BŘEZEN 2015 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Jarní vzpomínky na zimu od sáňkařů z Jistebska a z vleku Dráček v Alšovicích 
Přehled sportovních a kulturních akcí do srpna  Představujeme Leoše Horáčka  Příloha Kraj 

Úvodní slovo starostky

Vážení spoluobčané, právě se vám do
rukou dostalo nové vydání Zpravodaje
obce Pěnčín. S novým zastupitelstvem se
grafický vzhled zpravodaje nezměnil, ale
několika novinek se dočkáte. Ve zpravodaji bude nyní nově vkládána příloha
KRAJ, kterou vydává Liberecký kraj a
informuje v ní o dění na krajském úřadě,
přináší informace o významných akcích a
přibližuje známé rodáky. Věříme, že tato
příloha bude pro vás zajímavá a dozvíte
se z ní mnoho zajímavých informací. Ve
zpravodaji je také kalendář všech nám
známých a oznámených kulturních, společenských a sportovních akcí. Doufáme,
že vás akce zaujmou, některé z nich navštívíte a tím nejen podpoříte dobrovolné
spolky v obci, ale především se setkáte se
svými známými a spoluobčany. S novým
zastupitelstvem byla jmenována redakční
rada, která má za úkol rozvíjet a zlepšovat
zpravodaj a zpracovávat vaše podněty,
které se týkají zpravodaje.
V tomto úvodním článku jste zvyklí číst
i o plánovaných akcích na daný rok. Tento rok bude především rokem příprav na
čerpání dotací ze strukturálních fondů EU
v programovém období 2014 – 2020. V první řadě je nutné připravit strategický
rozvojový dokument obce, který bude
připravován ve spolupráci s Technickou
univerzitou Liberec jako jedinou veřejnou
vysokou školou v našem regionu. Spolupráce vzdělávacích institucí a obce je velmi
výhodná pro obě strany, obci se nejen
dostane objektivní pohled na její problémy
z venku, nezanedbatelným faktorem je i
finanční stránka, kdy obec vynaloží relativně malé peníze za profesionální a odbornou práci. Studenti zase získají neocenitelnou praxi přímo v terénu na obecním
„bojišti“. Pro strategický rozvojový dokument bude nutné sehnat mnoho informací i místními šetřeními, dotazníky a anketami, proto vás žádáme o toleranci a
vstřícnost k lidem, kteří budou daná šetření provádět. Kromě tohoto dokumentu

je nutné mít připravené i jednotlivé projekty, proto se tento rok zaměříme především na tvorbu studií a projektů, abychom
byli připraveni na vypsané výzvy k podávání žádostí o dotace.
Již je připraven projekt na přístavbu
mateřské školky, připravují se projekty na
opravu místních komunikací a veřejného
osvětlení, včetně pasportů této technické
infrastruktury. Ve fázi příprav je studie na
úpravu návsi a jejího okolí v Huti a na
multifunkční hřiště na Pěnčíně.
I když jsou připravovány nové projekty,
nemůžeme zapomenout na investice do
obecního majetku. Již je vypsáno výběrové
řízení na dodavatele dostavby Kittelova
domu, dále na rekonstrukci kotelny v mateřské školce. Dále bude vypsáno výběrové řízení na výměnu oken na budově Huť
č.p. 169, kde budou instalována plastová
okna, zadávací podmínky budou nastaveny tak, aby nová okna nezměnila vzhled
budovy.
Dále jsou plánovány drobné opravy

obecního majetku, hřbitovů a veřejné zeleně, vysprávka výtluků na místních komunikacích. S krajskou správou silnic se
snažíme domluvit alespoň nejdůležitější
opravy závad na silnicích v majetku Libereckého kraje.
Vzhledem ke změně zákona o odpadech
a vyhlášky, přistoupilo zastupitelstvo obce
ke zřízení komunitní kompostárny v areálu bývalého JZD, kam bude možné ukládat biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a obecních pozemků. Podrobnosti
jsou uvedeny v samostatném článku uvnitř
zpravodaje.
V tomto článku jsme vás chtěli seznámit
s nejdůležitějšími plánovanými akcemi na
tento rok, dění v obci a jeho aktuální stav
můžete sledovat na webových stránkách
obce, při zasedání zastupitelstva obce nebo
na obecním úřadě, kde jste vždycky vítáni
a vaše názory a připomínky vždy vyslechneme.
Závěrem nám dovolte popřát krásné a
pohodové prožití velikonočních svátků,
hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Vladimíra Paldusová, starostka
Ivan Matějček, místostarosta

