Červen 2011 – ZDARMA
V čísle: ze zastupitelstva l Vítání občánků l Ze školy a školky l Z činnosti florbalového oddílu TJ Sokol
Alšovice l Dětský den na D. Č. Studnici l Lyžaři v létě l Četba na pokračování l a mnoho dalšího

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou
další číslo našeho zpravodaje, ve kterém
vás chceme v krátkosti informovat o nejdůležitějším dění v obci a pokračování
akcí, o kterých jsme vás informovali
v minulém čísle.
Kdo z vás pravidelně sleduje vydaná
usnesení zastupitelstva obce, určitě zjistil,
že v současné době je prioritou výstavba
plynofikace Pěnčín IV. etapa. Jedná se
o pokračování stavby hlavních řadů do
částí obce Alšovice, Bratříkov, Huť a Jistebsko, včetně přípojek pro přihlášené
zájemce na uvedené trase. Celkové náklady této etapy jsou 18 mil. Kč (bez DPH),
v současné době se dokončuje žádost
o dotaci na SFŽP. Plynulý postup při přípravě se nám zkomplikoval již zahájenou
rekonstrukcí silnice II. třídy přes naši obec,
a tím jsme museli rychle rozhodnout o dalším postupu. Zastupitelstvo obce Pěnčín
se usneslo, že vzhledem k těmto okolnostem stavbu zahájíme v předstihu, před
vyřízením dotace z prostředků obce ve
výši šesti miliónů korun, jinak se realizace
STL Pěnčín IV. etapa musí odložit minimálně o pět let s ohledem na rekonstrukci
silnice II. tř., vedoucí přes naši obec.
Doufáme, že se nám vše podaří zdárně
připravit a stavbu zrealizovat.
Zahájení dalších plánovaných akcí,
o kterých jste byli v minulém čísle informováni, jsme prozatím z výše uvedených
důvodů pozastavili nebo omezili.
Obnova kulturní památky Kittelův dům
pokračovat bude a zahájení je plánováno
v průběhu měsíce června 2011. Termín byl
posunut z důvodů vyřešení technických
problémů.
Na závěr vám jménem zastupitelstva
obce Pěnčín a Obecního úřadu v Pěnčíně
přejeme příjemně prožitou dovolenou a
našim dětem krásné prázdniny.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Krásné slunné léto, příjemnou
dovolenou a dobrodružné prázdniny
přeje Obecní úřad v Pěnčíně

Základní informace o obci Pěnčín
Obecní úřad v Pěnčíně
Pěnčín 57
468 21 p. Bratříkov
IČO
číslo účtu

00262501
963242379/0800

telefon

483 397 028

Vladimíra Paldusová
starostka obce
e-mail: starostka@pencin.cz
Mobil: +420 724 314 752
Michal Bernat
místostarosta obce
e-mail: mistostarosta@pencin.cz
Mobil: +420 724 314 735

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:
Alena Vaníčková tel. 483 302 264
e-mail: vanickova@pencin.cz
Účetní oddělení, evidence psů
Petra Nikodýmová tel. 483 397 028
e-mail: nikodymova@pencin.cz
Odpadové hospodářství, pokladna,
evidence obyvatel, podatelna
Úřední dny a hodiny:
pondělí 7.00 - 11.00
středa 7.00 - 11.00
čtvrtek 7.00 - 11.00

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
12.00 - 15.00

V úředních hodinách
je možné bezplatné využití
veřejné internetové stanice.

Z jednání zastupitelstva obce dne 2. 5. a 30. 5. 2011
l ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 28. 3. 2011.
l ZO Pěnčín schvaluje příspěvek TJ Sokolu Huť ve výši 50 000 Kč na projektovou
dokumentaci a vodovodní přípojku
k objektu sokolovny v Huti.
l ZO Pěnčín schvaluje příspěvek TJ Jistebsko
ve výši 50 000 Kč na údržbu.
l ZO Pěnčín schvaluje příspěvek SDH
Bratříkov na divadelní představení „Dívčí
válka“ ve výši 8 032,64 Kč, po předložení
dokladu.
l ZO Pěnčín schvaluje příspěvek TJ Sokolu Alšovice ve výši 50 000 Kč na údržbu.
l ZO Pěnčín schvaluje příspěvek TJ Sokolu Bratříkov ve výši 50 000 Kč na údržbu.
l ZO Pěnčín neschvaluje příspěvek
sdružení zdravotně postiženým Železnobrodska.
l ZO Pěnčín neschvaluje příspěvek na
hudební festival „MONSTER ROCK“
v Alšovicích, příspěvek bude přidělen až
po předložení vyúčtování akce.
l ZO Pěnčín schvaluje příspěvek Českému
svazu včelařů v Huntířově nad Jizerou ve
výši 3 000 Kč.
l ZO Pěnčín schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2010 bez výhrad.
l ZO Pěnčín schvaluje lesního hospodáře
obce Pěnčín p. Miroslava Brožka s platností
od 1. 5. 2011 do 31. 12. 2011.
l ZO Pěnčín neschvaluje vypořádání
spoluvlastnického podílu s PF ČR na ppč.
1353/2 k.ú. Bratříkov.
l ZO Pěnčín neschvaluje změnu trasy
svozu popelnic po komunikaci v k.ú.
Jistebsko ppč. 792/1.
l ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o opravách komínů v budovách, které jsou
ve vlastnictví obce.
l ZO Pěnčín bere na vědomí vyjádření od
paní Prokopové o zamítavém rozhodnutí
k možnosti odkoupení ppč. 378/9 k.ú.
Jistebsko.
l ZO Pěnčín schvaluje záměr prodeje ppč.
378/6 a 378/9 k.ú. Jistebsko.
l ZO Pěnčín schvaluje rozdělení ppč.
423/16 k.ú. Jistebsko dle návrhu Ing. Hlobila, č. varianty 5, a pověřuje starostku
zajistit rozdělení parcel.
l ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o nájemních smlouvách na ppč. 365/22,
276/2 k.ú. Jistebsko, a 252/1, k.ú. Huť, a
schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy
s Kokonínskou zemědělskou a.s. na ppč.
365/22 a 276/2 k.ú. Jistebsko.
l ZO Pěnčín neschvaluje prodej ppč. 298/4,
k.ú. Jistebsko, p. Vorlovi.
l ZO Pěnčín bere na vědomí žádost pí
Ledvinkové na odkoupení části ppč. 298/2,
k.ú. Jistebsko, a žádost p. Vorla na odkoupení části ppč. 298/2, k.ú. Jistebsko.

