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TJ Sokol Skuhrov

Pošta Bratříkov

ZŠ Pěnčín

TJ Sokol Alšovice

MŠ Pěnčín

Přílohy: Kraj

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, není tomu tak dlouho, co
skončily mrazy, a jako mávnutím kouzelného
proutku nastává jaro. Období, kdy se vše
probouzí. Ptáci začínají zpívat své veselé
písničky, jarní květiny vykukují jako periskopy
a údolí Žernovníka je opět bílé, ale nyní od
rozkvetlých bledulí. Slunce o sobě pomalu
dává vědět svými paprsky. Nehřejí, ale
svítí do lidských tváří každému pro radost

a pohodu. Až po zimě člověk pozná, jak málo
stačí, aby se mu na tváři vykouzlil úsměv. Není
to jen sluníčkem, ale i vším okolo. Příroda
i lidé očekávají něco nového a svěžího. K jaru
neodmyslitelně patří i velikonoční svátky. Jsou
to nejvýznamnější křesťanské svátky, které
připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Z historického pohledu se ale jedná o svátky
jara, kterými oslavujeme probouzení přírody,
její plodnost, naději a lásku.

křížích, které bude provádět pan Ivan Kunetka
z Turnova. Kříže budou rozebrány a jejich
kamenné a kovové části odborně ošetřeny
a zrestaurovány.

Velikonoce už jsou tady a tak
přejeme Vám všichni dohromady,
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, již jaro věští.

V úvodu zpravodaje bychom Vás také, jak je
již zvykem, rádi informovali o plánovaných
akcích na tento rok. Budeme pokračovat
v celoplošných opravách místních komunikací
tentokrát na Pěnčíně, v Alšovicích a na
Jistebsku. Nyní je vybírán dodavatel a realizaci
předpokládáme v létě tohoto roku.

Velkou investiční akcí je i přístavba hasičské
zbrojnice na Jistebsku. Tento rok proběhne
první etapa, kdy bude provedena hrubá stavba
a oprava celé střechy, která je ve špatném
technickém stavu.

Jakmile to povětrnostní podmínky dovolí,
chtěli bychom zahájit výstavbu propojovacího
vodovodního řadu na Krásné, který je v plánu již
dva roky a nyní jsme konečně obdrželi všechna
potřebná povolení.
Po několika letech dohadů a hledání řešení se
začala měnit okna na obecním domě v Huti.
Tato výměna byla již nezbytná a doufáme, že
nová okna zlepší život nájemníkům a zároveň
alespoň trochu vylepší venkovní vzhled budovy.

Anička Kyselá, 5 let

Tento rok proběhne i v loňském roce
nezrealizovaná oprava severní zdi hřbitova
v Huti, která je v havarijním stavu. V rámci ní
dojde k vylití nových základů, k přerovnání
rozpadajících se náhrobků a kamenných zdí
a výměně dřevěných plotů. Na tuto opravu
jsme získali dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu ve výši 700 000 Kč. Na
hřbitovech v Huti a na Bratříkově budou
provedeny i restaurátorské práce na centrálních

Dále máme v plánu opravu střechy na základní
škole. Střecha byla při podzimní vichřici
částečně stržena a bylo rozhodnuto, že je
nutná její celková oprava. Nová střecha bude
falcovaná plechová a měla by vydržet desítky
let.

Jako každý rok bude probíhat i rekonstrukce
roubeného Kittelova domu. Letos by mělo
být dokončeno vytápění a především hliněné
vnitřní omítky. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. V
rámci tohoto programu bude na Kittelovsku
uspořádána již tradiční Pouť sv. Josefa a to
1. 5. 2018 a potom ještě workshop věnovaný
bylinkám a jejich léčebným účinkům. Na podzim
by měla být zrealizována bylinková zahrádka
mezi Kittelovým domem a rybníčkem.
O dalších akcích Vás budeme informovat
v prázdninovém čísle zpravodaje, které nahradí
číslo podzimní, které bude věnováno volbám
do zastupitelstva obce.
Vážení občané přejeme Vám a Vašim blízkým
příjemné a pohodové prožití velikonočních
svátků plných sluníčka a krásného počasí.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Obecní úřad Pěnčín

Vladimíra Paldusová

Mgr. Ivan Matějček

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starostka obce

místostarosta obce

e-mail: starostka@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

úřední dny OÚ Pěnčín:

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

tel.: 483 397 028
e-mail: nikodymova@pencin.cz

tel.: 483 302 264
e-mail: vanickova@pencin.cz

odpadové hospodářství, pokladna, evidence
obyvatel, podatelna, agenda CZECH POINTU

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

12.00-15.00
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Důležitá telefonní
čísla a další kontakty

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 15.1.2018.

Tísnová volání

1/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.

112 Tísňová volání – centrální číslo
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie České republiky

2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje :

Zdravotní středisko Pěnčín

3/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.

8/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti finančního výboru na rok 2018.

4/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtovou změnu č. 16/2017, která je
v souladu s usnesením č. 191/2017 o provedení
rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2017.

9/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti kontrolního výboru na rok 2018.

Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková,
MUDr. Rudolf Šumaj,
Tel.: 483 397 026
MUDr. Jan Macko - zubní,
Tel.: 483 313 863

Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
tel.: +42097404740711,
fax: +420 974 474 907
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

Základní škola
tel.: 483 397 027, 483 397 627
fax: 483 397 727
e-mail: zspenc@seznam.cz
www.zspencin.cz

Mateřská škola v Pěnčíně
Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 390 487
http://skolka.pencin.cz

Školní jídelna

zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p.Richarda Hübela
Ing. Tomáše Kotyzu
Mgr. Zdeňku Palovou

5/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí
s předurčeností jednotky sboru dobrovolných
hasičů Pěnčín – Bratříkov v požárním
poplachovém plánu Libereckého kraje pro
specifické úkoly v oblasti civilní ochrany
a ochrany obyvatelstva.

7/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o pověření Mgr. Zdeňky Palové, Jiřího
Růžičky a p. Michala Bernata ke kontrole dotací
poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2017.

10/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Pěnčín IČ
00262501 a Městem Železný Brod IČ 00262633
při likvidaci nelegálního skladu odpadů Pěnčín
a sanace kontaminovaných zemin a betonů.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 19.2.2018.
11/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.

ve výši 5 000 Kč

12/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje :

TJ Sokol Skuhrov, pravidelná sportovní
příprava v lyžařském oddílu ve výši 25 000 Kč

zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p. Hanu Hornovou
p. Michala Bernata
Mgr. Zdeňku Palovou

13/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
14/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 1/2018.

TJ Sokol Alšovice, sportovní činnost 30 000 Kč

SDH Bratříkov, Festival přípravek v ČL ve výši
4 000 Kč
SDH Bratříkov, nákup oblečení pro dětská
družstva ve výši 10 000 Kč
Myslivecké sdružení Březí, zlepšení prostředí
pro zvěř ve výši 10 000 Kč
Spolek Huť pro život, společné setkání se
seniory ve výši 5 000 Kč

15/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 2/2018.

SDH Alšovice, činnost SDH Alšovice ve výši
5 000 Kč

16/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
inventarizační zprávu k 31.12.2017 o provedené
dokladové a fyzické inventarizaci obce Pěnčín.