VESELÉ

Vám všem,
ať jaro je jak sen
a slepička vám nadělí
ještě hodně pohodových nedělí.
Krásné jaro a hodně sluníčka
Vám přeje kolektiv OÚ

Marie Halamová, 4. třída

Ze zastupitelstva obce 8. a 15. 12. 2014, 16. 1. a 9. 3. 2015
 ZO Pěnčín schvaluje obsah změnového
listu č. 1 ze dne 21. 11. 2014, který je přílohou tohoto usnesení, na akci Kittelův dům,
Krásna čp. 10, dle smlouvy o dílo č. 2008/
08/12 a jejího dodatku č. 8 a pověřuje
starostku podpisem tohoto změnového
listu.
 ZO Pěnčín schvaluje rozpočtový výhled
obce Pěnčín na roky 2016 - 2018.
 ZO Pěnčín bere na vědomí zprávu
finančního výboru o kontrole čerpání
příspěvků obce na rok 2014.
 ZO Pěnčín bere na vědomí návrh plánu
činnosti finančního výboru obce Pěnčín na
rok 2015.
 ZO Pěnčín bere na vědomí návrh plánu
činnosti kontrolního výboru obce Pěnčín
na rok 2015.
 ZO Pěnčín bere na vědomí žádost FC
Pěnčín o spoluúčast obce na rekonstrukci
fotbalového hřiště Pěnčín a požaduje od
FC Pěnčín předložení stavební studie na
projekt.
 ZO Pěnčín schvaluje přebytkový rozpočet obce Pěnčín na rok 2015:
Příjmy : 19 434 000 Kč
Financování:
- 1 200 000 Kč
(splátky úvěru)
Výdaje : 18 234 000 Kč
 ZO Pěnčín schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Ing. Pavlem Honců a SVS a.s. Teplice a
Obcí Pěnčín na pozemek st.p.č. 221, k.ú.
Jistebsko, pro stavbu „Pěnčín – Krásná –
prodloužení vodovodního řadu JN 024 015“
za jednorázovou částku 1 000 Kč s DPH.
 ZO Pěnčín schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Obcí Maršovice, IČ: 00262471 a SVS a.s.
Teplice a Obcí Pěnčín na pozemek parc.č.
775/1 k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou
a parc. č. 376/1 k.ú. Maršovice u Jablonce
nad Nisou pro stavbu „Pěnčín – Krásná –
prodloužení vodovodního řadu JN 024 015“
za jednorázovou částku 1 000 Kč s DPH.
 ZO Pěnčín schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
paní Mgr. Ninou Nechanickou, Pekárenská 192, Podmoklice, Semily a SVS a.s.
Teplice a Obcí Pěnčín na pozemek parc. č.
378/6 k.ú. Jistebsko pro stavbu „Pěnčín Krásná – prodloužení vodovodního řadu
JN 024 015“ za jednorázovou částku 1 000
Kč s DPH.
 ZO Pěnčín souhlasí se zrušením dočasného odnětí pozemků plnění funkcí lesa
dle rozhodnutí Městského úřadu v Železném Brodě ŽP/3394/05/221 a opravného
rozhodnutí ŽP/9052/06/221 na pozemky
č. 464, 499, 503, 505 k.ú. Jistebsko a č. 326
k.ú. Huť, které byly určeny pro výstavbu
lyžařského vleku.
 ZO Pěnčín souhlasí s výstavbou rodinného domu typu bungalov na ppč. 739, k.ú.
Huť, která je dle schváleného územního