l ZO Pěnčín bere na vědomí návrh geometrického plánu na oddělení ppč. 527,
528/5 a 775/3 k.ú. Jistebsko a pověřuje
starostku zajištěním podkladů pro další
projednání v ZO Pěnčín.
l ZO Pěnčín schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín.
l ZO Pěnčín schvaluje změnu trasy vodovodního přivaděče č. stavby JN 032 017 dle
předloženého návrhu příčného řezu
komunikace.
l ZO Pěnčín schvaluje delegování starostky obce Vladimíry Paldusové na valnou
hromadu SVS a.s. dne 2. 6. 2011.
l ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o dopravní obslužnosti, včetně žádosti
o provedení úprav.
l ZO Pěnčín schvaluje ukončení smlouvy
o partnerství s obcí Gromadka.
l ZO Pěnčín bere na vědomí úpravy komunikací v obci Pěnčín dle předložených
návrhů, včetně dořešení dopravního značení ppč. 775/1 k.ú. Jistebsko.
l ZO Pěnčín bere na vědomí záměr prodeje objektu bývalé hasičárny v Dolní
Černé Studnici se st.p.č. 219 a ppč. 315/2
k.ú. Jistebsko a pověřuje starostku zajistit
znalecký posudek a ukládá p. Bernatovi
svolat místní šetření s přizváním zájemců
o koupi.
l ZO Pěnčín schvaluje pronájem letního
areálu v Huti p. Petru Nikodýmovi na
dobu 1 roku od 1. 6. 2011. Dále schvaluje
náhradníka p. Martina Špalka.
l ZO Pěnčín schvaluje předčasné zahájení
výstavby plynofikace STL Pěnčín IV. etapa
část Jistebsko a Bratříkov před přiznáním
dotace s SFŽP, hrazenou z finančních
prostředků obce Pěnčín ve výši 6 250 000
Kč z důvodů zahájení rekonstrukce silnice
II. tř. č. 287.
l ZO Pěnčín bere na vědomí uzavření MŠ
Pěnčín v době prázdnin na šest týdnů a
informaci o stavu nově přijatých dětí od
září 2011.
l ZO Pěnčín bere na vědomí informaci o
spotřebě el. energie v šatnách FC Pěnčín.
l ZO Pěnčín schvaluje uzavření Smluv
o budoucích smlouvách o zřízení úplatných věcných břemen na stavbu plynofikace obce Pěnčín IV. etapa s Libereckým
krajem.
l ZO Pěnčín schvaluje uzavření smlouvy
s RWE o budoucím provozu a budoucím
předání stavby STL plynovodu Pěnčín IV.
etapa.
l ZO Pěnčín bere na vědomí návrh
o aktualizaci projektové dokumentace
Plynofikace Pěnčín IV. etapa.
l ZO Pěnčín schvaluje cenu za aktualizaci
projektové dokumentace Plynofikace
Pěnčín IV. etapa ve výši 93 000 Kč včetně
DPH.

l ZO Pěnčín schvaluje uzavření smlouvy
s bytovým družstvem Pěnčín čp. 59 na
pronájem části ppč. 687 v k.ú. Huť za
úplatu 1 Kč za účelem výstavby sedmi
garáží. Následně bude s každým členem
BD, jakožto stavebníkem garáže, uzavřena
smlouva o pronájmu s bytovým družstvem.
l ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o opravě kanalizace a čistírny pro objekt
bytového družstva Pěnčín čp. 59, domu p.
Kubů a manželů Machových.
l ZO Pěnčín neschvaluje opravu kanalizace a čistírny pro objekt bytového družstva Pěnčín čp. 59 a všech dalších uživatelů z prostředků obce Pěnčín a ukládá
starostce dořešit celou záležitost prostřednictvím právního zástupce obce.
l ZO Pěnčín bere na vědomí přidělení
bytu Bratříkov čp. 100.
l ZO Pěnčín bere na vědomí přidělení
bytu Alšovice čp. 63.
l ZO Pěnčín bere na vědomí žádost p.
Martina Kořínka o koupi části ppč. 340/9
v k.ú. Huť, lesní pozemek, ve kterém se
nachází kulturní památka a prodej
neschvaluje.
l ZO Pěnčín schvaluje minimální prodejní cenu 350,- Kč za m2 za ppč.378/6 v k.ú.
Jistebsko.
l ZO Pěnčín schvaluje minimální prodejní cenu 350,- Kč za m2 za ppč. 378/9 v k.ú.
Jistebsko.
l ZO Pěnčín schvaluje následující postup
a podmínky při prodeji ppč. 378/6 a 378/9
v k.ú. Jistebsko:
- v zalepené obálce bude předložena
nabídka ceny v předem určeném čtrnáctidenním termínu
- bude vybrán zájemce s nejvyšší nabídkou
- v kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro obec Pěnčín, pro případ,
že na pozemku nebude realizována stavba
(inženýrské sítě).
l ZO Pěnčín bere na vědomí žádost p.
Ondřeje Kolka o odkoupení části ppč.
315/2 k.ú. Jistebsko a prodej neschvaluje.
l ZO Pěnčín schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a
jízdy na ppč. 315/2 v k.ú. Jistebsko ke
st.p.č. 225 v k.ú. Jistebsko. Veškeré náklady na zřízení věcného břemene uhradí
budoucí oprávněný pan Kolek.
l ZO Pěnčín bere na vědomí žádost Ing.
Radima Dýrala o odkoupení objektu bývalé hasičárny na D. Č. Studnici na st.p.č.
219 a ppč. 315/2 k. ú. Jistebsko a záměr
o prodeji bude schválen až po zřízení
věcného břemene.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta
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Důležitá telefonní čísla

?