SDH Alšovice, provoz hasičské Avie ve výši
5 000 Kč

Webové stránky
sportovních oddílů

17/2018 Zastupitelstvo obce rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu obce spolkům
a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace:

18/2018 Zastupitelstvo obce rozhodlo
o neposkytnutí dotací z rozpočtu obce spolkům:

TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz

TJ Sokol Alšovice, údržba a provoz sokolovny
ve výši 50 000 Kč

TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz

TJ Sokol Bratříkov, výměna oken ve výši
50 000 Kč

FC Pěnčín
www.fcpencin.cz

TJ Sokol Bratříkov, zajištění činnosti TJ na 2018
ve výši 18 000 Kč

tel.: 483 397 036

Dům s pečovatelskou službou
Alšovice 63, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 397 441

Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu

FC Pěnčín, činnost FC Pěnčín ve výši 50 000 Kč
FC Pěnčín, údržba a provoz areálu ve výši
50 000 Kč
TJ Sokol Huť, údržba a provoz sokolovny
50 000 Kč
TJ Sokol Jistebsko, údržba sokolovny 50 000 Kč
SDH Pěnčín, oprava interiéru zbrojnice ve
výši 10 000 Kč
SDH Huť, Pohár sklářské Hutě – Jizerská liga
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6/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o stavu jednotek obce Pěnčín za rok
2017.

B Ř E ZE N 2 018

Simona Tomíšková, dětský den ve výši 3 000 Kč

Spolek Huť pro život, slavnosti 100. výročí
republiky 5 000 Kč
SDH Jistebsko, rekonstrukce přístřešku hasičské
garáže v Krásné 12 500 Kč
19/2018 Žádost Spolku Huť pro život, slavnosti
100. výročí republiky ve výši 5 000 Kč bude
podpořen z rozpočtu obce.
20/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o uskutečněném výběrovém řízení na
akci „Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť,
obec Pěnčín“ a vzhledem k vysoké nabídkové
ceně řízení ruší a navrhuje zajistit nové řízení
na výběr dodavatele stavby.
21/2018 Zastupitelstvo obce rozhodlo na
základě výsledku poptávky o výběru dodavatele
na akci „Oprava hřbitovních křížů v Huti
a Bratříkově“
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

uchazeče Ivan Kunetka, IČ 61203955, U lip
377, Turnov 511 01 za nabídkovou cenu 193
000 Kč bez DPH a 233 530 Kč s DPH a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
22/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Hasičská
zbrojnice Jistebsko – přístavba – 1. etapa“,
uchazeče DKK Stav s.r.o., IČ: 27346187, se
sídlem Cidlinská 920/4, Liberec XV – Starý
Harcov za nabídkovou cenu 1 930 435 Kč
bez DPH a 2 335 826,60 Kč s DPH a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.
23/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci z Programu Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje č. 1.1
na:
U 2) Obnova a doplnění osobních ochranných
prostředků
U 3) Pořízení a vybavení jednotek SDH obcí
předurčených pro zásahy
U 6)-c Pořízení věcných prostředků požární
ochrany
U 6)-f Výdaje spojené s opravami, úpravami
a výstavbou objektů (HZ)
24/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
opravu MK č. 29d na ppč. 866/2 k.ú. Huť
a části ppč. 2112/1 a ppč. 2122 k.ú. Alšovice, na
kterou byla podána žádost o dotaci a ukládá
místostarostovi zajistit VŘ na dodavatele akce.

25/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu
MK č. 21c na p.p.č. 928 k.ú. Huť, 24 d na p.p.č.
871/1 a 724/4 obě k.ú. Huť a části MK č.
20c od křižovatky se silnicí II/287 po hranici
s ppč. 2135/1 k.ú. Alšovice na ppč. 870/2 k.ú.
Huť a na ppč. 2134/2 k.ú. Alšovice a ukládá
místostarostovi zajistit VŘ na dodavatele akce.
26/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje opravu
MK č. 16c na ppč. 860, 859/1, 858/3, 858/2,
867/1, 867/2, 77/1, 545/3 vše k.ú. Huť a ukládá
místostarostovi zajistit VŘ na dodavatele akce.
27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
stavbu autobusové čekárny na Krásné
dle projednaného návrhu s vodorovným
opláštěním a ukládá starostce a místostarostovi
zajistit její realizaci.
28/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o plánovaných akcích „Oprava
střechy ZŠ Pěnčín a propojovacího vodovodního
řadu na ppč. 775/3 a 775/5 k.ú. Jistebsko“.
29/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene za jednorázovou náhradu 1 000 Kč
a smlouvu o právu provést stavbu IP-124008076/VB/1 mezi Obcí Pěnčín IČ 00262501
a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
30/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Nájemní smlouvy na vodovod „Pěnčín, Huť,
p.p.č. 910 – vodovod k č.p. 78“ mezi Obcí Pěnčín

IČ 00262501 a Severočeskou vodárenskou
společností a.s. IČ 490 99 469 se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, 415 50 za roční nájemné
1 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
31/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Smlouvy o výhradním zprostředkování
a poskytnutí služeb souvisejících s prodejem
nemovitostí mezi obcí Pěnčín, IČ 00262501
a Michaelem Edem Horským, Realitní agentura
PRORADOST, IČ 64059871, Kaprova 42/14, Staré
Město, Praha 1, 110 00 a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
32/2018 Zastupitelstvo schvaluje záměr
k odkoupení ppč. 1447/2, stavby ČS na st.p.č.
311 a vodního zdroje vše v k.ú. Bratříkov.
33/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost o prodeji, pronájmu pozemku č. 1120
k.ú. Jistebsko.
34/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek
č.6 ke Smlouvě o dílo dle zadávacího řízení
„Kittelův dům – rekonstrukce roubeného domu
z roku 1747“ ze dne 27.4.2015 a pověřuje
starostku k podpisu tohoto dodatku.
35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení
do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 11.12.2017.
185/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
186/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Hanu Hornovou
p. Michala Bernata
Mgr. Zdeňku Palovou

210/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu odboru životního prostředí
a zemědělství, Krajského úřadu Libereckého
kraje č. OLP/3824/2017 a pověřuje starostku
k podpisu smluv.
211/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření bezúplatných Smluv o právu provést
stavbu Chodníku podél silnice II/287 s vlastníky
dotčených pozemků a pověřuje starostku
k podpisu smluv.
212/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje

podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
na rok 2018 „Rozšíření výukové kapacity ZŠ
Pěnčín“ z podprogramu 29821300 - Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých
měst. Předpokládané náklady na akci jsou 15
009 331 Kč. Obec se zavazuje k závaznému
spolufinancování akce ve výši minimálně 30
% celkových nákladů.

v Huti a Bratříkově“ z podprogramu 117D81500
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační
titul č. 4. Předpokládané náklady na akci jsou
361 668 Kč, obec bude akci spolufinancovat
v minimální výši 30 % z celkových nákladů
z rozpočtu obce.

213/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
na akci „Pěnčín – oprava místní komunikace
29d“ z podprogramu 117D815 „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul č. 5.
Předpokládané náklady na akci jsou 1 875 541
Kč, obec bude akci spolufinancovat v minimální
výši 50 % z celkových nákladů z rozpočtu obce.

216/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost o zařazení jednotky sboru dobrovolných
hasičů Pěnčín – Bratříkov pro specifické úkoly
v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva
a tím i předurčení pro danou činnost v požárním
poplachovém plánu Libereckého kraje
a doporučuje dále jednat s HZS Libereckého
kraje.

