Březen 2013 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Pozvánka na pouť na Kittelovsko  Jak si vedl v zimě Dráček i mladí lyžaři
ze Skuhrova  Informace od dobrovolných hasičů z Bratříkova a Pěnčína  Z mateřské školy  a další...

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení a milí spoluobčané, dostává se
vám do rukou další číslo Zpravodaje obce
Pěnčín a s ním se snad dočkáme dlouho
očekávaného jara.
Zastupitelstvo obce Pěnčín se v letošním
roce sešlo celkem třikrát, všechna usnesení naleznete na našich webových stránkách
a také v tomto zpravodaji. Z těchto se
dozvíte, o čem zastupitelstvo jednalo a
rozhodovalo. Mimo běžné záležitosti jsme
schválili podání žádosti o dotaci na zateplení, opravu střechy a rekonstrukci kotelny
v MŠ Pěnčín. Doufáme, že budeme úspěšní a že se nám po několika letech podaří
záměr zrealizovat.
Za zmínku také stojí informace o již
podané žádosti na SFŽP o dotaci na pokračování stavby STL Pěnčín, IV. etapa, v Alšovicích a Huti. Dalším projektem, ve
kterém budeme v roce 2013 pokračovat, je
stavba Kittelova domu v Krásné. Po instalaci nových oken v loňském roce měla
následovat obnova střešní krytiny včetně
klempířských prvků a dostavby komínů.
Tyto práce budeme pravděpodobně nuceni
opět přehodnotit, jelikož nám byl předběžně přiznán příspěvek z MK ČR v orientační výši pouze 410 000 Kč, přestože bylo
žádáno o 1 500 000 Kč. Se schváleným
podílem obce ve výši 1 000 000 Kč se mohla
zrealizovat obnova střešní krytiny najednou na celém objektu.
Vážení spoluobčané, jelikož někteří nejste dostatečně informováni o projektu
„Hasičská zbrojnice v Huti“, využíváme
možnosti vás alespoň částečně informovat
v tomto zpravodaji. Jistě všichni víme, že
některé projekty, které se naplánují a
schválí, se ne vždy dočkají realizace nebo
se realizují s překonáním velkých překážek. V případě hasičské zbrojnice v Huti
to byla překážka finanční a dodavatelská.
Jednalo se o stavbu zahájenou v roce 2009,
kdy obec získala první část dotace ve výši
deset milionů korun s příslibem dofinancování v dalším roce, a tím by se i celá
stavba dokončila. Bohužel se tak nestalo a

nové zastupitelstvo se s touto situací muselo vypořádat. (To je pravidlem, že nastupující zastupitelstvo pokračuje v nedokončené práci odcházejícího zastupitelstva.)
Kdyby vše pokračovalo tak, jak bylo
připraveno, obec by získala za finančního
přispění státu objekt v hodnotě dvacet
milionů korun. V roce 2010 bylo financování zastaveno a v současné době je finanční situace nastavena tak, že MV ČR nám
přiznalo pro rok 2013 částku ve výši osmi
milionů korun na reprodukci majetku
jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva za podmínek spolufinancování
obce ve výši dvou milionů korun. U některých z vás vyvolá nespokojenost to, že
vynaložíme výše uvedenou částku z rozpočtu obce a zamezíme možnosti jejího
využití pro jiný účel. Můžeme vás ubezpečit, že naše rozhodnutí ve stavbě pokračovat je v současné době jedno z mála

možných, jak obec nevystavit právním či
finančním problémům.
O dalších plánovaných projektech, jako
jsou oprava zděné autobusové čekárny
v Krásné, výstavba nové v Krásné (na
straně u restaurace), oprava mostku v Huti
a rekonstrukce komunikací se nebudeme
podrobněji rozepisovat, jelikož jejich realizace je mimo jiné závislá na dalším průběhu projektu „Hasičská zbrojnice
v Huti“.
Vážení spoluobčané, doufám, že jsme
vám poskytli několik nejdůležitějších informací a pokud budete mít zájem, tak vás
uvítáme na obecním úřadě nebo na jednání zastupitelstva, kde se dozvíte více.
Na závěr vám všem přejeme krásné
prožití svátků velikonočních a bohatou
pomlázku.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Kresba Justýnka Vietze

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

Ze zastupitelstva obce 3. 12. 2012, 21. 1., 13. 2. a 21. 2. 2013
 ZO schvaluje rozpočet obce Pěnčín na
rok 2013:
Příjmy: 22 055 180,- Kč
Výdaje: 22 055 180,- Kč
 ZO schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2012 o poplatku za komunální
odpad“.
 ZO bere na vědomí informaci o pokračování řízení k výstavbě hasičské zbrojnice Huť.
 ZO schvaluje podání žádosti o příspěvek
z Fondu kulturního dědictví Libereckého
kraje pro rok 2013 do výše 300 000,- Kč a
schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši
25%.
 ZO schvaluje přijetí daru části ppč. 291
dílu a) k.ú. Jistebsko o výměře 16 m2 od
manželů Váchalových a ppč. 289/2 k.ú.
Jistebsko o výměře 98 m2 od manželů
Martincových.
 ZO schvaluje přijetí daru ppč. 593/8,
k.ú. Alšovice, o výměře 68 m2 a 593/9,
k.ú. Alšovice, o výměře 35 m2 od Lenky
Šebestové.
 ZO schvaluje zřízení věcného břemene
práva jízdy a chůze na st.p.č. 527 k.ú. Alšovice a na ppč. 593/9 (po přijetí daru do
vlastnictví obce Pěnčín) k.ú. Alšovice ve
prospěch ppč. 593/1 k.ú. Alšovice.
 ZO schvaluje prodej ppč. 378/9 k.ú.
Jistebsko o výměře 870 m2 MUDr. Jaromíru Frydrychovi a Ing. Pavle Hančarové,
Jablonec nad Nisou, za cenu dle znaleckého
posudku.
 ZO schvaluje provedení zpevnění povrchu komunikace na ppč. 782/5 k.ú. Jistebsko v roce 2013.
 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy
s RWE GasNet s.r.o. č. 9412002501/172062
o úplatném převodu plynárenského zařízení, včetně všech součástí a příslušenství
(8 přípojek v k.ú. Jistebsko) za cenu
197 750,- Kč a pověřuje starostku jejím
podepsáním.
 ZO schvaluje uzavření budoucích smluv
o zřízení věcných břemen a souhlasů se
zřízením stavby a smluv o právu provedení stavby, včetně smlouvy nájemní,
s RWE GasNet s.r.o. , které souvisí s projektem STL Bratříkov.
 ZO bere na vědomí informaci o umístění vyhřívaného zrcadla u silnice II/287 u
výjezdu od hasičské zbrojnice.
 ZO bere na vědomí zřízení účtu u ČNB
určeného k příjmu dotací a návratných
finančních výpomocí ze státního rozpočtu,
státních fondů a Národního fondu a běžný
účet obce zůstane u České spořitelny a.s.
 ZO schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce Pěnčín na rok
2013:
člen ZO: 513 Kč
předseda výboru: 1 235 Kč
člen výboru: 1 007 Kč
 ZO souhlasí se zahrnutím území obce
Pěnčín do územní působnosti místního

partnerství MAS Turnovsko, o.s., IČO
27011721.
 ZO souhlasí s přípravou Integrované
strategie území místního partnerství MAS
Turnovsko, o.s., IČO 27011721.
 ZO bere na vědomí informace k výsadbě
černého bezu na ppč. 434/1 k.ú. Jistebsko.
 ZO schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce
a.s. o zřízení věcného břemene na ppč.
786/1, k.ú. Jistebsko, č. IV-124006879/
VB004.
 ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného
břemene o právu stavby přípojky k RD na
ppč. 742/6 k.ú.Jistebsko, č. IV-12-4011088/
02.
 ZO schvaluje smlouvu o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti LK pro rok
2013.
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z
grantového řízení Oranžové hřiště pro rok
2013 pro lokalitu Bratříkov u sokolovny.
 ZO neschvaluje odkoupení ppč. 1603/2
k.ú. Alšovice za cenu 357,- Kč/m2 od p. L.
Košťála a Ing. B. Košťála.
 ZO povoluje Rally Bohemia 2013 v rozsahu žádosti, což znamená, že vydává
souhlas k objízdné trase dle mapové přílohy.
 ZO schvaluje zadání projektu na MŠ
Pěnčín, včetně podání žádosti o dotaci
z OPŽP na kompletní zateplení a rekonstrukci střechy a kotelny.
 ZO bere na vědomí žádost Hany a Martina Fryčových o zřízení věcného břemene
práva chůze a jízdy na ppč. 27 k.ú. Huť ve
prospěch st.p.č. 227 a ppč. 773/1 k.ú. Huť
a pověřuje místostarostu zajistit veškeré
podklady k realizaci.
 ZO bere na vědomí informaci o možnosti výměny části ppč. 28, k.ú. Huť, za části
ppč. 32, k.ú. Huť, mezi obcí Pěnčín a Mysliveckým sdružením Březí za účelem zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy
na ppč. 28, k.ú. Huť k ppč. 27, k.ú. Huť a
následně ke st.p.č. 227 a ppč. 773/1, k.ú.
Huť a pověřuje místostarostu zajistit
veškeré podklady k realizaci.
 ZO schvaluje zřízení vodoměrné šachty
a vodovodní přípojky pro rod. dům Alšovice čp. 163 na ppč. 2381 a 2382 k.ú. Alšovice, včetně zřízení věcného břemene.
 ZO bere na vědomí informaci o dalším
postupu při jednání s f. STAVO-UNION,
stavební společnost s r.o., které se bude
týkat dokončení stavby hasičské zbrojnice
v Huti.
 ZO bere na vědomí informaci o dalším
postupu zpracování nového územního
plánu obce Pěnčín, včetně posouzení vlivu
na životní prostředí.
 ZO schvaluje vypracování „Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území“
f. Ing. Marie Skýbalové, Ph.D., se speciální
autorizací za cenu 118 580,- Kč včetně