Tísňová volání
112 Tísňová volání - centrální číslo
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie České republiky
Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 46821 Bratříkov
Telefon: 483 397 026,
MUDr. Lejsková Jarmila,
MUDr. Jan Macko
Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
www.policie.cz,
tel. +420 974 474 711,
fax +420 974 474 907,
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz

Řešíte otázku, jak zajistit péči o svého blízkého
v seniorském věku nebo o osobu se zdravotním
postižením a přitom chodit do zaměstnání?
Řešení se nabízí ve zřízení „Domovinky“.
Ale co si vlastně představit pod pojmem
„Domovinka“?
Jedná se o jakousi „školku“ pro seniory
či zdravotně postižené. Do tohoto typu
denního stacionáře můžete na určitou
dobu umístit svého blízkého, který z důvodu stáří či zdravotního postižený není
již soběstačný a vyžaduje zvýšenou péči
druhé osoby. V době, po kterou je osoba,
o kterou pečujete, umístěna v tomto denním zařízení, můžete v klidu vykonávat
své zaměstnání, případně si vyřídit nutné
osobní záležitosti nebo pouze získat čas na
tolik potřebný pro odpočinek. Je totiž
známo, že dlouhodobá péče o osobu blízkou v seniorském věku či osobu se zdravotním postižením vede postupem času
k naprostému nejen fyzickému, ale především psychickému vyčerpání pečující
osoby.
Po dobu pobytu v „Domovince“ je váš
blízký v péči profesionálních pečovatelek,
které zajistí nejen případné podání léků či
stravy, ale především zajistí aktivní využití času. Pobyt v „Domovince“ lze využít

individuálně dle aktuální potřeby klienta.
Jedná se o placenou sociální službu dle
§ 45/d), e), f) zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Domníváte se, že výše popsaná situace
se vás již nyní osobně dotýká nebo pro vás
bude aktuální v budoucnosti? V tom případě vás žádáme o spolupráci a vyplnění
dotazníku, který je k dispozici na obecním
úřadu ve vaší obci. Otázky v tomto dotazníku směřují ke zjištění potřebnosti a případné využitelnosti „Domovinky“ na
Železnobrodsku. Po vyplnění zanechte
dotazník u pracovníků na obecním úřadě
ve vaší obci nebo ho můžete odevzdat
přímo na odboru sociálních věcí na MěÚ
v Železném Brodě, a to nejpozději do
30. 6. 2011.
Děkujeme za vaši ochotu a spolupráci
při budoucím plánování sociálních služeb
pro Železnobrodsko.
Maříková Jana,
koordinátorka komunitního plánování
Sasková Eva,
vedoucí odboru sociálních věcí,
MěÚ Železný Brod

Základní škola
www.zspencin.cz,
telefon: 483 397 027, 483 397 627
fax: 483 397 727,
e-mail: zspenc@seznam.cz
Mateřská škola
Mateřská škola v Pěnčíně, Pěnčín 62,
ředitelka Hana Hornová: 483 390 487
Dům s pečovatelskou službou
Alšovice 63
pečovatelka Lenka Lejsková
tel. 483 397 441
Pošta Bratříkov
Bratříkov 100, tel. 483 397 300
Pošta Huť
Huť 169, tel. 483 397 200
TJ Sokol Alšovice www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.penzionkrasna.cz/skuhrov.htm
Sokol Bratříkov www.bratrikov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
Linka bezpečí

800 155 555

Knihovny obce
Knihovna Alšovice
Alšovice č.p. 13
knihovnice Miluše Drobníková
Provozní doba
Pondělí 15,30 - 17,30 hod.
Knihovna Bratříkov
Bratříkov č.p. 67
knihovnice Marcela Havlová
Provozní doba
Pondělí 16,00 - 18,00 hod.
Knihovna Huť
Huť č.p. 169
knihovnice Drahomíra Kliková
Provozní doba
Čtvrtek 15,30 - 17,30 hod.
Knihovna Krásná
Krásná č.p. 33
knihovnice Alenka Hujerová
Provozní doba
Středa 15, 00 - 17, 00 hod.
V obecních knihovnách
je možnost přístupu k internetu
v provozní době.

Monika Jakouběová, 6 let
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1. dubna 2011 proběhlo slavnostní vítání nových občánků

Našimi novými občánky jsou: Václav Motl – Jistebsko, Miroslav Horna – Bratříkov, Herbert Jan Dudka – Bratříkov, Dorota Košťálová
– Pěnčín, Emilie Drdová – Huť, Matouš Drda – Huť, Adam Bieylonovič – D. Č. Studnice, Natálie Jareisová – Bratříkov a Jaroslav
Véle – Krásná. Rodičům ještě jednou přejeme mnoho radostných chvil strávených s jejich dětmi.

Jak by chtěly prožít
prázdniny děti
z mateřské školy?

Naši malou slavnost nám přišly zpestřit i děti z MŠ Pěnčín pod vedením paní ředitelky
Hany Hornové – Kateřina Kurfiřtová, Anna Marie Hartlová, Barbora Šilhanová a Marie
Halamová.

Karolínka – chtěla bych být princeznou
ve zlatém zámku a jezdit tam na koni.
Viktorka - já bych chtěla být princeznou
ve stříbrném zámku a taky tam jezdit na
koni.
Pepík – chtěl bych ležet u moře a koupat
se tam.
Kubík – odcestuji do Brazílie a tam budu
učitelem kapuéry.
Marek – letěl bych stíhačkou k moři a tam
bych se potápěl pro zábavu.
Adélka – já bych chtěla být princeznou a
kamarádkou ostatních princezen.
Tomáš – letěl bych letadlem do Itálie a
ponorkou pod vodu.
Dimi – já pojedu do Sedmihor a tam budu
plavat.
Honzík – chci být svalounem.
Kuba – rád bych do Krkonoš na závody,
byl bych tam automechanikem.
Radek – chtěl bych závodit se sporťákem.
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ZŠ Pěnčín

Blíží se konec školního roku a ZŠ bilancuje a hodnotí
ß 14. 6. se představili školní akademií

žáci 9. třídy. Celé pásmo připravili a zrežírovali za pomocí ostatních učitelů, a tím
se také se všemi zúčastněnými slavnostně
rozloučili. Při této příležitosti jsme vyhodnotili sedm nejlepších žáků naší školy ve
školním roce 2010/2011. Žáci byli odměněni za příkladný, aktivní přístup ke
školní práci, za vynikající studijní výsledky a za osobní úspěchy. Byli to: Mikoláš
Wietze 2. třída, Petr Šourek 3. třída, Petra
Suchá 6. třída, Lukáš Preissler a Tomáš
Drofa 7. třída, Lucie Morávková a Ivana
Jakouběová 8. třída.Všem jmenovaným
gratuluji, děkuji za úspěšnou reprezentaci
školy a přeji jim nadále samé úspěchy.