214/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
na akci „Oprava hřbitovních křížů na hřbitově

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

215/2017 Zastupitelstvo obce jmenuje člena
školské rady Základní školy v Pěnčíně p. Michala
Bernata s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2020.
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Tiskový a grafický ateliér Alšovice
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Nový geoportál obce Pěnčín
Už jste jistě někdy potřebovali vědět, zda se
na Vašem pozemku dá stavět, zda lze napojit
na vodovodní řad nebo kudy vedou v zemi
komunikační kabely? Do teď to znamenalo
zajít na obec nebo ke správci infrastruktury
a zeptat se na to. Stálo to především spoustu
času. Nyní s geoportálem toto můžete zjistit
z pohodlí domova. Stačí Vám k tomu počítač
nebo chytré zařízení s připojením na internet.
Geoportál je specializovaný webový portál, který
je určen pro zobrazování geografických dat a
jejich popisných informací, úplně jednoduše o
každém prvku zobrazeném v mapovém okně
si můžete zjistit, co potřebujete.
Geoportál Pěnčína je od firmy GEPRO a
dostanete se na něho z obecních stránek
přes odkaz v pravé části nebo přímo na adrese
https://pencin.obce.gepro.cz.
Ovládání geoportálu je intuitivní a není na
něm nic složitého. Vlevo dole si můžete otevřít
přehledku. Vlevo nahoře můžete přibližovat
nebo oddalovat mapu. V pravém horním rohu
lze nastavit měřítko a dále použít nástroj pro
měření ploch a vzdáleností. Tlačítko s písmeny

KN vyvolá aktuální výpis z katastru nemovitostí
podle místa, které označíte. Tím odpadá
zdlouhavé vyhledávání na ČÚZK a okamžitě
znáte údaje o parcele. Dále lze vyhledávat podle
adresy po celé České republice.
Nejdůležitější ovšem je panel na pravé straně,
kde můžete volit zobrazované vrstvy (témata

Kritéria přijímání žáků do naší základní školy
Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních
předpisů.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout
do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho
podkladům
Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.
Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
dítě, které dosáhne 6 let věku v období od září do června příslušného školního roku.
(Podrobnosti o přijetí stanoví příslušný právní předpis v aktuálním znění).

Pro školní rok 2018/19 škola přijímá žáky do jedné 1. třídy.
Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity jedné třídy. V případě naplnění
kapacity jsou odkázáni na spádovou školu.

Při přijímání se zvýhodňují
Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
Žáci, sourozenci již docházejících dětí do ZŠ Pěnčín

V případě rovnosti bodů má ředitelka školy právo rozhodnout podle pořadí určeného
losem a přijmout žáky do naplnění kapacity jedné 1. třídy. Vylosované pořadí je platné
po celou dobu přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Zápis se bude konat 12. 4. 2018 od 13:30 do 16:30 hodin dle rozpisu.
Náhradní termín po předchozí domluvě s vedením školy.
K zápisu přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.
V případě žádosti o odklad přineste s sebou k zápisu doporučení od lékaře
a poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny).
Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům řízení dne
16. 4. 2018 v době od 9.00 do 16.00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na stránkách školy a vyvěšeno na vstupních dveřích školy. Tímto
se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.
4
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mapy). Na začátku jsou základní mapy jako
katastrální včetně tematických katastrálních
map, topografická mapa a turistická mapa
včetně turistických stezek a cyklotras s aktuální
ortofotomapou. Pro milovníky historie jsou
zde rektifikovány i mapy II. a III. vojenského
mapování.
Nejdůležitější a pro Vás jistě i nejzajímavější
částí jsou témata územní plán, technická mapa
a pasport komunikací a veřejného osvětlení.
U územního plánu můžete otevřít jakýkoliv
výkres naší územně plánovací dokumentace.
Pro ty co chtějí vědět, jak lze využít pozemek,
doporučuji hlavní výkres. Pro ty, co chtějí znát
i limity území a další informace, těm je určen
trochu složitější koordinační výkres.
V pasportu komunikací lze zobrazovat
komunikace dle tříd. Silnice I. třídy jsou
majetkem státu a správcem je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, silnice II. a III. třídy jsou v majetku
Libereckého kraje a správcem je Krajská správa
silnic Libereckého kraje a místní komunikace
III. a IV. třídy jsou majetkem Obce Pěnčín, která
je i jejich správcem.
Pasport veřejného osvětlení zobrazuje všechna
svítidla veřejného osvětlení v obci včetně jejich
evidenčních čísel. Pokud hlásíte poruchu lampy,
pro její jednoznačnou identifikaci můžete uvést
číslo svítidla.
Posledním je technická mapa, kde lze zobrazit
průběh inženýrských sítí jako elektrické
vedení, telekomunikace, plynovod a vodovod.
Správcem ani vlastníkem těchto sítí není
obec a tudíž data jsou převzata od správců a
mají informativní charakter, před započetím
jakékoliv činnosti v ochranném pásmu těchto
sítí je potřeba požádat o vyjádření a vytyčení
vlastníka infrastruktury, ale jak již bylo napsáno
v úvodním odstavci, pokud potřebujete
zjistit pouze průběh a základní informace, je
geoportál ideálním prvním místem informací
o těchto sítích.
Geoportál je další službou pro Vás, která
má pomoci v řešení životních situací a lepší
dostupnosti informací. Doufáme, že ho
využijete a budete s ním spokojeni.
Ivan Matějček
místostarosta
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
5. května 2018
Dupanda / u autobusové zastávky
Alšovice / u obchodu
Pěnčín / u obchodu
Jistebsko / u Dělnického domu
Krásná / Restaurace U Kaštanu
D.Č.Studnice / u Artglassu
Huť / náves
Bratříkov / u autobusové zastávky

9.10 - 9.20 hod.
9.25 - 9.35 hod.
9.40 - 9.50 hod.
9.55 - 10.05 hod.
10.10 - 10.20 hod.
10.25 - 10.35 hod.
10.40 - 10.50 hod.
10.55 - 11.00 hod.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
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!
Zbytky starých barev, obaly od barev.
Televizory, ledničky, zářivky.
Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků.
Ma r u ška Š o u rk o v á , 6 l e t

Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l).
Olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Pošta Bratříkov

Způsob přebírání odpadů:

od 1.3.2018 došlo ke změně pošty Bratříkov
pod nového dodavatele – přestěhovala se do
obchodu s potravinami Pavel Šourek, Pěnčín 29.

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.

Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do
12 hod. a odpoledne od 13 do 16 hod.
Pošta Partner bude nadále poskytovat tyto
služby:
- příjem a výdej listovních a balíkových zásilek
- příjem poštovních poukázek a platebních
dokladů SIPO
- výplata poštovních poukázek a důchodů
- vybrané služby Poštovní spořitelny
- prodej cenin, zboží a kolků

Kontejner na objemný odpad
Rádi bychom informovali občany, že
28.4.2018 v sobotu dopoledne od
10 do 11 hod. za Obecním úřadem
Pěnčín bude přistaven kontejner na
objemný odpad. Občané Pěnčína tím
mají možnost v tuto dobu zdarma
přivézt objemný odpad, který je
stejný jako komunální, ale nevejde
se do popelnice. Jedná se o nábytek,
koberce, lina, sportovní potřeby,
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matrace apod. V žádném případě se
nejedná o pneumatiky, elektroodpad,
nebezpečný odpad atd. Ten samý
svoz se uskuteční i na podzim. Končí
tím možnost uložení objemného
odpadu během celého roku, kdy byla
tato služba zpoplatněna.
OÚ Pěnčín

- prodej dálničních kupónů, dobíjení
předplacených SIM karet
- příjem reklamací
Poštovní zásilky, k jejichž převzetí Vás vyzveme
v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání
v místě uvedeném v adrese, budou uloženy a
připraveny k vyzvednutí u Partnera Bratříkov.
Stávající adresní PSČ zůstává zachováno.
Informace o všech pobočkách získáte na
www.ceskaposta.cz, popř. na zákaznické lince
840 111 244.
Česká pošta, s. p.
B Ř E ZE N 2 018
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Hrátky
s pamětí
Dovolte mi zhodnotit pár slovy letošní
trénování.
V Alšovicích se mi sešla skvělá parta lidí, která
ví, proč se schází. Nejen jejich nadšení, ale
především trpělivost a cílevědomost, jim
posiluje jejich dlouhodobou paměť. Každé
setkání probíhá v příjemné atmosféře a je
vždy vidět, s jakou odpovědností se zhostí
připravených témat. Dalším přínosem je věkové
rozpětí uživatelů. Jsem velmi rád, že se prolíná
jak mladší, tak starší seniorský věk. Také je
přínosem, že jsou ve skupině i muži.

Kdo je můj záchranář?
V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu
v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A
my jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155.
Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty
nejdelší, co nás potkaly.

Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové
lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny
vyjíždí sanita s pomocí, se počítá na vteřiny.
Rozmístění základen po Libereckém kraji je
takové, aby záchranáři byli schopni do všech
míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim
mnohdy situaci komplikují neohleduplní řidiči,
špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje,
operátor na dispečinku zůstává s volajícím
o pomoc v telefonickém kontaktu. Pomáhá
svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě
dispečeři spolu s volajícím bývají často těmi,
díky komu nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská
posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád.
Záchranáři zajistí životní funkce, vyšetří
postiženého a v případě potřeby jej transportují
do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské
vozidlo? Z přiložené mapky si sami můžete
udělat obrázek, za jak dlouho k vám v případě
potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě
stát i to, že posádky z vám nejbližší základny
jsou zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí
nejbližší volný vůz.

A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co
nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn.
buď adresu nebo nejbližší záchytné body (park,
typická budova, křižovatka, poslední vesnice,…).
Do telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka.
Při jejím použití aplikace sama odešle vaši
přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému
(odemkněte dveře, pokud je to možné, vyšlete
někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků,
které užívá.

Musím říci, že jsem osobně velmi potěšen s
těmito lidmi pracovat, nejen že má práce smysl
a mají můj obdiv! Jsou komunikativní a nechybí
jim motivace. To je přesně cíl mého projektu.
Proto apeluji na veřejnost, nebojte se pracovat
se svou pamětí.
Velmi rád bych do budoucna propojil obec i
DPS, věřím, že se naučí lidé chodit a posilovat
svoji dlouhodobou paměť.
Nedílnou součástí projektu je vytvoření
pevného zázemí, které se mi v DPS dostalo
a za to patří velké poděkování paní Lejskové!
Projekt byl jak návštěvností, tak průběhem
plnohodnotně naplněn!
Děkuji obci Pěnčín za podporu projektu pro
seniory a pečující a jsem velmi rád, že se na
Jablonecku připojila k dalším úspěšným obcím,
kde již projekt funguje! Krásné svátky a těším
se na další spolupráci.
S pozdravem, Zdeněk Choura
PSS a lektor

5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla
záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen,
zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude možné
kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu
postiženého opět volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj
každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“
Přejeme vám, abyste nás v životě nepotřebovali.
Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

facebook.com/leteckyvylet

@LeteckýVýlet

tomas@leteckyvylet.cz
+420 605 585 260

Š t ě p á n ka R a n g l o v á , 6 l e t
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Sokol republice – republika Sokolu
Tělocvičná
jednota Sokol
Alšovice

Z knihy „PADESÁT LET – soubor vzpomínek a úvah o Masarykově republice“, Toronto 1968.

Vážení bratři, sestry a příznivci Sokola. Rád
bych vám poděkoval za vaši přízeň a pozval
bych vás na další naše pořádané akce. 28. 04.
se koná již XLIV. ročník dálkového a turistického
pochodu „Krajem českých sklářů“. 30. 04.
pálení čarodějnic, 26. 05. již VIII. Alšovský
jarmareček a 01. 06. se pro děti bude konat
akce „Možná přijde i kouzelník „ a další program
ve spolupráci dobrovolného spolku ZAČEKA
Pěnčín. Budeme se na vás těšit.

Dále bych chtěl touto cestou poděkovat za
velmi obětavou práci lyžařského oddílu na vleku
Dráček, kterou má na starosti Honza Halama.
Tato zima nebyla moc bohatá na sníh, ale jim
se přesto podařilo udržet sjezdovku v takovém
stavu, aby se na ní dalo lyžovat.
Školu lyžování má na starosti Marek Matouš,
který ochotně naučí vaše dítka lyžovat. V neděli
11. 02. 2018 proběhl maškarní rej. Na sjezdovce
se sešlo přes 40 masek a děti přijel odměnit
vládce Krkonoš Krakonoš-Alšonoš. Děti si
maškarní moc užily!
Takže obrovské dík všem kdo aktivně pomáhá
na vleku Dráček

Dále bych vás chtěl informovat, že ve spolupráci
s TJ sokol Bratříkov a pod záštitou Obce Pěnčín
a Libereckého kraje připravujeme oslavy 100.
výročí od vzniku republiky. Program se teprve
připravuje, ale bude určitě bohatý. Proto bych
chtěl požádat i ostatní spolky, nejen sokolské
ale i SDH a další o jejich účast při těchto
oslavách.
Děkuji za pozornost a na závěr pár informací
o tom, jakou roli hrál sokol u vzniku republiky
Nazdar starosta Karel Daníček
8

B Ř E ZE N 2 018

Co pak je to možné? Co pak je možno napsat,
co dává srdce svému tělu a co tělo svému
srdci? Vždyť jsou jedno, tak jako Sokol a
Masarykova republika byly jedno. Dovede si
někdo představit První republiku bez Sokola?
Já ne. Pravda, opačně to bylo, Sokol byl před
republikou, ale to byl jejím adventem, přípravou
a očekáváním.

Sokol měl nemalou zásluhu o osvobození a
tedy o vznik republiky, ani ne tak početním
zastoupením v odboji domácím a zahraničním
(ačkoliv všude byli Sokolové prvními iniciátory
a organizátory legií) jako spíše vlivem své
ideje. Jak to řekl Masaryk: „Myšlenka sokolská,
řád sokolský a kázeň staly se ideou vítězné
armády“. Není tedy divu, že Sokol měl k
mladičké republice poměr takřka otcovský a
že samozřejmě se ujal její ochrany. Odzbrojil cizí
pluky na našem území a udržel v revolučních
dnech pořádek, který by nebyla mohla udržet
policie a četnictvo, do nedávna císařskokrálovské a proto nenáviděné. Když pak bylo
zřejmo, že organizace vlastní armády si vyžádá
delší doby, nabídla tehdy ještě Česká obec
sokolská Národní radě utvořit dobrovolnické
pluky Stráže svobody, ke kterým se přidali
studenti, střelci a Dělnické tělocvičné jednoty.
Neváhala ani svolit k jejich užití v bojových
akcích, když se ukázala potřeba na Slovensku,
které muselo být dobýváno z maďarských
rukou. Proti maďarskému vpádu na Slovensko
již osvobozené vyslala ČOS deset tisíc mužů
a vypsala vlastní odvody i výcvik ve zbrani.
Pak teprve, po odražení Maďarů a po utvoření
spolehlivé republikánské armády, považoval
Sokol svůj osvobozovací úkol za skončený
a vrátil se pokojně k své vlastní práci, do
tělocvičen.
Nebyl to úkol malý, vychovávat od negace k
positivnímu postoji vůči státu, od bourání k
budování; a bylo to naléhavě třeba v době, kdy
rodící se demokratické zřízení prodělávalo své
nezbytné dětské nemoci.
Věren základní zásadě prozíravě stanovené
zakladateli Sokola hned v prvním roce svého
trvání – zásadě nepolitičnosti, Sokol nežádal
za své nesporné zásluhy o osvobození žádné
výsady, zejména ne jakoukoli formu účasti
na vládě. To bylo štěstí pro Sokol i pro národ,
protože ušetřilo Sokol malicherných a někdy ani
ne dost čistých stranických sporů a zachovalo
mu charakter jednotící síly v národě. Postavení
nadstranického činitele založilo význam a váhu
Sokola v národním životě a dalo mu několikrát
možnost zasáhnout uklidňujícím způsobem do
vzrušených stranických zápasů. Nejvýrazněji
zapůsobila váha Sokola při VIII. sletu, který
projevy láskyplné oddanosti statisíců účastníků
prezidentu Osvoboditeli zmařil fašistický
převrat chystaný právě na dny sletové. Podle
svědectví Jana Herbena (T.G. Masaryk) „Sokolští
dnové, jež se konaly v Praze od 3. června do
6. července, znamenaly velikou událost i v
politickém životě. Dostal se ke slovu nepolitický
živel, promluvil všecek pokrokový svět náš a
jeho řeč byla jiná než onoho druhu lidí, který
vedl národní politiku…. Sokolstvo představovalo
armádu nadšených dobrovolníků, věrných
revoluci…“ Jak to řekl Jan Masaryk: „Právě v