DPH, na základě požadavku KÚLK.
 ZO schvaluje zařazení žádosti p. E.
Hauerové do zpracování územního plánu
obce Pěnčín - ppč. 286 k.ú. Bratříkov zařadit do zastavitelného území, dle přílohy.
 ZO schvaluje zařazení žádosti p. I. Zverky do zpracování územního plánu obce
Pěnčín - ppč. 484/1, k.ú. Jistebsko, zařadit
do zastavitelného území s funkčním využitím pro bydlení venkovské v rodinných
domech.
 ZO schvaluje zařazení žádosti f. ARTGLASS s.r.o. do zpracování územního
plánu obce Pěnčín - ppč. 340, 339, 348/1 a
336/1 k.ú. Jistebsko zařadit do ploch výroby, skladování – lehký průmysl, malá
strojní výroba.
 ZO schvaluje zařazení žádosti pí V.
Sochové do zpracování územního plánu
obce Pěnčín - ppč. 1374/1 k.ú. Bratříkov
zařadit do zastavitelného území.
34/2013 ZO bere na vědomí informaci
o výstavbě hasičské zbrojnice v Huti.
 ZO schvaluje p. Tomáše Bernata jako
nájemce letního areálu v Huti na dobu tří
let.
 ZO schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) – trafostanice pro
lyžařský areál a souhlasí s úhradou nákladů ve výši 285 489,60 Kč ČEZ Distribuci,
a.s.
 ZO schvaluje převod výsledku hospodaření ZŠ Pěnčín za rok 2012 ve výši
191 778,15 Kč. Částka 101 778,15 Kč bude
převedena do rezervního fondu a částka
90 000,- Kč bude převedena do fondu
odměn.
 ZO schvaluje inventarizační zprávu o
výsledku inventarizace provedené ke dni
31. 12. 2012.
 ZO bere na vědomí dopis p. P. Hartla
k bezpečnosti dětí na přechodu u školy.
 ZO schvaluje instalaci osvětlení přechodů u ZŠ Pěnčín a u Dřevěnky.
 ZO schvaluje nabídku dodávky elektřiny od ČEZ Prodej s.r.o. na období od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2014.
 ZO schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2009,
uzavřené mezi obcí Pěnčín a STAVOUNION, stavební společnost s r.o., na
plnění veřejné zakázky díla „Hasičská
zbrojnice Pěnčín – Huť“, nebo učinění
právních kroků k jednostrannému ukončení Smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2009,
uzavřené mezi obcí Pěnčín a STAVOUNION, stavební společnost s r.o., na
plnění veřejné zakázky díla „Hasičská
zbrojnice Pěnčín – Huť“, v případě, že
zhotovitel STAVO-UNION, stavební společnost s r.o., nebude souhlasit s uzavřením
dohody o ukončení smlouvy.
 V případě ukončení smlouvy o dílo se
Pokračování na str. 3
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Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
20. dubna 2013
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.

Masáže Léčitelství
Léčebné terapie
Mgr. Š. Horychová, Alšovice 233
www.feng-suej-reiki.cz
Ze zastupitelstva...
Pokračování ze str. 2
STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o.,
ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení na
dostavbu díla „Hasičská zbrojnice Pěnčín
– Huť“ a uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem.
 ZO pověřuje pana Luboše Kunderu
jednáním ohledně prodloužení Isprofinu
na dostavbu „Hasičské zbrojnice Pěnčín
– Huť.
 ZO pověřuje Vladimíru Paldusovou
zastupováním obce Pěnčín na valné hromadě honebního společenstva Pěnčín.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

KONTAKTY
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

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

KONTAKTY
Obecní úřad v Pěnčíně
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov
e-mail: info@pencin.cz
Tel.: 483 397 028
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.

Zdravotní středisko
Pěnčín 31, 46821 Bratříkov
Tel.: 483 397 026, MUDr. Lejsková Jarmila
Ordinační hodiny praktický lékař:
Pondělí
7,00 – 10,00 odběry, ordinace
10,00 – 11,30 zvaní
13,00 – 15,00 návštěvní služba
Úterý
9,00 – 12,00 návštěvní služba
12,30 – 15,00 ordinace 15,00 – 18,00 zvaní
Středa
7,00 – 10,00 odběry, ordinace
10,00 – 11,30 zvaní 12,00 – 15,00 zvaní
Čtvrtek
7,00 – 10,00 ordinace
10,00 – 11,30 zvaní 12,00 – 15,00 zvaní
Pátek
7,00 – 10,00 ordinace 10,00 – 12,30 zvaní
13,00 – 15,00 návštěvní služba

Zubní ordinace Jan Macko
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
Tel.: 483 397 693, MUDr. Macko Jan
Ordinační hodiny:
Pondělí 8,00 – 14,00
Úterý 8,00 – 14,00
Středa 8,00 – 14,00
Čtvrtek 8,00 – 16,00
Pátek
8,00 – 13,00

Základní škola, Pěnčín 22
www.zspencin.cz, tel.: 483 397 027,
483 397 627, fax:483 397 727,
e-mail: zspenc@seznam.cz

Mateřská škola, Pěnčín 62
483 390 487, www.pencin.cz/skolka/

Dům s pečovatelskou službou
Alšovice 63, 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.sokolskuhrov.cz
www.penzionkrasna.cz/skuhrov.htm,
Sokol Bratříkov, www.bratrikov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
Krásnohled,
o.s.http://krasnohled.blogspot.cz
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Pouť sv. Josefa na Kittelovsku v Krásné
1. 5. 2013
9,30 Zahájení poutě – fara a okolí
 Kytarový koncert studenta AMU
H. Králové Vojtěcha Jelínka
 Sklářské studio rodiny Olivových
– 1. patro
 Práce a umělecké techniky Jaroslavy
Balatkové a jejích přátel.
 Výstava děl studentů SUPŠS
v Železném Brodě.
 Výstava prací žáků pěnčínské
školy.
 Otevření a zpřístupnění rekonstruovaného Kittelova domu
(vyhlídky dokončení, využití,
historie, veřejná diskuze).
10,00 Slavnostní poutní mše svatá
v kostele sv. Josefa
Hlavní celebrant páter PaedDr. ICLic.
Michal Podzimek Th.D. z Liberce,
doprovázet bude zpěv Chrámového
sboru kostela sv. Jakuba ze Železného
Brodu, pod vedení Věry Hlubůčkové
11,00 divadelní soubor Matičky s
Pohádkou o Budulínkovi
11,30 Huntířovský smíšený pěvecký
sbor – Mgr. Věra Paldusová
12,00 Kittelovo muzeum 2013
 zahájení čtvrté muzejní sezóny slovo autorů, požehnání, novinky
expozice
 představení novinek z Kittelovy
apatyky pro rok 2013
 2013 Rok lidové architektury
- Kittelovsko
13,00 v kostele sv. Josefa: Koncert
chrámové a klasické hudby Mgr.
Klokočníkové a jejích přátel
14,00 před farou: Pásmo tanců, písniček a říkadel – Folklorní soubor
Nisanka z Jablonce nad Nisou
14,30 Odpolední představení
Matičky: Vařím, vařím pohádku
15,00 Smíšený pěvecký sbor Janáček
z Jablonce nad Nisou
 Po celou dobu poutě je možné
zakoupit si levné domácí a stylové
občerstvení ve farské kuchyni,
u hasičů, ve stáncích Kitl a Kozí
farmy Pěnčín. Na posezení jste
vítáni všude.
 Koníčci pí Šeflové budou vozit
děti na louce nad kostelem.
Změna programu vyhrazena.
 Doprava: 8,40 hod je odjezd
autobusu ze Železného Brodu
z Malého náměstí přes Těpeře Alšovice - Pěnčín, s obvyklými
autobusovými zastávkami
Pořadatelé: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství
železnobrodského, Kitl s.r.o., Krásnohled, o.s., Výletní areál Pěnčín.

Tak nevím...
Tak nevím, je to výhoda a nebo naopak
nevýhoda, že jsem členkou zastupitelstva
více jak deset let. Cítím zodpovědnost za
rozhodování o dění v obci, zejména rozdělování peněz, které de facto jsou penězi
všech občanů obce a zastupitelstvo s nimi
musí nakládat jako dobrý hospodář.
Po přečtení článků z posledního zpravodaje panů Hübela a Kundery jsem byla
ohromena. Nabyla jsem dojmu, že stávající zastupitelstvo je vlastně nečinné a nic
pro rozvoj obce nedělá. Oba si stěžují na
webové stránky obce, na kterých mimo
jiné nemají občané možnost vstupovat do
archivních záležitostí. I já jsem toho názoru, aby občané tuto možnost měli, už
proto, aby tu stálo černé na bílém, co se
dělo, a aby měl každý právě tu možnost
posoudit, zda se konkrétní slova a sliby
později nerozcházely s činy.
A já bych se chtěla u té historie krátce
pozastavit, přestože se to panu Hübelovi
a Kunderovi moc líbit nebude, protože
nemají rádi, co bylo, a rádi by se řídili
pravidlem: Lidi zapomeňte a hleďte do
budoucnosti. Přesto mi to nedá a „zabruslím“ do dob ne tak dávno minulých.
I já zvedla ruku pro nadějný projekt
„Pěnčínský náhrdelník“, a proč také ne?
Jako takový vyhrál v soutěži, měl být financován z prostředků EU, byl příslibem
rozvoje turistického ruchu a zviditelnění
naší obce. Bohužel, pane Hübele, byl jste
to právě Vy, který jste svým pochybením
zapříčinil, že tento projekt musel být zrušen. Chvíli jste si užil slávy, odměněné i
výletem do zahraničí. Ale bohužel, tato
„legrace“ stála obec 2 400 000 Kč za projekt,
dalších 30 000 Kč za studii pod honosným
názvem „Koncesní řízení o prodeji zimního areálu na Jistebsku“ a výdaje s tím vším
spojené se táhnou až do současnosti, kdy
obec musela zaplatit 285 000 Kč za projekt
na trafostanici k tomuto areálu.
I v druhém případě jsem zvedla ruku
pro, když pan Kundera přišel s návrhem
na stavbu hasičské zbrojnice v Huti, která
obec nebude stát ani korunu. Poslanec
ODS pan Ježek přislíbil peníze z „porcovaného medvěda“ v poslanecké sněmovně. Ani v tomto případě jsem neměla důvod nezvednout ruku. Vždyť huťští hasiči nemají žádné pořádné zázemí a jako
výjezdní jednotku je může potřebovat
kdokoli z nás, jako tomu bylo i při požáru
u pana Hlavatého. Nehledě na to, že si
práce všech našich hasičů velice vážím.
Bohužel, ze slíbených dvaceti milionů
přišlo obci pouze deset milionů a nastal
problém dofinancování a dostavby rozestavěné hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo
bylo nejednou obeznámeno ústy pana
Kundery, že se peníze na dostavbu získají z jiných zdrojů. Těmito penězi je dalších
osm milionů. Tyto peníze však na dostavbu