Branný den

á IV. ročník ekologické soutěže „Koulíme, koulíme kouli...“ Již počtvrté jsme se

sešli u příležitosti Dne dětí, abychom si připomněli, jak důležité je třídit odpad. V areálu školy se sešli žáci sedmi škol (ZŠ Zásada, ZŠ Huntířov, ZŠ Železný Brod - Pelechovská, ZŠ Tanvald - Sportovní, ZŠ Šumava, ZŠ 5. květen z Jablonce a ZŠ Pěnčín). Společně nasbírali rekordní množství hliníku - 197 kg. Největší koulí 44kg překvapili Tanvalďáci, na druhém místě byli Jablonečáci ze Šumavy s koulí o hmotnosti 43 kg a na
čestném 3. místě Pěnčíňáci s 40 kg. Koule se nám podařilo na vrchol zdárně vyvalit a
tak jsme si k tomu všichni společně zazpívali. Celou akci sponzorovala firma FIPOBEX
- vyvezením soutěžících vláčkem 400 m na vrchol Černé studnice, paní Jana Hlavatá
dortem se symbolem koule a další maminky, které napekly spousty dobrůtek. Všem
srdečně děkuji.
M. Halamová

Je čtvrtek 26. 5. A my máme dnes ve
škole Branný den. Měli jsme štěstí, protože bylo krásné počasí, jako stvořené na
nějakou tu venkovní akci. Po osmé hodině,
když jsme se všichni sešli, byl nástup. Při
nástupu nám paní učitelky něco málo
řekly a mohli jsme vyrazit na první stanoviště, kterým byla lana. Na lanech jsme
lezli po jednom a docela nám to šlo.
Další stanoviště byli hasiči. Strojník
hasičské služby nám nejdříve povídal
o autě a vybavení, a poté byl čas na naše
dotazy a odpovědi. Celá třída se určitě
bavila a dozvěděla se víc o této práci.
Následovalo stanoviště mapy, na kterém
nás přivítala paní učitelka Štěpánová s buzolami. Bylo to moc zábavné a poučné.
Následoval šplh. Šplhali jsme na tyčích
a nejrychlejší dívka a chlapec dostali
tatranku.
Další a asi nejhezčí stanoviště, na které
jsme se nejvíce těšili, byla horolezecká
stěna. Byla to úžasná zábava a všichni
vylezli až nahoru. Až vše skončilo, šli jsme
na oběd a do našich domovů.
Viktorie Kruschinová,
4. třída
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ZŠ Pěnčín

Blíží se konec školního roku a ZŠ bilancuje a hodnotí
ß

Čtením knížek pomáháme potřebným

V současné době nás, stejně jako vás,
mrzí, jak rychle mezi námi dětmi ubývá
čtenářů knížek. Děti stráví více hodin
u televize a na počítačích. Proto nám udělalo velkou radost, když nás paní učitelka
seznámila s projektem Čtení pomáhá,
který byl vytvořen jako nová charitativní
hra pro žáky. Pro tuto hru byly zvoleny
různé knihy, které byly rozděleny pro
první stupeň, druhý stupeň a žáky středních škol. Každý čtenář do osmnácti let se
mohl zaregistrovat, potom si vybral knížku, kterou četl. Dále následoval virtuální
test, který prověřil jeho znalosti o knížce.

Po úspěšném splnění testu dostal žák finanční odměnu ve výši 50 Kč, kterou mohl
věnovat člověku, který potřebuje nutnou
pomoc. Naše třída nejvíce přispěla na tábor pro nevidomé a nevidomou dívku
v Africe, dále na schodolez pro postiženého člověka a na výcvik slepeckého psa. Do
dnešního dne se nám podařilo získat 5 000
Kč, které byly v rámci projektu zaslány.
Věříme a potěšilo by nás, kdybyste tuto
charitativní hru ještě více podpořili a hráli s námi dále, proto se podívejte na odkaz
www.ctenipomaha.cz.
Petra Suchá a Václav Petrak

Sbor Pěničky. Během září jsme se
dohodli na termínu schůzek školního
sboru. Nebylo to vůbec jednoduché, neboť
bylo potřeba najít den a hodinu, kdy žáci
druhého stupně nemají výuku a končí ve
stejnou vyučovací hodinu. Nakonec se
nám to podařilo. Od 1. října každé pondělí od 14.45 do 15.45 hodin zní naší školou
melodie lidových, folkových i populárních
písní. Členy sboru jsou J. Šedina (2. tř.), M.
Fabiánová, S. Hoštičková (6. tř.), L. Svobodová, B. Václavíková, P. Šticová, T. Lejsková, K. Hujerová (7. tř.), K. Hynková (8. tř.),
K. Hlavatá, K. Dušková, A. Masná, J. Tichý, J. Fabián (9. tř.). Zpíváme si pro radost, učíme se nové písničky i techniku
zpěvu. Některým písním věnujeme větší
pozornost a z nich pak sestavujeme repertoár pro krátká vystoupení v blízkém
okolí. Letos jsme zpívali jsme na mikulášských besídkách v Alšovicích, v Těpeřích,
na vánoční besídce ve škole, v mateřské
škole Pěnčín a v DPS v Alšovicích. V jarních měsících jsme vystupovali na pouti
na Krásné (viz foto), v Alšovicích, na
meziškolním festivalu Pěnčínská nota, na
školní akademii a ještě nás čeká vystoupení na Bzovské pouti. Děkuji svým zpěváčkům za téměř profesionální spolupráci,
odpovědnost a nadšení. Přeji vám hodně
dalších úspěchů.
Mgr. M. Kurfiřtová
V pouti na Krásné jsme začali lidovou
písní Anička, dušička, následovaly písně
Bejvávalo a Voděnka studená. Vystoupení
jsme zakončili spirituálem Žízeň. Sklidili
jsme bouřlivý potlesk. Odcházeli jsme s
velmi dobrým pocitem.
M. Fabiánová, L. Svobodová

