Březen 2012 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva l Zápis do MŠ l Masopust na Krásné l Z činnosti Sokola a SDH Bratříkov l
Maškarní v Alšovicích l Hodnocení FC Pěnčín l Jaká byla sezona lyžařů l Četba na pokračování l a další

Úvodní slovo starostky a místostarosty

Vážení spoluobčané, jako voda uběhly
tři měsíce a je tu další tentokrát velikonoční
Zpravodaj obce Pěnčín.
Zastupitelstvo obce se sešlo v tomto roce
zatím jednou, a to 6. 2. 2012, a přijalo osmadvacet usnesení hlavně administrativního
charakteru, jak už to na začátku roku bývá.
Mezi ta důležitá bezesporu patřilo schválení Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi
obcí Pěnčín a TJ FC Pěnčín. Neméně důležité je schválení uzavření „Veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisu
údajů do Informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí“ s městem Železný Brod.
Zastupitelstvo také schválilo realizaci
stavby autobusové čekárny v Alšovicích z
finančních prostředků obce Pěnčín. Žádost
o poskytnutí dotace na tuto stavbu z KÚLK
byla opakovaně neúspěšná. Výstavba čekárny je dlouhodobě připravena a proto je
více než žádoucí zahájit a dokončit výstavbu v letošním roce i pro zvýšení bezpečnosti a úrovně nastupování na autobusy.
Na akci Kittelův dům máme zatím
předběžný příslib z MK ČR z „Programu
záchrany architektonického dědictví“ na
příspěvek pouze ve výši 800 000 Kč. Bylo
žádáno o příspěvek ve výši 3 180 000 Kč
s tím, že by se položila krytina na střechu.

Bohužel příslib snížené částky nás nutí
k přehodnocení naplánovaných prací
v roce 2012 na obnově Kittelova domu.
V měsíci lednu 2012 jsme podali žádost
na nadaci ČEZ, oranžové hřiště na akci
„Hřiště dětem“ Bratříkov. Uvidíme, jak
budeme úspěšní. Výstavba plynofikace
Bratříkov bude pokračovat, až obdržíme
definitivní rozhodnutí o přiznání dotace.
A teď něco málo o investičních záměrech, které by bylo potřeba zrealizovat, ale
jsou závislé na finančních možnostech obce
nebo úspěšnosti při zajištění dotací. Patří
mezi ně údržby a opravy komunikací,
mostků, pokračování plynofikace Alšovic
a Huti, oprava domu Huť čp. 169 (výměna
oken), střecha na MŠ Pěnčín, generální
oprava elektrokotelny nebo výměna za
plynovou v MŠ Pěnčín, údržba a oprava
hřbitovů, údržba a rozšíření VO, oprava
čekárny nebo výstavba nové na Krásné,
výstavba sportovního hřiště na Pěnčíně,
rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Uvítáme i vaše nápady, co byste chtěli
v obci postupně vylepšit nebo vybudovat.
Děkujeme vám za vaši přízeň a spolupráci a přejeme všem krásné a pohodové
prožití Velikonočních svátků.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Jaro je období plné vůní, barev a dobré nálady.
Přejeme Vám krásné jarní dny plné sluníčka
a hodně pohody.

V TJ Sokol Alšovice nacvičují mimo jiné
na sokolský slet skladbu pro rodiče a
mladší žactvo Ať žijí duchové (viz foto).
Více na str. 11.

Obecní úřad v Pěnčíně
l Vladimíra Paldusová
starostka obce
e-mail: starostka@pencin.cz
l Michal Bernat
místostarosta obce
e-mail: mistostarosta@pencin.cz
Mobil: +420 724 314 735
l Obecní úřad v Pěnčíně
Pěnčín 57
468 21 p. Bratříkov
l 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
l Úřední dny a hodiny:
pondělí 7.00 - 11.00
12.00 - 17.00
středa 7.00 - 11.00
12.00 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 11.00
12.00 - 15.00
V úředních hodinách je možné bezplatné
využití veřejné internetové stanice.

Ze zastupitelstva obce dne 12. 12. 2011 a 6. 2. 2012
l ZO schvaluje rozpočet Obce Pěnčín na
rok 2012.
Příjmy:
17 410 060,- Kč
Výdaje:
17 410 060,- Kč
l ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
na roky 2013 – 2015.
l ZO schvaluje Smlouvu o přezkoumání
hospodaření Obce Pěnčín za rok 2012.
l ZO bere na vědomí informaci o výsledku vyhodnocení nabídek hodnotící komisí na vypracování územně plánovací dokumentace územního plánu Pěnčín, okres
Jablonec nad Nisou. Komise rozhodla o
výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče
Ing. Eduarda Žaluda za cenu 408 000,- Kč
včetně DPH.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na zpracování územního plánu pro Obec
Pěnčín s Ing. Eduardem Žaludou a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
l ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. LB/0238/S a pověřuje starostku jeho
podepsáním.
l ZO schvaluje pronájem nebytového
prostoru v budově Alšovice čp. 63 paní
Lence Jakouběové od 1. 1. 2012 na dobu
neurčitou.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou
DIMATEX CS spol. s r.o. na umístění kontejneru na sběr nepotřebného textilu a
párované obuvi od občanů včetně odvozu
a pověřuje starostku jejím podpisem.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene C1VB/11/109 mezi
Obcí Pěnčín, Libereckým krajem a RWE
GasNet, s.r.o. za celkovou částku 153 240
Kč s DPH, dle geometrického plánu č.
445-263/a/2011 a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje uzavření smluv o zřízení
věcného břemene od č. C1/VB/11/099 do
č. C1/VB/11/108 mezi Obcí Pěnčín, RWE
GasNet, s.r.o. a majiteli dotčených pozemků a pověřuje starostku podepsáním
smluv. Kopie budou přílohou usnesení.
l ZO pověřuje starostku dořešením
smluvního vztahu k předání plynofikace
Jistebsko a část Alšovice do užívání RWE
GasNet s.r.o., včetně podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje Vnitřní směrnici o odepisování dlouhodobého majetku č. 3/2011.
l ZO neschvaluje prodej ppč. 775/3 a) k.ú.
Jistebsko dle GP č. 4341375/2011 manželům Zappeovým za sníženou cenu.
l ZO schvaluje pronájem pozemku ppč.
966 k.ú. Alšovice Petru Halamovi na dobu
neurčitou za částku 1,- Kč ročně.
l ZO bere na vědomí žádost o koupi
pozemku 665/2 k.ú. Jistebsko Mareše
Františka a pověřuje starostku projednat
s žadatelem cenu.
l ZO pověřuje starostku napsáním žádosti majitelům ppč. 2337/2 k.ú. Alšovice o
odkoupení nezbytně nutné části parcely
pod místní komunikací.

l ZO bere na vědomí žádost paní Šedivé
na řešení rozšíření komunikace.
l ZO bere na vědomí informaci o Nadaci
ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště pro
rok 2012.
l ZO bere na vědomí dopis paní Sobotkové z Alšovic, který se týká protahování její
komunikace při zimní údržbě.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4001621/
VB01 mezi obcí Pěnčín a ČEZ Distribuce
a.s. a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. IP-12-4002790/S001 mezi Obcí Pěnčín a
ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.sml.C1VB/11/102
mezi Vojtěchem Kurfiřtem, RWE GasNet,
s.r.o. a Obcí Pěnčín v celkové jednorázové
výši věcného břemene 500,- Kč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.sml.C1VB/11/103
mezi Oldřiškou Vélovou, RWE GasNet,
s.r.o., a Obcí Pěnčín v celkové jednorázové
výši věcného břemene 2 000 Kč a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje výši nájemného 500 Kč
měsíčně za nebytový prostor Alšovice čp.
63 (prodejna potravin).
l ZO schvaluje zahájení řízení ve věci
odkoupení části ppč.2337/2 v k.ú. Alšovice, která se nachází pod naší místní komunikací a ukládá starostce zajistit geometrický plán, znalecký posudek a další
podklady k uzavření kupní smlouvy.
l ZO schvaluje v souladu s § 39, odst.1.,
zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích záměr
prodeje ppč. 665/2 k.ú. Jistebsko o výměře 350 m2.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu
nemovitosti mezi Obcí Pěnčín a Tělovýchovnou jednotou FC Pěnčín na budovu
č.e. 104 se st.p.č. 363 a ppč. 797/1, vše v k.ú.
Huť, včetně úpravy čl. 4, bodu 2, ve znění:
Náklady na elektrickou energii si nájemce
hradí sám a náklady za vodu budou
přeúčtovány.
l ZO bere na vědomí žádost Michaely
Badičové v zastoupení Jiřího Pilaře na
změnu stavebního záměru pro výstavbu
penzionu a zaplacení částky ve výši 207 000
Kč PF ČR a pověřuje starostku zajištěním
informací ze stavebního odboru.
l ZO schvaluje v souladu s § 39, odst.1.,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr
prodeje ppč. 315/2 o výměře 231 m 2 a
st.p.č. 219 se stavbou bez čp/če o výměře
60 m2, vše v k.ú. Jistebsko.
l ZO schvaluje uzavření „Veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do Informačního systému územní