komplexu nestačí. Stávající stavební firma
požaduje značné navýšení oproti projektu,
se kterým vyhrála při výběru zhotovitele
stavby. Zastupitelstvo obce se dostalo do
velmi svízelné situace, buď ukončit výstavbu a vrátit deset milionů plus penále
a nebo stavbu dostavit za finanční injekce
čtyři miliony korun s novou firmou.
Nechci dále popisovat rozsáhlost jednání
o dostavbě, které se táhne od roku 2008.
Stále není dořešeno a čeká nás ještě velká
řada jednání, než se nám tuto akci podaří
zdárně dokončit. A čas nás začíná nepříjemně tlačit, neboť stavba musí být
zkolaudována do konce tohoto roku.
V krátkosti. Není pravda, že nová hasičská zbrojnice v Huti nebude naši obec nic
stát, ba naopak. Bude vyžadovat takové
finanční nároky, že díky nim bude mít
obec omezené finanční možnosti při realizaci dalších potřebných projektů.
Pane Hübele a pane Kundero, přesto, že
rozhodovat o těchto akcích muselo celé
zastupitelstvo obce, hlavními „kormidelníky“ jste byli právě vy a zastupitelstvo
nemělo důvod vaše návrhy nepodpořit.
Věřili jsme, že nás pravdivě informujete.
Pane Hübele a pane Kundero, nelíbí se
vám, že současní funkcionáři obce argumentují - to my ne, to oni. Nemusíte si
nutně sypat popel na hlavu, ale máslo na
ní určitě máte. Pane Hübele, až zase budete mít příležitost a potkáte se opět se svým
známým z Prahy a on se vás znovu zeptá,
„Co je nového na Pěnčíně?“ nezapomeňte
mu říci, že za Vašeho starostování všechno
v obci jen nekvetlo, jak dopadl vaší vinou
Pěnčínský náhrdelník, kolik to stálo peněz
a že tyto peníze mohla obec vložit do jiných akcí ve prospěch občanů, například
do oprav obecního majetku. Také mu
řekněte, že obec musí řešit nápravu desítek
nejrůznějších záležitostí, které sice nejsou
vidět, ale znepříjemňují občanům život.
Prosím čtenáře, aby omluvili, že tento
článek nedosáhl tak „vysoké úrovně“ jako
články shora zmíněných pánů. Každý na
to nemá, ale nedalo mi to nereagovat na
články z prosincového Zpravodaje obce
Pěnčín, které mě, jak se říká, „zvedly ze
židle“.
Zastupitelka za KSČM Niklová Lada

Štěpánek
Dubský
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Postřehy na začátku roku 2013
Myslím, že hodně očekávaný rok 2013
začal celkem dobře, aktivně v české politice všeobecně. Byl zvolen, naší přímou
volbou, nový prezident a i na kraji se po
volbách začíná konat. Škoda jen, že po
minulém krajském vedení nezůstalo více
pozitivního i finančního kapitálu. Pro
Martina Půtu a jeho Starosty nebude jednoduché vládnutí ze Změnou, které nelze
příliš důvěřovat, ve smyslu dodržování
daného slova. Přesto je třeba věřit, že se
věci podaří, třeba a hlavně zacelit miliony
děr na silnicích po letošní zimě, což jistě
bude ten nejtěžší a nejvíce nezáviděníhodný úkol. Rozhodně držím palce.
Jsem rád, že u nás na Pěnčíně se po
troše kritiky v posledním zpravodaji alepoň trochu rozhýbávají obecní vody. Děkuji například za částečné úpravy a postupné doplňování obecního webu.
Předpokládal jsem sice větší aktivitu třeba
ve smyslu veřejných debat a diskuzí, kdy
jsem kontaktoval po posledním zpravodaji s touto myšlenkou některé zastupitele a
ti slíbili konat. Zatím se to nezdařilo, ale
jistě není všem dnům konec. Líbí se mi, že
se konečně alespoň v něčem opravdu
rozhoduje, jako třeba v dalším postupu
v osudu rozestavěné hasičské zbrojnice.
Jistě nemusím se všemi kroky úplně souhlasit, ale líbí se mi, že se bere zodpovědnost vážně a rozhoduje se. Ani mě situace
kolem „hasičárny“ netěší i vzhledem
k tomu, že se podařilo sehnat peníze na
její dofinacování. Je řada lidí, kteří se stavbou nesouhlasí a jsou i tací, kteří ze současných problémů mají radost. I to ale
bohužel patří k demokracii. Jen mě mrzí,
že si vše nedokážeme řící otevřeně. Připomenu znovu, že se sice jedná o novostavbu
„hasičárny“, ale ona to vlastně je obecní
stavba s několika garážemi, ale hlavně se
zázemím pro veřejné využití, bez nějakého
vysoce specifického vybavení. Vždyť když
bychom například dnes chtěli v Huti udělat setkání s občany nebo třeba besedu,
není nyní bohužel příliš kde (snad jedině
u ochotných restauratérů U Špalků). Myslím, že až začně stavba sloužit, najde
mnohem širší uplatnění.
Ale s rozhodováním třeba u hodně diskutovaného bezového sadu to tak slavné
není. Je podle mého soudu zcela zbytečné
nechávat zpracovávat další studie a analýzy na daný pozemek. I tady by mělo
zastupitelstvo hlasováním rozhodnout.
Proč se tomu vyhýbat? To přece nikam
nevede. Je přece více než jasné předvídat
jak hlasování dopadne. Proč se tedy o tom
nehlasuje? Je zde obava z nějakých dalších
reakcí? Či dokonce strach? Já myslím, že
se nikdo rozhodně nijak mstít nebude, jak
jsem někde a ne jednou zaslechl. Naopak
bude situace jasná a jedeme dále. Nač
čekat. Kittelovsko potřebuje jasné a zod-

povědné rozhodování. Pojďme nad tím
začít opravdově a veřejně diskutovat. Jak
jsem již dávno řekl, že jsem připraven se
na této diskuzi podílet a když to bude
v mých silách, i pomoci.
Z toho všeho, co se poslední dobou děje,
mě napadá, že přece nemusíme být nepřátelé, pokud máme na věc odlišný názor.
Proč si vše brát osobně, jak tomu napovídaly některé reakce po mém minulém
článku. Já jsem nikde a nikdy neřekl ani
nenapsal, že nikdo nic nedělá, nebo také
to, že já jsem dělal vše správně a dobře.
Ale budu vždy říkat svůj názor na to, co
se kolem mě děje. Jde mi opravdu o to,
abychom si vše dokázali říkat otevřeně
z očí do očí, třeba nesouhlasit, ale mluvit
o tom společně. Jen tak se můžeme posunout někam dále.
A dnes ještě jedna podstatná věc, která
mě štve. Všemu a všem se zavděčit opravdu nelze. Zvykněme si na to, že se musí
občas říkat ne. Jako příklad chci uvést
třeba tvorbu nového územního plánu naší
obce. S tvorbou nového plánu obce nesouhlasím, zcela jistě by nadále velmi důstojně a dobře postačoval a plnil svoji funkci
ten současný, ale bohužel, zákon nutí obce
do plánů nových a s tím se nedá moc dělat.
Řada občanů a vlastníků pozemků požádalo o změnu na ten svůj konkrétní pozemek. Všichni dostali ujištění, že obec nemá
rozhodně nic proti, ale s dovětkem, že
pokud to nakonec neprojde, nebude to její

vina, ale vina jiných. To přece není řešení.
Vždyť, kdo jiný než obec sama by měla
vědět, kde chce stavět, kde ne a podobně...
Proč férově v konkrétním případě lidem
jasně neříci, že třeba tady v této oblasti, na
tomto pozemku, změna možná není.
Rád bych zde veřejně jako předseda
huťského sokola také sdělil několik slov
k plánům na rekonstrukci sokolovny
v Huti. Sokolovna je řadu let mimo provoz
a jen díky podpoře obce nedochází k jejímu
dalšími chátrání. Zastupitelé, velký dík za
to! V současné době máme vydané stavební povolení na její rekonstrukci. Bohužel
nový zákon o zadávání veřejných zakázek
nás nutí do tvorby realizační dokumentace stavby před výběrem dodavatele, což
si vyžádá další nemalé náklady. Na rovinu
říkám, že jen s pomocí sponzorů a hlavně
s pomocí obce jsme schopni toto zrealizovat. Bohužel již nemůžeme ovlivnit skutečnost, zda na rekonstrukci získáme potřebnou dotaci. Jedině rekonstrukcí je totiž
možné začít užívat prostory k tělocvičné
nebo kulturní činnosti. Držte nám palce.
Závěrem chci připomenout, že se blíží
další ročník naší Svatojosefské - Kittelovy
pouti. Opět se po roce setkáme 1. května
na Kittelovsku. Jsem velmi rád, že obec
považuje tuto akci za svoji prioritu a velmi
za to všem děkuji. Určitě se přijďte
podívat.
Mějte se hezky a na pouti na viděnou.
Richard Hübel

