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Úvodní slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané, nastal čas adventu.
Příprava na Vánoce, asi nejoblíbenější svátky
roku, je již v plném proudu. Vánoční atmosféra
na nás již dýchá ze všech stran. Ovšem kromě
dárků a sváteční atmosféry je také důležité
setkat se s našimi známými a blízkými, posedět
s nimi a popovídat. Však přes celý rok toho času
tolik nemáme, protože v dnešní uspěchané
době musíme neustále něco dohánět. Proto
využijte tento čas k tomu, abyste udělali radost
sobě a svému okolí.
Dovolte nám, abychom na dalších řádcích
zrekapitulovali, co se v obci povedlo zrealizovat.
Již na konci roku 2018 jsme věděli, že nás čekají
dvě velké stavební akce, a to dostavba Kittelova
domu a přístavba základní školy.
Kittelův dům byl rekonstruován od roku 2004 a
21. 6. 2019 byl poprvé po rekonstrukci otevřen.
Ovšem i po tomto datu se dále pracovalo
především na dodělání vybavení a instalaci
expozic muzea. Kittelův dům byl po kolaudaci a
dalších formalitách oficiálně otevřen 13. 8. 2019,
od té doby do konce sezony, která skončila 28.
října, jej navštívilo přes 1 300 návštěvníků. I když
je Kittelův dům nyní uzavřen, probíhají v něm
o některých víkendech zajímavé události, jako
například 14. 12. Advent na Kittelově domě.
Kittelův dům není pouze muzeum. To se nachází

Informace pro občany
Obecní úřad bude od
23.12.2019 do 1.1.2020
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

ve sklepení a vždy v polovině přízemí a prvního
patra. Půda prozatím slouží jako depozit muzea
a sušárna bylin. V přízemí je dále místnost pro
konání různých dílen a workshopů. V patře
se nachází společenská místnost, ve které se
konají zastupitelstva. Doufáme, že tyto prostory
budou využívány veřejností i spolky k různým
setkáváním a tato památka bude všem sloužit
ku prospěchu. Jistě Vás zajímají i náklady na
rekonstrukci Kittelova domu. Náklady na vlastní
rekonstrukci domu činily více než 58,5 milionu
korun a ostatní náklady spjaté se stavbou
činily téměř 7 milionů korun. Na dotacích
jsme obdrželi či obdržíme, protože poslední
platba dotace ještě neproběhla, přibližně 46,5
milionu korun. I vzhledem k časové a finanční
náročnosti projektu doufáme, že Kittelův dům
včetně svého okolí s rybníčkem a bylinkovou
zahrádkou bude plně využíván. Na příští rok
plánujeme dále zlepšovat a rozšiřovat expozice
a vybudovat stezku bosých nohou, která povede
právě okolo zmiňovaného rybníčku.
Druhou velkou investiční akcí byla přístavba
školy, kde vznikly v přízemí dílny a keramická
dílna, v horním patře multifunkční učebna
jazyků a přírodních věd, která bude sloužit
i jako místnost pro volnočasové aktivity
dětí. Dále vznikl kabinet, kde bude příští rok
umístěna nová serverovna. Třídy budou nově
vybaveny v průběhu příštího roku, a to z dotace
z programu IROP. O prázdninách dále proběhla
rekonstrukce prvního patra ve staré přístavbě.
V průběhu října došlo k opravám komunikací
v Alšovicích, v Huti, na Dolní Černé Studnici a
Jistebsku. Na konci října byla dokončena oprava
úseku krajské silnice Jablonec nad Nisou - Dolní
Černá Studnice včetně intravilánu obce, kde
vznikly vyvýšené a rozšířené krajnice, které
zvyšují bezpečnost chodců a jsou přípravou
pro vybudování chodníků.

Dále byly opraveny ploty a prořezány dřeviny
na hřbitově v Huti. Doufáme, že tato oprava
zvýší zabezpečení hřbitova proti vnikání zvěře.
Na konci listopadu bylo předáno staveniště
a byly zahájeny práce na dostavbě hasičské
zbrojnice na Jistebsku. Do 15. 12. má být
dokončen a předán dopravní automobil pro
jednotku SDH Bratříkov v ceně téměř 2,2
milionu korun, na který bude čerpána dotace
ve výši 750 000 korun. Tento rok byla také
dokončena přístavba hasičské zbrojnice na
Bratříkově.
Samozřejmě i na příští rok plánujeme investovat
do rozvoje a zvelebení obce. Především do
opravy komunikací, kde chceme opravit
komunikace v Alšovicích a na Jistebsku.
Plánujeme opravit plot kolem Mateřské
školky a doplnit herní prvky na hřiště pro
děti. V případě získání dotace chceme opravit
márnici na Krásné, což se nám nepovedlo v
roce letošním, a dále připravit projekty na
revitalizaci rybníků a koupaliště v Huti. Chtěli
bychom zrekonstruovat úřad a vytvořit nové
kanceláře. Budeme zahajovat projektovou
přípravu cyklotras z Dolní Černé Studnice na
Krásnou ke Kittelovu domu a z Krásné do Huti.
V případě možnosti získání dotace bychom
chtěli vytvořit zázemí k dětskému hřišti na Dolní
Černé Studnici, a to rozšířením stávající chaty.
Vážení spoluobčané, dovolte nám závěrem
popřát příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a do celého příštího roku vše nejlepší,
ať se Vám splní veškerá přání a podaří se
vše, co si stanovíte. Mnoho úspěchů taktéž
přejeme našim hasičům, sokolům, fotbalistům,
myslivcům a všem zájmovým organizacím a
věříme v dobrou spolupráci.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Obecní úřad Pěnčín

Mgr. Ivan Matějček

Michal Bernat

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starosta obce

místostarosta obce

e-mail: starosta@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

w w w.p e n cin.c z
úřední dny a hodiny OÚ Pěnčín:

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

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

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

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

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

12.00-15.00
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Důležitá telefonní
čísla a další kontakty

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 16.9.2019

Tísnová volání

130/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

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

131/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje :
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková
MUDr. Rudolf Šumaj
Tel.: 483 397 026

Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)

p. Petru Nikodýmovou
Ing. Karla Zascheho
Mgr. Miluši Halamovou
Mgr. Zdeňku Palovou

132/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 7.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 8. 2019.
133/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 15. jednání rady obce.
134/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu kontrolního výboru.
135/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu finančního výboru.

Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 974 480 300
fax: +420 974 480 308
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

136/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2019.

Základní škola

138/2019 zo Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje části p.p.č 896 k.ú. Huť, ostatní
plocha, ostatní komunikace a pověřuje
místostarostu k dořešení situace.

Tel. SEKRETARIÁT: 483 397 027
Tel. SBOROVNA: 483 397 607
Tel. ŘEDITELNA: 488 588 739
e-mail: zspenc@seznam.cz
www.zspencin.cz

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

137/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žaloby o určení hranic pozemků p.p.č.
874, 698, 697/1 a 697/2 vše k.ú. Huť.