identifikace, adres a nemovitostí“ s Městem Železný Brod a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje „Inventarizační zprávu
souhrnnou o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2011“.
l ZO schvaluje směrnici o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu č. 1/2012.
l ZO bere na vědomí informaci o funkčních obdobích ředitelky MŠ a ZŠ Pěnčín
dle novelizace školského zákona a nedoporučuje starostce vyhlásit konkurz na
ředitelku ZŠ Pěnčín.
l ZO schvaluje provedení platby ve výši
18 742,24 Kč z reprodukčního fondu ZŠ
Pěnčín a tuto platbu následně v červenci
2012 účetně vyrovnat.
l ZO schvaluje proplatit mzdy zaměstnancům a případný nákup pomůcek z reprodukčního fondu školy a tento pak následně
v červenci 2012 účetně vypořádat.
l ZO neschvaluje převod výsledku hospodaření ZŠ Pěnčín s částkou 151 504,29
Kč do reprodukčního fondu.
l ZO schvaluje převod částky 45 784,50
Kč do reprodukčního fondu ZŠ Pěnčín a
převod částky 105 719,79 Kč do rozpočtu
Obce Pěnčín.
l ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na rok 2012 na „Rekonstrukci požární plošiny PP 20 Š 706“
s finanční spoluúčastí obce ve výši
170 000,- Kč.
l ZO schvaluje výstavbu autobusové čekárny v Alšovicích z finančních prostředků obce a ukládá starostce zajistit výběr
dodavatele.
l ZO schvaluje podání žádosti na nadaci
ČEZ, oranžové hřiště na akci „Hřiště dětem“ Bratříkov bez finanční spoluúčasti
Obce Pěnčín.
l ZO schvaluje doplnění jednacího řádu
zastupitelstva Obce Pěnčín v § 14, odst. 3
– hlasování členů ZO bude zveřejněno
jmenovitě jako příloha usnesení a vyvěšeno na úřední desce.
l ZO bere na vědomí informaci o lyžařském vleku v Alšovicích.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Poděkování
Chtěla bych touto cestou
poděkovat panu P. Šourkovi za perfektní spolupráci při úklidu sněhu
v zimním období u DPS
Alšovice.
Lejsková Lenka,
správce DPS Alšovice
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Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
14. dubna 2012
Dupanda
Alšovice
Pěnčín
Jistebsko
Krásná
D. Č. Studnice
Huť
Bratříkov

8,45 – 8,55 hod.
9,00 – 9,10 hod.
9,15 – 9,25 hod.
9,30 – 9,40 hod.
9,45 – 9,55 hod.
10,00 – 10,10 hod.
10,15 – 10,25 hod.
10,35 – 10,45 hod.

u autobusové zastávky
u bývalého obchodu
u obchodu
u Dělnického domu
restaurace u Kaštanu
u bývalé prodejny potravin
náves
u autobusové zastávky (pod školou)

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
– Upotřebené motorové oleje
(v uzavřených nádobách do 30 1)
– Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

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

Obecní úřad Pěnčín ve spolupráci
s Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letního a zimního oblečení dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø
Ø

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
Řeznictví Pavel Šourek, Pěnčín 29
Ve dnech 10. 4. 2012 – 22. 4.2 012
Pondělí - Pátek 7.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Sobota - Neděle 8.00 – 10.00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Důležitá telefonní čísla
a další kontakty
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

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

Webové stránky
sportovních oddílů

l TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
l 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
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MŠ Pěnčín

Informace k zápisu do MŠ Pěnčín
V letošním roce bude odcházet do základní
školy přibližně dvacet dětí. Někteří rodiče
ještě řeší otázku odkladu školní docházky,
takže nemohu zatím určit přesný počet dětí,
které budou přijaty do MŠ.
Hlásí se jich však více, než je možno přijmout, proto i letos budou děti přijímány
podle stejného klíče, jako v loňském roce.

Respektujte prosím daná pravidla, nechoďte
k zápisu s dětmi, které dovrší věk tří let až
v podzimních měsících roku 2012. Kapacita
mateřské školy je šedesát dětí a více vzít nelze.
Děkuji vám za projevenou důvěru, s kterou
nám svoje děti svěřujete, a věřím, že většinu
požadavků kladně vyřídíme.
Hana Hornová, ředitelka MŠ

ZÁPIS DO MŠ BERUŠKA
proběhne dne 17. 4. 2012 (úterý)
v budově MŠ Pěnčín 62 od 8.00 do 11.00 hodin.
Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout na Obecním úřadě Pěnčín či v MŠ a
je možné přinést je i jiný den, ale nejpozději v den zápisu.

Kritéria k přijímání dětí:

K 1. 9. 2012 budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem
v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, které ke dni 1. 9. 2012 dovrší věk tří let.

Přednostně budou přijímány děti

m předškolního věku
m děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje
m děti podle věku do naplnění kapacity (přednostně děti starší)
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškol. vzdělávání je potvrzení dětského
lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
Hana Hornová, ředitelka MŠ

Na obrázcích (i na str. 1) práce dětí
na téma Jaro a Velikonoce.
Nahoře: Mikulášská diskotéka
Vlevo: Výroba dekorací
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1. masopust na Krásné
Jemine domine, masopust pomine, jemine
domine, masopust pryč...
Období masopustního
veselí sice již pominulo,
přesto bych ráda krátce
zavzpomínala na 1.
masopust na Krásné, který v sobotu 11. února
zorganizovalo občanské
sdružení Krásnohled.
Silné mrazy nám nevadily, neboť na faře se topilo
už od časných ranních hodin, z kuchyně voněla prdelačka, v troubě se nahřívaly jitrnice a jelítka, na
mlsné jazýčky čekaly koblihy, vdolečky a koláče.
Návštěvníky vítala „bába s nůší“ a obsluhovali „pirát s krásnou tanečnicí“. Pro děti byly připraveny
výtvarné a hudební dílničky: „cikánka“ hbitě pomalovala dětem obličeje, takže se během chvíle fara
hemžila medvědy, tygry, kočkami, ale také nevěstami a princeznami. „Smrťák“ pomáhal dětem s výrobou papírových masek, „závodní lyžařka z 80. let“
měla připraveny plechovky, které čekaly jen na naplnění rozličnými suchými plody, a jednoduchý
rytmický nástroj byl hotov. Pro otužilce byla v patře
připravena cesta s masopustními úkoly.
Zima byla sice třeskutá, ale jasná, a tak se v poledne rozezněl farou saxofon, aby svolal všechny maškary i jejich doprovod k masopustnímu průvodu. V
čele vyrazili muzikanti, veselý špalír uzavíral kostým
stračeny, kterou některé malé děti považovaly za
opravdovou, a tak jí odpovídaly bučením na pozdrav. V průvodu se chrastilo, cinkalo, řinčelo, ale
hlavně zpívalo a hrálo. Všichni jsme obdivovali
trumpetistu se saxofonistou, neboť jejich výkon byl
sice krátký, ale v mrazivých podmínkách na hranici
možností. Celou obchůzku po horní části Krásné
(kolem hřbitova) vydržel jen kytarista (zůstává záhadou, co na to jeho hudebnické prsty). Většina
maškar se s radostí vrátila do vyhřáté fary a posilnila se teplým čajem, někteří ale neodolali nádherně
upravenému svahu u kostela, a tak osedlali sáňky a
fičeli až k hostinci U Kaštanu – někteří možná i
dále.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
nám s přípravou masopustu pomáhali, a také všem
dětem a jejich rodičům či prarodičům, kteří se nenechali odradit tuhou zimou a svou radostnou náladou
vytvořili z premiérové akce setkání, které budeme
rádi opakovat.
Konec Masopusta, každá kapsa pustá...

Nejbližší akce o. s. Krásnohled
l Velikonoce na Krásné 1. dubna 2012
(podrobně vpravo na této stránce)l Den dětí na Krásné aneb Pro děti a o dětech
(sobota 2. června 10.00 – 16.00)
Z programu: divadelní představení pro děti, autorské
čtení – spisovatelé dětských knížek, dětský psycholog
– beseda pro rodiče, rukodělné a výtvarné dílničky
– od písmena ke knížce...
Mgr. Hana Antonínová Hegerová,
Krásnohled, o.s.
e-mail: krasnohled@centrum.cz
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Kittelovo muzeum na Krásné v roce 2012
Kdo byl tajemný doktor Kittel?
Málokterá postava je opředena tolika
mýty a pověstmi jako Jan Josef Antonín
Eleazar Kittel (1704 - 1783), slavný lékař a
léčitel z pomezí Jizerských hor, Krkonoš a
Českého ráje. Výborně léčil, přijímal pacienty až z daleké Vídně nebo Prahy, staral
se o místní šlechtu i chudé horaly. Císař
Josef II. ho osobně navštívil v jeho domě.
Léčitelské úspěchy byly tak velké, že se
v Čechách o lidech na smrt nemocných
říkalo: „tomu ani Kittel nepomůže“. Ze
soukromých peněz vybudoval nejen svůj
obrovský dům zvaný „Burk“, ale i přilehlý kostel, školu či faru. Jeho současníci si
neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a
slávu vysvětlit jinak než tím, že zaprodal
svoji duši ďáblu.
O Kittelově muzeu
Muzeum se nachází v domě č.p. 11,
který leží mezi Burkem a kostelem sv.
Josefa. Expozice je zaměřena nejen na život
a léčení pověstného doktora Kittela, ale i
na historii Kittelovska a lidového léčitelství. Mezi největší lákadla patří například
alchymistická Kittelova pracovna nebo
replika tzv. Smržovského grimoáru, čarodějné knihy připisované právě Kittelovi.
Faksimile Smržovského grimoáru bude
letos po omezenou dobu vystavena.
V muzeu se lze dozvědět řadu rad a
informací z dob našich babiček z oblasti
vaření, bylinkářství, vyšívání nebo výroby
skleněných šperků. Novinkou letošního
roku bude výstava „Bylinkami a ovocem
proti nemocem“, zaměřená na podomáckou výrobu nápojů z ovoce a bylin.
Necelý kilometr od budovy Kittelova
muzea probíhala v době kamenné (5500
let před n. l.) těžba a zpracování kamene
na výrobu pravěkých sekerek. Ty byly

tehdy významným obchodním artiklem
po celé Evropě. V muzeu je sekerkám
věnovaná samostatná expozice.
V prodejně muzea mohou návštěvníci
zakoupit mnoho Kittelovských suvenýrů
– medicinální vína a sirupy Kitl, turistické
známky, magnetky, knihy o Kittelovi a
další. Muzeum je otevřeno v letní sezóně
od května do září.
Kittelovo muzeum na Krásné-Pěnčíně
Krásná č.p. 11
46821 Pěnčín, okr. Jablonec n/N
GPS: 50°41‘41‘‘N, 15°12‘53‘‘E
tel. +420 483 305 143
tel. +420 602 175 116
otevírací doba - květen, červen a září
o víkendech, červenec a srpen denně, vždy
od 10.00 do 18.00 hod.
www.kittel.cz