Vrozená skromnost

Nedá mi to, abych nereagoval na článek občana obce, velitele hasičů, podnikatele, bývalého
zastupitele a člena ODS. Ono to všechno je asi o něčem jiném, o uražené ješitnosti, o aroganci
a o neschopnosti či neochotě řešit věci po vzájemné dohodě a spolupráci. Mít klapky na očích a
vidět jenom svoje potřeby či tužby je sobecké a minimálně nespravedlivé vůči ostatním. Mluvit
hanlivě o zastupitelích, řvát na představitele obce, některé napsané pasáže v diskusním fóru či
veřejně na půdě zastupitelstva, nadávat a urážet může jenom člověk nevyrovnaný či nervově
labilní. Co se týká financování jednotky hasičů z Hutě, Luboš neunesl moji kritiku ohledně toku
financí kolem avie zvané Digina. Dále si myslím, že v současné době s ohledem na potřeby financování dostavby hasičárny v Huti je životně důležité omezit výdaje na hasiče na nezbytně
nutné a minimální. Je prostě potřeba šetřit a utáhnout si opasky.
Šourek Pavel
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MŠ Pěnčín

V naší školce se ani
trochu nenudíme...
Máme za sebou spoustu krásných akcí.
Mezi ty nejzdařilejší patří lyžařský výcvik
na Bedřichově, kterého se zúčastnily velké
děti (viz fota). Každé ráno jsme již v přilbách a přeskáčích čekali na mikrobus,
který nás dovezl až pod kopec. Tam už na
nás čekali velmi sympatičtí intruktoři,
kteří se dětí ihned ujali. Po každodenní
rozcvičce v přeskáčích byly děti rozděleny
do dvou družstev. V prvním družstvu byly
i děti, které stály na lyžích úplně poprvé.
Učily se s lyžemi chodit, brzdit, zvedat ze
země, a nakonec všechny na vleku vyjely
až na kopec. Ti zdatnější z druhého družstva jezdili po sjezdovce již od první chvíle. Na konci týdne nebyl vidět téměř
žádný rozdíl mezi družstvy. Děti si velmi
oblíbily i ,,Myší díru“, což byla asi metr
široká přímá cestička hned vedle sjezdovky, plná skokánků. Nebylo pro děti nic
atraktivnějšího než sjezd právě Myší dírou. Kromě každodenní únavy, pár otlačenin a jednomu páru ztracených rukavic
jsme si celý týden za krásného počasí na
lyžích velmi užily, a už teď se těšíme na
další skvělé akce.
Holky z naší školky

ZÁPIS
DO MŠ BERUŠKA
proběhne dne 26. 4. 2013 (pátek)
v budově MŠ Pěnčín 62
od 8.00 do 11.30 hodin.
(Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 1. 4. 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. 2013 budou k předškolnímu
vzdělávání přijímány děti s trvalým
pobytem v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, které ke dni 1. 9. 2013 dovrší věk
tří let.
Přednostně budou přijímány děti
 předškolního věku
 děti, jejichž sourozenec již MŠ
navštěvuje, případně bude přijat
 děti zaměstnanců MŠ či ZŠ
v Pěnčíně
 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

Čarování s ptáčky
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Rok Dráčka aneb nashledanou za rok v lyžařské školce!
Možná ne náhodou byl rok 2012 a začátek roku 2013 (až do 9. února) podle čínského kalendáře rokem Draka. Čínský
kalendář se totiž neřídí pouze oběhem
Slunce, ale také Měsíce. Drak je jedním
z nejmocnějších a nejšťastnějších znamení
v čínském horoskopu. V Alšovicích byl
pak rok 2012/13 příznačně rokem Dráčka,
tedy přesněji řečeno rokem dětského
lyžařského vleku Dráček.
Vzhledem k tomu, že lyžařská sezóna
(alespoň v Alšovicích) již skončila, je čas
na krátké zhodnocení. Zhruba před rokem
si alšovičtí sokolové a spolu s nimi i obecní zastupitelé položili hamletovskou
otázku: „Být, či nebýt?“ Nakonec naštěstí
převážil zdravý rozum a vlek v Alšovicích,
který byl dobudován a řádně zkolaudován
v revolučním roce 1989, dostal šanci na
svou další existenci.
Nejprve bylo třeba uzavřít dohodu
s vlastníky pozemků, na nichž je vlek
postaven. Všichni majitelé parcel se k myšlence dalšího pokračování lyžařské tradice
v Alšovicích postavili vstřícně, a někteří
(Ing. Zuzana Weissová a manželé Miluše
a Emil Halamovi) dokonce pronajali své
pozemky Sokolu zcela bezúplatně, za což
je třeba jim poděkovat.
Jaro a léto pak bylo na vleku ve znamení brigád. Bylo třeba zakoupit a vyměnit
napínací lana na dolním a horním kotevním sloupu a také závěsné lano motoru,
natřít a trochu opravit budovu kiosku,
vyklidit jeho půdu a uklidit a vymalovat
interiér a toalety. Pavel Kurfiřt z Těpeř
zhotovil pro Sokol bezplatně dva dřevěné
stolní sety, které budou přes zimu užívat
lyžaři k občerstvení a odpočinku a přes
léto budou umístěny u budovy sokolovny
v Alšovicích. Ve spodní části vleku jsme
provedli za finanční podpory obce drobné
terénní úpravy. Za peníze sponzorů (firma
Skleněná bižuterie Alšovice, Alfex, Socha
spol. s r.o. a manželé Havlíčkovi) jsme
mohli zakoupit sněžný skútr, který celou
letošní zimu sloužil k úpravě sjezdovky.
Na podzim proběhla povinná technická
revize vleku a také defektoskopie (detailní
kontrola tažného lana). Výsledek všech
technických revizí a kontrol byl výborný,
nebyly zjištěny žádné vážné problémy
nebo pochybení a na tažném laně nebyly
odhaleny žádné defekty (závady).
Lyžařskou sezónu 2012/13 jsme oficiálně zahájili 6. října, faktické zahájení však
proběhlo o dva měsíce později, tedy v polovině prosince. Předvánoční čas však lyžování příliš nepřál, bylo velmi špatné
počasí a kvalita sněhu mizerná. Lyžařský
areál Dráček se tak poprvé naplnil až mezi
vánočními svátky. Od té doby byl v provozu každý víkend a někdy i ve všední
dny.
Jednou z hlavních a viditelných změn,
které na vleku v letošním, či spíše v loň-

ském roce, proběhly, byla změna obsluhy
vleku. A nutno říci, že to byla změna
k lepšímu. Naším novým parťákem a alšovickým vlekařem se stal Jan Jelínek ze
Bzí. Honzovi s činností vlekaře pravidelně
pomáhá jeho otec nebo syn, obsluha vleku
a kiosku je tak vždy nejméně dvoučlenná.
V kiosku je možné si zakoupit alkoholické
a nealkoholické nápoje, teplé i studené
občerstvení za příznivé ceny.
Dráček má také svůj marketing, psali
o něm několikrát v jabloneckých novinách,
pěnčínském či železnobrodském zpravodaji. Hodně návštěvníků přilákají nové
webové stránky www.skidracek.cz nebo
vlastní facebookový profil www.facebook.
com/SkiDracek. Chce-li potenciální návštěvník vědět, zda Dráček jezdí, či nikoli
a jaké jsou v Alšovicích sněhové podmínky, může se podívat na webovou kameru,
která je přístupná na stránkách vleku.
Kromě již zmíněného slavnostního zahájení lyžařské sezóny se zde v letošním
roce uskutečnilo několik dalších akcí
nejen pro děti. Mezi nejzajímavější patřily