á Fotografický kroužek a jeho úspěchy (výňatek z internetu Městské nihovny Jablonec nad Nisou). Ve středu 1. června 2011 proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků III. ročníku fotografické soutěže na téma Cesta za světlem. Soutěž se konala v rámci projektu Jablonec 2011 a záštitu nad ní převzal místostarosta města Petr Tulpa a Zbyněk Cincibus za fotoklub Balvan. Soutěž podpořily společnosti Foto LACCER a Knihkupectví a antikvariát FRYČ. Na slavnostním vyhlášení vystoupila skupina N.O.C.
Do soutěže se přihlásilo na 70 autorů z celé republiky a porota ve složení ze zástupců fotoklubu Balvan, Foto Laccer, pracovníků
audiovizuálního oddělení a pana Václava Vostřáka hodnotila na 177 prací. Ty nejvydařenější představujeme ve stejnojmenné výstavě
na schodech městské knihovny do konce srpna 2011. Vyhodnocení soutěže: kategorie do 16 let: 1. Tereza Vodičková – Světelná
bouře, 2. Tomáš Drofa – Odchyt sluníčka.
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MŠ Pěnčín

Dětský den na Dolní Černé Studnici

Školní rok 2010 – 2011
v mateřské škole Beruška

Letošní školní rok se opět přehoupl
k prázdninám. S dětmi jsme zažili spoustu
příjemných zážitků. Krom jiného jsme
navštívili Babylon, prohlédli si celou hasičskou zbrojnici v Jablonci nad Nisou,
prožili zajímavá dobrodružství v penzionu
Krásná, naučili se nebát se vody v bazénu
v Jablonci nad Nisou, nakoupili si na Jarmarečku v Zásadě (a na oplátku oni u nás).
Přijel také kouzelník z Prahy, při jehož
vystoupení měly děti „oči navrch hlavy“.
Školní rok zakončíme účastí na hasičské
soutěži „Soptík“ v Železném Brodě a
předškoláci se představí při malé maturitě
a poté přespí v MŠ.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
firmě Fipobex, která již tradičně zajistila
našim dětem bezplatný výlet vláčkem na
Krásnou a zpět a při oslavě MDD věnovala zmrzlinu dětem, které se přišly podívat
do areálu na zvířátka.
V září se školka otevře opět pro šedesát
dětí. Ze všech podaných přihlášek k předškolnímu vzdělávání nebylo přijato pět
dětí, které mají trvalé bydliště v obci
Pěnčín, z důvodu naplněné kapacity.
Všem zaměstnancům děkuji za jejich
svědomitou, zodpovědnou a pečlivou
práci a přeji jim nádherné a prosluněné
dovolenkové dny.
Hana Hornová

Tento rok se spojilo několik rodičů z Dolní Černé Studnice a připravili pro všechny děti „Dětský
den“, který se konal 4. 6. 2011 na hřišti. Nejdříve děti prošly připravenou cestu v lese, kde
hledaly lístečky s úkoly. Za splnění dostávaly malé odměny. Po návratu na hřiště pro ně byla
připravena celá řada úkolů a soutěží, například skákání v pytlích, jízda zručnosti na koloběžkách,
lov ryb a další, za dobroty. Počasí nám přálo, i když bouřilo, déšť se hřišti vyhnul a my mohli
celý zdařilý den zakončit ohýnkem s opékáním buřtíků a příjemným posezením. Letošní dětský
den byl velmi hezký díky podpoře Obecního úřadu Pěnčín, který nám přispěl na drobné ceny, i
díky tomu, že se zapojilo více rodičů a přišly s nimi nové nápady. „Moc děkujeme.“

Florbalový oddíl TJ Sokol Alšovice

Rád bych se s vámi podělil o úspěchy
florbalového klubu TJ Sokol Alšovice. Tak
jako každý rok i v sezóně 2010/2011 jsme
hráli regionální florbalové soutěže. Přihlásili jsme tři týmy, a to do kategorií mladších žáků, starších žáků a juniorů RAFL
ligy, pořádané klubem FA Mladá Boleslav.
Během sezóny jsme uspořádali čtyři turnaje v naší režii ve sportovní hale ve
Smržovce. Můžeme se pochlubit rekordním počtem 43 přihlášených florbalistů.
Přípravka – děti ve věku 5 – 7 let.
Přípravka je naše líheň nových florbalových
talentů. Tréninky vedl David Pospíšil.
Přihlášeno je 9 florbalistů.
Mladší žáci – děti ve věku 8 – 11 let.
Tým mladších žáků vybojoval 2. místo
v RAFL lize. Hlavním trenérem je Jan

Radek Hübel, 7 let

Halama a asistentem Jakub Zeman.
Přihlášeno je deset florbalistů.
Starší žáci – děti ve věku 12 – 15 let.
Tým mladších žáků skončil na celkovém
5. místě v RAFL lize. Hlavním trenérem je
Lukáš Paldus.Přihlášeno je třináct florbalistů. S týmem starších žáků jsme se
zúčastnili dvou přátelských utkání v Turnově. S TJ Turnov úzce spolupracujeme a
v příští sezóně plánujeme za TJ Turnov
hrát v mládežnických kategoriích.
Dorostenci a junioři.
Tým dorostenců a juniorů vybojoval 3.
místo v RAFL lize. Hlavním trenérem je
Martin Štryncl. Přihlášeno je jedenáct
florbalistů.
Výsledky na webu.
Veškeré výsledky zápasů a průběžné tabulky najdete na www.dosokola.cz. Tyto
stránky pravidelně aktualizujeme.
Odchovanci.
Florbal již v alšovské sokolovně hrajeme
dlouhých 12 let a za tuto dobu jsme vychovali a k florbalu přivedli veliké množství
hráčů. V současné době se můžeme pochlubit našimi odchovanci, kteří hrají nejvyšší ligové soutěže České republiky. Jsou to:
David Pospíšil – FBC Jablonec nad Nisou
– 1. florbalová liga muži, Jiří Pospíšil – FBC
Liberec – 1. florbalová liga junioři a dorostenci, Marek Pala – TJ Turnov - 2. liga
mužů - divize I, Jakub Zeman – TJ Turnov
– 3. liga juniorů – divize II, Vojtěch Kurfiřt
–TJ Turnov – 3. liga juniorů – divize II.
Jan Halama, náčelník TJ Sokol Alšovice
tel.: 777 992 342, jan.halama@seznam.cz
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Lyžaři nezahálejí