139/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej st.p.č 26/2 o výměře 220 m2 v k.ú. Huť
ve vlastnictví Obce Pěnčín, IČ 00262501, se
sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, manželům
***, trvale bytem *** a ***, trvale bytem ***,
za částku 72 637 Kč dle znaleckého posudku a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

140/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr přijetí daru p.p.č. 945/4 o výměře 2118
m2, druh pozemku lesní pozemek, p.p.č. 945/2
o výměře 542 m2, druh pozemku lesní pozemek
a ¼ p.p.č. 938/3 o výměře 27 m2, druh pozemku
vodní plocha, vodní nádrž umělá.
141/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních
komunikací v obci Pěnčín“ uchazeče STRABAG
a.s., IČ 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 1 569
804,04 Kč bez DPH a 1 899 462,89 Kč vč. DPH
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
142/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Klenoty
kulturní krajiny Euroregionu Nisa“ z Fondu
malých projektů v Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014–2020. Předpokládané náklady
projektu činí 22 055 € z toho je požadovaná
dotace 15 000 €.
143/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Plán oprav komunikací na období 2020 – 2024
v předloženém znění.
144/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Pěnčín v předloženém znění s programy.
145/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
dokončení přístavby hasičské zbrojnice
Jistebsko v jedné etapě. Předpokládaná cena
dokončení činí 3 093 643 Kč.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

Webové stránky
sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
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Příjemné prožití
vánočních svátků a
v roce 2020 pevné
zdraví, štěstí, lásku
a řadu správných
rozhodnutí na cestě
ke splněným snům
přeje kolektiv
OÚ Pěnčín
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 14.10.2019
146/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
147/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
Ing. Jana Matějčka
p. Milana Špiku
Mgr. Zdeňku Palovou

148/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 8.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 9. 2019.
149/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 16. jednání rady obce.
150/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu finančního výboru.
151/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2019.
152/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
splacení celé částky úvěru ve výši 3 271

136,21 Kč čerpaného dle Smlouvy o úvěru č.
0421214429/LCD na projekt Slow tourism v
Euroregionu Nisa – spojení kultury s přírodou.
153/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
„Plán inventur na rok 2019“ s platností od
1.11.2019 do 31.1.2020.
154/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
navržené inventarizační komise dle přiložených
materiálů.

542 m2, druh pozemku lesní pozemek, a
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
157/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje vodovodu Pěnčín, Huť, p.p.č.
910 – vodovod k č.p. 78 (číslo stavby JN 024 017).
158/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje vodovodu Pěnčín, Jistebsko
p.p.č. 775/5 - vodovod (číslo stavby JN 024 018).

155/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části pozemku p. č. 2126 o výměře 110
m2 (nově dle GP č. 577-2449/2019 pozemek
p. č. 2126/4) v k.ú. Alšovice paní ***, trvale
bytem ***, za celkovou cenu 9 340 Kč dle
znaleckého posudku č. 04061-0079/2019, a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

159/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci „Hasičská
zbrojnice Jistebsko - přístavba - 2. etapa“
uchazeče Spiders, s.r.o., IČ 27290581, se sídlem
Vesec 344, 463 12 Liberec 25, za nabídkovou
cenu 2 491 440 Kč bez DPH a 3 014 642,70 Kč
vč. DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

156/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
přijetí daru p.p.č. 945/4 o výměře 2118 m2, druh
pozemku lesní pozemek, p.p.č. 945/2 o výměře

Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Návrh usnesení z 10. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 25.11.2019
160/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

záměr přijetí daru p.p.č. 688/10 k.ú. Huť o
výměře 20 m2.

161/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:

170/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí předložený návrh rozdělení p.p.č. 298/2
k.ú. Jistebsko a schvaluje oddělení další části
z p.p.č. 298/7.

zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p. Jaroslava Strnada
p. Vladimíru Paldusovou
Ing. Tomáše Kotyzu

162/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 9.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 10.
2019.
163/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 17. a 18. jednání rady obce.
164/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu kontrolního výboru.
165/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí radou schválené rozpočtové opatření
č. 8/2019.
166/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019.
167/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej stavby „Pěnčín, Huť, p.p.č. 910 vodovod k č.p. 78“ společně s předloženou
smluvní dokumentací, která obsahuje Kupní
smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo
základní kapitál a to včetně dohody o započtení
pohledávek a pověřuje starostu podpisem
těchto smluv a dohody.
168/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej vodovodu Pěnčín, Jistebsko p.p.č. 775/5
- vodovod (číslo stavby JN 024 018) Severočeské
vodárenské společnosti a. s., IČ 49099469,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za
cenu 128 862 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
169/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
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171/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti o změnu využití p.p.č.
702 a 697/9 obě v k.ú. Jistebsko do dalšího
projednávání změny č. 1 Územního plánu obce
Pěnčín, požadované využití je plochy smíšené
obytné – venkovské.
172/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti o změnu využití p.p.č. 2275 v
k.ú. Alšovice do dalšího projednávání změny
č. 1 Územního plánu obce Pěnčín, požadované
využití je plochy smíšené obytné – venkovské.
173/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti o změnu využití p.p.č. 2213/17
v k.ú. Alšovice do dalšího projednávání změny
č. 1 Územního plánu obce Pěnčín, požadované
využití je plochy smíšené obytné – venkovské.
174/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti o změnu využití p.p.č. 2213/20
v k.ú. Alšovice do dalšího projednávání změny
č. 1 Územního plánu obce Pěnčín, požadované
využití je plochy smíšené obytné – venkovské.
175/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti o změnu využití p.p.č. 2363 v
k.ú. Alšovice do dalšího projednávání změny
č. 1 Územního plánu obce Pěnčín, požadované
využití je plochy smíšené obytné – venkovské.
176/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Pěnčín č.
1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností
od 1. 1. 2020.

Obecně závaznou vyhlášku obce Pěnčín č.
2/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností
od 1. 1. 2020.
178/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
ceník za odvoz a odstranění směsného
komunálního odpadu včetně 2 x ročně
ambulantního odvozu nebezpečných složek
komunálního odpadu společnosti Severočeské
komunální služby s.r.o., IČ 62738542, se sídlem
Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad
Nisou, platný od 1. 1. 2020 a pověřuje starostu
podpisem ceníku.
179/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Pěnčín č.
3/2019 o poplatku za komunální odpad s
účinností od 1. 1. 2020.
180/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
plánované investiční akce na rok 2020 dle
přílohy včetně zahájení nutných projekčních
prací.
181/2019 zo Zastupitelstvo obce pověřuje
finanční výbor a účetní obce k přípravě návrhu
rozpočtu na rok 2020 se zapojením financování
z přebytku minulých let do výše 10 000 000 Kč
s termínem do 29. 11. 2019.
182/2019 zo Zastupitelstvo obce revokuje
usnesení č. 206/2016. S tím, že termín opravy
komunikace na p.p.č. 874 k.ú. Huť bude určen
na dalším zasedání zastupitelstva obce.
183/2019 zo Zastupitelstvo obce pověřuje
kontrolní výbor, aby prověřil stížnost na
nedodržení usnesení č. 206/2016.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

177/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
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Návrh celoplošných oprav odsouhlasený
Zastupitelstvem obce
Návrh celoplošných oprav
MK v roce 2020

18c – Huť Stanovsko od zastávky (okolo Šilhána,
Poslta)

7d – Jistebsko propojka mezi silnicí KSSLK a
MK „Kozí stezka“ (Bureš – Křížek)

Návrh celoplošných oprav MK
v roce 2022

28c – Alšovice, spodní MK od silnice KSSLK k
lyžařskému vleku (od křižovatky u Suchých k
Halamovým u Vleku)
32c – Alšovice, MK od silnice KSSLK k MK 28c
(u Beldových).

Návrh celoplošných oprav MK
v roce 2021
5d – Jistebsko, MK (od Dusilových k Mildorfovým
a ke Kuderovým)
7c – Krásná (od kostela směrem na Čížkovice)

23d – Pěnčín – Bratříkov (od Kopových k
Hlobilovi)
14c a 14c2 – Huť (od návsi k Rychtářovým a
Řípovým)
17c – Huť Stanovsko – zahájí (od Lhoty k
Beldovým) nevyřešeno majetkově s lesy ČR.