lyžařské závody „O dračí zoubek“, konané v lednu. Nejvíce lyžařů pak navštívilo
Dráčka 23. února, kdy se zde konal tradiční karneval za účasti Krakonoše Alšonoše
a dalších zajímavých masek – například
Teletabís, Asterix a Obelix, jeptišky s mnichem, rytíř či pravá japonská gejša. Celé
karnevalové dopoledne moderoval skvělý
Vašek Vít. Lyžařskou sezónu v Alšovicích
pak v polovině března uzavřely Slavnosti
sněženek, tedy jakési neformální rozloučení se sněhem.
V letošní sezóně navštívilo alšovický
vlek téměř 700 lyžařů a snowboardistů.
Přestože finanční hospodaření vleku ještě
není uzavřeno, již nyní je jasné, že Dráček
je v provozním zisku.
A jaké jsou plány Dráčka na příští sezónu? Rádi bychom s podporou obce vybudovali několik nových parkovacích stání
a začali ve větším měřítku provozovat
lyžařskou školku, čímž bychom přilákali
více malých začínajících lyžařů, pro které
je sjezdovka především určena.
Mgr. Radim Brožek
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Informace z činnosti lyžařského oddílu Sokol Skuhrov
Čtenáři zpravodaje, alespoň někteří, si
již zvykli na informace z činnosti lyžařského oddílu Sokol Skuhrov. Vždyť v jeho
řadách působí více jak dvacet dětí, mladých sportovců, z jednotlivých osad pěnčínské obce. A protože právě končí závodní sezona lyžníků, dovoluji si vás seznámit
s jejím průběhem. Nebudu vás obtěžovat
obšírným popisováním dosažených výsledků. S těmi máte možnost se zevrubně
seznámit na stránkách oddílu na adrese
www.penzionkrasna.cz/skuhrov.htm
nebo na www.sokolskuhrov.cz. Tyto
stránky dlouhodobě a obětavě doplňuje
Vláďa Dusil. Dalším pravidelným dodavatelem a zpracovatelem zpráv je Pepa
Nagy, který dodává zejména videa pod
názvem TV Skuhrov. Stránky jsou dlouhodobě hojně navštěvované a vždy jsou
aktuální.
Na závodní sezonu jsme se pečlivě
připravovali již v průběhu roku. Vyvrcholení přípravy jsme zvolili na Jizerce soustředěním pod názvem „První sníh“. Zázemí nám poskytl penzion Kakrda. Přálo
nám počasí, bylo i dostatek, pro nás nezbytného, sněhu. Pobyt na chatě jsme
využili na regenerační cvičení, ale i na
studium, abychom nemuseli moc dohánět
zameškanou látku. Nezapomněl nás navštívit ani Mikuláš s čertiskem a tak jsme
prožili i sváteční večer. Za říkanku či písničku nás odměnil zdravými pamlsky.
Tradiční Štědrodenní setkání s ozdobením stromečku pro zvířátka (mrkvičky,
jablíčka, chléb) a předáním drobných dárků mezi sebou jsme si užili na kopci u penzionu Krásná. Tam jsme oslavili i závěr
roku Silvestrovským závodem na lyžích
v rozverném tónu. V běžecké stopě se
k svému klání sešli princezny, kouzelníci,
vodníci, pacienti traumatického centra a
spousta jiných „taky postižených“.
(Zdokumentováno na již zmíněných
stránkách.)
Pak už jsme závodili tak říkajíc na ostro.
Letos to byly závody o Pohár svazu lyžařů
Libereckého kraje. V rámci malých jednot
jsme obhájili loňské třetí místo. Nejúspěšnějšími závodníky byli Kája Dusilová (zisk
50 bodů), Kačka Nagyová (49), Matěj Bernát (48), Denisa Nikodýmová (41), Pepa
Nagy (40). Nejen jim, ale i dalším třinácti
bodujícím patří dík za reprezentaci na
krajské úrovni.
Starší žactvo reprezentovalo na mistrovství České republiky. To se konalo v Beskydech na Pustevnách. Žáci absolvovali
přípravný kemp a následně vlastní závod
(viz foto nahoře).
Nás trenéry zaskočil svým názorem na
uvolňování žáků pro vystoupení na prestižních závodech – mistrovství České republiky - třídní učitel, navíc tělocvikář,
našich dvou reprezentantů. Podotýkám,
že oba měli na vysvědčení nejhorší známku

DVOJKU. A z chování to nebylo.
Na závodech byl nejúspěšnější Pepa
Nagy a Kája Dusilová 15. a 19. místo. Prvně za éru LO jsme sestavili vlastní štafetu
chlapců v oddílových barvách. Pepa Nagy,
Honza Dubský a Vadym Rishko se statečně prali se staršími soupeři a obsadili
slušné 17. místo.
Dalším celostátním závodem byl Český
pohár. Sem se započítávaly závody: již
zmíněné M-ČR, dále závod na Mísečkách
v lednu a závod v Jablonci na začátku
března. Na Mísečkách měl formu Pepa
Nagy. Překvapil 8. místem na 4 km klasicky. Ve smíšených dvojicích získal bronzovou medaili. I 10. místo Honzy Dubského

a 12. místo Káji Dusilové se svými parťáky
mělo svoji hodnotu.
V Českém poháru nejlépe Pepa Nagy 16.
místo (55 bodů), Kája Dusilová 19. místo
(44). Družstvo získalo 135 bodů a obsadilo celkové 19. místo z 32 bodujících.
A nejčerstvější zpráva z 9. a 10.března
z Jablonce. V celostátní soutěži Hledáme
talenty získala 10. místo Denisa Nikodýmová a 16. místo Vaneska Hecko.
V sobotu 16. března se jdeme rozloučit
se sezonou do Horního Polubného. Tentokrát netradičně - během do vrchu na
2 km. Slavnostně převezmeme trofej za
3. místo malých oddílů v libereckém kraji.
Vladimír Hušek
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Zpráva o činnosti SDH Bratříkov za rok 2012
Členská základna ke konci roku čítá 125
členů:
Dětí do 15 let - 29 (d – 15x, ch – 14x)
16 – 30 let – 34 (ž – 11x, m – 23x)
31 – 60 let – 43 ( ž – 19x, m – 24x)
nad 61 let – 19 ( ž – 7x, m – 12x).
První větší akcí roku 2012 byl tradiční
hasičský ples a dětský karneval. Letošní
ples byl opravdu vydařený. Museli jsme i
zvětšit kapacitu míst na sezení, a to otevřením balkonu. Jedním z lákadel byla
bezpochyby i kuchyně s vepřovými hody.
Celou přípravu vepřových hodů jsme si
dělali sami. Byli bychom rádi, kdyby zájem
občanů nadále přetrval i v příštím roce.
V dubnu se konaly hasičské halové závody v Jablonci nad Nisou na „Střeláku“,
kde jsme zajišťovali občerstvení pro závodníky. Stánek s občerstvením jsme měli
i na dětské soutěži v Jablonci nad Nisou,
a to na jarním kole hry PLAMEN, a na
krajském kole PS pro dospělé.
Dalšími příjmy našeho sboru bylo uspořádání sběru železného šrotu. Nově od
tohoto roku jsme se zapojili ke sběru malých i velkých domácích spotřebičů. Sběrné místo vytvořil Pavel Šourek u sebe na
Dřevěnce.
Začátkem června se konal výlet lodí
z Děčína do Drážďan. Zájem byl velký,
musely se vypravit dva autobusy. Počasí
nám moc nepřálo, pršelo a byla zima. Jinak
výlet byl celkem pěkný, až na některé
drobnosti.
Jako každý rok se v červenci pálila hranice na počest Mistra Jana Husa. Pro děti
byly připraveny soutěže o zajímavé ceny.
Každý se mohl svést vyhlídkovým vláčkem, zapůjčeným od Výletního areálu
Pěnčín.
Ještě před začátkem školního roku jsme
uspořádali hudební koncert. Hlavním interpretem byla liberecká skupina Těla.
Zahrála i místní kapela Fernandez a do
ranních hodin lidi bavila jilemnická kapela Koneckonců, která hrává i na našem
plese. Po náročném večeru měla práci
hlavně výjezdová jednotka při požáru
stodoly u Kulhánků.
Máme tři družstva dětí, přípravku,
mladší a starší žáky. V přípravce jsou děti
do šesti let. V letošním roce jsme žádali
o dotaci na činnost s dětmi, kterou jsme
obdrželi. Z toho jsme pořídili mimo jiné
nové helmy, opasky a nechali dodělat
trika.
Děti se zúčastnily šesti soutěží. Zmiňme
alespoň víceboj v Jeřmanicích, kde přípravka byla 3. z 5, mladší žáci 6. z 27 a
starší žáci 15. z 25. Na okrskové soutěži
v Radčicích přípravka byla 1., mladší ž. 1.
a starší ž. 2. a 3. Na Floriánku na Jistebsku
– přípravka 2. a mladší ž. 4. ze 7. V červnu
se nejmladší děti zúčastnili 2. ročníku
festivalu přípravek v Rychnově. Zúčastněná družstva předvedla ukázku ze svého

nácviku. Byla to moc pěkná akce, pro děti
byly připraveny soutěže. A na závěr
všichni dostali pěkné ceny.
Za odměnu jely děti dvakrát do Babylonu. Jednou navštívily aquapark a podruhé
IQpark. Po celý rok se schází dvakrát
týdně, pod vedením Pavla Šourka a Katky
Chlumové, přes léto většinou v Huti
v hasičském areálu a v zimním období
v sokolovně Bratříkov.
Pro sportovní činnost mužů a žen jsme
nechali udělat generální opravu motorové
stříkačky a pořídili novou sadu sportovních
hadic pro muže a tři hadice C pro ženy.
Družstvo mužů se zúčastnilo třinácti
soutěží. Reprezentovali nás na okresním
a krajském kole požárního sportu. Jejich
letošním největším úspěchem bylo 5. místo

z 19 na soutěži v Tanvaldě a 7. místo z 22
v Raspenavě. Tato soutěž je zařazena do
JL.
Družstvo žen objelo jedenadvacet soutěží. Jsou pravidelnými účastnicemi Jizerské ligy. Sezona nebyla jinak zvlášť úspěšná, ale přesto několikrát stály na stupních
nejvyšších. Dovolíme si zmínit noční Frýdštejn, kde obsadily 2. místo, v Tanvaldě
také 2. místo, v Jirkově byly 3. – tato soutěž
je zařazena do JL. Celkově obsadili 9. místo v JL. Také reprezentovaly na okresním
a krajském kole PS.
Poslední akcí bylo rozsvícení stromu
v Pěnčíně, kde jsme zajišťovali občerstvení. A nesmíme zapomenout zmínit mikulášskou nadílku pro děti.
Pavel Šourek

Novinky z obchodu Šourek Pavel - Dřevěnka
Další z řady nabízených služeb je zprostředkování činnosti Sazky sázkové kanceláře, a.s. Jedná se zejména o číselné loterie s nejznámější hrou Sportka, stírací losy,
sportovní a kurzové sázky a rychloobrátkové hry. V portfoliu služeb neloterijní
oblasti zaujímá stěžejní postavení dobíjení
kreditů mobilních telefonů, prodej vstupenek a zprostředkování plateb za služby
a zboží.
I nadále zůstává na Dřevěnce „místo zpětného odběru elektrozařízení“. Můžete
v pracovní době přivést nefunkční či vysloužilé elektrozařízení. Jedinou podmínkou je kompletní elektrozařízení.