Po sněhu ni památky. Únava ze zimního
zápřahu již odezněla. Pomáhaly k tomu
regenerační pobyty sportovců v plaveckém bazénu v průběhu dubna a května.
Dále regenerační cvičení a herní aktivity
zařazené v treninkovém procesu.
Ve Skuhrově jsme uskutečnili 9. ročník
Skuhrovského sprintcrosu, kterého se
zúčastnilo téměř sedmdesát závodníků.
Z našich závodníků na stupně vítězů vystoupila tradičně spolehlivá Petra Suchá.
Překvapivě pak Vanesa Hetsko, která zle
potrápila favoritku závodu Anetu Břečkovou z Velkých Hamrů. Podlehla až ve finiši na cílové pásce. Slastný pocit na
„bedně“ si ještě užili David Heřman,
Štěpán Dubský, Bára Dubská, Nikola
Nikodýmová a Jakub Dusil.
Ve třech skupinách jsme se zúčastnili
pochodu Krajem českých sklářů. Nejstarší
zdolali pětadvacetikilometrovou trasu
pochodu. Patnáct chlapců a dívek překonalo nástrahy patnáctikilometrové trasy.
Pokochali se pohledem z rozhledny na
Černé studnici a v cíli se občerstvili
v alšovské sokolovně.
Nejmladší – předškolní a nejnižšího
školniho věku – využili nově vytvořené
trasy na Maršovický vrch. V doprovodu
trenérů a mnohých rodičů dosáhli cíle
v Alšovicích.
Vrcholem předprázdninové přípravy
lyžařských adeptů se stal vodácký camp
na Malé Skále. V době konání brodského
jarmarku se jednadvacet adeptů běžek
seznamovalo s ovládáním lodí (kanoe,
raft) na tekoucí vodě. Výrazy – pádlo,
šlajsna, háček, kormidelník, sklo, proud,
šutr, peřeje, přitáhni, odlom, zaber, jim
jsou teď daleko bližší.
Pobyt nebyl jen o vodě. Zajímavým
doplňkem byla instruktáž o lezení po
skalách s praktickým výstupem s horolezeckým materiálem na „Suškách“. Poutavě
seznámil a bezpečnost lezoucích zajistil
Martin Hübner z Alšovic.
Naši sportovci poznali bludiště Kalicha
s vyhlídkami, kapli Husa v Klokočí,
Rotštejn, jeskyni Ameriku, Klokočské
skály, hrad Frýdštejn, vyhlídku Panteon,
Drábovnu a samozřejmě mezi vodáky
oblíbenou Zrcadlovou kozu.
Pánbíček k nám byl shovívavý a neposlal na nás žádnou přepršku. Večeře se
mohly připravovat na grilu a čekání na
zasloužený „žvanec“ vyplnili naši kytaroví
virtuosi – Petra Suchá a Honza Dubský.
O bezpečnost účastníků a servis se
starali: Hedvika Dusilová, Pepa Večerník,
Radka Rambousková, Vláďa Dusil, Tomáš
Preissler a Vláďa Hušek.
Připravujeme prázdninové cyklistické
putování Českým rájem.
Pro Pěnčínský zpravodaj sesumíroval
Vladimír Hušek
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Chaloupky pod horami

Januška Smolková

Četba na pokračování
Volné vyprávění o neobyčejném životě obyčejných lidí z našeho podhůří
II. část
- IV -

V kraji, ve kterém se odehrává příběh
Zdeňky a Josefa Plašilových, žila i menšina občanů německé národnosti. Soužití
bylo bezproblémové a obě národnosti se
vzájemně respektovaly.
Počet obyvatel domku č. 18 v Čížkovicích se rozrostl. Zdeňce s Josefem se narodila dcera, které dali zvláštní jméno – Jasna. Pokřtěna byla v kostele svatého Josefa
v Šumburku. Václav se oženil a vzal si
mladou, pracovitou Annu, pocházející
z úrodného kraje kolem Poděbrad.
V Šumburku byla vybudována nová
česká škola, ve které byla i mateřská škola.
Tam Zdeňka Jasnu každý den vodila a při
cestě tam i zpět se vždy zastavily na planině pod školou, odkud je široký rozhled
na Krkonoše, Podkrkonoší, začínající
Český ráj a na všechny okolní vesnice i
vesničky. Tam se oběma zapsal do srdcí
domov, který nikdy nechtěly opustit.
Josef „mačkal sklo“, stejně jako jeho
švagr Václav, ženské navlékaly, přebíraly
a staraly se o nepatrné hospodářství. Na
poměrně rozsáhlé zahradě okolo domu
byly záhony se zeleninou, která se dokázala vypořádat se stálým větrem a průvanem, které v Čížkovicích vládnou. Ne
nadarmo se tam říkalo „na vídrholci“.
Anna se starala o kravku a zajišťovala pro
domácnost základní potravu – mléko a
máslo. Na schodech do sklepa stávaly
krajáče s nadojeným mlékem, sbírala se
smetana. Jasna vždy bedlivě nastavovala
uši a jakmile zaslechla známé jednotvárné
údery, věděla, že „Anči“ tluče máslo. Nenápadně s hrnečkem za zády se přišla na
tetu podívat a ta už věděla, že si přišla pro
čerstvé podmáslí. Ach, to bylo! Je možné,
že domácí máslo, mléko, podmáslí, ale i
velice střídmý až chudobný životní styl
Jasně v pozdějším věku pomohly v boji
s těžkou nemocí. Na pozemku nad silnicí,
vedoucí k Železnému Brodu, bylo vždy
políčko s bramborami a když se na podzim
„kopalo“, veškeré obyvatelstvo domku,
ale i Božka, která bydlela také v Čížkovicích, se na práci podílelo.
A nesmíme zapomenout na nejmilejší a
nejlaskavější babičku Albínu, která bděla
nad tím, aby domek byl udržován a držen
podle přání Rafaela. Dcery Rafaela z prvního manželství byly už provdané. Milka
na Dupandě, Anna v Maršovicích a Marie
později žila v Bratříkově. Rodiny se vzájemně navštěvovaly a panovala vzájemná
shoda a pohoda.
Ale nebylo vždy do tance. V době krize
ve třicátých letech bylo velmi krušno.
O jedněch vánočních svátcích na Štědrý
den poslala Zdeňka Josefa do Jablonce, aby
nakoupil alespoň něco málo na štedrove-

