsem ti tak lhal,
už bych nikdy mém životě,
nic podobného nespáchal.
Jan Lejsek 8. třída

Život

Život je jen sen a pohádka,
a taky velká hrátka,
žiješ proto, abys miloval,
a ze svého srdce sliboval.
Žij svůj život v pohodě,
a ne ve velké dohodě,
nepůjčuj a nesázej,
a po nikom nic neházej.
Měj rád život svůj, a ty zas zase ten svůj,
máš jen jeden, a rozmysli si ho předem.
Nezastavuj ho zbytečně,
a měj ho rád všetečně,
dávej mu plno lásky,
a (ne) poslouchej přitom hlásky.
Važ, si ho važ, jenom jeden máš.
Kamila Hlavatá, 6. třída

Adam Šíma

Láska a Přátelství (úvaha)
Co je to přátelství a kde se nachází? A
proč po určité době vnímáme i něco víc?
K čemu vlastně tyto věci jsou? Kdyby byl
svět ideální, přátelství by přece nebylo
potřebné, není tomu tak?
V dnešní době na sebe ovšem nejsou lidé
tací, jako dříve. Tehdy byl každý sedlák a
selka k sobě napevno spojeni, nemohli si
tu pravou lásku vůbec vybrat.
A jak je tomu dnes? Dnes je to nejprve
kamarádství, poté něco více, nadšení
ovšem brzy opadne a ani to vzájemné
přátelství už nelze znovu obnovit. Čím to
je? Proč se mezi námi vždy objeví někdo,
někdo závistivý, pomstychtivý. Proč vlastně přibývá lidí, kteří se se sebou nadále
nemohou ani vidět, ani cítit? Nebylo to
tehdy přece jen lepší? Každý každého znal,
všichni na tom byli stejně, nikdo si nebyl
lhostejný.
Vezměte si třeba panelák, dokonalá

„králíkárna“, jaká by zde mohla být symbióza obyvatelstva? Ale někdy se i ta
zvířata chovají lépe než lidé. Jedna paní
pomlouvá souseda, že prý svedl tu slečnu
odvedle, co se asi u něj v bytě právě odehrává? A kolik je té slečně vlastně let? Je
to láska, kamarádství anebo jen chvilkové
uspokojení? Vznikají drby, první rozepře.
A to chudák pán doposud s paní vycházel
na jedničku. Žehlil jí prádlo, vařil večeři,
inu asi si od něj slibovala více než muže
v domácnosti. A tahle mladá studentka
pro ni asi byla posledním hřebíčkem do
konce kamarádství.
Konec přátelství, začátek nenávisti na
straně první, nový objev a naděje k navázání vztahu na straně druhé. A je tedy
přátelství v dnešní době pouze krátkodobou záležitostí? A co teprve láska? Záleží
na každém z nás, jak, co a s kým budeme
prožívat.
Pavel Drofa, IX.třída
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Výsledky soutěží ve stolním tenisu

Konečná tabulka sezóny 2007/2008 – Liberecká divize

družstvo
zápasy výhry remizy prohry
SKST Liberec D
22
21
1
0
Loko Česká Lípa A
22
18
1
3
Jiskra Raspenava A
22
17
0
5
SKST Liberec E
22
16
1
5
Jiskra Nový Bor A
22
15
3
4
Sokol Semily A
22
7
5
10
Jiskra Tanvald A
22
7
4
11
Bižuterie Jablonec n.N. C
22
5
4
13
TTC Jablonné v Podj. A
22
5
2
15
Sokol Bratříkov A
22
4
3
15
Sokol Železný Brod A
22
1
5
16
SKST Cvikov
22
1
1
20

kont.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

score
219 : 84
204 : 110
194 : 106
194 : 120
192 : 123
158 : 171
147 : 185
148 : 194
125 : 199
128 : 195
115 : 213
93 : 217

Konečná tabulka sezóny 2007/2008 – OP I

Bižuterie Jablonec n.N. E
Sokol ŽBS Železný Brod B
SK Břízky A
Spartak Rychnov B
Spartak Rychnov A
SK Jiřetín A
Autobrzdy Jablonec n.N.
Bižuterie Jablonec n.N. F
Sokol ŽBS Železný Brod C
Sokol Loužnice A
Sokol Bratříkov C
Jiskra Tanvald C
Sokol Mukařov B - turbo
Sokol Bratříkov B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
18
15
17
17
16
12
10
9
9
9
3
3
3