Pravidla
Co podléhá sběru
Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co
lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo
funguje na baterie.“ Zpětně odebraná
elektrozařízení se na místech zpětného
odběru dělí do čtyř sběrných a logistických
skupin:
a) chlazení
b) velké spotřebiče
c) bag (ostatní spotřebiče - malé)
d) obrazovky - Zpětný odběr televizí a
monitorů probíhá ve spolupráci se společností Asekol s.r.o.
Do logistické skupiny chlazení patří: velká
chladící zařízení, chladničky, mrazničky a
jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká
zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin apod.
Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče patří: pračky, sušičky, myčky nádobí, pečicí zařízení, sporáky, ostatní
velká zařízení pro používaná k vaření a
jinému zpracování potravin, elektrická
topidla, elektrické radiátory, ostatní velké
spotřebiče z domácnosti výše neuvedené,
velká zařízení pro soustružení, frézování,
broušení, drcení, nástroje pro sečení nebo
jiné zahradnické činnosti, ostatní velké
elektrické nástroje apod.
Do logistické skupiny bag patří níže

vyjmenované
ostatní spotřebiče
(elektrospotřebiče
s rozměry menšími než 40x80x50
cm): mikrovlnné
trouby, plotny,
vysavače, čisticí
stroje na koberce, ostatní zařízení pro
čištění, zařízení používaná k šití, pletení,
tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky,
topinkovače, fritovací hrnce, vrtačky, pily,
malá zařízení pro soustružení, frézování,
broušení, zařízení pro postřik, nástroje pro
sečení nebo jiné zahradnické činnosti,
ostatní elektrické a elektronické nástroje
z domácnosti výše neuvedené, mlýnky,
kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro
stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů,
holení, hodiny, budíky a zařízení pro
účely měření, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené apod.
Do logistické skupiny obrazovky patří:
televize a monitory
• Co je kompletní elektrozařízení?
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu
a účelu použití dělí do deseti skupin, ze
kterých vychází definice jejich kompletnosti. Kritériem je popis užití elektrické
energie, který poskytuje také základní
návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje definici pro zpětný odběr, nebo
je pro svou zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů, plastů
a dalších ostatních materiálů vhodných
k dalšímu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem
soustrojí komponentů a nosné konstrukce
a toto spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále
mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji
převzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí
občan zaplatit.
Šourek Pavel
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Trochu o činnosti Dobrovolných hasičů Pěnčín
Dovolte mi přiblížit činnost našeho
sboru, o kterém je zmínka již koncem devatenáctého století, kdy byla založena četa,
která patřila pod Huť. V roce 1935 byl
v Pěnčíně založen Český hasičský dobrovolný sbor.
Současná členská základna má 51 členů,
z toho 15 žen a 36 mužů. Jelikož nemáme
výjezdovou jednotku, tak je naše činnost
zaměřena na požární sport, kde se zúčastňujeme podle možností různých soutěží
se střídavými výsledky. Naše činnost je
zaměřena na pořádání společenských akcí,
jako je pálení čarodějnic vždy 30. dubna.
Ve spolupráci s mateřskou školou připravujeme lampionový průvod. Pro děti
každý rok pořádáme dětský den. Jak jste

si všimli, hasičská zbrojnice dostala nový
kabát tak, aby se vylepšilo okolí školy. Pro
utužení sboru jedenkráte za rok uspořádáme výlet. Nezapomínáme na kulatá
výročí našich členů. Činnost našeho sboru
závisí především na dobrém přístupu
členů, ale i na spolupráci s obecním úřadem, mateřskou školou, hasiči Jistebska,
Bratříkova a fotbalisty Pěnčína.
Všichni dobře víme, že pomoc občanům
od dobrovolných hasičů je důležitá
k ochraně majetku, pro likvidaci kalamit
a dopravních nehod. Je jen škoda, že se
dobrovolným hasičům nevěnuje větší
pozornost od vládních činitelů, kteří si
myslí jen na své kapsy.
Ladislav Hladký, starosta SDH Pěnčín

Sokolovna Bratříkov má nové toalety
V lednu proběhla v sokolovně Bratříkov
rekonstrukce toalet. Zrekonstruovány byly
dámské toalety v prvním patře, pánské
toalety v přízemí. V rámci rekonstrukce
sbor dobrovolných hasičů Bratříkov vybudoval ve sklepě místnost, která bude
sloužit jako zázemí pro službu při pořádání společenských akcí pod sokolovnou.
Rekonstrukci toalet provedla firma
Štryncl s.r.o., přípravné a bourací práce
byly provedeny z velké části členy TJ Sokol
Bratříkov a SDH Bratříkov. Místnost ve
sklepě vybudovali hasiči vlastními silami.
Rekonstrukce toalet stála 131 001 Kč. Akci
jsme financovali z dotace od obce Pěnčín
a z půjčky od Jizerské župy. Místnost ve
sklepě zaplatil SDH Bratříkov z vlastních
zdrojů.
SDH Bratříkov uspořádal v pátek 1. 3.
2013 XII. Hasičský ples a v sobotu 2. 3. 2013
dětský maškarní karneval (viz foto).

Hasičský ples zaznamenal rekordní
návštěvnost. Tyto po sobě pořádané společenské akce znamenaly pro nové toalety
zatěžkávací zkoušku, ve které úspěšně
obstály.
Tímto děkujeme firmě Štryncl s.r.o. za
kvalitně odvedenou práci a za dobrou
spolupráci. Zároveň děkujeme Obci Pěnčín za poskytnutou dotaci a děkujeme
všem, kteří se aktivně podíleli na rekonstrukci.
Závěrem bychom vám rádi oznámili, že
od pátku 29. 3. 2013 bude v sokolovně
Bratříkov otevřen klub s posezením. Klub
bude otevřen v pátek a o víkendu.
Připomínáme, že aktuální dění v TJ
Sokol Bratříkov můžete sledovat na internetových stránkách www.bratrikov.cz,
kde najdete i foto z průběhu rekonstrukce
toalet.
Za TJ Sokol Bratříkov Tomáš Kotyza

STUDIO 4U
Kadeřnictví - Kosmetika
- Vizážistika

Dovolujeme si vám představit nově vzniké Studio 4U, které vám nabízí rozsáhlou
nabídku kadeřnických, kosmetických a
vizážistických služeb s doplnkovou nabídkou masáží a péče o tělo.

Kadeřnictví

COLOR SPACE: Klasické i extravagantní barvení vlasů. Klasické i kreativní melírování mnoha technikami.
Flamboayage - ojedinělý druh melírování vytvářející jedinečný efekt, jak
přirozený, tak extravagantní.
Finest pigments -Tonování přírodními pigmenty - oživení, či dočasné
barevné efekty bez zatížení vlasu.
New Color - barvy bez amonia, obsahující pouze přírodní látky, dlouhodobý efekt, krytí šedin bez zatížení.
STŘIHY: Dámské, pánské, dětské,
klasické, moderní a extravagantní
střihy, navíc i střihy břitvou.
PÉČE: NATURE TECH - Ojedinělá
léčebná řada problematiky vlasu a
pokožky hlavy, narušené vlasy, lupy,
padání vlasů, detoxikace...
Pracujeme s luxusní italskou vlasovou
kosmetikou Davines, jejíž filozofií je dosažení maximálního efektu s minimálním
zatížením vlasů i životního prostředí...

Kosmetika

Od základních kosmetických ošetření
po speciální programy problematiky
pleti. Aplikace speciálních masek,
obkladů, sér a kyselin dle problematiky. Kosmetické masáže obličeje,
relaxační masáže a zábaly těla. Modelace a barvení obočí a řas. Poradenství
a prodej kosmetiky.

Vizážistika

Typologie, poradenství, líčení (denní,
večerní, svatební, Foto Make-up...)
Poradenství a kurzy líčení, prodej
dekorativní kosmetiky.
PROMĚNY: Kompletní proměny
(kadeřnictví, kosmetika, vizážistika,
poradenství+foto).
Prvotřídní španělská pletová a
dekorativní kosmetika Germaine de
Capuccini, Ainhoa a Keenwell.
Pokud se rozhodnete vyzkoušet
služby Studia 4U, rádi vás uvítáme:
STUDIO 4U - Martina Růžičková,
Bratříkov 69 (Dolenec), obec Pěnčín,
tel: 739 577 078
Otevírací doba:
8:00 - 19:00, dle tel. objednání.
E-mail: studio4u@seznam.cz
FB: www.facebook.com/pages/
Studio-4U/224041827698032?ref=hl
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Občanské sdružení Krásnohled představuje místní osobnosti

Láska, úcta a respekt k dítěti očima Vlasty Hillebrandové
28. března si připomínáme narození
nejslavnějšího českého pedagoga, Jana
Amose Komenského, a slavíme Den učitelů. V loňském roce udělil Liberecký kraj
„Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ také Vlastě Hillebrandové
z Dolní Černé Studnice, ředitelce Mateřské
školy Montessori v Jablonci nad Nisou.
Vlasta Hillebrandová (*23. 12. 1956) se
narodila v Jablonci n. N., ovšem díky rodičům, kteří pocházeli z okolí Nitry, má
slovenskou národnost. Po ukončení Střední pedagogické školy v Litoměřicích absolvovala dvouleté studium „psychologie
relaxace“ na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce 1997 se zúčastnila 1. kurzu
Montessori pedagogiky zaměřené na děti
ve věku tři až devět let, v roce 1999 navázala Českým národním kurzem Montessori a roku 2005 dokončila studium Montessoriovské a léčebné pedagogiky. Na
Dolní Černou Studnici se přivdala a
v domku po manželově dědečkovi žije
přes třicet let.
Vejce a já
Začátky na polosamotě u lesa, mimo
ruch města, zato s drobným hospodářstvím a postupně třemi dětmi, nebyly
jednoduché. „Často jsem si připadala jako
hlavní hrdinka z románu Betty McDonaldové Vejce a já,“ vzpomíná s úsměvem
Vlasta Hillebrandová a dodává, že v zimě
je tu tvrdý život i dnes. Proč se rozhodla
zůstat? „Místo, kde žijeme, mám velmi
ráda, zakořenila jsem tady. Čím dál víc si
cením volné přírody, kterou máme na
dosah, pomáhá mi to udržovat vnitřní
rovnováhu a relaxovat. Vážím si ticha,
které nás obklopuje, a klidu. Jsou to pro
mě také zdroje, z nichž čerpám sílu a inspiraci pro pedagogickou práci. Myslím,
že právě jednoduchý a přirozený životní
styl, který vedeme, mě přivedl k zájmu
o Montessori pedagogiku,“ vysvětluje
paní Hillebrandová.
Mír na světě začíná v našich v dětech
To jsou slova zakladatelky moderního
pedagogického směru Marie Montessori
(1870-1952). Čeští učitelé se k této propracované a systematické pedagogice mohli
dostat až po revoluci v roce 1989. Mezi
prvními kurzisty byla také učitelka (a od
roku 1992 ředitelka) z běžné mateřské
školy Vlasta Hillebrandová. „Byla jsem
zrovna na jedné konferenci v Budapešti,
týkala se něčeho trochu jiného, ale právě
tam jsem získala představu o Montessori
pedagogice a měla jsem možnost si prohlédnout a vyzkoušet Montessori pomůcky. Montessoriovský přístup byl plný respektu, lásky a úcty k dítěti jako jedinečné
a svobodné bytosti. Naprosto to souznělo
s mým vnitřním rozpoložením. Uvědomila jsem si, že to je to, co intuitivně hledám