černí stůl. Ten vždy musel zářit čistotou a
i když na něm byla jenom jablíčka, ořechy
a sušené švestky, s naaranžovanými smrkovými větvičkami vypadal slavnostně a
překrásně. Josef šel obě cesty pěšky, na
autobus nebylo. Když po poledni otevřel
dveře, v tašce žádné přilepšení na stůl
nebylo. „Ach mámo, ta holka přece musí
mít něco pod stromečkem. Koupil jsem jí
místo toho panenku“. „Ty starý blázne, tak
já dojdu do sklepa pro brambory a udělám
halušky“. Přesto to byl Štědrý večer, na
který se nezapomíná.
Halušky! Ty nikdy nezklamaly, ale nejlepší byly od sousedky Hornové nebo od
babičky v Huti. Tam Jasna chodila s Josefem
za babičkou a Kristýna, jakmile je zahlédla
z okna od návleku, už běžela pro brambory. Dědeček Paul si vzal Jasnu na klín, vyprávěl jí pohádky a škrábal ji na zádech.
Také v Huti se dále skromně hospodařilo.

-V-

V roce 1938 bylo Zdeňce třicet jedna,
Josefovi třicet tři a jejich dceři pět let. Již v
roce 1933 se německým říšským kancléřem
stal Adolf Hitler a ve stejném roce založil
Konrad Henlein Sudettendeutsche Heimatfront, která začala sjednocovat německé nacionalisty v ČR. Později to byla Sudettendeutsche Partei (SdP). V roce 1937
Hitler na tajné poradě s vojenskými veliteli řekl, že chce nejdříve zničit Československo. Mohl se plně spolehnout na SdP.
Henlein mu 19. 11. napsal, že jeho přáním
je „vtělení českých zemí do říše“.
Naši horalé nechápali změnu, která se
stala s jejich německými sousedy. Ti se
nechali vyprovokovat Henleinovými fanatickými proslovy a apely a začali prosazovat své sporné nároky na území a na
národnostní upřednostnění. Kde se najednou vzala ta nenávist, která vedla jejich
ruce s kameny při napadání Čechů při
schůzích, sokolských cvičeních či ochotnických zkouškách? Bez ochrany mužů už
nemohly české ženy téměř vycházet
z domů. Je pravdou, že v Čížkovicích a
blízkých vesnicích k tak znatelným násilnostem nedocházelo, ale pocitu nadřazenosti se někteří místní obyvatelé německé
národnosti neubránili a dávali to Čechům
najevo. K násilnostem docházelo většinou
ve větších aglomeracích – v Kokoníně,
Jablonci nad Nisou, ale hlavně v nedalekém
Liberci, který byl enklávou Henleina.
Začalo se proslýchat, že Hitler chce
okupovat pohraničí. „To přece naše vláda
nemůže dopustit,“ utěšovali se Češi.
Vždyť uplynulo teprve dvacet let od skončení první světové války, tak krátkých
dvacet let, po která s takovou láskou a
s nadšením budovali svoji svobodnou
vlast. A vláda kroky k ochraně svých území
podnikla. Postavila početnou a schopnou

V Huti: dědeček Paul, Jasna, babička Kristýna.
armádu, vybudovala hraniční opevnění,
zátarasy, v Krkonoších četné bunkry a byly
připraveny strategické plány pro obranu.
Došlo však k tomu nejsmutnějšímu.
Naše zem byla zrazena a zaprodána těmi,
kteří bláhově doufali, že obětují-li jednu
malou zemi, bude agresor uspokojen a
ostatní svět zůstane ušetřen. V Mnichově
se pod potupnou dohodu podepsaly takové mocnosti jako Velká Británie, Francie,
Itálie a pochopitelně Německo. Naši
obránci, připravení hájit svobodu a nedílnost vlasti, se slzami skládali zbraně. Na
převážné části pohraničí pak vznikla říšská
Sudetoněmecká župa. Československo se
muselo vzdát území i ve prospěch Polska
a Maďarska. V roce 1939 Německo zlikvidovalo Česko-Slovensko, obsadilo české
země, dalo vyhlásit Slovenský stát. Podkarpatskou Rus okupovalo Maďarsko.
V Německem okupovaných českých zemích byl zřízen protektorát, zabraná
území získala název Sudety. I Čížkovice
se ocitly v Sudetech. Hranice mezi Protektorátem a Sudety ležela u Kříže, v místě,
kde cesta od Čížkovic protíná silnici,
vedoucí ke Skuhrovu. I domek v Huti byl
v Sudetech.
Co toto vše znamenalo pro naše vlastence z Čížkovic, z čísla domu 18? Zdeňka
byla známá svou vlasteneckou aktivitou a
už se vědělo, že hlavně představitelé Československé obce sokolské budou pronásledováni a vězněni. Navíc se nedokázala
smířit se skutečností, že by vlastně žila ve
Velkoněmecké říši, že její dcera by navštěvovala německou školu. „Táto, my musíme odtud pryč“. Ale kam? Byl už poslední den na odstěhování. Zdeňka šla do
Alšovic, nejbližší vesnice za hranicí Sudet.
Rodina Prokopova jí nabídla útočiště,
sestěhovali se do jedné místnosti a druhou
nabídli Zdeňce s rodinou.
Pokračování na str. 10
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Chaloupky pod horami
Pokračování ze str. 9
(V osobních zápiscích Zdeňky: „nikdy
jim to nezapomenu“.) A tak ve dnech, kdy
v Praze pochodovala německá vojska a bez
boje obsazovala naše hlavní město a Pražský hrad, si z Čížkovic na malém vozíku
stěhovali Josef a Zdeňka s pětiletou dcerou
své nejnutnější životní potřeby. Václav
s rodinou a matkou Albínou našli útočiště
v osadě Dupanda u nevlastní Albíniny
dcery Milky. Domek v Čížkovicích obývali
cizí lidé.