Akce konané v muzeu v roce 2012
1. 5. 2012 – Tradiční Kittelovská pouť. První den letošního roku, kdy je muzeum
otevřeno. Slavnostní zahájení nové veřejné sbírky „Krásné Kittelovsko“.
23. - 24. 6. - Svatojánský víkend s muzejní nocí. Přes den akce pro všechny příchozí,
dílničky pro děti. Prohlídka muzea při svíčkách, po celou noc oheň před muzeem.
Otevřeno od zavíračky do otevíračky. Noční koncert pod širým nebem s nádechem
tajemna.
1. 7. od 10.00 - Bylinkami a ovocem proti nemocem s PhDr. Vladimírou Jakouběovou,
etnografkou, ředitelkou Muzea Českého ráje v Turnově a autorkou veleúspěšné knihy
„V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc“.
Slavnostní uvedení expozice „Podomácká výroba nápojů z ovoce a bylin“.
13. 7. od 16.00 - Přednáška o Kittelově čarodějné knize. Přednáška Mgr. Pavla Pilze,
archiváře Státního okresního archívu Jablonec, kde je originál Kittelovy čarodějné
knihy uložen, o historii a zajímavostech spojených s touto knihou.
14. 7. - 22. 7. - Výstava Kittelovy čarodějné knihy. Za přísných bezpečnostních podmínek
bude vystavena faksimile Kittelovy čarodějné knihy včetně související vysvětlující
expozice.
28. 7. - Den pravěkých sekerek. Ukázky výroby nástrojů z kamene, který byl před 7500
lety těžen a zpracováván nedaleko od muzea. Ve své době byly místní sekerky významným a vyhledávaným ochodním artiklem po celé Evropě, byly nalezeny až v Porýní,
severní Itálii nebo na jižní Moravě.
16. 9. - Dny evropského dědictví
30. 9. - neděle - máme otevřeno naposledy v letošním roce

Kittelova pouť
na Krásné
dne 1. 5. 2012
9.30 hod.
Zahájení poutě, převzetí daru a umístění plastiky prof. Miloslava Jágra
(před farou)
10.00 hod.
Slavnostní poutní Mše svatá (kostel sv.
Josefa), celebruje arciděkan páter Mgr.
Radek Jurnečka z Liberce, doprovázet
ho bude zpěv Chrámového sboru
kostela sv. Jakuba ze Železného Brodu
pod vedením Věry Hlubůčkové
po mši:
11.00 hod.
l Huntířovský smíšený pěvecký sbor
- Mgr. Věra Paldusová (před farou)
l Divadélko Matičky: Stojí, stojí,
domeček (za kostelem)
l Koníčky paní Šeflové
(louka nad kostelem)
12.00 hod. Kittelovo muzeum
R Slavnostní zahájení výstavy „Bylinkami a ovocem proti nemocem“ o podomácké výrobě nápojů z ovoce a bylin
s PhDr. Vladimírou Jakouběovou
R Představení nové brožurky „Příroda
léčí tělo i duši aneb čtení o tom, jak
léčivé rostliny po staletí lidem pomáhají“ od Líby Novotné
R Zahájení nové veřejné sbírky
„Krásné Kittelovsko“
13.00 hod.
l Taneční orchestr Rudy Müllera ze
ZUŠ v Železném Brodě (před farou)
l Divadélko Matičky:
O třech prasátkách (za kostelem)
14.00 hod.
Folklorní soubor Nisanka z Jablonce
nad Nisou (před farou)
15.00 hod.
Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou (kostel sv. Josefa)
Pak už jen opékání buřtíků u ohýnku
s kytarou.
l Po celou dobu poutě domácí občerstvení ve farské kuchyni, u hasičů a ve
stáncích.
l Doprava: v 8.40 hod. odjezd autobusu ze Železného Brodu z Malého
náměstí, s obvyklými autobusovými
zastávkami přes Těpeře a Alšovice
Na pouť srdečně zvou:
Matice děkanství Železnobrodského
Obec Pěnčín
Římskokatolická farnost Krásná
Krásnohled o.s.
Kitl s.r.o. a Kittelovo muzeum
Změna programu vyhrazena

Pěnčínský zpravodaj / 6

Z historie a současnosti Tělocvičné jednoty Sokola Bratříkov
V letošním roce, kdy vzpomínáme 150.
výročí založení Sokola a jeho zakladatele
Tyrše a Fügnera, je vhodná příležitost
vzpomenout 116. výročí Sokola v Bratříkově, který byl založen v roce 1896.
Před sto šestnácti lety lety v malé horské
vísce několik nadšenců uvádělo v život
myšlenku nesmrtelných Tyrše a Fügnera.
Bylo to na důležitém národnostním rozhraní, kde náhle končí kompaktní český
živel, aby byl vystřídán 85% většinou německé národnosti. Založením Sokola a
uskutečňováním myšlenek jeho zakladatelů probudila se celá obec Bratříkov,
tehdy ještě spojená s Loužnicí, k novému
životu a přidružila se k těm obcím, kde
Sokol již konal své veliké poslání na poli
výchovy tělesné, národní a mravní. Štěstím
pro jednotu v Bratříkově bylo, že se jí záhy
dostalo ochranitelky tak bratrské a obětavé, jako byla jednota v Českém Brodě. Od
ní se dostávalo jednotě v Bratříkově nejen
hmotné, ale i mravní podpory.
V roce 1896 při 1. valné hromadě se
zúčastnilo 24 bratří a v roce 1898 dosáhl
počet členů 48. Ještě v posledních letech
19. století se Sokol rozlétá. Jednota pořizuje nářadí, cvičí muži a dorost. Bratříkovští
hrají divadlo, život vdechli Sokolové i
pěveckému kroužku. Léta 1900 - 1901 jsou
poznamenaná krizí ve sklářství. Nastává
pokles veřejného života i jednoty, proti
které se staví nepřátelsky některé politické
složky i hasiči, kteří odmítají i propůjčit
jeviště v hostinci U Klingerů (později hospoda U Dubských, dnes U Rychtáře). Za
další dva roky jednota zažívá renezanci.
Spolková knihovna čítá již více než 550
svazků, o rok později kupují Sokolové od
hasičů jeviště za 690 korun, čímž pokládají základ budoucí proslulosti bratříkovských divadelních představení. Do začátku 1. světové války bratříkovští Sokolové
odehráli 70 divadelních představení a
uspořádali 16 akademií.
Začátkem 1. světové války byla činnost
Sokola ochromena. Ze 41 bratří konalo 38
vojenskou službu a pouze 3 pro věk této
službě ušli. Ve válce padlo 9 bratří, což
bylo téměř dvacet pět procent členstva.
A osmi dalším bratřím dopřál osud stát
v řadách legionářských, hlavně u Zborova.
Veškerá činnost za války ustala, ale již
v roce 1917, především pak v roce 1918,
několik bratříkovských studentů, vyšlých
ze sokolského žactva, začalo hrát divadlo
a pořádat vlastenecké večírky.
Již dva dny po 28. říjnu 1918 Sokolská
jednota v Bratříkově obnovuje svoji činnost, které se ujímá výbor z roku 1914
s bratry, pokud byli v té době doma. Hrají se divadla v přírodě (v Huškově háji) a
pořádají koncerty dechové i smyčcové
hudby, vesměs bratří Sokolské jednoty.
V roce 1922 kupují Sokolové pozemek a
začíná se nahlas hovořit o stavbě sokolovny.