Návrh celoplošných oprav MK
v roce 2023
3c , 4c a 4c1 – DČS od ART Glassu směrem k
Zajícovým

Svoz odpadů CENÍK 2020
velikost nádoby
80 l

110 / 120 l

240 l

110 l

četnost

cena na rok

1x14D

1 610 Kč

1 480 Kč

1x1T

2 390 Kč

2 260 Kč

kombi

2 000 Kč

1 870 Kč

1x14D

1 890 Kč

1 760 Kč

1x1T

2 790 Kč

2 660 Kč

kombi

2 340 Kč

2 210 Kč

1x14D

3 700 Kč

3 460 Kč

1x1T

5 660 Kč

5 230 Kč

kombi

4 680 Kč

4 340 Kč

1x14D

15 760 Kč

14 340 Kč

1x1T

21 760 Kč

20 380 Kč

kombi

18 760 Kč

17 360 Kč

Pytlový svoz (8 velkých pytlů / 12 malých pytlů)

vlastní nádoba

600 Kč / os. / rok

Nákup jednotlivých pytlů na TDO

Pytel 110 l

70 Kč / ks

Nákup jednotlivých pytlů na TDO

Pytel 60 l

35 Kč / ks

Ceník svozu komunálního odpadu platný od 1.1.2020. Vysvětlivky: 1x14D - svoz jednou za 14 dní, 1x1T - svoz jednou za
týden, kombi - kombinovaný svoz.

Informace pro občany o platbách
Veškeré platby na Obecním úřadě Pěnčín je možné uhradit v
hotovosti nebo bezhotovostně kartou přímo na úřadě, dále je
samozřejmě možné platit na účet č. 963242379 / 0800, do zprávy pro
příjemce je vhodné zadat, za co je platba hrazena. Jedná se hlavně o
platby odpadu, za hrobová místa, místní poplatek ze psa, z pobytu a
další správní poplatky.
Platby za odpad: platba má být zaplacena do 15. 2., je možné
rozložit na dvakrát do 15. 7. druhou půlku poplatku, cena dle ceníku
za odpady na rok 2020
Místní poplatek ze psa: platba 100 Kč má být zaplacena do 30.4.
Platba za hrobové místo: platba činí 50 Kč/rok.
4
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2c – DČS od silnice KSSLK směrem na Horní
Černou Studnici (jen k zástavbě)
25c - Alšovice, od silnice KSSLK směrem k
„Hamrštici“ (Volfovi)
26c - Alšovice, od silnice KSSLK směrem k
„Hamrštici“ (Sybalovi)

Návrh celoplošných oprav MK
v roce 2024
27c – Alšovice, od silnice KSSLK směrem k
„Hamrštici“ (Stránský)
19d – Pěnčín – Huť (z Pěnčína směrem do Huti
k Daníčkovým)
33d – Bratříkov „Měkotov“
OÚ Pěnčín

Sběr jedlých olejů a
tuků z domácností
Od ledna 2020 budou mít
občané obce možnost
ukládat jedlé oleje a tuky
z domácností. Prozatím
bude sběrné místo na
Obecním úřadě Pěnčín.
Oleje a tuky musí být vždy
v uzavřené PET lahvi.

Velkoobjemový
odpad a pneumatiky
V roce 2020 plánujeme
službu uložení odpadu
pro občany naší obce do
sběrného dvora v Jablonci
nad Nisou. Každý občan
obce Pěnčín bude moci
nově využívat sběrný dvůr
na Proseči v Jablonci nad
Nisou.
Občan, který má trvalé
bydliště v naší obci, může
ročně bezplatně uložit
200kg velkoobjemového
odpadu a 4ks pneumatik.
Občan může odpad na
sběrném dvoře uložit
po předložení dokladu
totožnosti.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Co se povedlo
v roce 2019
1

Dokončení KITTELOVA DOMU

Celkové náklady z let 2004 – 2019 činí
65 475 221,72 Kč, z toho jsou investiční
náklady 58 655 015,68 Kč a ostatní náklady
6 820 206,04 Kč.

2

1

Z celkových nákladů činí
dotace 39 051 628,36 Kč:
- SLOW TOURISMUS 13 262 691,12 Kč
- Ministerstvo pro místní rozvoj 2 002 937,24 Kč
- Liberecký kraj 1 600 00,00 Kč
- Ministerstvo kultury 22 186 000,00 Kč
2
Dokončení přístavby Základní školy
Pěnčín celkové náklady 17 608 391,31 Kč,
z toho činila dotace 11 559 440,62 Kč

Dětské hřiště na Bratříkově a dětské
hřiště v Alšovicích celková cena 662 888,31 Kč
3

3
3

4
Celoplošné opravy MK (DČS, Huť –
Stanovsko, Huť – nad podnikem, Alšovice od
vleku, Jistebsko - Čížkovice) předpokládané
náklady dle smlouvy činí 1 839 446,89 Kč
5 Oprava východní části plotu na hřbitově
v Huti celková cena 110 740,00 Kč
6 Dokončení přístavby HZ Bratříkov, celková
cena 1 527 241,00 Kč.
7
Na Krásné a na Jistebsku byly zděné
zastávky nahrazené novými dřevěnými.
Celkové náklady včetně zbourání zděných
zastávek včetně likvidace, zemních prací a
nového podkladu ze zámkové dlažby jsou
421 410,00 Kč.

5
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Zákaz
podomního
prodeje
Rada obce Pěnčín se na svém zasedání dne
23.10.2019 usnesením č. 88/2019ro usnesla na
Nařízení obce č. 1/2019, o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území obce.
Nařízení platí od 18.11.2019. Tímto nařízením
je v celé obci Pěnčín zakázán podomní prodej
a nabídka podomních služeb. Díky tomuto
nařízení jsou občané obce chráněny před
„šmejdy“, kteří podvodným prodejem a
nabídkou služeb obtěžují občany.
Nařízení rady v celém znění k nahlédnutí na
OÚ Pěnčín, WEB: www.pencin.cz (veřejné
vyhlášky) a na obecním facebooku.
OÚ Pěnčín

Obec Pěnčín
v listopadu
zřídila svůj
profil na
facebooku.

Pošta Partner informuje
ČTVRTEK 26. 12. 2019		
PÁTEK 27. 12. 2019		
SOBOTA 28. 12. 2019		
NEDĚLE 29. 12. 2019		
PONDĚLÍ 30. 12. 2019		
ÚTERÝ 31. 12. 2019		
STŘEDA 01. 01. 2020		
ČTVRTEK 02.01.2020		
PÁTEK 03. 01. 2020		

ZAVŘENO
8:00 – 12:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
ZAVŘENO
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

Příjemné svátky a hodně zdraví.
Pošta Partner Bratříkov

Co se povedlo v DPS Alšovice.
Obec Pěnčín vlastní dům s pečovatelskou
službou v Alšovicích.
V domě je 13 bytů určených lidem nad 65 let. Je
v něm poskytována služba pečovatelky, která
dochází 2x v týdnu, služba je pro obyvatele
domu zcela zdarma. Dále se za poplatek
poskytují služby typu: kadeřnice, manikúra,
pedikúra.
V letošním roce se podařilo odizolovat
západní část stěny, která vlhla od základů,
6
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práce prováděla firma Tomáš Kyselý z Dolní
Černé Studnice. Dále jsme přestavěli dvě velké
bezbariérové koupelny na dvě menší, které
jsou praktičtější a pohodlnější. Práce prováděla
firma Jiří Kerhart META - therm. Koncem roku
2018 byla nainstalována bezbariérová pojízdná
sedačka do posledního obytného patra, kde
jsou 3 byty. Celý dům je již zcela bezbariérový.
OÚ Pěnčín
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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OBJEDNÁVEJTE NA TELEFONNÍM ČÍSLE

601 570 246
PŘIJĎTE V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE OCHUTNAT
KAPRY NA GRILU, SEJKORY ČI RYBÍ POLÉVKU
NA ZAHŘÁTÍ TEPLÝ ČAJ, KÁVA, SVAŘENÉ VÍNO A GROG |
| NA OCHLAZENÍ LIMO A TOČENÉ PIVO
PRODEJ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVEK | POČET RYB VE VOLNÉM PRODEJI JE OMEZENÝ