už řadu let pro svou učitelskou praxi,“
vybavuje si první kontakty s učením Marie
Montessori Vlasta Hillebrandová. V roce
1997 se díky nadšení a otevřenosti učit se
novým věcem stala vrkoslavická mateřská
škola první Montessori školkou v České
republice. V roce 2006 stála Vlasta Hillebrandová u zrodu Základní školy Montessori v Jablonci nad Nisou. Své bohaté
zkušenosti předává dál studentům učitelství, jako externí spolupracovnice Pedagogické fakulty TUL, i učitelům z praxe a
všem zájemcům o Montessori pedagogiku.
Působí jako první místopředsedkyně ve
Společnosti Montessori, jako oblíbená a
vyhledávaná lektorka vede kurzy, pořádá
semináře pro rodiče dětí, jež navštěvují
(nebo se chystají navštěvovat) MŠ Montessori v Jablonci n. N.
Pomoz mi, abych to dokázal sám
A čím se vzdělávání a výchova dítěte
v MŠ Montessori liší od běžné mateřské
školy? To by bylo na dlouhé povídání,
proto uvedeme jen hlavní myšlenku
M. Montessori tak, jak ji formulovala na
stránkách MŠ Montessori její ředitelka:
„Vzdělávací systém Montessori vychází
z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho
přirozené schopnosti a smyslové vnímání.
Je výsledkem dlouholetého hledání a ověřování metod vzdělávání malých dětí
v předškolních zařízeních a školách, ale
také v rodině. Rodiče upozorňuje na závažnost jejich poslání, připomíná, že láskyplným a nerepresivním přístupem
k dítěti mohou kladně ovlivnit život celé
společnosti i budoucnosti lidstva. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky
a výchovy jsou: bezpečnost, ohleduplnost,
senzitivní fáze, polarita pozornosti,
normalizace.“
Přijímám dítě takové, jaké je
Vlastu Hillebrandovou ale mnozí znají
také jako člověka, který se víc jak patnáct
let věnuje kineziologii. Pětileté studium
kineziologie – One Brain absolvovala
v Praze v letech 1996 až 2001. V současné
době sama takové kurzy lektoruje, věnuje
se kurzům kreslení pravou mozkovou
hemisférou, pracuje ale také prakticky
s lidmi, jež k ní přivedou chronické zdravotní obtíže často způsobené potlačenými
emocemi a stresem. A jak jí tyto znalosti a
dovednosti pomáhají v práci s dětmi?
„Studium kineziologie mi pomohlo nalézt
vnitřní klid, který je nezbytný pro práci
učitele v Montessori zařízeních. Pomohlo
mi pracovat s potenciálními bloky ať vědomými či nevědomými. Zřekla jsem se
jakéhokoliv porovnávání, srovnávání,
posuzování a hodnocení dětí,“ vypočítává
Vlasta Hillebrandová a dodává: „Každé
dítě potřebuje cítit respekt a lásku. Každé
dítě potřebuje vědět, že se může řídit svým

instinktivním dětským já, tedy vnitřním
průvodcem, který ho vede a umožňuje mu
věnovat se v daném okamžiku tomu, co je
dobré právě pro jeho rozvoj. Každé dítě
potřebuje zažívat pocit jistoty, že vše, co
se děje, je v pořádku a že chyba se dá napravit. Každé dítě potřebuje vědět, že smí
převzít odpovědnost za své volby, a tím
utvářet vlastní sebekázeň. Každé dítě
potřebuje vědět, že je přijímáno takové,
jaké je. V naší mateřské škole umožňujeme
dětem tyto potřeby naplňovat.“
S paní Vlastou Hillebrandovou si
povídala Hana Antonínová Hegerová,
předsedkyně o.s. Krásnohled
Tipy do rubriky „Představujeme místní
osobnosti“ můžete posílat na adresu:
krasnohled@centrum.cz

Z činnosti o.s. Krásnohled

V roce 2012 se nám podařilo uspořádat
několik akcí: premiérový byl Masopust na
Krásné, počtvrté se uskutečnily Velikonoce na Krásné, opět jsme se podíleli na
Pouti ke sv. Josefu, novou akcí byl také
Dětský den na Krásné a podzimní Hlavolámání, již popáté proběhl Advent na
Krásné.
Na jarní část roku 2013 jsme připravili
Velikonoce na Krásné (neděle 24. března)
a Dětský den na Krásné (sobota 8. června).
Součástí jsou opět divadelní představení
pro děti, rukodělné a výtvarné dílny, hudební vystoupení. Snažíme se, aby kulturním programem ožily jak prostory kostela
sv. Josefa, tak i Matičního centra, tj. bývalé fary. Podrobné informace o proběhnuvších akcích, stejně jako o novinkách
naleznete nově na našich webových stránkách: http://krasnohled.blogspot.cz.
Mgr. Hana Antonínová Hegerová,
předsedkyně o.s. Krásnohled
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Výšlap na nejvyšší horu Československa
Svatý Václav v pátek = prodloužený
víkend, předpověď počasí slibná – jede se
do Tatééér! Letos nás Tatry dvakrát dost
nekompromisně nakopaly do zadku
(v únoru výprask v jižních svazích Lomničáku a v březnu nuceně zkrácený přechod Belanek), tak třeba třetí pokus vyjde.
Pár dnů před odjezdem se domlouváme
s Jorgem a Zuzkou a jedeme ve čtyřech.
Cesta v totálně přeplněné Šíravě byla
hustá. Probojovat se na záchod přes bariéru černých spoluobčanů, okupujících
celou uličku, byl boj. V kupé opičárna jak
v ZOO. Nás však čeká hezký víkend a ke
všemu jsme vybaveni pivkem a vínem,
cesta nám utíká.
V 9:30 začínáme ve stanici Vyšné Hágy
a stoupáme po žluté vzhůru lesem, později klečovou loukou k Batizovskému
plesu (12:00). Stezkou pokračujeme ještě
výš do Batizovské doliny až na první terasu pod Kostolíkom. Zde si necháváme
věci nepotřebné k výstupu a již nalehko
nastupujeme (14:00) do Batizovské próby.
Po patnácti minutách překonáváme asi
patnáct metrů vysokou kolmou stěnku
osazenou kramlemi a pokračujeme korytem, které vede do Gerlachovské štrbiny
– sedélko, které odděluje Gerlachovský štít
a Gerlachovskou vežu. Na hřebeni se otevírá úžasný pohled do Velické doliny. Už
jen kousek doleva po exponovaném hřebínku a jsme na střeše Karpat (15:30, 2655
m). Nádherné pohledy na celé Tatry.
Cesta dolů nám trvá jednu hodinu a dole
jsme již ve stínu a je to znát na teplotě.
Stany si stavíme přímo pod nástupem ve
výšce 2100 m. Po náročném a povedeném
dni a bídné noci z vlaku toho máme dost
a zaslouženě brzy usínáme.
Ráno se zdá, že jsme měli velkou kliku
s počasím, protože se začíná zatahovat.
Sestupujeme k Batizovskému plesu a
s Jorgem se tu koupeme. Po desáté hodině
už snídáme na Sliezském domě a počasí
se zlepšuje. Velickou dolinou stoupáme na
Polský hřeben a dále putujeme přes Prielom na „Zbojandu“ (16:00). Od Prielomu
se už definitivně zatáhlo a na chatu dorážíme již za mírného deštíku. V noci prší
solidně a fouká silný vítr. Dobře, že tuto
noc trávíme v bezpečí horské chaty, ve
stanu by to nebylo ono.
Ráno je mlha, ale zdá se, že by se to
časem mohlo roztrhat. Scházíme na Zámkovského chatu a naděje na protrhávání
bere za své – každým metrem níž je mlha
hustší a hustší. Cestu do Lomnice si prodlužujeme ještě traverzem přes Tumovu
strž, kde vzpomínáme se Zuzkou na naše
únorové drama. Kousek před Skalnatou
chatou podél sjezdovky sbíháme do
Tatranské Lomnice.
Známá hospoda Stará Mama se nám
stává – jako vždy – dobrým zázemím po
tůře po horách. V Popradu pak přichází

na řadu Tatranský čaj a jím nastartovaná
veselice. Tatry nás zase jednou moc
potěšily a pobavily. Díky!
Další fotografie můžete vidět na
www.zdenda.net.

Všem občanům Pěnčínska, zvláště pak
Huťákům, přeji dobrý vstup do jarního
období 2013.
Zdenda Bouda z Hutě
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Gustav Leutelt: Vlastivěda pro okres Jablonec nad Nisou

Projdeme ještě jednou „Vlastivědu okresu Jablonec“ a navštívíme Šumburk Jistebsko s básníkem Jizerských hor
Gustavem Leuteltem. Uvidíme, jak jej
okouzlilo toto místo našeho Pěnčína
s jeho neustále uchvacujícími rozhledy.