Míti svůj vlastní stánek bylo ideálem v té
době každé jednoty. Již 1. 1. 1921 byl utvořen stavební fond, který pilně střádal
z výtěžků divadel v přírodě a darů, například od Svazu mačkářů 8 000 Kč. Fond
dosáhl v roce 1925 obnosu 130 000 Kč.
Z jara 8. dubna 1926 bylo započato se
stavbou sokolovny. Každému členu byla
určena pracovní povinnost 120 hodin,
později doplněna na 150 hodin. Brigádnickou činnost vedl Franta Kubáček z Esu.
Na stavbě sokolovny bylo odpracováno
členy Sokola a občany obce více jak 11 250
brigádnických hodin zdarma, kromě toho
více jak 320 hodin řemeslnických. Byla to
opravdu doba, kdy celá jednota byla jako
jeden muž. A tak 26. září, za necelého půl
roku, byla budova kompletní a byla slavnostním způsobem odevzdána k svému
účelu. Celý náklad včetně vnitřního zařízení i vodovodu byl 430 000 Kč.
V říjnu 1926 byla uspořádána posvícenská zábava. Necelý rok po vystavení sokolovny se sem stěhuje z hostince Od Klingerů biograf jako zdroj příjmů na splacení
dluhů za sokolovnu. V roce 1927 činil dluh
303 000 Kč. V roce 1929 má Sokol Bratříkov
100 členů, z toho 21 žen. V tomto roce byla
na počest padlých bratříkovských legionářů
do přední zdi vlevo od hlavního vchodu do
budovy vložena schránka s prstí od Zborova, označená šedozelenou destičkou,
která připomíná místo uložení. Prsť přivezl
z Polska pan Karasiewicz, druhý manžel
Františky Havlové, matky Vlastimila Havla.
K 40. výročí Sokola Bratříkov bylo jednotě svěřeno pořádání župního sletu,
majícího v té době na jazykové hranici
mimořádný národní a státní význam. Pro
Jednotu to byl těžký úkol, který byl na
100% splněn. Župní slet proběhl ve dnech
18. a 19. července 1936, a kromě mládeže
se účastnilo 548 žen a 432 muži aktivně
cvičící. K tomuto účelu byl vybudován ve
velmi krátkém čase a za aktivní pomoci
členů jednoty velký stadion včetně tribun
a dalšího zařízení (naproti Hejdukově
vile). Celá obec prožívala nezapomenutelné hodiny a dny radosti z dobré práce,
která byla pro dobrý průběh župního
sletu vykonána. K proslavení tělovýchovné činnosti Sokola Bratříkov kromě jednotlivců přispěla družstva mužů i žen.
Bratříkov byl proslavován již v letech
1850 – 1880 především českou muzikou,
která zapustila své hluboké kořeny a zachovala si tak muzikantskou tradici až do
roku 2000. Místní muzika nechyběla při
pořádání tělovýchovných akcí a dechový
hudební soubor Bratříkovská dechovka se
zúčastnil několikrát za dobu své činnosti
různých sokolských akcí a soutěží, kdy za
řízení kapelníka Kamila Kubáčka získal
čestná umístění a uznání. Po K. Kubáčkovi převzal vedení souboru Ota Růžička a
později Vláďa Pavlata.

Po župním sletu se připravovala jednota
na 10. všesokolský slet, který proběhl už
v těžké politické chvíli v červnu a v červenci 1938. Tohoto sletu se zúčastnily
všechny tělovýchovné složky jednoty a
ještě dnes mezi Bratříkováky najdeme žijící
pamětníky tohoto sletu.
Za okupace byl Sokol zakázán a po
stránce sokolské činnosti sokolovna téměř
osiřela. Dvakrát týdně se hrálo kino a bylo
sehráno několik divadelních představení
za režie Josefa Hejduka.
Po skončení 2. světové války zažívá
Sokol neuvěřitelný rozmach. Ožily všechny cvičící složky, v úterý a v pátek cvičí
muži, v pondělí a ve čtvrtek ženy. Probíhá
příprava na 11. všesokolský slet 1948.
První veřejná členská schůze za přítomnosti více než 100 členů proběhla v červenci 1945, kde bratři Josef Hejduk a Vlastimil
Havel oznámili, že dluhy Jednoty, za velké obětavosti, byly zaplaceny. Dluh byl
zaplacen z obsluhy kina, které při promítání v době války praskalo ve švech a kdy
se třeba v neděli promítalo i třikrát.
11. sokolský slet byl jednou velkou protikomunistickou manifestací. Po únorovém převratu se ze Sokola stala poslušná
organizace. Byly sloučeny všechny tělovýchovné jednoty pod křídla Sokola, aby pak
vše přešlo v roce 1951 pod ČSTV. Zde již
vedoucí úlohu hrála Komunistická strana
a tím Sokol přestal na čtyřicet let formálně
existovat. V roce 1949 byla samotnými
Bratříkováky zlikvidována sokolská
knihovna, která v té době obnášela na
sedm set svazků.
Cvičení již probíhala v menší míře, především to byly děti a ženy. V letech 1969
– 70 byla za finančního přispění OV ČSTV
provedena brigádně přístavba sokolovny
a instalace ústředního topení. V roce 1971
proběhly oslavy 75 let činnosti TJ v Bratříkově, které byly vhodnou příležitostí
k vzpomínání pro starší generaci, ale stejně vhodnou příležitostí ukázat mladším
cestu do řad aktivních cvičitelů a cvičenců
v naší tělovýchovné jednotě. Proběhl slavnostní početný průvod, doprovázený dechovou hudbou, od Lípy svobody k sokolovně, kde probíhala tělovýchovná akademie, slavnostní projev a vyznamenání
některých starších členů. Oslava měla
připomenout všechny, kteří stáli u kolébky naší tělovýchovné organizace a všechny ty, kteří ji v průběhu 75 let proslavili.
A všem těm patřil upřímný dík a uznání.
V letech 1970 -1990 kromě pravidelných
sportovních činností (žáci, ženy, stolní
tenis) pořádá místní tělovýchovná organizace taneční zábavy, diskotéky, plesy a
kulturní akce. Sportovní činnost byla zaměřena na výchovu mladé generace v oblasti sportovní všestrannosti, cvičení žen
a stolní tenis.
Pokračování na str. 8
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Z historie a současnosti Tělocvičné jednoty Sokola Bratříkov

Pokračování ze str. 7
V devadesátých letech minulého století
se tehdejší starosta Sokola Bratříkov bratr
Zbyněk Hejduk zasloužil o odtržení místního Sokola od ČSTV a návrat pod ČOS,
i o navrácení budovy sokolovny a majetku
do vlastnictví TJ Sokola Bratříkov.
V současné době má TJ Sokol Bratříkov
celkem 58 členů, z toho 18 žen, 37 mužů a
3 dorostence. Výbor pracuje ve složení:
starosta Jaroslav Chlum, místostarosta Ing.
Karel Dubský, jednatel Pavel Šourek z Liberce, hospodářka Vlasta Kotyzová, náčelnice Zuzka Pfeiferová, náčelník Rostislav
Kotyza, vzdělavatel Lukáš Chlum, vedoucí odboru sportu Ota Jareis st., předseda
revizní komise Pavel Šourek, člen revizní
komise Ota Jareis ml. Hlavním úkolem
výboru je zajistit údržbu a modernizaci
sokolovny a vytváření podmínek pro
sportovní a kulturní činnost.

Oddíl stolního tenisu je nejsilnějším
sportovním oddílem současné tělovýchovné jednoty. Po postupu do okresního
přeboru v roce 1995 patří družstva Bratříkova ke krajské a okresní špičce. Kromě
oddílu stolního tenisu, který má 22 členů
rozdělených do 4 družstev hrajících v
těchto soutěžích: A družstvo v krajském
přeboru I. třídy , B a C družstvo v okresním
přeboru I. třídy a D družstvo v okresním
přeboru II. třídy, provozují pravidelnou
činnost mladé naděje hasičského sportu,
jejichž vedoucí se starají nejen o odbornou
přípravu zaměřenou na rozvoj dovedností potřebných k provozování této sportovní činnosti, ale také o posílení všestranné
sportovní dovednosti mladé generace.
Ženské složky přerušily svoji činnost,
protože jim chybí vhodná cvičitelka. Ženy
pomáhají při vedení Sokola, při organizování sportovních a společenských akcí.

Podílejí se i na údržbě sokolovny.
Hlavním cílem místní sokolské jednoty
do budoucna je získávání mladých členů,
rozšíření členské základny, udržení činnosti oddílu stolního tenisu na stávající
úrovni, zapojení mládeže do pravidelného
sportování, obnovení pravidelné činnosti
ženské složky.
Výbor TJ Sokol Bratříkov využívá možnosti prostřednictvím tohoto článku poděkovat Obecnímu úřadu v Pěnčíně za finanční a materiální podporu, místnímu
SDH za pomoc při údržbě budovy a při
pořádání sportovních a kulturních akcí,
dále všem, kteří jakýmkoliv způsobem
podpořili a nadále podporují činnost TJ
Sokol Bratříkov.
Výbor TJ Sokol Bratříkov
ve spolupráci s pamětníkem Sokola
Vlastimilem Havlem

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu TJ Sokol Bratříkov
Současný oddíl stolního tenisu má dvacet členů, kteří jsou rozděleni do čtyř
družstev. Minulá sezóna byla pro celý
oddíl velice úspěšná a prakticky všechny
týmy hrály ve svých soutěžích v popředí.
Sezóna 2010/2011. Družstvo ”A” hrálo
v základní sestavě Ota Jareis ml., Míra
Macoun, Tomáš Paldus a kapitán Pavel
Šourek. Družstvo v minulém ročníku libereckého krajského přeboru I. třídy skončilo na skvělém 5. místě, do posledních chvil
bojovalo dokonce o postup do play-off
o postup do vyšší soutěže. V okresním
přeboru I. třídy hrálo naše „béčko“ v sestavě Franta Štěpánek, Radek Mastník,
Jarda a Lukáš Chlumovi a obsadilo 9.
místo. Družstvo „C“ v základní sestavě
Tomáš Hujer, Miloš Duštíra, Rosťa Kotyza
a Jarda Holub hrálo OP II. třídy a obsadilo 2. místo; vzhledem k reorganizaci soutěží postoupilo do OP I. Družstvo ”D”
hrající v základní sestavě Ota Jareis st.,
Míra Hujer, Pavel Sunek a kapitán Michal
Ottis skončilo na 3. místě a pro další ročník
postoupilo do OP II.
Sezóna 2011/2012. Družstvo ”A”(na snímku) hraje stejnou soutěž jako loni, ale bohužel se na začátku sezóny potýkalo se
zdravotními problémy. Odešel od nás též
Míra Macoun, podařilo se nám ale přivést
z Tanvaldu Vencu Doležala. V současné
době jsme v tabulce dvě kola před koncem
soutěže pátí. V okresním přeboru I. třídy
hraje „B“ v sestavě Franta Štěpánek, Radek
Mastník, Tomáš Hujer a naše posila
z Loužnice Martin Paldus. V nové sezóně
se pohybuje v popředí mimořádně vyrovnané tabulky. V okresním přeboru I. třídy
hraje „C“ v sestavě Miloš Duštíra, Jarda a
Lukáš Chlumovi a Rosťa Kotyza a bohužel
se jim v silné konkurenci nedaří tak, jak by
si představovali. Po podzimu jsou na
předposledním místě a budou mít velké