plánu obce Pěnčín zařazena v zóně smíšené centrální, ve které je podmíněně přípustné čisté bydlení, pro manžele Mgr.
Michaelu a Ing. Josefa Císlerovi.
 ZO Pěnčín schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnost a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV -12- 4013352 JN, Pěnčín, Huť, ppč. 739, p. Císler – k NN“ mezi
obcí Pěnčín a ČEZ Distribuce a.s. Děčín za
jednorázovou náhradu 1 210 Kč, včetně
DPH.
 ZO Pěnčín zřizuje osadní výbor Huť
v souladu s § 84 odst. 2, písmeno l) a m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, pro volební
období 2014 – 2018.
 ZO Pěnčín schvaluje pětičlenný osadní
výbor Huť ve složení Dana Dubská, Luděk
Šilhán, Pavel Paldus, Marek Pěkný a
Jaroslav Meisner ml.
 ZO Pěnčín volí na základě § 84, odst. 2,
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
předsedu osadního výboru Huť Danu
Dubskou.
 ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o přípravě návrhu úpravy prostranství
zastávky v Huti (náves).
 ZO Pěnčín schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2015.
 ZO Pěnčín bere na vědomí informaci o
připravované Nájemní smlouvě na stavbu
„Pěnčín – Krásná – prodloužení vodovodního řadu JN 024 015“ mezi obcí Pěnčín a
SVS a.s.
 ZO Pěnčín neschvaluje prodej ppč.
895/1, k.ú. Huť, Lesům České republiky,
s.p.
 ZO Pěnčín požaduje svolat jednání s
Lesy ČR s.p., které se bude týkat případného pronájmu ppč. 895/1 k.ú. Huť.
 ZO Pěnčín schvaluje plán akcí včetně
přípravy projektů na rok 2015.
 ZO Pěnčín schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce kotelny MŠ Pěnčín“.
 ZO Pěnčín bere na vědomí zprávu o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu
zadávené mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v souladu se
směrnicí zadavatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci
„Rozšíření kapacity MŠ Pěnčín – Projektová dokumentace, inženýrská činnost a
související činnosti“. Hodnotící komise
vybrala DI-TECH s.r.o.
 ZO Pěnčín schvaluje uzavření Smlouvy
se zhotovitelem DI-TECH s.r.o., Jablonec
nad Nisou, na akci s názvem „Rozšíření
kapacity MŠ Pěnčín – Projektová dokumentace, inženýrská činnost a související
činnosti“ za cenu 125 000 Kč bez DPH,
151 250 Kč s DPH a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.

 ZO Pěnčín neschvaluje poskytnutí příspěvku na akci „Oslava dne hasičů, svátek
sv. Floriána“ po předložení vyúčtování
akce.
 ZO Pěnčín schvaluje finanční spoluúčast
obce na akci „Oslava dne hasičů, svátek
sv. Floriána“ do výše 15 000 Kč.
 ZO Pěnčín bere na vědomí oznámení
o ukončení činnosti kronikářky obce paní
Janušky Smolkové k datu 31. 12. 2014 a
vyslovuje jí poděkování za vykonanou
práci.
 ZO Pěnčín jmenuje s účinností od 1. 1.
2015 novou kronikářkou obce Pěnčín paní
Janu Hlavatou.
 ZO Pěnčín schvaluje Statut redakční
rady Pěnčínského zpravodaje.
 ZO Pěnčín schvaluje Sazebník úhrad za
poskytnutí informací dle zákona č. 106/
1999 Sb.
 ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o přípravě zajištění likvidace biologicky
rozložitelného odpadu.
 ZO Pěnčín bere na vědomí záměr o založení SDH Alšovice.
 ZO Pěnčín bere na vědomí předloženou
studii na rekonstrukci fotbalového hřiště
v Pěnčíně.
 ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ
Pěnčín za rok 2014 s účetním ziskem
16 302,62 Kč a souhlasí s převodem hospodářského zisku ZŠ Pěnčín do rezervního
fondu.
 ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ
Pěnčín za rok 2014 s účetním ziskem
265 406,92 Kč a souhlasí s převodem hospodářského zisku MŠ Pěnčín do rezervního
fondu.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění mezi
MONS Kutná Hora, s.r.o. a Obcí Pěnčín na
pronájem části ppč. 350/1, k.ú. Huť, za
nájemné včetně DPH 5 481 Kč měsíčně a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi firmou Jan Dolenský – AUTODOPRAVA, s.r.o., a Obcí
Pěnčín na zajištění provozu komunitní
kompostárny a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Pěnčín.
 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a způsob
využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce
Pěnčín.
Dokončení na str. 3
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Ze zastupitelstva obce
Dokončení ze str. 2
 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-4005391/VB/2 – JN, Pěnčín
648/3, Atassi – přípojka NN na ppč. 782/1,
k.ú. Jistebsko, za jednorázovou náhradu
2 400 Kč a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
 ZO bere na vědomí žádosti o pronájem
nemovitostí Bratříkov čp. 119, 135 a 136,
rybníku na ppč. 445/8, k.ú. Bratříkov.
 ZO bere na vědomí informace o nové
žádosti prodeje části ppč. 895/1, k.ú.
Huť.
 ZO schvaluje odkoupení ppč. 17/2 díl
a) o výměře 26 m2 a ppč.17/2 díl b) o výměře 137 m2 od paní Hany Kabrlové,
Praha 10, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 2 700 Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví hradí kupující obec
Pěnčín.
 ZO neschvaluje odložení záměru prodeje ppč. 368/1 a 373/2, k.ú. Huť, do vyřešení majetkových vztahů s komunikací.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 368/1,
k.ú. Huť.
 ZO schvaluje geodetické rozdělení ppč.
423/16, k.ú. Jistebsko, na tři parcely, které
jsou určeny k prodeji na stavbu rodinných
domů.