1
4
7
2
2
2
5
5
3
3
2
3
2
1

5
4
4
7
7
8
9
11
14
14
15
20
21
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

293
296
280
273
277
268
255
257
210
203
211
168
122
163

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

175
172
188
195
191
200
213
211
258
265
257
300
346
305

Konečná tabulka sezóny 2007/2008 – OP II

Sokol Koberovy
SK Břízky B
Spartak Rychnov C
Jiskra Tanvald D
SK Jiřetín B
Sokol Bratříkov D
Sokol Loužnice B
Jiskra Tanvald E
SK Břízky C
Sokol Jílové
Bižuterie Jablonec n.N. G
Jiskra Tanvald F

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
18
17
16
14
11
10
6
6
4
2
1

body
65
59
56
55
55
41
40
36
34
33
29
25
67
66
63
62
62
60
55
51
47
47
46
35
34
33

2
0
0
316 : 80
64
3
1
0
312 : 84
61
0
5
0
281 : 115
56
1
5
0
297 : 99
55
2
6
0
257 : 139
52
2
9
0
236 : 160
46
1
11
0
193 : 203
43
1
15
0
117 : 279
35
0
16
0
144 : 252
34
1
17
0
115 : 281
31
1
18
1
60 : 336
26
0
21
0
48 : 348
24
Pavel Šourek, jednatel TJ SOKOL Bratříkov

Autorka koláže: M. Votočková, VII. třída

TJ SOKOL Alšovice
– turistický oddíl

pořádá
v sobotu 26. dubna
XXXIV. ročník dálkového
a turistického pochodu

Krajem českých
sklářů
Prezentace účastníků v sokolovně
Alšovice
start 50 km
6,00 – 8,00 hod.
start ostatní trasy 6,30 – 10,00 hod.
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 km – dle mapy
Startovné 30 Kč, 5 km – dospělí, děti
zdarma
Ubytování ve vlastních spacích pytlích, poplatek 30 Kč/noc, nutný OP
Stravování: Po celou dobu pochodu
je zajištěno občerstvení – kuchyně a
výčep v sokolovně Alšovice, na kontrolách drobné občerstvení, udírna
tradičně na kontrole v Návarově.
Doprava: Autobusové spojení – linka
530090 Jablonec n.N. – Žel. Brod
Odjezdy z Železného Brodu – 7,14
hod., 9,14 hod.
Odjezdy z Jablonce n.N. – 6,10 hod.,
8,10 hod.
Pochod se koná za každého počasí!
Každý účastník jde, popřípadě jede na
vlastní nebezpečí!
Doporučujeme mapy č. 19 (Český ráj)
a 20 – 21 (Jizerské hory)
Další informace poskytují:
J. Pulíček, Alšovice, tel. 483 397 464,
+420 723 063 414
D. Pulíčková, Alšovice,
tel. 483 368 400, +720 602 345 402
e-mail: pulicek@volny.cz
www.turistickyoddil-alsovice.eu
Po dobu pochodu je možné zhlédnout
v sokolovně Alšovice praktické ukázky
výroby skleněných figurek –
studentky Střední školy řemesel a
služeb, Jablonec nad Nisou.
redakce
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5. dubna 2008 jsme slavnostně uvítali do života nové občánky

Agáta Růžičková – Bratříkov, Tom Zappe – Jistebsko, David Tichý – Krásná, Petr Horna – Bratříkov, Lucie Antonínová – Krásná,
Leona Hujerová – Dolní Černá Studnice, Hana Zelinková – Huť, Lenka Mastníková – Alšovice, Viola Annabella Kubínová – Jistebsko.
Přejeme všem, i těm, kteří se na vítání občánků nedostavili, hodně lásky, radosti, zdraví, štěstí a trpělivosti.
Každý člověk může být úžasný … protože
každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje universitní titul. Nemusí
ani zvládat shody podmětu s přísudkem.
Jediné, co potřebujeme, je laskavé srdce.
Duši zrozenou z lásky.
Největší úspěch nespočívá v tom nikdy
neupadnout, nýbrž v tom po každém pádu
opět vstát.
Vince Lomberdi

Poděkování

OÚ Pěnčín děkuje paní ředitelce Hance Hornové a dětem z Mateřské školy
v Pěnčíně za výtvarné dárečky pro
naše malé občánky a pěkné vystoupení. (Na fotografii Radek Votoček,
Štěpánka Vélová, Ondřej Brožek, Petr
Pešek, Daniela Daničková, Karel
Zasche.)
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