Rozsvěcení stromečku na Pěnčíně
Přiblížil se nám opět čas adventu a s ním i
tradice rozsvěcení vánočních stromečků. Na
Pěnčíně jsme se sešli v pátek 29. prosince. Opět
jsme spojili program se základní a mateřskou
školou. V prostorách ZŠ proběhly dílničky. Paní
učitelky z mateřské školy se svými dětmi nám
zazpívaly koledy. Děti ze základní školy měly

hudební vystoupení na flétničky. Celý program
ukončil koncert GOSPEL GENERATION.
Chceme všem zúčastněným, včetně Pěnčínských
fotbalistů, kteří zajistili veškeré občerstvení,
moc poděkovat.
OÚ Pěnčín

Pěnčínské
slavnosti

V sobotu 13. června 2020 bude Obec Pěnčín
pořádat první PĚNČÍNSKÉ SLAVNOSTI.
Slavnosti se budou odehrávat v areálu
fotbalového hřiště. Myšlenkou slavností je
přilákat do naší obce návštěvníky z celého kraje.
Plánuje se prezentace všech spolků, které na
území naší obce působí.
Jedná se o jednodenní akci s hudební a
zábavní produkcí, vystoupí např. kouzelník,
místní hudební skupina KRÁSNÁ PRÁCE, ŽÍZEŇ,
STANDUP a legendární TĚLA z Liberce.
Slavnosti se budou odehrávat i na Krásné, kde
u Kittelova domu bude doplňkový program
určený výhradně pro děti. Mezi Pěnčínem
a Krásnou bude jezdit vláčková kyvadlová
doprava.
OÚ Pěnčín

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

P R O S I N E C 2 019

7

8

P R O S I N E C 2 019

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

P R O S I N E C 2 019

9

Děkujeme lidem, že nejsou
lhostejní k neštěstí jiných
V polovině listopadu jsme měli příležitost osobně poděkovat čtyřem šestnáctiletým studentům liberecké školy Kateřinky, kteří na
začátku října zachránili život muži po ošklivém pádu ze schodů. Studenti neváhali a k muži se rozběhli už v okamžiku, kdy ze schodů
padal. Hned volali naši linku 155 a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili podle pokynů operátorky resuscitaci. Zachráněný muž
již byl propuštěn z nemocnice. Bez pomoci studentů by možná nežil nebo by jeho stav byl mnohem těžší.
Z kolemjdoucích dospělých nikdo nezastavil a nepomohl... Děkujeme nastupující generaci, že neváhá. I když se ocitne v nekomfortní
situaci, jde na pomoc. Děkujeme za tu naději, že lidská lhostejnost nevítězí. Studentům jsme předali drobné dárky a s velkým vděkem
i samolepu „Pomohl jsem zachránit lidský život“. Děkujeme jim i jejich rodičům a učitelům, kteří je k pomoci druhým vedou.

Celý příběh, který přikládáme, zachytila Romana Stránská:
do oživování. „Vzpomínám si, jak na mne Šimon
Machač křičí, že ten pán masíruje srdce úplně
špatně. Poradili jsme mu, kam má položit ruce.
Pak jsme se až do příjezdu sanitky v masáži
střídali, je to dřina,“ vypráví Jakub. „Velmi mne
zaskočilo, že během oživování kolem nás prošli
dospělí, vůbec se nezastavili, nezeptali se, jestli
potřebujeme pomoct,“ smutně dodává Vendula.
„Studenti mají můj obdiv, reagovali naprosto
ukázkově,“ komentuje událost mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Michael Georgiev.

Rychlá reakce studentů
pomohla zachránit život
V polovině října si skupinka tří chlapců a jedné
dívky všimla nedaleko zastávky u Home Credit
Arény dvojice vrávorajících mužů. Mířili k
prudkým schodům. Jeden zakopl a zřítil se
ze schodů po hlavě dolů. Druhý se ho snažil
zachytit, ale neudržel rovnováhu a spadl rovněž.
Studenti neváhali ani na okamžik a rozeběhli
se mužům na pomoc.
„Viděli jsme, že jeden z mužů bezvládně
leží, proto jsme si rychle rozdělili úlohy,“
10
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vzpomíná Jonáš Rais, „zakřičel jsem na
Vendulu Kolenovou, ať vytočí 155.“ Po spojení
s dispečinkem záchranné služby postupovali
studenti v podání první pomoci dle pokynů
dispečerky. Řeklo by se, že to byl jen pád, ale
zraněnému muži šlo skutečně o život. Čtveřice
nejprve snesla bezvládného muže ze schodů,
položili ho na rovnou plochu a otočili na záda.
Zjistili, že má promáčklou lebku a zlomený nos.
„Štípni ho do ucha, jestli reaguje,“ volal Jakub
Hudák na spolužáky. Muž nereagoval, byl v
bezvědomí. Po chvilce u něj nastala zástava
dechu. Studenti zahájili masáž srdce. V té chvíli
se vzpamatoval kamarád zraněného a zapojil se

Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula jsou studenti
prvního ročníku SŠ Kateřinky Liberec. Vendula
si vybrala obor Fashion Design, chlapci studují
obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel. „Už
od 1. ročníku máme v osnovách Zdravovědu
a první pomoc, ze kterých budeme skládat i
praktickou maturitu. Paní učitelka Bubeníková
je vynikající a dokonale nás na všechny situace
připravuje nejen teoreticky, ale i prakticky,“
říká Jakub. Jonášovi se líbí, že první pomoc
trénují také na pravidelných školních kurzech:
„Měli jsme zatím jen jeden, ale už se těšíme na
další.“ Šimon doufá, že ve vyšším ročníku se mu
bude ve škole dařit natolik, aby byl vyslán na
soutěže v první pomoci. „Snad si také vybojuji
na zdravotnické soutěži medaili jako můj bratr,
který bude letos maturovat. Právě on mi školu
v Kateřinkách doporučil,“ dodává Šimon.
Duchapřítomnost studentů ocenil také ředitel
SŠ Kateřinky Václav Tichý: „Poskytnutí pomoci
není v dnešní době vždy samozřejmostí. Proto
si velice vážím a oceňuji chování každého, kdo
není lhostejný ke svému okolí. Jsem rád, že naši
studenti opakovaně patří k těm, co pomáhají.“
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky
v klidu a bezpečí
Požáry vánočních
stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček
a prskavek se už objevují ojediněle, protože
většina domácností dnes využívá elektrické
osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat
základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat
výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem použití a s příslušnými
certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik
případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému
zkratu začal hořet vánoční stromek.

Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních
pokrmů. Při pečení, vaření a smažení
nenechávejme bez dozoru zapnutý sporák nebo
vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření,
aby nedocházelo ke vznícení připravovaných
potravin. Pamatujme, že např. horký olej na
pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit
vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“,
rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou
linku, případně popálení. Pokud se na pánvi
vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt
pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo třeba
plechem na pečení a oheň tak udusit, případně
použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně
na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba
vypnout přívod energie.

Zábavní
pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového
roku, ale v posledních letech i vánočních svátků,
s efekty zábavní pyrotechniky, jejíž používání
má svá pravidla. V některých obcích upravuje
místo a čas používání zábavní pyrotechniky

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Letos připadá
první adventní neděle na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční oslavy
adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo
svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního
rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom
předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak
nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby,
přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé děti.
Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky.
Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou lampu patří podložka z nehořlavého
materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze žáruvzdorného skla.
Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření
ohně na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod
svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky
jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat
a zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají
v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto
ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který
oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec
s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako dekoraci.
obecně závazná vyhláška. Také vypouštění
lampionů štěstí je v některých městech a obcích
zcela zakázáno.
Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou
dětem.
Dodržujme vždy pokynů výrobce.
Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod
vlivem alkoholu nebo jiných omamných
látek.
Pyrotechnické předměty odpalujeme v
dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat,
abychom zamezili zraněním nebo
případnému poškození sluchu.