 ZO povoluje RALLY BOHEMIA 2015 a
souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy (Dupanda zastávka - směr na Bzí) a s objízdnou trasou přes Bratříkov.
 ZO bere na vědomí informace z osadního
výboru v Huti.
 ZO schvaluje výměnu oken na čp. 169
Huť. Nová okna budou plastová.
 ZO schvaluje členy redakční rady Mgr.
Ivana Matějčka, p. Michala Bernata a Mgr.
Zdeňku Palovou.
 ZO bere na vědomí složení školské rady
ZŠ pro roky 2015 - 2018: pí Andreu Nikodýmovou za rodiče, pí Jarmilu Hazenkopfovou za ZŠ a p. Michala Bernata za obec
Pěnčín.
 ZO schvaluje „Smlouvu o spolupráci
při mediální prezentaci“ mezi Libereckým
krajem a Obcí Pěnčín za účelem pravidelného uveřejňování periodika „KRAJ – Příloha Libereckého Kraje“ ve zpravodaji
obce Pěnčín.
 ZO bere na vědomí žádost p. Jiřího Dévy
o přidělení bytu.
 ZO nesouhlasí se zapůjčením sochy
„Dobrého pastýře“ z Bratříkova panu arch.
Roztočilovi.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

11. dubna 2015
Dupanda
Alšovice
Pěnčín
Jistebsko
Krásná
D. Č. Studnice
Huť
Bratříkov

9,10 - 9,20 hod.
9,25 - 9,35 hod.
9,40 - 9,50 hod.
9,55 - 10,05 hod.
10,10 - 10,20 hod.
10,25 - 10,35 hod.
10,40 - 10,50 hod.
10,55 - 11,00 hod.

u autobusové zastávky
u 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 l)
 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.

Komunitní
kompostování

Na základě změny zákona č. 185/2001
Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 229/2014 Sb.
a vyhlášky č. 321/2014 Sb., obec ve své
samostatné působnosti stanovila obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadů
na území obce Pěnčín. Z vyhlášky vyplynula pro obec povinnost zajistit místa pro
oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, kterou
jsme splnili zavedením systému komunitního kompostování (OZV obce č. 2/2015),
do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a
zahrad, vznikajících na území obce.
OZV č. 2/2015 se stanovuje systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce Pěnčín.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad
na území obce v období od 1. dubna do 31.
října lze předávat v komunitní kompostárně umístěné na části st. p. č. 350/1, k.ú.
Huť, v prostoru areálu firmy MONS se
sídlem Pěnčín 67.
O otevírací době komunitní kompostárny budete informování vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na
výlepových plochách, na webových stránkách obce a letákovou službou.
Kompostárnu mohou využívat občané
vlastnící objekty na území obce Pěnčín.
Samozřejmě i nadále platí možnost ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na vašich pozemcích způsobem klasického kompostování a dalšího
využití vzniklého kompostu.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce Pěnčín se od 1. dubna
2015 nesmí ukládat do sběrných nádob,
které jsou určeny pro směsný komunální
odpad po stanoveném vytřídění dle odst.
1, písm. a) až g), OZV č. 1/2015.
Provozní doba od 1. 4. do 31. 10.
Úterý a čtvrtek
8.00 – 16.00
Sobota
15.00 – 16.00
Další dotazy zodpovíme a případně i
vysvětlíme na obecním úřadu v Pěnčíně
osobně nebo telefonicky.
OÚ