problémy, aby soutěž zachránili. Družstvo
”D” hrající v základní sestavě Míra Hujer,
Pavel Sunek, Michal Ottis a kapitán Otakar
Jareis st. hraje v OP II, jsou nyní na 6. místě, přestože družstvu chybí na venkovní
zápasy kvůli pracovnímu zaneprázdnění
Michal Ottis a stále lepšící se naděje Dominik Sunek. Pozoruhodný je také výkonnostní vzestup Pavla Sunka, který z nás
všech dělá největší pokroky.
Po dohrání všech soutěží sezóny 2010/
2011 byl vydán okresní žebříček, kde nejlepší hráč Sokola Bratříkov Pavel Šourek
figuruje na 14. místě, dále Tomáš Paldus
na 20., Míra Macoun na 21. a Ota Jareis na
25. místě jabloneckého okresu, kde hraje
210 hráčů.
Dne 17. 12. 2011 se uskutečnil již 26.
ročník Memoriálu Václavy Sákry. Tento
turnaj měl tradičně velmi dobrou úroveň,
letos podruhé byl ale turnaj poznamenán
nižší účastí. Turnaj vyhrál překvapivě

Jirka Kodým, když ve finále porazil „tradičního vítěze“ Josefa Medka z ligového
družstva SKST Liberec. Ve čtyřhrách se ale
po letech objevil i bratříkovský vítěz, když
Ota Jareis s Pavlem Šourkem v celém
turnaji nenašli přemožitele a ve finále
senzačně porazili ligovou čtyřhru Medka
s Posteltem jednoznačně 3:0.
Tomáš Paldus se aktivně pokoušel náborem po okolních školách sehnat mladé
zájemce o stolní tenis, ale bohužel bez
výsledku. Přestože jsme případným
adeptům nabízeli exkluzivní podmínky
bez nutnosti investovat do tohoto sportu
v začátku jakékoliv finance, nikdo se
nepřihlásil.
Činnost v oddíle může každý sledovat
na pravidelně aktualizované vývěsce,
která je umístěna na zastávce v Bratříkově
a také na webu www.bratrikov.cz.
P. Šourek
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Zpráva o činnosti SDH Bratříkov za rok 2011
Naše členská základna ke konci roku
2011 čítá 121 členů, což je o sedm členů
více než předešlý rok. Noví členové jsou
především mladí hasiči do 15 let.
Dětí do 15 let - 33 členů (d – 13, ch – 20)
od 16 – 30 let – 33 členů ( ž – 15, m – 18)
od 31 – 60 let – 35 členů ( ž – 14, m – 21)
nad 61 let – 20 členů ( ž – 8, m – 12).
Rok 2011 byl již tradičně zahájen plesem
s bohatou tombolou a dětským karnevalem. Na naše pozvání se karnevalu již
potřetí zúčastnily i děti z dětského domova v Jablonci. Návštěvnost obou akcí byla
velice dobrá. Dětský karneval patří mezi
nejnavštěvovanější v okolí.
2. dubna se na pódiu místní sokolovny
odehrálo představení Dívčí válka – nová
éra. V hlavních rolích se představili herci,
které můžeme vídat v seriálech na televizních obrazovkách, jako například M. Šimůnek, T. Krejčí, M. Kitnerová. Na představení přišlo téměř tři sta diváků, pro
které bylo připraveno bohaté občerstvení.
Bez podpory sponzorů a obecního úřadu
bychom tuto akci nemohli uskutečnit. Za
to jim patří velké díky.
Počátkem července se pálila hranice na
počest Mistra Jana Husa. Pro děti byly
připraveny soutěže o ceny, projížďka na
koni a každý se mohl svést vyhlídkovým
vláčkem.
V listopadu jsme pořádali taneční zábavu se zabijačkovou kuchyní. K tanci a
poslechu hrála kapela Koneckonců z Jilemnice. Zabijačkové pochoutky jsme si vyráběli svépomocí, hlavními kuchaři byli
Michal Bernat, Pavel Šourek a Irena Halamová. Nadělalo se asi 230 jitrnic a jelit, 30
kg tlačenky, 15 kg ovaru a 5 kg sulcu.
Prodalo se téměř všechno beze zbytku.
Zábava měla velmi dobrý ohlas, proto ji
letos zopakujeme.
Dalším příjmem financí do sboru byly
brigády. Odstraňovaly se náletové dřeviny, sekali jsme a hrabali některé obecní
pozemky, uspořádal se sběr železného
šrotu. Na jarním kole hry Plamen jsme měli
stánek s občerstvením. Na krajském kole
požárního sportu na jablonecké Střelnici
muži působili jako pracovní četa. Pro závodníky tam nebyl žádný stánek s občerstvením a ti si tak nemohli koupit ani vodu.
Během hodiny jsme dokázali zajistit další
lidi a občerstvovací stánek otevřeli.
Občerstvení jsme zajišťovali i na slavnostním rozsvícení vánočního stromku na
Pěnčíně, pořádaném Obcí Pěnčín.
Tradicí se stala i mikulášská nadílka,
kdy Mikuláš, anděl a čerti obchází domácnosti (většinou na objednávku).
Jako každý rok byli proškoleni vedoucí
mládeže a rozhodčí požárního sportu. Ke
stávajícím čtyřem rozhodčím přibyla ještě
Pavla Růžičková. Naši rozhodčí soudcovali na hasičských halových závodech
v Jablonci a na krajském kole PS.

Družstva dětí se zúčastnila šesti soutěží.
Za zmínku stojí soutěž ve Frýdštejně, kde
závodily nejmenší děti v kategorii přípravka a byly druzí. Dětí do šesti let máme
opravdu hodně, proto se jim pořídila speciální sada hadic, včetně sacího vedení,
rozdělovače a proudnic. S dětmi se cvičí
pravidelně každé pondělí a středu, v sobotu individuálně. O prázdninách jsme
uspořádali třídenní soustředění s účastí
třinácti dětí.
V Tanvaldě mladší žáci obsadili 4. místo z devíti účastníků, na Soptíkovi v Jabloneckých Pasekách byli sedmí ze třinácti.
Největším úspěchem je však třetí místo
z patnácti účastníků hlídky mladších žáků
na podzimním kole hry Plamen. Je vidět,
že vedoucí dětí Pavel Šourek a Katka
Chlumová odvádějí dobrou práci. A těžká
práce s dětmi začíná pomalu nést své
ovoce.
Družstvo mužů se zúčastnilo deseti
soutěží i přesto, že se stále potýká s nedostatkem lidí pro tým. Zmíním druhé místo
na okrsku na Jistebsku, osmé místo z dvaadvaceti v Ploukonicích (patří do JL)
a desáté místo z třiceti čtyř na nočním
Frýdštejně.
Ženské družstvo se zúčastnilo sedmadvaceti soutěží. Jsou pravidelnými účastnicemi jak JL tak i PKL. Za zmínku stojí
třetí místo z dvanácti v Dnebohu (JL),
čtvrté místo z jedenácti v Mříčné (JL),
čtvrté místo ze čtrnácti v Radimovicích
(JL), třetí místo ze sedmnácti – noční Frýdštejn, první místo z pěti ve Vlastiboři.
V PKL obsadili celkově osmé místo z třiadvaceti družstev, v JL velice pěkné páté
místo z osmnácti družstev.
Nesmím opomenout účast na krajském
kole PS, kde ženy zaběhly velice pěkně