Pro odpalování různých pyrotechnických
předmětů zvolme volná prostranství,
neodpalujme je v uzavřených prostorech,
v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice
může zapálit například obložení balkonu či
jiné hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
přeje klidný čas adventu a krásné vánoční
svátky!

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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Běžkaři SOKOL Skuhrov jsou
připraveni na hlavní sezónu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o aktuální
činnosti Oddílu běžeckého lyžování při T.J.
SOKOL Skuhrov a plánech na nadcházející
sezónu.
Náš oddíl je za několikaletou úspěšnou práci,
výchovu a dosahování výsledků v kategorii
staršího žactva zařazen do systému podpory
Svazem lyžování České republiky. Patříme mezi
20 vybraných běžeckých oddílů v ČR, ve kterých
je zřízeno Sportovní středisko mládeže.
V našem oddíle nyní aktivně trénuje 41 borců
ve věku od 6 do 15 let.
Ti nejmenší trénují v tzv. přípravce pod vedením
trenérů Honzy Halamy, Josky Večerníka a za
vydatné pomoci „trénujícího tatínka“ Luboše
Tomáška. Dále základy běžeckého sportu učí
i Hedvika Dusilová, která zároveň vede velice
oblíbené středeční posilovací tréninky pro
starší žáky s prvky jógy a kompenzace. Tréninky
probíhají většinou formou her a soutěží se
zaměřením na obratnost, koordinaci pohybu,
rychlost a výbušnost. Pokud povětrnostní
podmínky dovolí, trénuje se vždy venku.
Základům rovnováhy a skluzného pohybu
se žáci učí jízdou na kolečkových bruslích na
překážkové dráze.

V celkovém pořadí jednotlivců náš oddíl
nejúspěšněji reprezentovali ve svých kategoriích
Tobiáš Černý (6. místo), Zuzana Nagyová (6.
místo), Matěj Brožek (2. místo), Kateřina
Tynková (5. místo), Filip Hloušek (3. místo) a
Lucie Dubská (7. místo).
Co nás nyní čeká: v době psaní tohoto příspěvku
máme před sebou týdenní soustředění starších
žáků a dorostu v Livignu. Zde jsou tradičně
výborně upravené tratě pro klasický běh
i pro bruslení a věříme, že se nám zde žáci
dobře rozjezdí. Navazuje týdenní soustředění
v Příchovicích, které proběhne těsně před
vánočními svátky.
Pak už nás čeká z kraje ledna série krajských
a republikových závodů, na které se všichni
těšíme. Zde je nezbytná součinnost rodičů s

oddílem, při dopravě svých dětí na závody a
s přemísťováním materiálu na místo konání
závodů a zpět.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych
vám všem jménem oddílu T.J. SOKOL Skuhrov
popřál radostné a klidné vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších a do nového roku 2020 hlavně
pevné zdraví a hodně štěstí, krásnou bílou zimu
a modré nebe nad hlavou.
SKOL!
Další informace o našem oddílu včetně kontaktů
na trenéry najdete na www.sokolskuhrov.cz
Ing. Martin Hübner
vedoucí trenér Lyžařského oddílu
T.J. SOKOL Skuhrov

Ti starší se již postupně specializují na běžkařský
sport samotný, běžecké styly, zvládání techniky
běhu na lyžích. O ně se starají kvalifikovaní
trenéři Tomáš Preissler, Jan Dubský a Martin
Hübner. Dále vypomáhají Vadim Riško a Tomáš
Preissler ml.
Máme za sebou náročnou podzimní přípravu
a jsme připraveni na hlavní lyžařskou sezónu
2019/2020.
V rámci této přípravy jsme absolvovali mj. i sérii
podzimních přespolních závodů pořádaných
Českým svazem lyžařů Libereckého kraje. V
silné konkurenci 37 bodovaných klubů jsme
obsadili krásné 8. místo, kdy jsme za sebou
nechali i takové slavné kluby jako jsou Studenec,
Benecko nebo Vysoké n. J.
Závodů se zúčastnila většina našich svěřenců od
těch nejmenších roč. nar. 2015 až po ostřílené
matadory z řad dorostenců.
12
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TJ Sokol Alšovice

Vážené sestry a bratři, Vážení občané!
Rád bych se s Vámi podělil o informace z
uplynulých akcí naši jednoty a seznámil s
plánem našich dalších akcí, které na příští rok
plánujeme.
20. září se naše jednota již poněkolikáté přidala
k celorepublikové akci pořádané Českou
obcí sokolskou – Spolu v pohybu. Sportovní
odpoledne v našem sokolu bylo zaměřené na
spolupráci rodičů a dětí. Rodiče s dětmi soutěžili
v pěti disciplínách – hod plným míčem, hod
na cíl, skok z místa, běh na 60m a vytrvalostní
běh. Sportovního odpoledne se zúčastnilo
26 soutěžních dvojic. I přes večerní ochlazení
všichni soutěžící počkali na vyhodnocení a
spokojené tváře dětí i rodičů byly tou nejlepší
odměnou pro nás organizátory.
Za týden 28. září jsme se zapojili do další
celorepublikové akce pořádané ČOS – Noc
sokoloven. Na sobotní odpoledne jsme připravili
pestrý program nejen pro děti. Odpoledne
jsme pouštěli draky na louce nad sokolovnou.
Celí vyfoukaní jsme se zahřáli házením frisbee
na hřišti u sokolovny a následně u ohně, při
opékání špekáčků. Dále jsme si prohlédli archiv
našeho sokola – kroniky, fotky, sokolský prapor
a další zajímavé věci z historie naší jednoty.
Archivem nás se zajímavým komentářem
provedla naše sestra Renata Pospíšilová.
Především na děti pak čekalo překvapení na
velkém sále v podobě světelné opičí dráhy.
Děti byly nadšené. Opičí dráha byla posledním
bodem programu pro ty, kteří šli spát domů.
Ostatní využili možnosti a přespali v sokolovně
na malém sále a poznali tak i možná trošku
tajemnou atmosféru „spící“ sokolovny.
Na 8. října připadá Památný den sokolstva. V
letošním roce jsme tento den oslavili poprvé
jako Významný den České republiky. Památný
den sokolstva je vzpomínkou na padlé bratry

a sestry v 2. světové válce. V Alšovicích jsme
se sešli v podvečerních hodinách u sokolovny
a průvodem jsme donesli rozsvícené svíčky k
památníkům padlých.
23. 11. proběhl Myslivecký ples, který se jako
každoročně konal ve spolupráci s Ivošem
Stránským a místním mysliveckým spolkem.
Zvěřinová kuchyně byla tradičně vynikající,
tombola bohatá a lidé se úžasně bavili.
Tak to by bylo k akcím již uplynulým a nyní
bych vás seznámil, co nás čeká.
Letos bych vás ještě rád pozval na Mikulášskou
besídku 7.12.2019, pingpongový turnaj pro
neregistrované, který se koná 27. 12. 2019 a
příští rok se 21. 2. 2020 koná Valná hromada.
Jarní Sokolský ples se zvěřinovou kuchyní se
na vás bude těšit 23. 3. 2020.
Jedním z hlavních cílů činnosti Sokola a jeho
pobočných spolků je dle stanov činnost v oblasti
sportu tj. podporovat všeobecnou sportovní
činnost svých členů s ohledem na zdravý
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních
a tělesných schopností, zvyšování fyzické
kondice v duchu zásad sportu pro všechny a
zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci
a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto
činnost.
Náš pobočný spolek tj. T.J. Sokol Alšovice je
registrovaným sportovním oddílem České obce
sokolské dle vnitřních dokumentů ČOS v oblasti
sportu a je zaměřen na každodenní sportovní
činnost dětí a mládeže, především v podobě
organizace cvičebních jednotek. Konkrétně se
věnujeme všestrannosti, gymnastice, florbalu,
badbintonu.
V roce 2020 budou pro cvičence připraveny tyto
cvičební jednotky: cvičení rodičů a dětí, cvičení
předškolních žáků a žákyň, cvičení mladších