Jan Dolenský
Autodoprava s.r.o .
Pěnčín 67, 468 21 Bratříkov

Naše firma nabízí odvoz bioodpadu
(posekaná tráva, seno, listí, atd.) na
komunitní kompostárnu pro občany obce
Pěnčín, pokud máte větší množství a
nemáte vlastní odvoz.
Cena odvozu dle dohody, p. Dubský Aleš
na tel.: 724 086 019.
Budeme se těšit na spolupráci.
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Novinky na webu
Obecní web je stále upravován a jsou
přidávány další funkcionality. Kdo navštěvuje pravidelně webové stránky si jistě
všiml, že jsou zveřejňovány podklady pro
zastupitelstvo, které jsou pod položkou
levého menu Zastupitelstvo. V sekci jsou
zveřejňovány podklady pro nadcházející
zasedání zastupitelstva, aby se občané již
doma mohli podrobně seznámit s jednotlivými body programu a utvořit si vlastní
názor na danou věc. Pro zastupitele je
vytvořena samostatná sekce chráněná
heslem, kde jsou kompletní informace.
Další novinkou je formulář pro hlášení
závad v obci. Formulář je v sekci Obecní
úřad. Slouží k rychlému informování obce
o závadách. Podnět bude zaevidován a
o způsobu řešení bude ohlašovatel informován e-mailem. Přes webové stránky
můžete nahlásit například nesjízdnou
místní komunikaci, rozbité světlo veřejného osvětlení, znečištění veřejného prostranství a podobně. Výhodou tohoto
způsobu je okamžité upozornění obce,
která může daný problém začít řešit.
Poslední novinkou je verze stránek pro
mobilní přístroje. Tu ocení každý, kdo
používá chytré telefony, tablety a podobná zařízení. Vzhled přizpůsobený pro
mobilní zařízení je vhodný pro rychlé
načítání obsahu kdekoliv i přes mobilní
připojení. Ve spojení s hlášením závad je
to ideální způsob, jak přímo v terénu
rovnou vzniklou závadu nahlásit.
Obecní web je stále doplňován a vylepšován, doufáme, že i tyto novinky přispějí
k lepšímu využití webu.
-OÚ-

Podání žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání
v MŠ BERUŠKA
proběhne 29. 4. 2015 (středa)
v budově MŠ Pěnčín 62
od 10 do 13 hodin.
Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 1. 4. 2015 na Obecním úřadě
Pěnčín či v MŠ.
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci Pěnčín,
které k 1. 9. 2015 dovrší tři roky, za splnění následujících kritérií:
1. Dítě v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky
2. Dítě, jehož sourozenec se v mateřské
škole již vzdělává anebo se od 1. 9. 2015
bude vzdělávat
3. Děti podle věku, z hlediska tohoto
kritéria budou přijaty děti od věkově
starších.
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu 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

Oprava vedení nízkého napětí
a veřejného osvětlení v Huti
Stávající vedení NN v celé obci, kromě
již rekonstruovaných částí, je dožité
(z roku 1972), v dost špatném stavu (betonové sloupy jsou popraskané - dřevěné
sloupy vykazují pokročilou hnilobu).
Většina pojistkových skříní je ještě se závitovými pojistkami, které jsou vyhřáté.
Z toho důvodu přistupuje společnost ČEZ
Distribuce, a.s., k rekonstrukcím vedení
nízkého napětí. Na některých sloupech
jsou instalovány lampy veřejného osvětlení, které budou při rekonstrukci vyměněny
za nové.
Rekonstrukce se týká části Hutě od
odbočky na Bratříkov směrem na Dolní

Černou Studnici, včetně místního osvětlení. Pro obec se jedná o výměnu minimálně
třiceti lamp, které jsou v dané trase. Přípravné práce na opravě již začaly kácením
náletových dřevin pod vedením a celá
rekonstrukce by měla být hotova do konce
července 2015.
Tento rok by měla být ještě uskutečněna
výměna vedení nízkého napětí, včetně
obnovy veřejného osvětlení podél hlavní
silnice na Krásné od odbočky ke hřbitovu
směrem k Dolní Černé Studnici. Zde by se
jednalo o výměnu asi pěti svítidel. U této
akce ještě není znám termín ani přesný
rozsah.
-OÚ-

K redakční radě Pěnčínského zpravodaje
Usnesením č. 17/2015 byl většinou zastupitelstva zřízen Statut redakční rady Pěnčínského zpravodaje. Jelikož se zcela zjevně jedná o orgán, který má potlačit nepohodlné
opoziční a kritické články v této tiskovině, ODS prohlašuje, že nejmenoval žádného
zástupce do tohoto seskupení, a nehodlá se na chodu tohoto bezprecedentního orgánu
nikterak podílet.
MS ODS Pěnčín