Šumburk – Jistebsko

Toto poutní místo, ležící pod Černou
Studnicí a na jižním svahu Šumburské
výšiny, bylo založeno v polovině šestnáctého století. V místě, kde okresní silnice od
Maršovic tvoří velký oblouk vede po mírném svahu cesta k novému hřbitovu,
který leží těsně na hranici obce. My ale
půjdeme starou polní cestou a přijdeme
přímo na výšinu před zděný podstavec,
na kterém stojí socha Bolestné Matky Boží.
Zde se ještě můžeme rozhlédnout po Ještědském hřebeni a potom nás cesta vede
ke kostelu, jehož střecha a kopule s kříži
se již noří na obzoru...
Překročíme okresní silnici, která vede
od poutního místa doleva, vpravo mineme
starý hostinec s dřevěným podloubím a
dojdeme přímo ke vchodu do kostela.
V blízkosti se nachází kostelní studánka
pod zděnou stříškou, ve které se třpytí
průzračně čistá voda. V kameni vyrytý
nápis říká: „Studánka byla vybudována
na náklady Johanna Christopha Juppeho
z Dalešic“.
Věhlasný doktor Kittel postavil již v roce
1760 na tomto místě skromnou kapli, která byla v roce 1782 povýšena na kostel.
Rozptýlené světlo, pronikající barevnými
okny do kostela, dopadá na barokní oltář,
osvětluje malby na stěnách a stupně Svatých schodů. Za zmínku ještě stojí obrazy
svatého Josefa a svaté Anny, malované
místním malířem Luckem. Ostatky Kittela,
budovatele kostela, již na starém hřitově
neleží. Místo jeho posledního spočinutí
označuje umělecky vykovaný prostý kříž.
Starý hřbitov, který už neslouží svému
účelu, obklopuje kostel ze tří stran. Od
hřitovních pomníků je vidět věž na Černé
Studnici a tmavé kopce černostudničního
pohoří s mnoha vrcholky.
Naproti hřbitovnímu portálu stojí pěkná
fara, schovaná pod korunami starých

kaštanů a jasanů. Na farním prostranství
stojí sloupové sousoší Nejsvětější trojice,
vybudované v roce 1772. Těsně u hřbitovní zdi je možné ještě vidět místo, kde stávala stará dřívější škola a ve které žil a
působil až do své smrti učitel Karásek.
Pěkná budova nové školy stojí severozápadně od kostela u silnice vedoucí k Dolní Černé Studnici.
Půjdeme-li po této silnici a poté po pěšině, dojdeme do lesa, kde se do studánky
stékají polní potůčky a tvoří pramen českého Žernovníka. K vodě ve studánce se
váže pověst o léčivé vodě. Při zvlášť
suchých létech slouží voda ze studánky
celému Šumburku.
Na svahu pod kostelem se tyčí budova,
která zaujme svým zvláštním stavebním
pojetím a mansardovou střechou. Byla
postavena věhlasným šumburským lékařem a severočeským „Faustem“ Johannem
Josefem Antonem Eleazarem Kittelem.
Místní obyvatelé ji nazývají „Burk“. Zachovalá dřevěná budova byla později
převedena do držení rodiny Römischů.

Mezi lidmi vznikla pověra, že doktor Kittel
byl spolčen s ďáblem.
Půjdeme-li po staré obecní cestě, vedoucí od kostela přes Šumburk, přijdeme na
náhorní planinu, odkud bychom došli do
místa zvaného Čížkovice a krátkým sestupem přijdeme na okresní silnici, která
velkým obloukem vede do Jistebska.
Obě tato místa územně náleží k obci
Šumburk.
Vedle kostela leží „Kamenný kopec“, ke
kterému snadno dojdeme polní cestou. Ze
stráně vyčnívají břidličné kameny, poněkud zakryté blízkým křovím. Ale jak
skromná je tato vyvýšenina, tak nádherný
je rozhled, který se odtud naskytne.
K Černostudničnímu hřebeni, tyčímu se
nad kostelem, jsou přimknuty Krkonoše
s mocným vrcholem Kotle, pokračujícím
návrším Krkonoš a hranou Kozích hřbetů.
Ve slunci se třpytí břidličné kopce nad
Železným Brodem a vystupují vrcholky
Kumburku a Tábora. Pod hranou Kozákova s jeho tmavými lesy se jako šachovnice
rozprostírají políčka a svahy, směřující
k Malé Skále. Na horizontu v dálce směrem doprava jsou vidět zuby Trosek,
rýsující se jako dvě obrovské věžovité
zříceniny, zasazené do ploché krajiny.
Krásnému pohledu, který se nám skýtá,
však zůstává skryt osud těžko dobývaného hradu, proti kterému jsou bezmocná i
mračna, plující nad ním. I osady se pod
ním choulí jakoby v obavách a pouze sem
tam viditelná střecha nebo lesknoucí se
okno napoví o jejich přítomnosti. Člověk
nikdy nebude unaven pohledem na tento
monument, zahalený do modrého oparu.
Volný překlad z příručky: Heimatkunde
für den Bezirg Gablonz
Januška Smolková
Provádíme čištění komínových průduchů na tuhá i plynná paliva, jehož
součástí je kontrolní zpráva dle nařízení vlády č.91/2010 sb., požární deník a
komínová známka.
Dále pak provádíme opravy komínových těles, vložkování komínových
průduchů a kompletní údržbu technického stavu vašich spalinových cest.

Kominictví KRYŠTOF
Macháčková Marcela
E-mail:
kominictví.KRYSTOF@email.cz
Tel: 602 111 632, 721 298 234
PĚNČÍN - ALŠOVICE

NEÚČTUJEME DOPRAVU
Ceník k dispozici na OÚ
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František Houska (16. 1. 1913 - 24. 5. 1980)
František Houska se narodil 16. 1. 1913
v Šumburce - Jistebsku. Jeho otec, kovář,
padl ve světové válce (1914 nezvěstný) a
matka, která zůstala vdovou, vychovávala
jen s největšími potížemi svého syna. Do
školy chodil v Šumburce, pak do měšťanské školy v Jablonci n. N., do reálného
gymnasia v Liberci, kde roku 1933 maturoval. Poněvadž od samého začátku se
zajímal o církev, šel radostně studovat
bohosloví, ačkoliv ho z toho tehdejší jablonecký farář K. Rataj zrazoval. Na kněze byl
vysvěcen roku 1937 patriarchou G. A.
Procházkou a dostal se na své první místo
jako pom. duchovní v Úpici.
Po záboru Sudet se zmenšila úpická
obec, která ztratila Trutnovsko a Žacléřsko,
a proto byl dán k dispozici diecésní radě,
která ho dnem 1. 11. 1938 jmenovala pom.
duchovním ve Dvoře Králové n. L., kde
zůstal po celou dobu okupace a kde se mu
a jeho ženě Marii, rozené Klenotové (viz
foto), narodila první dcera Anna. Zde působil také jako ideový vedoucí dramatického odboru církve čsl. Palcát. Členové
Palcátu byli účastni podzemního odboje a
v čsl. sboru měli ukryty zbraně. Za revoluce byl F. H. s ostatními rukojmími odsouzen k trestu smrti a vysvobodila je jedině
panika a chaos Němců před sovětským
nástupem. Dnem 1. 7. 1945 se F. H. dostává
jako farář do svého rodného Jablonecka,
Jablonce, kde organisuje náboženskou
obec, která patří zakrátko mezi nejlepší
obce v libereckém pohraničí. Bez udání
jakýchkoliv důvodů, a aniž by jemu bylo
osobně známo nějaké provinění, byl dnem
1. 9. 1950 přeložen do Frýdlantu v Čechách,
kam přichází nerad a opouštěje své dosavadní působiště a rodiště jeho dalších tří
dítek (Jan, Marie a Ludmila) se smutkem
v duši.
Dne 30. července 1958 se zúčastní theologické konference v Nové Vsi n. N., kde
vyjádřil svůj nesouhlas se zákony upravujícími poměr státu k církvím a kde otevřeně napadl vedení církve (v té době pod
tlakem státu komunisticky smýšlející) a
obvinil ho z toho, že prý nechává církev
úplně zvůli státu a neujme se v žádném
případě věřících. Dále prohlašoval, že
církev potřebuje trpitele a že biskupové a
všichni vedoucí a faráři mají se postavit
odhodlaně proti státu a obětovat třebas i
osobní svobodu a život. Dále prohlásil, že
dnes jsou věřící pro své náboženské přesvědčení pronásledováni. Na tento popud
a na tu dobu odvážné vystoupení byl dne
15. 11. 1958 F. H. odebrán státní souhlas
z důvodu nepřátelského smýšlení k lidově-

demokratickému zřízení. Připojena byla i
další smyšlená obvinění, například že
dával v Jablonci žákům, kteří chodili na
brigády, špatné známky (mohl to být důvod přeložení z Jablonce do Frýdlantu?).
Církev s F. Houskou rozvázala pracovní poměr a tak nastupuje do továrny ve
Frýdlantě, kde se svým kádrovým doporučením vykonává podřadnou práci a
musí překonávat mnoho úsměšků a nepochopení. Uvažuje o vrácení do církevních služeb, ale jeho žádost je zamítnuta.
Krátce před smrtí roku 1980 je František
Houska osloven a přemlouván biskupem,
aby se ujal místa faráře ve Frýdlantě.
Odmítá, cítí se být unaven a jeho zdravotní stav je nalomený také chemickým
prostředím z minulého zaměstnání.
Omlouvá se s tím, že tento návrh přišel
s dvacetiletým zpožděním. Přibližně měsíc poté umírá na mozkovou mrtvici dne
24. 5. 1980 ve Frýdlantě ve věku 67 let.

Toto je životopis mého dědy, který,
myslím si, upadl v zapomnění.
ZK
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