žáků a žákyň, cvičení starších žáků a žákyň,
florbal pro začátečníky (mladší žáky) a florbal
pro starší žáky.
Cvičitelskou činností se bude zabývat 14
cvičitelů a 1 pomahatelka. Vzdělávání cvičitelů
je vedeno Ústřední školou ČOS. V roce 2020
předpokládáme, že cvičitelskou činnost budou
vykonávat tito cvičitelé: Hanka Bedrníková,
Magdaléna Kurfiřtová, Romana Fabiánová,
Lenka Lupínková, Lucie Svobodová, Pavlína
Suchá, Renata Pospíšilová, Jana Mlejová,
Marika Halamová, Veronika Šabatková, Kristýna
Balatková, Marek Matouš, David Pospíšil, Jan
Halama a pomahatelka Barbora Dubská.
Harmonogram tréninků v roce 2020 :
Rodiče a děti – 1* týdně, pátek
Předškolní děti – 1* týdně, pátek
Mladší žáci a žákyně – 1* týdně, pátek
Starší žáci a žákyně – 1* týdně, pátek
Florbal mladší žáci – 1* týdně
Florbal starší žáci – 1*týdně
V zimních měsících je připravena škola lyžování
na našem lyžařském vleku.
Na všechny připravované akce vás srdečně
zveme, budeme se na vás těšit. Jinak vám přeji
krásné poklidné prožití vánočních svátku a
rozloučím se s vámi novoročním mottem „
Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch
co největšímu počtu lidí, je práce nejzdravější“
NAZDAR !
Za výbor TJ Sokol Alšovice,
Karel Daníček
Starosta TJ SOKOL Alšovice

Mílí obyvatelé, jsme starší manželé, kteří pocházejí z okolních vesnic Pěnčínska. Manžel se narodil ve Skuhrově a já mám
kořeny v Alšovicích. Pečujeme již téměř dlouhých 8 let o velmi těžce nemocnou dceru, pro kterou je život ve městě značně
zdravotně nevhodný a přesun ji určitě může jen zdravotně prospět a prodloužit život. Na závěr svých životů bychom se
chtěli nakonec tedy všichni vrátit zpátky, my do rodného kraje a dcera do od dětství milovaného kraje. Od loňského roku
jsem měla já s dcerou naději, že se nám toto podaří uskutečnit prostřednictvím společné novostavby, bohužel ne naším
rozhodnutím se tato možnost rozplynula. Sledujeme každý den nabídky realitních kanceláří, ale v této oblasti jsme na
vhodnou nabídku zatím nenarazili. Obracíme se proto na vás, pokud byste uvažovali o prodeji nemovitosti, prosím ozvěte
se nám prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Děkujeme vám z celého srdce za případné nabídky a věříme, že někde
na nás čeká místo, kam bychom se mohli přestěhovat. Přejeme všem pokojný advent naplněný porozuměním, vzájemnou
pokorou a tolerancí. Věříme, že zázraky se dějí a to nejen o Vánocích.
Jiřina a Vladimír Zelinkovi s dcerou Petrou
Telefonní kontakt: 732 335 379, Email: ertap@seznam.cz
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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Sokol Bratříkov: Zavzpomínat na minulé
časy nestačí, je třeba se z historie poučit.
Psal se rok 1919, dne 14. 8. se sešli občané
Bratříkova, sokolové, dobrovolní hasiči a hosté
na odhalení památníku svobody s bustou
T.G.Masaryka na Bratříkovském “náměstíčku“.
Události první světové války a touha po svobodě
vedly český národ k samostatnosti, tedy vzniku
Československé republiky (28. říjen 1918). Na
památku této události byl postaven z veřejné
sbírky pomník svobody a později doplněn
jmény padlých Bratřikováků v první světové
válce. Velkou zásluhu na jeho postavení měl
studentský divadelní soubor z Bratříkova
pod vedením Stanislava Trdly a s podporou
Františka Brunclíka, řídícího bratříkovské
školy a starosty Sokola Bratříkov. Výtěžek z
dvanácti divadelních představení přispěl na
stavbu pomníku.
Pomník vytvořil kameník Josef Kouřil z Hamrů,
odkud byl i kámen (historické prameny se
rozcházejí, některé tvrdí, že byl ze Zásady
nebo z Držkova). Dne 14. 8. 1919 jej starosta
Sokola Bratříkov František Brunclík předal do
opatrování starostovi obce Petru Patrmanovi.
Náklady na pomník činily 3852 Kčs. Při odhalení
sádrové busty T. G. Masaryka založili občané
okamžitě fond na bronzový odlitek. Památník
byl jeden z prvních v republice a první v okrese
Semily.

globem, symbolem sklářství v našem kraji. Šlo
o alespoň trochu důstojnou náhradu, kterou
vytvořil z vlastní iniciativy Vítězslav Kocour.
Dne 28. října 1968, na výročí 50 let vzniku
naší republiky, opět byla busta T.G.Masaryka
navrácena na pomník. Na dobové fotografii
vidíme Vlastimila Havla, Otu Růžičku a další.
Odhalení se zúčastnili i legionáři a účastníci
bitvy u Zborova - Emil Drobník a Břetislav
Šourek. Opravu busty zajistil v Železném Brodě
Květoslav Hejduk.
Roku 1973 byla busta T. G. Masaryka opět
komunisty odstraněna do školy a později tajně
na kolečku převezena Vlastimilem Havlem
a Emilem Hujerem do sokolovny Bratříkova
V roce 1989 bustu T. G. Masaryka opravil Mirek
Kopal z Hrubé Horky, tuto opravu zařídil Emil
Hujer z Bratříkova. K slavnostnímu odhalení
došlo 7.března 1989.

Dne 14. 9. 2019 se občané Bratříkova, sokolové,
dobrovolní hasiči a hosté sešli ke 100. výročí
odhalení u památníku svobody. Zavzpomínat
na své předky a na ty, jež položili svůj život při
vzniku naší republiky.
Vybojovat si svobodu je velmi obtížné a přináší
to mnoho obětí. Udržet si svobodu bývá ještě
těžší.
Proto doufám, že další události, které nás čekají,
budou pro nás i pomník svobody příznivější,
méně dramatické a nebudeme muset bustu T.
G. Masaryka opět schovávat. Záleží to hlavně
na nás vlastencích, kteří žijeme v Čechách.
P.S. Čechy krásné, Čechy mé.
Karel Dubský
Starosta T. J. Sokol Bratříkov