Obecní úřad Pěnčín ve spolupráci
s Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
Sbírku použitého ošacení
a veškerého elektroodpadu
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
 Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
 Pokud darujete i jiné věci, rádi je odvezeme

Věci, které vzít nemůžeme:

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce - z ekologických důvodů, znečištěný a vlhký textil

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
Řeznictví Pavel Šourek, Pěnčín 29
Ve dnech 13. 4. 2015 – 26. 4. 2015
Pondělí – Pátek 7.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Sobota – Neděle 8.00 – 10.00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme: tel.: 491 524 342, 739 999 112
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Dárek nad dárky
My, kteří chodíme s dárkovými balíčky
Obecního úřadu, máme asi podobné zkušenosti z této činnosti. Většina obdarovaných nás žádá, abychom předali Obecnímu
úřadu poděkování. Ve většině případů
jsou rádi, že si s nimi popovídáme u kávičky nebo „štamprličky“. Alespoň já jsem
raději, když jsem pozvána dovnitř domu
a nemusím blahopřát a předat balíček mezi
dveřmi a rychle vypadnout. Z těchto ná-

vštěv mám mnoho zážitků a krásné vzpomínky i na občany, kteří už nejsou mezi
námi. Dělám tuto činnost ráda a je to také
možnost, jak občany poznat blíže.
Pro svůj článek jsem vybrala dvě vzpomínky na narozeniny. Jako první uvádím
krásný nápad při oslavě osmdesátých
narozenin naší „Dráži“ Šourkové. Chci
vyzdvihnout, jaké jí připravili překvapení
její přátelé a sousedé a domnívám se, že

SDH Huť
SDH Jistebsko
OSH ČMS Jablonec nad Nisou
Vás srdečně zvou na

Oslavu dne
hasičů
„Svátek
sv. Floriána“

9. května
u hasičské zbrojnice v Huti
Program:
12.30 – 13.00 hodin
Příjezd hasičských sborů – hvězdicová jízda
14.00 hodin
Žehnání praporům a hasičské technice
15.00 – 17.00 hodin
Kulturní program – výstava hasičské historické
a současné techniky, ukázky

dostala od nich skutečně nevšední dárek.
Když před narozeninami odcestovala na
lázeňský pobyt, zajistili vymalování a
úklid obývacího pokoje. Věřte, že to nebylo snadné, jelikož za dosavadní život
nastřádala mnoho ozdobných předmětů,
které má pověšeny na zdi nebo ve vitrínách obývací stěny. Vše vymyli, vyleštili
a vrátili na svá místa. My všichni starší
víme, jaká nás jímá hrůza z malování,
nehledě na to, že pro důchodce je to i finančně náročné. Proto se domnívám, že
toto byl dárek nad dárky.
Že to nemáme vždy jednoduché, svědčí i druhý případ, který uvádím. To si tak
jednu sobotu loňského roku po obědě
kráčím za krásného slunného počasí
k oslavenci. V duchu si říkám, když mě
pozvou dál, dám si kávu či přípitek a
rychle se vrátím domů, kde si rodina
užívala pěkného počasí na zahradě a altánu. No, člověk míní, pánbůh mění a můj
úmysl nedopadl zrovna nejlépe. Uvítáním
oslavence bylo „tak pojď dál, místní úřade“, a přes můj protest se otvírá lahev
šampaňského. S hecováním to musíš, to
musíš, se nevypila jen jedna sklenička a
navíc se mezi nimi ochutnávala dobrá
slivovice a tlačenka na zakousnutí. Asi si
každý umí představit, jak tohle musí dopadnout v horkém počasí a navíc po
obědě s květákovým mozečkem. Ještěže
manželka oslavence má řidičský průkaz.
Jinak nevím, v které škarpě bych uvízla.
Aby toho nebylo dost, musela jsem v
tomto podroušeném stavu pro klíč od
domu do altánu, kde jsem se stala posměchem rodiny. Věřte, že mi bylo moc trapně, když jsem se omlouvala manželce
oslavence za svůj podroušený stav a děkovala za odvoz domů. Útěchou mi bylo,
když jsem se dozvěděla, že nejsem první
návštěva, která takhle dopadla, a že v
tomto domě platí zásada nedopíjet skleničku, jinak se stále dolévá.
No vidíte, že to není jen příjemná činnost a musíme počítat s riziky.
Lada Niklová