štafetu v čase 75:66, což je posunulo průběžně na druhé místo, ale po nezdařeném
útoku skončily nakonec opět na čtvrtém
místě. Sezóna 2011 by se dala nazvat jako
bramborová, čtvrté místo ženy obsadily
celkem sedmkrát.
V tomto roce jednotka vyjela ke třem
událostem a dále na asistenci při Sokolské
akci pálení čarodějnic a technickou podporu na Krajském kole požárního sportu
na Jablonecké Střelnici.
V červnu vyjela jednotka na technickou
pomoc při vytyčování nebezpečného prostoru v Bratříkově v Esu, kde došlo ke
kontaminaci lesního porostu, pole a soukromé zahrady neznámou látkou. Zde byl
následně vydán zákaz vstupu. Zasahovala zde policie, hasiči, hygiena, zdravotní
ústav a inspekce životního prostředí.
7. srpna to byl požár výrobní haly v areálu firmy Fipobex, kde jsme zasahovali společně s HZS Jablonec a jednotkou Huť.
Dne 24. září byla jednotka Bratříkov
požádána policií o pomoc při hledání
pohřešované osoby v oblasti Alšovice Huntířov. Starší houbařka (75 let) se vydala do lesů mezi Alšovicemi a Huntířovem okolo 11. hodiny. V 16 hodin byla
informována Policie ČR, že příbuzní mají
o nenavrátivší se houbařku strach a jejich
hledání skončilo nezdarem. V 16:30 se
dostavila k lesu Policie ČR se psovodem,
Městská Policie Železný Brod a jednotka
Bratříkov, kde začali po houbařce pátrat
formou rojnice. Po hodině a půl byla žena
nalezena v Huntířově u sokolovny, kde
značně unavená a hladová byla předána
policii a odvezena domů.
Od jednotky Huť k nám byly převedeny
čtyři kusy dýchací techniky Saturn S7 a
Pokračování na str. 10
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Zpráva o činnosti SDH Bratříkov
Pokračování ze str. 9
šest kusů celoprůzorových masek CM5.
V současné době zařizujeme revizi a povolení na plnění. Zakoupili jsme dva celotělové pracovní postroje, vyřadili dosavadní sedací úvazky, kterým již propadla
platnost, a lezecké vybavení jsme ještě
doplnili o další dva lanové blokanty. Dále
jsme zakoupili záchranářskou brašnu
s vybavením pro hasičské automobily.
Na letošek máme požadavky na pracovní obleky PS2 a Radiostanice, případně po
dohodě velitelů další materiál, na který se
bude vztahovat vypsaná dotace z kraje.
Co se výjezdového automobilu týče, tak
jsme přepracovali uložení materiálu v některých boxech, abychom mohli vytvořit
nové uchycení pro plovoucí čerpadlo a
v jiném boxu na dvě kalovky, bylo nutné
upravit i držák na novou motorovou
pilu.
Naše zbrojnice prošla kompletní rekonstrukcí elektroinstalace v obou patrech,
zateplením stropu a šikmin, výměnou

oken a následným vymalováním prostor
horního patra. Kompletně jsme vyklidili
půdní prostor, kde jsme také našroubovali prkna a položili podlahu. V místnosti se
zásahovými obleky byl nainstalován elektrický přímotop, který je nastaven, aby
místnost temperoval a nedošlo v ní k poklesu teploty pod deset stupňů. Společenská místnost, kde se scházíme pravidelně
na schůzích, prošla také změnami. Na
podlahu bylo položeno nové lino a nainstalovali jsme zánovní skříně ve velmi
slušném stavu, které jsme získali za odvoz.
Rád bych zmínil, že veškeré práce jsme
dělali svépomocí a tím ušetřili nemalé
peníze, když se platil pouze materiál.
V rámci plynofikace na Bratříkově byla ke
zbrojnici vybudována plynová přípojka a
v letošním roce je v plánu nainstalování
plynového kotle.
Za hasiče z Bratříkova výtažek zprávy
od jednatelky Zuzany Pfeiferové
a velitele Otakara Jareise.

Tělocvičná jednota Sokol Alšovice
– Turistický oddíl –

pořádá

v sobotu 28. dubna 2012
XXXVIII. ročník dálkového a turistického pochodu

Krajem českých sklářů

Program:
Pátek 27. dubna – ubytování, občerstvení, výčep
Sobota 28. dubna – prezentace účastníků v sokolovně Alšovice,
start 50 km 6,00 - 8,00 hod., start ostatních tras 7,00 - 10,00 hod.
Trasy:
Pěší: 5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 50 km
Cyklo: 50 km (odlišná od pěší)
Startovné:
30 Kč, 5 km – dospělí 15 Kč, děti 5 Kč
Stravování:
Po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně a výčep v sokolovně
Alšovice, na kontrolách drobné občerstvení, udírna tradičně na kontrole v Návarově.

V sobotu 28. dubna po pochodu u sokolovny zajištěno občerstvení,
a k tanci a poslechu živá hudba!

Další informace: Josef Pulíček, mob. 723 063 442
Dana Pulíčková, mob. 602 345 402, tel. 483 368 400
Laďka Havlíčková, mob. 724 038 591
e-mail: pulicek@volny.cz;
http://www.turistickyoddil-alsovice.eu

Těšíme se na Vaši účast!

Plavba labským
kaňonem z Děčína
do Drážďan
Celodenní výlet lodí
s programem
SDH Bratříkov

3. 6. 2012

6:30 sraz u restaurace „Dřevěnka“
Pěnčín 29, 46821 Bratříkov
6:55 odjezd z Pěnčína
9:00 odplutí z Děčína
9:50 zastávka Hřensko
Po trase výklad průvodce, plavba
Českosaským Švýcarskem, kolem lázeňského městečka Bad Schandau,
pod pevností Königstein, zahrad
zámku Pillnitz, vinic saské vinařské
stezky až do centra Drážďan. Oběd
formou tříchodového menu (polévka,
hlavní jídlo, dezert). Atmosféru skvěle dokreslí živá hudba s praxí na
zaoceánském parníku na palubě.
13:00 hodin přistání v centru Drážďan, možnost prohlídky Drážďan
s průvodcem nebo individuální volno
15:00 hodin odplutí z centra Drážďan
20:30 hodin připlutí do Hřenska
20.45 hodin odjezd domů
Při zpáteční trase:
Ochutnávka čtyř druhů vín vinařství
Kořínek, vinarstvikorinek.cz
Večeře formou bufetu
Opět hudební produkce, která příjemně doprovodí plavbu kaňonem při
západu slunce
Cena: 999,- Kč/os, děti do 3 let zdarma, 3 - 12 let 550,- Kč/nutný dohled
rodičů
Cena zahrnuje dopravu autobusem,
plavbu, průvodce, doprovod živé
hudby, tříchodový oběd, večeři formou bufetu, ochutnávka vín. Časy
odjezdů a příjezdů se mohou mírně
lišit dle lodního provozu a počasí.
Kontaktní údaje:
Pavel Šourek Pěnčín 29 - Dřevěnka
Tel: 724 005 038, 483 397 397,
e-mail:p_sourek@iex.cz
Labská plavební společnost, s.r.o.
www.labskaplavebni.cz
plavbydresden@seznam.cz
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Maškarní karneval v Alšovicích

Nácvik skladeb na XV.
Všesokolský slet
Tělocvičná jednota Sokol Alšovice nacvičuje v letošním školním roce dvě skladby pro Slet v Praze. Skladba pro rodiče a
děti a mladší žactvo má název „Ať žijí
duchové“ (viz foto na str. 1). Tuto skladbu
nacvičuje celkem třicet dva cvičenců a
nácvik zajišťují Lenka Kurfiřtová, Lenka
Rybáková a Renata Pospíšilová. Skladba
je veselá, hravá a barevná, převládá tu
žlutá, modrá, červená a bílá barva. Cvičebním náčiním je třicetilitrový bílý kyblík
s červeným víkem. Druhá skladba je pro
dorostenky a mladší ženy. Skladbu, která
je velmi náročná, nacvičuje dvanáct cvičenek. Náčiním je tu švihadlo. Skladbu vede
Lenka Kurfiřtová a Romana Fabiánová.
Obě skladby můžete vidět už 12. května
na župní akademii v Jablonci nad Nisou a
na Krajském sletu v Turnově 10. června.
Na hlavní program 6. července bude uspořádaný zájezd TJ Sokolem Alšovice.
Renata Pospíšilová a Lenka Kurfiřtová
TJ Sokol Alšovice vás srdečně zve na

2. alšovský jarmareček

Maškarní karneval se letos konal 25. února odpoledne. Sešlo se asi 130 dětí přestrojených do
různých kostýmů princezen, zvířátek, filmových a pohádkových bytostí. O zábavu se postarala
skupina pořadatelů přestrojených za různý druh hmyzu. Děti si mohly zatančit na hudbu DJ
Martina, zasoutěžit, koupit si karnevalové drobnůstky jako bublifuk, škrabošky, frkačky atd.
Nechyběly ani výborné zákusky pana Šefra a cukrářky Jany z cukrárny U Krtečka. Na dětech i
dospělých byla vidět spokojenost a dobrá nálada.
(Foto: nahoře pořadatelský tým, dole jedna z mnoha soutěží.)
Lenka Kurfiřtová

26. května 2012 od 14 hod.
Stánkový prodej: cukrovinky, suvenýry,
skleněné figurky, Lažanské mošty, aj.
Atrakce pro děti: projížďka na koních,
balónky, lukostřelba, vláček, chůdy, aj.
od 18,00 hod. – živá hudba
Buřtíky z udírny, masíčko na grilu,
kořalička, vínečko červené i bílé,
pivečko chlazené.