Další historii pomníku poznamenaly události
okupace naší republiky. Za druhé světové
války okupanti nechali památník odstranit, byl
uložen na hřbitově a busta ve škole a později
v sokolovně.
Dne 11. 8. 1946 byl pomník znovu postaven a
předán Josefem Hejdukem občanům.
V roce 1948 byla busta T.G.Masaryka
odstraněna a uložena jako jedna z posledních v
republice (Bratříkov a Kutná Hora) v sokolovně
Bratříkova. Busta byla nahrazena skleněným
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FC Pěnčín: Po podzimní části
I.A třídy vládne v Pěnčíně spokojenost.
Vážení spoluobčané, máme tady podzim a s ním
i nový soutěžní ročník 1. A třídy Libereckého
kraje, který náš klub již potřetí přihlásil. V
předešlých dvou ročnících jsme si vedli úspěšně
a pokaždé jsme skončili na čtvrtém místě
tabulky, což v konkurenci čtrnácti, potažmo
šetnácti celků je bramborová medaile dozajista
úspěchem. V nadcházejícím ročníku bychom
chtěli na tyto výsledky navázat a důstojně
reprezentovat Pěnčín v Libereckém kraji.
TJ FC Pěnčín, který 25. 5. 2019 oslavil 40 let
činnosti a na oslavy přišlo spousta bývalých
hráčů a někteří byli i oceněni Okresním
fotbalovým svazem, má sice v porovnání s hasiči
a Sokolem kratší historii, ale jsme v rámci obce
největším zástupným spolkem s největší aktivní
členskou základnou a s vyvíjením sportovní
činnosti několikrát týdně od jara do podzimu.
Tréninky a zápasy našich mladších žáků pod
vedením trenéra Edy Brečka nám dělají radost
a ve své soutěži okresního přeboru si vedou
velice zdatně, ale hlavně jich chodí okolo 15
kluků, a tak práce okolo dětí má smysl a my si
ji velice ceníme.
Letos bychom se chtěli zaměřit i na podchycení
zájmu o fotbal u dětí tzv. přípravky tj. dětí 1.
a 2. třídy ZŠ, kde cítíme určitý dluh hlavně v
organizaci tréninkových jednotek, kdy hlavní
kouč Pavel Kurfiřt pracuje na směny a v případě
odpolední směny ho nemá kdo na tréninku
nahradit, ale i v tomto směru se snad bude
blýskat na lepší časy a do trénování se zapojí
Jára Strnad.
Loňská sezóna tedy 2018/19 byla ze strany
vedení hodnocena rozpačitě a to i přesto, že
mužstvo obsadilo 4. příčku v tabulce. Jarní
„dojezd“ byl katastrofální a prohospodařili
jsme velký bodový náskok z podzimu. Sice
jsme nepomýšleli na postup a to ani v případě,
že bychom se umístili na postupové pozici,
ale je škoda neudržet stupně vítězů. Pod
tímto negativem se podepsala velmi špatná
tréninková docházka, resp. nebyla žádná
a dále úzký kádr mužstva, což vyvrcholilo
nedostavením se k mistrovskému utkání ve
Stráži n.N.
Po skončení minulého ročníku tedy došlo k
určitým změnám v hráčském i realizačním
kádru. Z postu asistenta trenéra se na hlavního
trenéra posunul Jan Řezáč, který společně s
konzultantem J. Najmanem dovedli tým k
podzimnímu 4. místu v tabulce. Oddíl si však
před započetím soutěže musel pustit žilou,
aby přivedl „novou krev“, která by mužstvo
okysličila. Soustředili jsme se na hráče, kteří
jsou navíc na určité morální spolehlivosti s
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tréninkovou chutí, a to se částečně povedlo.
Povedl se hlavně přestup J. Bendy z FK Velké
Hamry a F. Štolby z FK Jablonec. Ostatní
přestupy ještě nechci hodnotit, resp. je
vyhodnotíme až po ukončení sezóny, neboť
tam jsou i nějaké zdravotní důvody proč to není
tak, jak jsme si představovali. V sezóně jsme si
i vypomohli krátkodobými přestupy jako např.
Petržílkou, a pak na rozehrání přišel L. Barcuch
z FK Velké Hamry a ukázal se jako rozdílový hráč
a zůstal u nás už do konce podzimu. Trenéři
to měli obtížné, mužstvu se na začátku moc
nedařilo, a to i proto, že se muselo improvizovat
vzhledem ke zraněním v obranných řadách.
Hlavně těžké zranění P. Heinricha ve druhém
utkání podzimu nás zasáhlo na stoperském
postu, kam se následně musel přesunout náš
ranař Pepa Hlubůček, kterého však časem
nahradil Roman Hušek. Mužstvo se opíralo i
o spolehlivé výkony brankáře J. Pivrnce.
K jednotlivým utkáním se nemá cenu vyjadřovat,
v některých jsme měli jak štěstí, tak smůlu, a
tak jsme spokojeni jak s body, tak s umístěním
v tabulce. Herně nás výrazně přehrál pouze
vedoucí tým soutěže a to Lomnice n.P. Nejlepší
výkon jsme podali ve dvou domácích vítězných
zápasech a to s Bílým Kostelem a Košťálovem.

Lidé bděte

Zpravodaj je jistě dobrá věc, je zadarmo, je na
krásném křídovém papíru, plný přepěkných
barevných fotek, a celá atmosféra je vyladěna
do klidného, slunečného, letního faunova
odpoledne. Slova pana starosty a pana
místostarosty jsou krásná, hřejivá až přímo
konejšivě uklidňující…, a co realita? Dověděli
se čtenáři ať už zpravodaje, nebo webových
stránek o tom, že vedení obce vůbec poprve
v historii obce spáchalo čtyřletý plán údržby
obecních komunikací? Nebo to místní obyvatelé
nemusí zajímat, protože by do toho zbytečně
moc mluvili a uvolnění by nedali takový plán
vůbec dohromady? Je to ten pravý důvod proč
místní občany s takovými podružnostmi raději
neseznámovat? Nebo lidu do toho nic není,
stejně jako do dalších plánů vedení obce v
budoucnu, skutečně tě to lide vůbec nezajímá?
Je jistě dobře, že je dokončen a zprovozněn
Kittlův dům, opravena škola a děti tu budou
mít nové učebny a pomůcky na úrovni doby, je
dobře, že jsou ve zpravodaji uvedena usnesení
ze zastupitelstev...ale stále mi tam chybí ona
realita všedního dne v naší vesničce střediskové.
Je dobře, že u školy bude sportoviště, ale je to
nic nebo ric. Buď tady není nic, nebo tady bude
stavba školního hřiště za 35mil.Kč a možná i
víc. Je to megalomanská stavba se spoustou
otazníků?! Nevím, proč nebyla předložena k
veřejné diskuzi, nevím proč jsou tam zrovna
2 hřiště, když Pěnčín je tak rozlehlý a 1.hřiště
by jistě uvítala i jiná oblast Pěnčína. Nevím
proč jsou součástí školního hřiště zajížděcí
zavlažovací ostřiky na fotbalovém stadionu,
ovládané PC. Podobná stavba školního hřiště,

Trenéři stanovili začátek přípravy na únor 2020,
s čímž nejsem zrovna spokojen a budu chtít, aby
tohle přehodnotili a začali už ve druhé polovině
ledna nějakou fyzickou přípravou. V plánu je
krátkodobé soustředění a samozřejmě několik
přátelských utkání. Neuvažujeme o posilování
mužstva, to by muselo být něco výjimečného,
resp. jen v případě, že by nám vzhledem k
dobré spolupráci uvolnili na rozehrání divizní
Velké Hamry. Kádr je jinak dostatečně široký k
tomu, aby na jaře uhájilo přední příčky soutěže,
když ke spokojenosti nám bude stačit umístění
do 5. příčky.
Musíme samozřejmě pochválit i naše mladší
žáky, kteří po podzimu přezimují na krásném
druhém místě a to jen proto, že máme o jeden
zápas méně a tak věříme, že si po jarní části
zase po několika letech sáhneme na Vítězný
pohár. Za zmínku stojí i to, že na 2. a 4. místě
střelců této soutěže jsou bratři Mirek a Michal
Heckovi. Tento úspěch je zásluhou celého týmu
a hlavně trenéra Edy Brečka, který se těmto
žáčkům věnuje s maximálním úsilím. O to více
nás mrzí, že nábor těch nejmenších se nám
nějak nedaří a kluci nebo i holky se nehlásí.
Jaroslav Strnad