Letní areál v Huti:
Příjem nabídek
k provozování
Obec Pěnčín vyhlašuje příjem nabídek
z řad veřejnosti na využití Letního
areálu v Huti pro sezónu 2015. Své
nabídky podávejte písemně na Obec
Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov,
nejpozději do středy 15. 4. 2015 do 17
hod. V nabídkách uvádějte záměr využití letního areálu a doložte platné
živnostenské oprávnění.
OU

Pěnčínský zpravodaj / 5

Vítání občánků ze dne 26. září 2015

Vítání občánků proběhlo 26. září 2014. Slavnostní odpoledne nám pomohly zpestřit básničkami, písničkami a tanečkem děti z MŠ
Pěnčín pod vedením paní ředitelky Hany Hornové.
Na fotografii zleva sedící: Radim Brožek – Alšovice 37, Ella Janatová – D. Č. Studnice E56, Selma Svobodová – Krásná 81, Petra
Heřmánková – Alšovice 205, Lukáš Křížek – Alšovice 205, Sarah Bieylonovičová – D. Č. Studnice 138, Julie Šťastná – Jistebsko 119
a stojící: Matěj Jareis – Bratříkov 85, Anežka Vrbatová – Huť 158.
Rodičům přejeme mnoho krásných zážitků a jejich dětem šťastnou a spokojenou rodinu.
-OU-
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ZŠ Pěnčín

Oslava Dne Země na základní škole
Den Země je den věnovaný planetě
Zemi, který se každoročně koná 22. dubna.
Tento svátek je ovlivněn původními dny
Země, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti a oslavovaly příchod jara.
V současné době jde o ekologický svátek,
který upozorňuje na ničení životního prostředí a hledání cest a způsobů, jak planetu Zemi udržet ve stavu, který by umožňoval důstojný život nejen pro lidi, ale i
všechny živé tvory a rostliny.
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do
roku 1969, kdy se začalo volat po vzniku
mezinárodního dne Země. První Den
Země byl slaven v USA v San Franciscu.
Tato akce měla velký ohlas zejména mezi
studenty. V roce 1990 se k USA připojil i
zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Den Země slaví
v současné době už téměř 1,5 mld lidí.
I my u nás ve škole se ke svátku Dne
Země připojíme. Letos to bude již podruhé.
A protože nám není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme, učíme se, pracujeme a trávíme svůj volný čas, tak jsme se
rozhodli připojit k iniciativě a dobrovolnické akci Ukliďme Česko, která vychází

z mezinárodně osvědčeného modelu
„Let‘s Do It!“. Tento typ úklidových akcí
již proběhl úspěšně ve více jak sto zemích
za účasti devíti milionů dobrovolníků.
Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn
Ekologickým Oskarem, motivoval organizátory k pořádání dalšího ročníku v tomto
roce. Letošní úklid se tady u nás na Pěnčíně uskuteční 16. dubna 2015 odpoledne.
Velké děti v rámci hodin občanské výuky zmapují výskyt černých skládek v katastru naší obce. Připravíme trasy, po
kterých se 16. dubna odpoledne vydáme.
Mladší žáci se budou pohybovat v blízkém
okolí školy, ti starší budou mít vzdálenější cíle. Všichni budou vybaveni ochrannými pomůckami, které poskytnou právě
organizátoři akce.
Do úklidu se zapojí i obec, která nám
pomůže se svozem nasbíraného odpadu.
Budeme moc rádi, když se připojí i dobrovolníci z řad rodičů. Chceme žít v hezkém
a čistém životním prostředí a domníváme
se, že právě takové akce mají smysl. Přirozenou formou rozvíjejí a kultivují naše
žáky, vaše děti.
Mgr. Štěpánka Lačná

Jaro
Pavlína Kuderová
Slunce svítí,
louky křehnou,
sníh pomalu taje.
Rozkvétá už první kvítí,
vstupujeme do jarního ráje.
Konvalinky vystrkují bílé hlavičky,
houpou se ve větru, jako tančící
družičky.
Petrklíče sluníčko připomenou,
zahřejí u srdce a hledí náladou
vznešenou.
Nesmím opomenout zelenou trávu
zdobící pole i louky,
nabízí nám obrovskou slávu,
když rostou květiny a mechy.
Co to slyším? Přece zvířátka.
Probouzejí se ze zimního spánku,
rodí malinká mláďátka
a radují se z jarního vánku.
Včelky létají a vyhlížejí,
kde květy vonět začínají.