nepolitičnosti Sokola je jeho veliký význam“.
Velký politický význam Sokola byl také v jeho
vlivu na vytváření československé jednoty.
Společná organizace, společné cvičitelské školy,
mohutné zájezdy českých a moravských žup
na Slovensko a navzájem Slováků na slety,
především pak společný cíl a společná cesta k
němu byly snad nejpevnějším tmelem obou
částí republiky.
Mám psát o účinku sletů s mnohamilionovými
rozpočty na národní hospodářství malé země?
Stačí zmínit se o VII. sletu, uspořádaném za
rok a tři čtvrti po skončení zhoubné války,
který probudil sebevědomí a činorodou vůli
národa, vytrhl jej z poválečné skleslosti a
odvrátil nebezpečí zkomunizování. A což I:
slet uprostřed světové hospodářské krize,
který spolu s dalšími sociálními akcemi vytvářel
pracovní příležitosti a ulehčoval obětem krize.
Nejvýznamnější přínos Sokola byl ovšem
v jeho vlastní činnosti, v tělesné a mravní
výchově, která je neměřitelná. Viděli jsme
však známky jejich výsledků v nádherných
tělech cvičenců, v kázni a bezvadné souhře
nejen sletových vystoupení, nýbrž i veškeré
spolkové činnosti. Jak jinak mohly vzniknout
zázračné vidiny sletů než uvědomělou
součinnosti fyzicky a mravně zdravých, silných,
vytrvalých a odolných jednotlivců? O vysoké
úrovni sokolské tělesné výchovy svědčí zlaté
a stříbrné medaile olympijských a jiných
mezinárodních závodů, mistrovství světa a
respekt ciziny projevený zastoupení a vlivem
Československa v Mezinárodní tělocvičné
federaci. V Praze pořádány cvičitelské školy pro
americké Sokolstvo a pro rumunské cvičitelky,
ženský tělocvik sokolský dával směr a náplň
mezinárodním závodům. Doma byl sokolský
tělocvik přijat armádou i školami, takže byl
fakticky uznán za tělocvik národní.
A co dala republika Sokolu? Všechno, protože
mu dala svobodu. Ve svobodě, ve vlastním
státě teprve se mohl Sokol plně rozvinout.
Padly staré rakouské zákazy členství státních
úředníků a studentů, místo byrokratických
šikanů nastoupila upřímná spolupráce mezi
Sokolem a armádou, Sokolem a školstvím,
Sokolem a vládou, neboť jejich zájmy byly
totožné. Národ oceňoval velký podíl Sokola
na osvobození a přimykal se k němu stále
pevněji. Za dva roky po válce se počet jednot
proti předválečnému stavu zdvojnásobil,
počet členstva se skoro ztrojnásobil. Obojí
pak rostlo stále a rovnoměrně, až koncem
r. 1937 bylo v republice 3 360 sokolských
jednot s 818 188 příslušníky, třetina z nich ve
vlastních sokolovnách. Sokolské slety se staly
svátky celého národa bez rozdílu tříd, stran a
směrů. Při sletových průvodech se opakovalo,
co již Neruda konstatoval: „ Ti, kteří šli, jásali
nad těmi, kteří stáli, a ti, kteří stáli, jásali nad
těmi, kteří šli. Národ zde i národ tam. Pojem
obecenstva zmizel.“ Tak vracel jednotící vliv
Sokola zpět svému zřídlu. Láska k národu se
vracela láskou národa.
Proto je tak těžko mluvit o tom, co kdo dal.
Neboť co dal Sokol republice, dal sobě a co
dala republika Sokolu, sobě dala.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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Přípravy na XVI. všesokolský
slet v Praze v plném proudu
Sokol republice - to je název doprovodných akcí
pořádaných v letošním sletovém roce 2018.
Na území Libereckého kraje působí tři župy
Jizerská, Ještědská a Krkonošská - Pecháčkova.
V plaveckém bazénu v Liberci proběhla 20.
1. 2018 akce Plaveme na slet. Této sportovní
akce se účastnily všechny 3 župy. Členové
Ještědské župy uplavali 105 km, Jizerské 41
km a Krkonošské 25 km. Za T. J. Sokol Alšovice
se zapojili do akce 2 muži a 4 starší žáci.
V Železném Brodě v divadle 10. 2. 2018
proběhl komponovaný program o minulosti
a současnosti Sokola. V programu vystoupili
naši nejmladší cvičenci s rodiči. Ve skladbě
provázené dětskými říkadly a písničkami
předvedli své dovednosti a obratnost na lavičce.
Cvičenci se pravidelně schází při nácviku
sletových skladeb. Vedoucí skladeb se účastní
kontrolních srazů. První ukázku ze skladby
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Ženobraní budou moci shlédnout přítomní na
Jarním sokolském plese 17. března v sokolovně
v Alšovicích. Všechny skladby budou mít
vystoupení na Krajském sletě v Turnově 10.
června.
Hlavní vystoupení XVI. všesokolského sletu
proběhnou 5. a 6. července 2018 v Praze. Na
jedno z vystoupení zorganizuje turistický oddíl
jednoty Alšovice zájezd.
Na závěr bych ráda poděkovala zastupitelům
Obce Pěnčín za schválené dotace pro zajištění
účasti našich cvičenců na sletu. Poděkování
také patří osloveným sponzorům za finanční
příspěvky a všem, kteří se podílí na přípravách
sletových akcí.
Se sokolským pozdravem Nazdar!
Ladislav Hladký

TIŠTĚNÉ
VELKO FOTMÁTOVÉ
FOTOGRAFIE
od 139 Kč
FOTO OBRAZY
NA PLÁTNO
NATAŽENÉ NA RÁMU
od 379 Kč

605 585 260
tisk@fotodotisku.cz
www.fotodotisku.cz
možnost vyzvednutí v tiskovém
ateliéru na adrese Alšovice 136
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TJ Sokol Jistebsko Ohlédnutí
za uplynulou sezonou.
Naše tělovýchovná jednota pokračovala v
údržbě sokolovny, kdy s finanční podporou
obecního úřadu a za spolupráce s firmou
Josef Vedral a podporou firmy Geosa se
nám podařilo uskutečnit dlouho plánované
vymalování sálu a výměny oken na jevišti. Do
letních měsíců byl provoz sokolovny omezen z
důvodů oprav omítek a následného vymalování
sálu včetně přísálí. Od půlky července do září
jsme ve využití sokolovny spolupracovali s
rekreačním zařízením pana Dusila v Krásné, kde
se v letních měsících střídají sportovní turnusy.
Pokud se týká sáňkařského oddílu, tak v
kategorii žáků proběhly všechny závody na
sáňkařské dráze Smržovce a to na kolečkách.
V kategorii juniorů v jízdě na dvojsedadlových
saních reprezentuje naši jednotu Zdeněk
Pěkný, který se spolu s Filipem Vejdělkem ze
Smržovky zúčastnil šesti světových pohárů, kde
se umísťovali na 7. až 13. místě. Na mistrovství
Evropy ve Wintenbergu obsadili 9. místo a
na mistrovství světa v Altenbergu obsadili
15. místo. Nejlepší umístění zaznamenali ve
světovém poháru v Konigssee, kde se závodě
družstev umístili na 3. místě.
V kategorii mužů v jízdě dvojsedadlových saní
v rámci reprezentace se Jaromír Kudera spolu
s Matějem Kvíčalou ze Smržovky zúčastnil
osmi světových pohárů, na kterých se tato
dvojice umísťovala na 16. až 23. místě. Na
mistrovství Evropy v Siguldě se umístili na
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