tedy bez ostřiků je v Jablonci, jedete přes
Krásnou za železničním viaduktem v JnN 1.ulicí
vlevo. Je to pěkné hřiště, naprosto dostačující
pro potřeby školy. Něco takového tu u školy
mělo být už 10 spíš 20let. Je zvláštní, pokud
jen projekt na stavbu místního hřiště je o ½ mil
dražší, než projekt v Jablonci, když jejich hřiště
mělo kolaudaci nedávno. Proč stál projekt v
JnN 221 101,-Kč v Pěnčíně 716 925,-Kč? Nebere
vám to hlava? Mě taky ne. Hřiště v JnN bylo pro
projekční práce složitější, svah, velké přesuny
hmoty, v Pěnčíně rovina rovinovatá. Jistě vám
to na obci někdo rád vysvětlí. Já se nemohu
zbavit pocitu jakési kulišárny, co se tu hraje s
místními. Nestačí zdůvodnit, že tu byly nabídky
a z těch jsme si vybrali. Dnes je nabídková praxe
několika realizačních týmů ve stejném oboru
natolik pružná, že jde obejít každé výběrové
řízení, ale o tom místní funkcionáři samozřejmě
nemají ani nejmenší tušení, žeano? Zvednu
telefon a řeknu sežeň si další 3 projekční
kanceláře a cenu očekávám do 3/4milionu...
Jsou pro školu nutná závlahová zařízení se
zajížděcími tryskymi, na fotbalovém stadiónu?
Je to proto, aby děti nechodili ke svému hřišti
po škváře nebo betonu, ale po pažitu? Víme, co
je klientelizmus? Možná by prošla i vyhřívaná
tráva, vždyť lidem je to stejně jedno, ale raději
s tím ještě chvíli počkáme.
Bude dobře bdít lide!
Sportu zdar vám přeje,
Pavel Zlobil
P R O S I N E C 2 019
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Co Čech to... turista

Na Hamrštici U Kříže

Je zde předvánoční období, kdy budeme opět
prožívat dny plné shonu a jen málokomu z
nás se podaří odolat hektickému nakupování,
uklízení, pečení cukroví atd.atd.Určitě by nám
udělělo dobře na jedno odpoledne vše hodit za
hlavu a vyjít si do krásné zimní přírody.
Není mnoho míst v Čechách s tak okouzlujícím
a uklidňujícím účinkem jako je naše Hamrštice.
Pojďme se po ní tiše projít.
Posledně jsme skončili u Kittelova domu.
Navážeme tedy nedaleko odtud. Autobusem
dojedeme na Čížkovice, kde po přejití silnice
uvidíme modře značenou turistickou cestu.
Napojíme se na ni, projdeme okrajem Čížkovic
kde se nám už otevírá první nádherný výhled
na Krkonoše a kus Českého ráje a dojdeme
akátovým úvozem ke Kříži. Zde bych
doporučovala sejít asi 200 metrů po silnici
ke Skuhrovu k pěkné vyhlídce, vybudované
obcí Skuhrov-Huntířov. Vyhlídka je vybavena
krytým posezením, informační tabulí o obci
a popisnými tabulemi o nabízené vyhlídce.
Jsou tam i zábavné „hrátky“ pro děti. Podobné
vzácné vyhlídkové místo je na turistické cestě
od kostela sv. Josefa na Čížkovice a určitě by
mu slušelo něco podobného.
Vrátíme se však na Hamrštici kde překročíme
ostudnou pomyslnou hranici bývalých Sudet a
Protektorátu Čechy a Morava. Název Hamrštice
pochází z dob 16. a 17. století, kdy se v okolí
Železného Brodu těžila železná ruda, byla
komunikací mezi Jabloncem nad Nisou a
Železným Brodem . Je poznamenána krví vojáků
z doby Prusko-Rakouské války, prchajících do
Liberce a dále do Žitavy a historie se téměř
stejně opakovala ke konci druhé světové války,
kdy zde došlo ke střetu českých odbojářů s
ustupujícím německým vojskem. Procházeli po
ní poutníci procesím z Bozkova až do dalekých
Hejnic, tehdy pokračovali okolo kapličky Božího
hrobu nad Jistebskem ke kostelu sv. Josefa a

dále do Jablonce nad Nisou, Bedřichova a přes
Olivetskou horu..
Nám se už otevře úžasný panoramatický
výhled na západní Krkonoše, které navazují
od leva na poslední vrcholky Jizerských hor.
První záchytný bod našeho výhledu je bouda
Szrenica na polské straně Krkonoš. Jeví se spíše
jako skalní vyvýšenina. Od ní vede směrem
do prava „Cesta přátelství“ , která vede okolo
ostřejší vyvýšeniny Violíku a pohledem stále
doprava uvidíme vyšší budovu - to je bouda
u Sněžných jam. Pokračování této cesty nám
překrývá nižší pohoří. Na něm od leva vidíme
oblý vrchol Lysé hory, pro kterou jsou typické
průseky - rovný, kterým vede lyžařský vlek a
klikatící se sjezdovky. Na mýtince asi v polovině
vrcholu leží bouda Dvoračky. Dále vpravo vyšší
vrch s useknutým pravým koncem je Kotel, v
Podkrkonoší zvaný Kokrháč. Při troše fantazie
si dovedeme představit hlavu kohouta a nejvíce
je to patrné při pohedu z Vysokého nad Jizerou.
Od Kotle dále do prava leží Zlaté návrší, táhlý
hřeben stále do prava je Krkonoš, pod nímž
směrem k nám leží Mísečky, na odvrácené
straně Špindlerův Mlýn. Vesnička na úbočí s
bílým kostelíkem a vodárenskou věží je Vysoké
nad Jizerou

do Pěnčína nebo pokračovat po stopách
našich předků. Ti dříve, než ctihodný Antonín
Kittel nechal vybudovat kostel sv. Josefa v
Krásné a než byl schválen za kostel farní,
podnikali tuto cestu každou neděli na mši
do farního kostela ve Bzí. Pouze v těch
nejkrutějčích zimních podmínkách jim snad
bylo odpuštěno, že jejich místa zůstala prázdná.
Za autobusobou zastávkou po několika krocích
po silnici pokračuje vpravo modrá značka do
Bzí k baroknímu kostelu Nejsvětější Trojice.
Pújdeme-li o víkendu, dojdeme od kostela asi
kilometr na autobusovou zastávku Bzí-rozcestí,
v pracovní dny většina spojů zajíždí až do Bzí
Dojedeme-li na začátek cesty do Čížkovic autem,
nebude nám zbývat nic jiného než se stejnou
cestou vrátit - tentokráte do kopce.
Tato nenáročná procházka v zimní tiché
atmosféře a pohledy na všechnu tu krásu kolem
nám poskytnou příležitost k předvánočnímu
rozjímání, k získání vnitřního klidu a usmíření.
K tomu, abychom si uvědomili, jakými
malichernostmi se někdy necháme ovlivnit a
strhnout k ukvapenému jednání či závěrům.
Přeji vám šťastnou a míruplnou procházku a
krásné a stejně míruplné Vánoce.

Ostrý hřeben dále do prava jsou táhlé Kozí
hřbety a pohled na Krkonoše končí více vpravo
siluetou Předního a Zadního Žalého. Uprostřed
vyčnívá věž na Černé Hoře.

J. Smolková

Panorama Krkonoš se uzavírá, ale otevírá se
pohled do Českého ráje. Nejvyšší vrch zcela
vpravu je Kozákov, od něho vlevo vrch Tábor
a další menší ostřejší vršek je Kumburk u
Staré Paky. Při dobré viditelnosti více vlevo
od Kumburku je vidět vrch Zvičina v blízkosti
Dvora Králové nad Labem.
Ani se nechce opustit tak vzácnou vyhlídku,
budeme však pokračovat na Dupandu.
odkud se můžeme vrátit

zpět autobusem
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