!!! Přijďte pobejt !!!
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Sezóna 2011/12 FC Pěnčín pohledem místopředsedy J. Strnada
Po úspěšné sezóně 2010/11 jsme byli
všichni zvědaví, jak si povede naše A
mužstvo v novém ročníku KP 2011/12.
Před sezónou jsme pro mužstvo zajistili
krátkodobé čtyřdenní soustředění v Zásadě, které se až na počasí celkem zdařilo.
S podzimní částí právě probíhajícího ročníku jsme téměř spokojeni, k plné spokojenosti chybí dva až tři body. Mrzí nás, že
v prvních kolech soutěže na počátku srpna
si plno hráčů plánuje dovolenou a oslabuje tak tým. Po podzimní části jsme na
čtvrtém místě s dvaceti body, máme devítibodový náskok před sestupovými týmy
a předpokládáme, že k tomu, abychom
v příštím roce opět naskočili do desáté
jubilejní sezóny v KP, by nám mělo stačit
dvanáct bodů, což je v našich silách.
V zimní přípravě jsme využili jak tělocvičnu místní ZŠ, tak hřiště s umělou trávou v jabloneckých Břízkách. Sehráli jsme
tradiční zimní turnaj se střídavými výsledky, které však nejsou podstatné. Co se týká
přestupů, tak by se nemělo v našem kádru
nic měnit, pouze na poslední chvíli se
rozhodl L. Čech z Jiskry Mšeno upřednostnit hostování v divizním Českém Dubu.
Je to pro nás překvapení, útočníka jeho
typu jsme potřebovali a hlavně Český Dub
má velké existenční potíže a neví se, zda
vůbec soutěž dohraje.
Máme spíše obavy z příštího ročníku,
v týmu máme dost vysokoškoláků, kteří
v létě dostudují a patrně se nám trochu
rozutečou za prací. Už teď pracujeme na
posílení kádru pro další ročník a máme
například podpis hráče Hlubučka, který
hraje v sousední Desné. Doufáme, že trenér Zb. Houška ještě další ročník vydrží,
sice se snažil sám sebe několikrát odvolat,
ale nebylo mu to vedením oddílu schváleno. Odvolání mužstva má slíbeno jen
v tom případě, že by byl s mužstvem na

Ne

on se postaral o hráče a stmelení kolektivu.
Zhruba v polovině podzimu se pak k mužstvu angažoval zkušenostmi nabitý Standa
Karela, jenž před tím působil v několika
klubech, a ten už dal mužstvu slušnou tvář
s cílem zkvalitnit mužstvo jak po sportovní, tak po morální stránce a myslím, že se
mu to daří.
Mám pro naše příznivce i dobrou zprávu z ekonomiky, což je dnes v době nejistých zítřků zpráva více než příznivá.
Žádný ze sponzorů by nás v příštím roce
neměl opustit a ruku v ruce s Obecním
úřadem v Pěnčíně by nám to mělo zajistit
další fotbalovou sezónu.
Musím poděkovat zastupitelům obce za
schválení a odsouhlasení nové dlouhodobé smlouvy o užívání hřiště a kabin, čímž
zastupitelé vyjádřili zájem o současnou
podobu fotbalu v obci. Nicméně je třeba,
aby se buď nám či OÚ podařilo získat
finanční dotaci na úpravu horního hřiště,
které by mělo následně plnit i funkci
sportoviště pro ZŠ Pěnčín.

Rozlosování jaro 2012 FC Pěnčín

Den
So
So
So
Ne
So
So / Ne
St
So
Út
So / Ne
Út
So
So / Ne
So / Ne
St
So / Ne
So / Ne
So

prvním místě tabulky (on je na to zvyklý)
a hrozil by nám postup do vyšší soutěže
což nechceme. Vyšší soutěž bychom nezvládli ani sportovně ani ekonomicky.
Stačí nám hrát KP, což je taková 1. vesnická fotbalová liga. Rádi bychom však,
kdyby trenér s mužstvem zvládl nějaký
dílčí úspěch, například kdyby mužstvo
dotáhl do finále krajského poháru a zde
zvítězil, už třikrát jsme ve finále byli a
vždy jsme odešli poraženi.
Co se týká B mužstva, tak to s přihlášením do současného ročníku vypadalo
bledě. V klubu byly dva názory a nakonec
se hlasovalo, jestli přihlásit, nebo nepřihlásit. Důvodem byla špatná docházka hráčů
na tréninky a zápasy. Víme dobře, že B
mužstvo je pro oddíl důležitou součástí,
protože kluci, co si nezahrají v A mužstvu,
si musí někde zahrát, a když hrát nebudou,
tak o ně přijdeme. Paradox byl ovšem
v tom, že já a pan I. Matějček jsme byli
proti zachování B mužstva, ovšem právě
zásluhou pana Matějčka družstvo funguje,

17.3
24.3.
31.3.
8.4
14.4.
22.4. / 23.4
25.4
28.4.
1.5
5.5. / 6.5
8.5
12.5.
19.5. / 20.5
26.5. / 27.5
30.5
2.6. / 3.6.
9.6. / 10.6
16.6

24.6.

výkop
15:00
15:00
16.30
16:30 / 10:30
17:00
17:00 / 10:30
17:00
17:00
17:00
10:00 / 10:30
17:00
17:00
17:00 / 10:30
17:00 / 10:30
17:00
17:00 / 15:00
17:00
17:00

10:30

A muži KP LKFS
Pěn. - Stráž n.N. (pohár I. kolo)
Jablonec n.J. - Pěnčín
Pěnčín - Doksy
Višňová - Pěnčín
Semily - Pěnčín
Pěnčín - Nový Bor
II. kolo pohár (Ž.Brod/Vratisl.)??
Desná - Pěnčín
III. kolo pohár ????
Pěnčín - Železný Brod
IV. kolo pohár ????
Turnov B - Pěnčín
Pěnčín - Č. Lípa B
Sedmihorky - Pěnčín
finále pohár
Pěnčín - Košťálov
Hrádek n.N - Pěnčín
Pěnčín - VTJ Ještěd

B muži II. Tř OP JBC
Kokonín - Pěnčín
Pěnčín - Tanvald
Janov - Pěnčín
Pěnčín Jenišovice
Smržovka - Pěnčín
Pěnčín - Držkov B
Hodkovice - Pěnčín
Pěnčín - Camel
Pěnčín - Rychnov n.N.
V.Hamry - Pěnčín
Pěnčín - Albrechtice
Kořenov - Pěnčín

Pěnčín - Josefův Důl
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Lyžaři Sokola Skuhrov v plném nasazení a trocha statistiky

Po nutné přípravě na sněhu, nejdříve na
Jizerce a poté v domáckých podmínkách
na Krásné, se naplno rozběhly závody. Na
veřejných a pohárových závodech krajského svazu nás úspěšně reprezentují naše
nejmenší - Kačka Nagyová, Nikola Nikodýmová, Jakub Dusil, Matěj Bernát, ze
starších Barča Dubská, Natalka Kurfiřtová,
Tomáš Preissler. Ti všichni již letos ochutnali slastný pocit na „bedně“.
Ve skupině nejstarších se k nejlepším
v kraji prokousávají Kája Dusilová a Honza
Dubský. Prim tady hraje, nejen ve skupině
a v kraji, ale v celostátním měřítku, Petra
Suchá. Letos již stačila na závodě Trofeo
Topolino v Italii dosáhnout na nepopulární „bramborovou“medaili mezi staršími
závodnicemi, vydobila si účast na Zimní
olympiádě dětí tak říkajíc o pověstný fousek, na olympiádě zvítězila ve skate, získala stříbrnou medaili v klasice, se štafetou
LK získala zlatou medaili, na Zadově
v Českém poháru dvakrát získala stříbrný
pohár, zvítězila v Josefově Dole v krajském
pohárovém závodě, při světovém poháru
v Novém Městě na Moravě ve štafetě žákovských dvojic zvítězila spolu s Honzou
Kroupou z Jilemnice. Závod probíhal po
doběhu štafet žen, před startem závodu
mužů. Před zaplněným hledištěm na
novém lyžařském areálu to byl pro Petru
jistě silný zážitek. Tož ať se Petře nadále
daří a přidají se i další z našeho oddílu. Jen
víc takových bojovnic sokolských.
Bylo by únavné vypočítávat výsledky
jednotlivců sumárně. Tak trochu statistiky.
Vždyť statistika věda jest.
V lyžařských závodech v barvách Sokola Skuhrov se představilo 32 závodníků.
V průběhu zimy do současnosti uskutečnili 293 člověkostartů.
V krajském poháru, obdobně jako ve
světovém poháru, se boduje umístění.
V tomto případě prvních 15 závodníků.
V něm si nejlépe vedla Petra Suchá, která
absolvovala pouze 4 starty ze šesti možných. Ve dvou případech plnila reprezentační povinnosti (Trofeo Topolino ve Val
De Fieme a v Novém Městě na Moravě při
vloženém závodě při světovém poháru).
Získala 69 bodů a obsadila 2. místo za
Eliškou Rysulovou z Jilemnice.
Velmi úspěšně reprezentovali i další
naši borci. Na 8. místě Tomáš Preissler s 38
body a rovněž na 8. místech Honza Dubský s 34 body a Vojta Hrouda s 33 body.
V této soutěži jsme měli přihlášeno 19
závodníků, z nichž 15 bodovalo pro družstvo. Do této soutěže se započítávají výsledky ze všech 6 pohárových závodů. Pro
výsledek jednotlivce se počítají pouze 4
nejlepší.
Do hodnocení družstva přidali nejvíce
bodů: Petra Suchá 69 bodů, Tomáš
Preissler 50, Honza Dubský 45, Kája Dusilová 36, Vojta Hrouda 33, Radim Šmíd

33, Barunka Dubská 32, Natálka Kurfiřtová 31 bodů a tak dále. Družstvo získalo
celkem 413 bodů a umístilo se na 9. místě
v kraji. V soutěži družstev malých jednot
obsadilo 3. místo.
Starší žactvo závodilo na MČR v Jablonci
n. N. (hoření foto). Úspěšná byla opět
Petra Suchá – dvě stříbrné medaile a čtvrté místo. Zbylí účastníci se nepotkali
s formou a startovní pole uzavírali, byť
s menší časovou ztrátou.
V Českém poháru staršího žactva (boduje prvních 25 závodníků) se na 2. místě
umístila Petra Suchá.
Naše družstvo při obsazení pouze jedním ročníkem ze dvou hodnocených (ročník nar. 1998 nikoho nemáme) získalo 225
bodů a obsadilo 16. místo například před
Lomnicí, Harrachovem či Vysokým n. J.
Poslední celorepublikovou soutěží byl
závod talentované mládeže pořádaný
Fenixem Jeseník na Ramzové v Jeseníkách.
V kategorii mladšího a staršího žactva nás
reprezentovalo 9 závodníků a závodnic.
Z nich 5 bodovalo pro družstvo. Zlatou a
bronzovou medaili získala Petra Suchá za
56 bodů. Další body přidali: 14. místo Kája