- VI -

Utečenci nemohli dlouho zneužívat
ochoty alšovických sousedů a proto hledali další možnosti, kam se uchýlit. Dověděli se, že v Bělé u Turnova poskytuje Ladislav Ouhrabka azyl ve svém domku A tak
tam asi po dvou měsících přesídlili.
Bělá u Turnova. Malá vesnička necelé
dva kilometry od Turnova v blízkosti hradu Rotštejna a téměř na úpatí Klokočských
skal. Na začátku druhé světové války tam
žili hlavně drobní zemědělci a byla tam
menší továrna na broušení kamenů, kterou
vlastnil Ladislav Ouhrabka. Bydlel v přilehlé pěkné secesní vile a na dvoře stál
menší domek, který měl zřejmě sloužit jako
pozdější výměnek. Pan Ouhrabka dal tento domek k dispozici utečencům a do
každé z jeho čtyř místností se nastěhovala
jedna rodina. Z Maršovic Volfovi, z Dalešic
Hornovi, z Liberce - Růžodolu Morávkovi
a Zdeňka, Josef a Jasna Plašilovi z Čížkovic.
Každá z těchto rodin prožívala svoji vlastní osobní tragédii. Všichni byli přesvědčeni, že se bude jednat o krátkodobou epizodu a nikdo z nich by neuvěřil, že tam
stráví celých dlouhých šest let.
Pokračování příště.

Historie: Zvláštní člověk Přemysl Pitter

Nedávno jsme si připomenuli konec
druhé světové války. O této etapě našeho
národa bylo již řečeno a napsáno mnoho.
Ráda bych zde však zmínila osobnost,
o které se mnoho neví. Je to evangelický
duchovní Přemysl Pitter (1895 - 1976).
Již za první republiky se věnoval chudým
dětem a zasloužil se o otevření Milíčova
domu v Praze na Žižkově. Práce zde se
stala příkladem mimoškolní práce s dětmi.
Byly tu umístěné také děti z rodin německých protifašistických emigrantů a na počátku okupace Československa sem docházely i židovské děti, které nesměly chodit
do školy. Po Mnichovu zde našly zázemí
děti uprchlíků z české i německé strany.
Po osvobození Československa zahájil
Přemysl Pitter akci „zámky“. Od České
národní rady získal povolení využívat
čtyři zámky, jež byly konfiskovány německým majitelům: Štiřín, Olešovice,
Kamenice a Lojovice (dříve patřily baronu
Ringhofferovi) a pension v Ládví, které
přeměnil na ozdravovny. Shromažďoval
tam děti různých národností z německých
koncentračních táborů i z českých internačních táborů. Dětem byla poskytnuta
lékařská péče, kvalitní strava, ale hlavně
láskyplné zacházení. V kontextu poválečné doby bylo mimořádné, že německé děti
byly vychovávány společně s dětmi židovskými, polskými, slovenskými a
podkarpatskoruskými. Akce „zámky“
byla ukončena v roce 1947 a během dvou
let jí prošlo osm set deset dětí.
Přesto, že viděl důsledky a následky
týrání dětí v německých koncentračních
táborech, odsuzoval Pitter násilí na německém obyvatelstvu po skončení války
a kritizoval nelidské zacházení s Němci
v internačních táborech, které navštěvoval
jako člen sociální komise Zemského

národního výboru a zasazoval se o jejich
humanizaci. Při odsunu Němců zprostředkovával se svými spolupracovníky spojení
dětí s jejich rodiči či příbuznými.
V hektických květnových dnech pronesl v Milíčově domě proslov. Tehdy řekl:
„Obtíženi velkými vinami a s hlubokým
smutkem vstupujeme do nového údobí
dějin. Dnes celý národ volá: jsme svobodni, však pravda Boží nás nutí k otázce: jsme
opravdu svobodni? Je to ta svoboda, po
které jsme volali, o které jsme snili, za
kterou umírali v žalářích a plynových
komorách statisíce lidí? Je to ta svoboda
ducha? Nikdy nebyl náš národ tak nesvobodný jako dnes, tak zotročený pomstychtivostí, ovládnutý zaujetím a bezohledností. Či je hodno národa Husova a Masarykova, aby své nepřátele upaloval zaživa
a trýznil jejich ženy a děti? Není to spíše
úroveň esesáků, na kterou se snížil český
člověk?“ A projev končí slovy: „Pryč s barikádami předsudků, které jsme navršili
ve svých srdcích, pryč s přehradami, které
dělí třídu od třídy, národ od národa. Tyto
barikády musíme první rozmetat, pak
bude stát člověk vedle člověka jako bratr
a sestra, kteří stejně cítí bolest a stejně
touží po štěstí“.
Po únoru 1948 byl postupně zbavován
všech funkcí a pravomocí a před transportem do uranových dolů jej zachránil útěk
přes NDR do západního Berlína. Přemysl
Pitter zemřel ve Švýcarsku, kde až do své
smrti vyvíjel bohatou společensko-organizační aktivitu. Byl zakladatelem švýcarské
skupiny Československé společnosti pro
vědy a umění, založil Husův sbor Čechů
a Slováků a českou školu v Curychu.
Úryvek projevu z knihy: Miroslav Matouš:
Zvláštní člověk Přemysl Pitter
J. Smolková, kronikářka

STAVBY s.r.o.

Alšovice 226, Pěnčín, 468 21 Bratříkov
Stavební práce: l výstavba rodinných
domů l rekonstrukce budov l zateplování budov l zámkové dlažby l
základové desky l bourací práce l
ploty, brány l dlažby, obklady
Autodoprava: l dovoz písku, štěrku,
uhlí, dřeva, cihel, atd. l sklápěč
MULTICAR M26 4x4 l nakládka
pevných a sypkých hmot l jeřáb IFA
7 tun, nakladač UNC
Kontakt:
Email: sbstavby@seznam.cz
Jaroslav Štryncl, tel. 725 969 575
Jaromír Bulva, tel. 607 873 580

Marie Halamová, 6 let
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