15. místě. Zároveň v rámci pěti světových
pohárů probíhala kvalifikace na olympijské
hry v Jihokorejském PyeongChangu, kam se
dvojici Jaromír Kudera a Matěj Kvíčala podařilo
kvalifikovat. Tak se stalo, že snad poprvé v
historii naší tělovýchovné jednoty se zúčastnili
zimních olympijských her dva členové naší
jednoty, a to Jaromír Kudera jako sportovec
a Jindřich Zeman jako technický trenér naší
reprezentace. Do místa her odletěla celá
skupina sáňkařů včetně trenérů 1. února 2018.
Závody dvojsedadlových saní proběhly 14.
února 2018, kde Jaromír Kudera s Matějem
Kvíčalou obsadili 18. místo. Dne 17. února pak
celá skupina sáňkařů včetně trenérů dorazila
domů. V úterý 27. za velmi mrazivého počasí
probělo v Jablonci nad Nisou na Horním
náměstí přivítání olympioniků, jehož se sáňkaři
také zúčastnili.
Pokud se týká letošního roku, plánujeme
pokračování v údržbě sokolovny další
spolupráci s panem Dusilem v rámci využití
sokolovny v letních měsících.
Na závěr bych chtěl poděkovat Jindřichu
Zemanovi a Jaromíru Kuderovi za reprezentaci
naší tělovýchovné jednoty a dá se říci i naší
obce na zimních olympijských hrách 2018.
Za TJ Sokol Jistebsko
Kudera Jaromír
B Ř E ZE N 2 018
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Divadlo v bratříkovské sokolovně

Již se stalo tradicí, že Sokol Bratříkov pravidelně
pořádá divadelní představení v sokolovně.
Divadelní hry jsou v podání dobrovolníků z
okolí, především z Lučan a Desné. Poslední
představení se uskutečnilo 19. ledna 2018, kdy
hru Rozmarný duch zahrál Lučanský spolek
divadelní (LSD) a režírovala ji Jana Kouřilová. Hra
byla komedií o tom, že není záhodno zahrávat si
s okultními vědami a brát spiritismus na lehkou
váhu. Manželské vztahy totiž nekončí ani na
onom světě a mít dvě ženy není žádná legrace,
i když ta druhá je nebožka. Přísně racionální
spisovatel Charles Condomin uspořádá ve
svém domě spiritistickou seanci, aby získal
materiál pro svou novou knihu. Pozve proto
na večeři madam Arcati. Bláznivá vyvolávačka
duchů působí jako šarlatánka. Přesto se jí
omylem podaří přivolat ducha bývalé paní
Condominové, která je viditelná jen pro
Charlese a nové paní Condominové příslušně
pije krev. O vtipné scény nebyla nouze a diváci
se dobře bavili. Hra končila tím, že Charles,
jehož doprovází ke konci již dvě manželky a
obě z onoho světa, zjistí, že vlastně ani po smrti
nemůže mít klid, a proto si alespoň užívá zbytku
pozemského života, bez obou manželek.
Zájem diváků byl velký. Hru zhlédlo na 70
lidí, kteří odcházeli spokojeni. Další divadelní
představení, tentokrát Ať žijí duchové v podání
Divadelního spolku Vojan Desná – Mladá haluz
se uskuteční v neděli 8. dubna 2018 od 15
hodin v sokolovně na Bratříkově. Hru, která
je známá i ze stejnojmenného televizního
filmu režíruje Vlaďka Kaďousková. Jedná se o
komedii o chlapcích a děvčatech, kteří táhnou
do boje o podobu hradu, když někteří dospělí
plánují proměnit hrad v zemědělský objekt. Za
vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka a
jeho dcery Leontýnky se jim podaří dosáhnout
cíle - hrad je opraven a předán do péče dětí. V
inscenaci zazní známé písně z pera Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka (Pramen zdraví z
Posázaví, Hajný je lesa pán, a další). Hra je
určena pro děti i dospělé. Přijďte do divadla,
kam si do hlediště smíte vzít občerstvení a užít
si nedělní odpoledne s příjemným rodinným
představením.
12
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Lyžaři Sokol Skuhrov skládají účty

Tak už se nám blíží jaro. Přes nepříliš silnou
sněhovou pokrývku jsme mohli své tréninky
vést v okolí našich domovů. Zprvu jsme využívali
slušné sněhové podmínky mezi osadami
Maršovic a Krásné. Později nám sněhová
pokrývka umožňovala trénink v prostoru „
u Kříže“.

V této soutěži tým obsadil 21. místo ziskem 40
bodů. Celkově bodovalo 39 družstev.

Při trénincích nás těšil zejména pohled na
množství našich nejmenších.

Zatím v Českém poháru se drží na 12. místě
Vadim Rishko se 128 body, 12. místo Tomáš
Preissler se 110 body, 12. Denisa Nikodýmová
s 91 body, 16. místo Anežka Vavřačová se 66
body a 24. místo Barbora Dubská se 47 body.

Přípravu na prvním sněhu jsme tentokrát
absolvovali na Příchovicích. Sněhové podmínky
skvělé. Stopy jsme si upravovali vlastním
skůtrem. Byl nám nápomocen i lyžařský areál
„U Čápa“, když jejich zaměstnanec nám připravil
stopy v technické lokalitě.
Tuto přípravu absolvovalo téměř 40 našich
sportovců.
Po Novém roce naplno vypukla závodní sezona.
Starší a mladší žactvo závodilo v Poháru
libereckého kraje. S průměrnými výsledky se
naši žáci v klubové soutěži umístili na sedmém
místě ziskem 628 bodů. Nejvíce bodů pro tým
získala děvčata. Zuzka Nagyová na 7. místě se
73 body, Kateřina Tynková na 9. místě se 68
body a ve starších Kateřina Brožková na 7.
místě ziskem 64 bodů.
Starší žactvo na Českém poháru na Božím
Daru a v Novém Městě na Moravě a na M-ČR v
Harrachově získávalo body do Českého poháru
sporadicky. S celkovým ziskem 22 bodů se
umístilo na 33. místě.
Nejúspěšnějším závodníkem se stal Jakub Dusil,
který se umístil v ČP na 26. místě se ziskem 21
bodů. V jednotlivých závodech dosáhl nejlepších
výsledků v NMNM – 16. místo klasicky a 19.
místo ve stíhačce.

Na závěr hodnocení náš dorost. Zúčastnili se
závodů ČP a M-ČR v těchto destinacích:
Jablonec nad Nisou, Zadov, Nové Město na
Moravě, Mísečky.

V soutěži družstev nazvaném Superpohár drží
náš tým lichotivé 16. místo ziskem 493 bodů.
V listině bodů – ranklista – je Vadim Rishko
12. se ztrátou 55,23 na vedoucího závodníka
a stejně tak Tomáš Preissler se ztrátou 52,90.
Za zmínku stojí i nejlepší dosažené výsledky
v jednotlivém závodě. Tomáš si užil „malého
podia“ pátým místem v klasice na Zadově.
Vadim se mohl také pokochat pohledem z
„malého podia“ obsazením šestého místa ve
stíhačce na Zadově.
To jsou výsledky našich závodníků. Pokud
jsou dobré, tak samozřejmě potěší. Hlavním
smyslem u přípravky je však naučit se pohybovat
na lyžích a naučit se jejich základnímu ovládání.
Pro starší ročníky pak učit se běžeckým
technikám a umět je využívat v běžecké
stopě. Posláním nás, trenérů, je přitažlivým
způsobem tyto dovednosti učit a rozvíjet u
svých svěřenců. A i tady platí, že učený z nebe
nespadl a opakování matka moudrosti.

V celorepublikové soutěži Hledáme nové talenty
ve finále v Novém Městě na Moravě se úspěšně
prezentoval Filip Hloušek. V závodě klasickou
technikou se prosadil do TOP desítky. Stejně tak
ve stíhacím závodě volnou technikou byl desátý.