Dusilová 25, 17. místo Vojta Hrouda 19,
18. místo Honza Dubský 18, 24. místo
Verča Hušková 4 body. Družstvo získalo
133 bodů a umístilo se na 17. místě ze
čtyřiceti týmů.
Teď už na nás čeká slavnostní převzetí
krajských cen. Dále vyhodnocení letošní
úspěšné závodní sezony. To máme naplánované na 31. března 2012 na sále skuhrovské sokolovny formou Aprílové diskotéky s názvem Poslední mazání, a to nejen
pro naše lyžařské nadšence, ale i pro
širokou veřejnost. Tak vás se svoji disko
produkcí může uvítat Martin Hübner.
Slíbené je i zpívání při kytaře, ke kterému
se určitě přidají i hudebně zaměření naši
závodníci.
Přehledné zprávy o našem programu
získáte na www.penzionkrasna.cz/
skuhrov.htm.
Srdečně zveme nejen na Poslední mazání, ale i do řad členů lyžařského oddílu.
Kromě adeptů přípravky by nám velkou
radost udělali chlapci a děvčata ročníku
narození 2003, 2002 a 2001.
Vladimír Hušek
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Chaloupky pod horami

Januška Smolková

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

Naši horalé doufají, že konec války se už
blíží. Ještě však musí prožít řadu událostí.
Jednoho dne, v době, kdy se válečný stav
obrátil a německá armáda začala ustupovat
ze svých vydobytých pozic, šla Jasna ze
školy z Turnova (kde už navštěvovala
dívčí měšťanskou školu) milou cestičkou
od Hruštice do Bělé. Naskytl se jí zvláštní
pohled. Na silnici, vedoucí pod cestou, šel
dlouhý zástup zubožených mužů, poháněných německými vojáky. Byli to ruští
zajatci. Ruští je však široký pojem – všichni byli ze zakavkazských republik. Když
došli do Bělé, oznámili němečtí velitelé na
tehdejším Obecním úřadě, že vyžadují
ubytování pro dvě stě osob. A tak byli
zajatci rozmístěni zčásti do místního hostince a zčásti do továrničky pana Ouhrabky. Jedna místnost ve dvorním domku se
musela uvolnit pro německý dozor. Před
domkem byla postavena velká polní kuchyně, kde Němci vařili „jídlo“ pro zajatce.
Dozorci často docházeli do Turnova za
zábavou a to se vždy ženy v Bělé shromáždily kolem kotle, každá něco přinesla a už
se vařila vydatná polévka. Než se němečtí
dozorci vrátili, byl kotel uveden do původního stavu. Mnohokráte pekař Šimánek
přinesl pecny chleba a děti je nosily tajně
do chléva pod slámu, odkud si je zajatci
odnesli
Mezi zajatci byl i učitel z Azerbajdžánu
Adajev Mamed. Přes obrovské riziko prozrazení docházel v noci do bytu Josefa a
Zdeňky. Tam se sešli i ostatní obyvatelé
domku a Adajev jim vyprávěl o skutečné
situaci v Sovětském Svazu. Nevěřícně naslouchali o hrůzovládě Josefa Stalina, kterého do té doby považovali za hrdinu.
Adajev znal trochu česky, ruštinu z tehdejších obyvatel Bělé neznal nikdo.

VI.

Bylo časné jaro roku 1945. Všichni již
věděli, že německá armáda ustupuje a že
konec té zlé a dlouhé války se blíží. K překvapení všech však Němci shromáždili
zajatce a odváděli je směrem na východ.
Pomocí motáku se v Bělé dozvěděli, že
došli k Bílé Třemešné, kde je Němci utábořili. Odtud také Josef a Zdeňka obdrželi
dopis od Adajeva, který doslova zněl:
„Mé velectěné přátele! (Zdenka a Josef).
Posílám vám nejvroucnější pozdrav. My
jsme 29. III. 45 přijeli na nové místo, ani
nevíme pořádně, jak se jmenuje ta ves a píši
již vám tento malinký dopis. Stýská se mi
po vás, líto, že náš nestálý život najednou

oddělil nás od sebe. Hluboce vás ctíme a
milujeme vás všechny za to, co jste nám
prokazovali, za váse lidský poměr (lidskost). Slavnostně vy nás vyprovodili
(jako rozloučili jste se s námi) i nám velice
líto bylo odjížděti od vás. Vy jste skutečně
nejpohostinnější a nejkulturnější lidé
v Evropě, nezapomenu na vás až do hrobu (smrti). Naše myšlenky a city vždy
s vámi, budeme vzpomínat a ctíti vás jako
na své blízké příbuzné. Jestli zůstanu na
živu, po skončení války, přijedu rozhodně
k vám na návštěvu a pojedeme spolu
k nám na Kavkaz. Podle možnosti –
jakmile bude možno - budu psáti vám
dopisy. A zatím pevně vás všechny objímám, a mocně, mocně tisknu vám ruce.
Na shledanou! S Bohem! Adajev Mamed/
Džunšud – učitel.“
Hned, jak to bylo po skončení války
možné, byl z Bělé vypraven koňský povoz, naložený jídlem a civilním oblečením
a vyjel za zajatci. Nenalezli však ani jednoho z nich. Podle vyjádření svědků z Bílé
Třemešné Němci ihned utekli a postupující Sovětská armáda všechny zajatce
postřílela u lomu v blízkosti městečka.
Adajev již tedy nemohl splnit to, co si ve
svém dopise tolik přál. V míru se opět
sejít se Zdeňkou a Josefem a pozvat je do
svého domova.

VII.

Ale to jsme poněkud předběhli sled
událostí. Když byli odvedeni zajatci, zbývaly již pouhé týdny ke skončení té hrozné a nekonečné války. Tajné poslechy
radia u Volfů a Plašilů dávaly tušit, že
německá armáda definitivně prohrává a
osvobozenecká vojska od východu i západu přicházejí na pomoc. Vše se schylovalo k vyvrcholení.
Na začátku května se Zdeňka vypravila do Turnova. Krátce po jejím příchodu
byl Turnov neprodyšně uzavřen. Nikdo
nesměl město opustit ani do něho vstoupit. Celé tři dny Josef s Jasnou o Zdeňce
nevěděli. Telefony tehdy ještě nebyly
všude zavedené a tak jim zbývalo jen čekat a věřit, že se zase setkají. Z Turnova
prosakovaly zprávy, že se tam na několika místech ostře bojuje. Když byl Turnov
konečně osvobozen a Zdeňka se vrátila
domů, vyprávěla, jak zlé to tam bylo. Ona
sama celé tři dny působila u turnovské
provazárny u železničního nadjezdu. Tam
byl jeden ze strategických bodů, který
Němci nechtěli opustit. Jelikož byla velmi
zručná a vyškolená dobrovolná zdravot-

nice, ošetřovala raněné a pomáhala, kde
bylo třeba.

VIII.

Jak prožívali válečná léta rodáci Zdeňky,
kteří zůstali v Sudetech ve svých domovech? Nedocházelo k drastickým třenicím
mezi německými a českými obyvateli.
V roce 1942 dokonce tehdejší ředitel školy
v Šumburku (dnešní Krásné) Alexander
Badstieber uvolnil jednu třídu pro českou
jednotřídku, ve které vyučovala paní učitelka Knihová. Třídu navštěvovalo asi
pětatřicet českých dětí. Děti vedla v mezích
svých možností, které měla pod německou
diktaturou a snažila se o to, aby nezapomínaly na svůj původ. Po skončení války
musela nekompromisně opustit Československo, jelikož byla provdána za Němce.
Docházelo k takovým paradoxům, že Češi,
kteří zůstali ve svých domovech byli po
skončení války nařčeni z kolaborace
s Němci a zvláště od „uvědomělých občanů“ přicházely návrhy, aby byli také
odsunuti.
Nebylo výjimkou, že děti ze Sudet měly
příbuzné či kamarády v Protektorátu.
Připomeňme si, že hranice vedla u kříže
mezi Čížkovicemi, Skuhrovem a Skaličkami. Když někdy šly navštívit babičku či
tetu do Těpeř, na Dupandě už na ně číhaly děti z Protektorátu a pokřikovaly na ně:
Němci jdou, Němci jdou! Nebyla nouze
o nějaký ten šťouchanec či hozený kámen
a tak raději Dupandu obcházely spodem
přes Skuhrov a někdy jim museli dospělí
přijít naproti.
Když po skončení války docházelo k odsunu německého obyvatelstva, stávalo se,
že němečtí občané přicházeli za svými
českými sousedy a prosili je, aby si vzali
jejich věci nebo se nastěhovali do jejich
domů. Chtěli odejít s vědomím, že jejich
majetek zůstane v rukou těch, které znali.
Většinou k tomu nedošlo, protože sousedské vztahy byly opravdu dobré a tak se do
domů odsunutých v naprosté většině nastěhovali lidé, kteří přišli osidlovat pohraničí z vnitrozemí. Byli mezi nimi i dobrodruzi, kteří přišli za vidinou snadného
získání majetku i pozemků. Nebyli zvyklí
na krušnější život v podhorských podmínkách a i sžívání se starousedlíky bylo
problematické. Ke změně došlo s nástupem nového zřízení, kdy docházelo ke
kolektivizaci. Měnily se životní podmínky
a životní styl.

- Pokračování příště -
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