A naše nejbližší plány? Vyhodnocení sezony
pod názvem Poslední mazání, regenerace
v plavečáku, turistika, vyjížďky na kolech,
kanoistika, rafty na Jizeře, lezení na Suškách.
Na začátku prázdnin jako každý rok pobyt pod
stany, cyklistika. Slovy pana Donutila: “Furt se
něco děje“.

Úspěšně mu sekundovala Kateřina Tynková,
když obsadila bodovaná umístění. Byla 23. v
klasice a ve stíhacím závodě volnou technikou
si o dvě místa polepšila.

Vladimír Hušek
vedoucí trenér

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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ZŠ Pěnčín: Kultura na naší škole

Čas od času můžete potkat žáky naší základní
školy společensky oblečené a v dobré náladě.
To proto, že navštěvují divadelní představení
v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. To
však není jediná kulturní akce, které se účastní.
Mnohá představení se konají i přímo ve škole.
Pravidelně za námi jezdí šermířská skupina
Pernštejn, která nás seznamuje s historickými
událostmi; vynikající herci z Hradce Králové,
kteří nám letos nabídli ukázky ze španělských
dramat a ukázky bajek. Několik umělců nám
přibližuje hudební scénu a nezapomenutelné
jsou besedy se spisovateli a režiséry. Například
Jan Opatřil (autor knih Kapřík Metlík) a Cyril
Podolský (režisér, spoluautor Krysáků) u nás
byli již opakovaně.
Naši žáci se také zapojují do kulturního dění
aktivně. Jednou z již pravidelných akcí je
celostátní přehlídka dětských recitátorů Dětská

Knihovna
v Krásné 33
Provoz:

16:00 – 18:00
(vždy ve středu)
Knihovnice:

Hana Hornová
Zvu všechny čtenáře do místní
knihovny v Krásné. V příjemném
prostředí si můžete vypůjčit z
velkého množství starších, ale i
moderních titulů. Podle požadavků
je možno dohodnout i výpůjčku
z knihovny v Jablonci nad Nisou,
dětem tak mohu objednat i jejich
povinnou četbu.
Přijďte, všichni jste vítáni.

scéna. Školní kolo letošního ročníku přehlídky
se konalo 1. února. Tentokrát soutěž proběhla
bez účasti dětí z mateřské školy, neboť měly
jiný program.
Soutěž je rozdělena do jednotlivých kategorií
podle ročníků, které žáci navštěvují (0. - IV.
kategorie). Ve školním kole se v prvních třech
kategoriích představil rekordní počet – 31 žák.
Nebylo lehké vybrat vítěze, kteří postupují do
oblastního kola (koná se v době zpracování
tohoto zpravodaje). Všichni recitátoři totiž
předvedli kvalitní výkony, k nimž je dovedly
učitelky českého jazyka a zároveň jim pomohly
s výběrem básní současných autorů.

Napadla-li Vás otázka „A co starší žáci?“, pak
mám odpověď i pro Vás. Ti se přehlídky také
účastní, ale zájem má menší počet jednotlivců.
Je na škodu, že zanikla soutěž v komunikaci
Mladý Demosthenes, která byla právě pro tuto
věkovou kategorii přitažlivější a v níž žáci naší
školy získali umístění až na celostátní úrovni.
Dětská scéna však není jedinou přehlídkou, kde
můžete vidět naše žáky v akci. Máte-li zájem,
přijďte se podívat na Pěnčínskou notu nebo
závěrečnou akademii, kde uvidíte, jak jsou žáci
šikovní v různých kulturních oblastech života.
Mgr. Jarmila Hasenkopfová

Zprávy z Mateřské školy

Pěnčín 62, příspěvková organizace
Život dětí ve školce uhání mílovými kroky
kupředu. Už jsme ve druhé polovině školního
roku, ve které nás čekají personální změny.
Stávající ředitelka se k 31.8. 2018 vzdává
svojí funkce z důvodu vstupu do starobního
důchodu. Zřizovatel vyhlásil konkurz na nové
místo ředitelky, která pak zahájí nový školní
rok 2018 – 2019.
Přihlášky k přijímání dětí do MŠ budou od
dubna k dispozici jak na stránkách školky, tak
i obce. Osobně si je můžete vyzvednout přímo
v Mateřské škole. Informace k přijímání dětí
budou vyvěšeny na informačních tabulích ve
všech částech obce ve druhé polovině dubna.

Termín přijímání dětí do MŠ
9.5.2018
Děti v průběhu roku absolvovaly již plno akcí.
Mezi oblíbené patří podzimní a zimní dílny, z

kterých si odnesli rodiče i děti plno hezkých
výrobků.
Úspěch sklidilo „ Halloweenské dopoledne“, kdy
všechny děti přišly ve strašidelných maskách.
Stejně tak si užily i maškarní rej a vánoční
představení.
V průběhu roku zajíždějí do školky umělci
se svým vystoupením – ať pohádkovým či
hudebním. Společně pak několikrát v roce ještě
vyjíždíme do Jablonce nad Nisou do kina Junior.
Zimu zakončili předškoláčci lyžařským výcvikem
v Bedřichově pod hlavičkou Sportovního klubu
lyžování Policie Liberec.
A nyní už přivítáme jaro
Přeji všem krásné prožití velikonočních svátků.
Hana Hornová

Poděkování
Moc děkuji obecnímu úřadu
za to, že si vzpomněl
na mé životní jubileum.
Děkuji za narozeninový
balíček, který mi udělal
velkou radost.
A l e xandr M ateleha, 4 rok y
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Marta Maturová, Bratříkov
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Hana oslavila devadesátku
Zvonek. Juknu přes prosklené dveře, kdopak
to k nám zavítal. Vladimír Paldus se usmívá
za dveřmi.Otevřu s dotazem:,, Co tě k nám
přivádí ?“Odpovídá:,, Hana Brožková slaví 90
let a vzpomněla si na tebe. Já jdu na oslavu s
paní Paldusovou / Havlovou z Alšovic, která
bydlí nedaleko Hany v Rychnově a tebe zve
taky, ale nemá na tebe spojení.
Pozvání mne moc potěšilo. Hanu znám mnoho
let. Setkávali jsme se na akcích Českého svazu
žen a Českého červeného kříže, navštěvovala
jsem ji při donášce narozeninových balíčků z
obce. Jako švadlena šila šaty, sukně, halenky
pro dospělé i děti. Často upravovala zakoupené
oblečení na míru našeho těla. Některým šila i
svatební šaty. Později jako uklízečka pěnčínské
školy navázala pěkné vztahy s učitelským
sborem, které přetrvávají až do současnosti.
F ilip Rdličk a, 6 let 02

zaplněném prostoru hospůdky zahájila oficiálně
oslavu dcera Hana Zemínová. Poděkovala
mamince za všechno, co pro rodinu vykonala.
Vždyť nebýt maminky, nejsme tu ani my a
nemohli bychom dnes oslavovat.
Oslavy se zúčastnilo pět vnoučat a deset
pravnoučat. Přípitkem doplněným písní „
mnoga létov“ nastalo všeobecné veselí. Já jsem
seděla vedle oslavenkyně a tím měla možnost
si s ní popovídat o všem možném.

Oslava se konala 3.února letošního roku
v rychnovské hospůdce U kalicha. V zcela

Seznámila mě podrobně s přítomným
příbuzenstvem i v jakém vztahu k ní jsou.
Neměla problém vyjmenovat jména všech
vnoučat, pravnoučat i synovců.
Na oslavě jsme se měli neuvěřitelně dobře.
Mohli jsme si dopřát všech možných masových i
sladkých dobrot, na jejichž přípravě se podílela
i samotná oslavenkyně.
Byla jsem zvědavá, jak Hana vypadá, jelikož
jsem ji dlouho neviděla. Pokud se domníváte, že
byste uviděli starou, vetchou stařenku, musím
vás vyvést z omylu. Vypadá moc dobře a má
dobrou paměť. Narozeniny slavila 3 dny. První
den s učitelkami, druhý den se sousedy a třetí
den v hospůdce.
Při loučení jsem ji popřála ještě dlouhá léta a
radosti ze života. Doufám, že k tomuto přání by
se přidalo i mnoho z vás, kteří ji znáte.
Lada Niklová
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Osmičkový
rok u nás
Letošní rok je označován za vzácně osmičkový.
Budou se slavit různá výročí. I přes přemíru
informací si dovolím připomenout dva
osmičkové roky, které ovlivnily životy mnoha
lidí z našeho kraje.
Radostným osmičkovým rokem byl rok 1918.
Skončila velká nelítostná válka, která se později
nazvala I. Světová. A uprostřed Evropy se
zrodil nový samostatný stát – Československá
republika. Slavilo se po celé zemi. U nás v
krásném kraji podhůří Krkonoš a blízkosti
Českého ráje se na uctění vzniku svobodné
země vysázela akátová alej. Stromky se zasadily
od hřbitova v dnešní Krásné podél cesty k
Čížkovicím, po překročení silnice dále až k místu
U kříže. V podstatě podél dnes známé turistické
cesty Hamrštice. Dnes už jsou akáty stařičké,
některé již neodolaly vlivu času a drsnějších
větrů od hor, ale pár jedinců ještě přetrvává.
Je to pouhých 100 let – v podstatě jeden
lidský věk. Kolik nadějných plánů měli naši
předci. Vážili si svobody - vždyť téměř v každé
rodině ztratili někoho blízkého, kdo bojoval
za habsburskou monarchii. K již existujícím
spolkům Sokola, Hasičů se zakládaly spolky
ochotnické, Baráčníků, pěvecké, hudební.
Ve vesnicích nejen našeho dnešního Pěnčína,
ale i v širším okolí žilo obyvatelstvo dvojí
národnosti – české a německé. Vzájemné
vztahy byly klidné, existovala mnohá smíšená
manželství. Velká válka si vyžádala nejen lidské
životy, ale i materiální ztráty a na přelomu
dvacátých a třicáteých let minulého století přišla
doba krize. To se už v Německu prosazoval Adolf
Hitler, velký hlasatel německého nacionalismu
a této krize využil ve svůj prospěch. Toužil po
novém uspořádání sil v Evropě a jako první mu
v cestě stálo Československo, kde měl silného
spojence - Konrada Henleina, narozeného ve
Vratislavicích. Ten se stal vůdcem ustanovené
Sudetoněmecké strany .. Není bez zajímavosti,
že ve volbách v roce 1935 získala tato strana v
okrese Jablonec nad Nisou 71 % hlasů a stala
se tak nejen nejsilnější německou stranou, ale
i nejsilnější československou stranou vůbec.
Vedení strany mělo sídlo v Liberci.
A jen krůček scházel k další neblahé „osmičce“
- k roku 1938. Našim akátům na Hamrštici
bylo pouhých dvacet let. Tehdy už dochází
k otevřenému nepřátelství mezi českým a
německým obyvatelstvem a lidé v pohraničí
si začali uvědomovat vážnost situace i ohrožení
republiky. Sílily hlasy volající po odporu proti
násilí a do příprav k obraně státu byly vedle

československé armády zapojeny další složky
– státní policie, četnictvo, finanční stráž, SOS
(Stráž obrany státu).
V květnu 1938 docházejí zprávy o hrozivém
soustřeďování německých vojsk ve
frýdlantském výběžku. Po opatřeních naší
armády se většina německých jednotek stáhla
z blízkosti československých hranic. Aktivita
na zvyšování vojenské síly u nás pokračovala.
Vznikaly odbojové skupiny, byl vypracován
destrukční program, podle kterého měly být
zničeny strategické dopravní komunikace
vedoucí do českého vnitrozemí – mosty, koleje,
silnice. Budovala se lehká opevnění, překážky,
zátarasy, na krizových místech Jizerských hor a
Krkonoš byla postavena řada kasáren a chat, v
horách se vybudovala řada opevnění – bunkrů.
Ale 21. září večer bylo oznámeno přijetí tzv.
Anglo-francouzského plánu a 30. září v 17,00
hod. byla oficiálně oznámena kapitulace
Československa. Veškeré přípravy na obranu
státu byly devalvovány podpisem armádního
generála Ludvíka Krejčího. Podle dohody
představitelů Velké Británie, Francie, Německa
a Itálie uzavřené v Mnichově mělo být Německu
předáno území „sudetoněmecké s převážně
německým charakterem“, tedy s více než 59
% obyvatel německé národnosti. Do obsazení
patřilo celé Liberecko a Jablonecko. Docházelo
i k okupaci vesnic s převahou českého
obyvatelstva – např. v dnešní Krásné v té
době žilo 61,2 % čechů s na čas byly zabrány
i ryze české Alšovice.V té době prožívaly tisíce
lidí nejtvrdší chvíle svého života. Často pouze
s nejnutnější výbavou utíkali před terorem
henleinovců. Naprostá většina uprchlíků
z Jablonecka zůstala co nejblíže za novou
hranicí, směřovali především do obcí Semilska,
Turnovska a Železnobrodska.

letech 1945-1946. Do příhraničních měst a
vesnic se téměřpo sedmi letech vracely české
rodiny, první Češi přicházeli z Turnovska a
Železnobrodka již 7. května. Přicházeli ale i
lidé, kteří utíkali před svou minulostí nebo se
chtěli obohatit.
Víme, kolik krutosti, bezpráví a křivd na obou
stranách vyvolává válka. Važme si toho že již
více než sedmdesát let žijeme v relativním klidu.
Učiňme pomyslnou červenou čáru za minulostí
a žijme v dobrých sousedských vztazích nejen
v rámci vesnic, ale i v rámci států a národů.
Neveďme jménem politických stran žabomyší
války, ale jednejme konstruktivně, sousedsky
ve prospěch nás všech , našich dětí a vnuků.
Pomůže to hlavně nám, našemu svědomí,
našemu srdci. Připomeňme si to v souvislosti
s Velikonočními svátky.
Dovoluji si tuto výzvu vznést, jelikož jsem
sama s rodiči prchala ze zabraných Čížkovic,
na Turnovsku jsem přečkala válečné období,
bála jsem se o život matky, která statečně v
květnu 1945 bojovala u turnovského viaduktu.
Chodila jsem s mí do Klokočských skal a utírala
její slzy, když se dívala směrem k Černé Studnici
– směrem k domovu. Byla jsem mezi prvními,
kteří se vrátili zpět a byla jsem svědkyní těch
nejčerstvějších proseb o odpuštění a jejich
vyslyšení.
Za tři roky přišel rok 1948, ale to je další
kapitola dějin naší mladé republiky.
Čerpáno z:
Libor Stejskal, Jan Stejskal: DRAMA ´38, Knihy 555
Jana Schejbalová, J.V.Schejbal: Krajem skla a bižuterie

Jasna Smolková

Na konci roku 1938 zdravil z vrcholu Ještědu
celou kotlinu obrovský hákový kříž. Německé
obyvatelstvo prožívalo obrovskou euforii,
všichni se radovali z vítězství. Byl to však velký
omyl, o kterém svědčí budoucí tragický osud
německého národa.
Ne všichni Němci se stali nacisty, mnozí se
statečně a s odhodláním dali do boje proti
nasismu a SdP. Na mnoha z těchto německých
občanů byly plo válce spáchány velké křivdy.
Na Postupimské konferenci bylo rozhodnuto
o odsunu Němců, jehož příprava byla
poznamenána touhou po odplatě- Docházelo k
ostudnému rabování, zabírání majetku. Byla to
však i doba krátkých přátelství, vzájemné lidské
pomoci a ve vzácných případech i odpuštění.
Téměř tři miony lidí byly během dvou let
vysídleny ze země , která byla po mnoho
generací jejich domovem. Z Jablonecka byla
většina německého obyvatelstva vysídlena v
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