Velikonoční
Denisa Jiříková

Radka Nikodýmová

Chlapeček po poli smutně si kráčí,
v té trávě vysoké kalhoty smáčí,
kampak tak zkroušeně,
zeptal se zajíček,
nemám pomlázku,
od slzy krajíček.
Tu máš mou tedy,
vezmi si teď,
děvčata omladit vyrazíš hned,
a tak chlapeček děvčata pohání,
velikonoční zajíček po poli uhání.
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Alšovice se staly obecním střediskem zimních sportů
Po loňské nevydařené zimní sezóně se
Alšovice bez velké nadsázky letos staly
střediskem obecního lyžování.
Příprava na sezónu 2014/15 začala již
tradičně na podzim, kdy byla za finanční
podpory obce dokončena 2. etapa výstavby parkoviště, konkrétně se jednalo o vyasfaltování povrchu. Parkoviště pojme pět
osobních vozů a již nyní je bohužel jasné,
že jeho kapacita není pro potřeby vleku
dostačující. Nicméně se řídíme heslem
„Nemusí pršet, stačí, když kape…“
V září, tedy v období babího léta, jsme
u Dráčka uspořádali akci nazvanou „Alšovické lyžobraní“. Na podzim proběhly
také obligátní revize a pravidelná údržba
strojního zařízení (bylo třeba vyměnit tři
závěsná lana na horní stanici vleku).
Provoz lyžařského vleku byl kvůli špatným sněhovým podmínkám zahájen až ve

druhé polovině ledna, a to kurzem pro děti
ze školní družiny při ZŠ Pěnčín. Na organizaci kurzu se podílely zejména paní
Miluška Halamová a Monika Mastníková.
Výcviku se zúčastnilo celkem dvacet šest
žáků, kteří lyžovali pod dozorem zkušených instruktorů. Na konci dvoutýdenního kurzu jsme pro děti uspořádali lyžařské
závody.
Hned po pololetním vysvědčení si děti
mohly užívat jarních prázdnin, které letos
vyšly obzvláště dobře, počasí přálo, a tak
bylo na Dráčkovi každý den od rána až do
odpoledních hodin plno začínajících i
pokročilých lyžařů. Hodně malých dětí a
jejich rodičů přilákala do Alšovic také lyžařská škola Marka Matouše, certifikovaného instruktora, který se začínajícím lyžařům za velmi příznivé ceny intenzivně
věnuje.

Letošní lyžařskou sezónu jsme zakončili tradičním „Maškarákem na sněhu“,
který se konal 21. února za účasti Krakonoše Alšonoše. Maškarák měl velký
úspěch, zúčastnilo se ho několik desítek
masek, které měly tento den vlek zdarma.
Děti mohly soutěžit v jízdě na pytlích,
svézt se na sněžném skútru a vypustit
balóny štěstí se svým přáníčkem.
Již nyní lze s jistotou říct, že letošní sezóna byla úspěšná. Dráčka během relativně krátké lyžařské sezóny, která trvala od
druhé poloviny ledna do konce února,
navštívilo téměř dvanáct set lyžařů, a tak
vlek hospodaří s provozním ziskem. Další
informace o dění naleznete na nových
webových stránkách vleku:
www.skidracek.cz nebo na našem Facebooku: www.facebook.com/SkiDracek
Mgr. Radim Brožek

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Pěnčín pořádá
k osmdesátiletému výročí založení
českých hasičů v Pěnčíně
pod záštitou obecního úřadu Pěnčín
Okrskovou soutěž v požárním sportu.
Dne 20. června 2015
Program:
 od 10 hodin soutěž v požárním sportu
 od 13 hodin ukázky záchranné práce hasičů
 ukázka červeného kříže
 výstava hasičské techniky
 výstava historické techniky
Občerstvení:
grilování, dobrůtky z udírny, nebude chybět ani lahodné pivo
a další nápoje.
K poslechu živá hudba pro mladé i pro pokročilé.
Atrakce pro malé děti

Všechny přátele zvou
srdečně hasiči Pěnčín
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TJ Sokol Jistebsko
Ohlédnutí za minulou
sezónou
Tělovýchovná jednota Sokol Jistebsko se
v uplynulém roce zaměřila na pokračující
údržbu sokolovny, kde za finanční podpory obce a materiálového zabezpečení
firmou Geosa byla vyměněna dvě okna
v obytné části budovy, opraveny dveře do
sálu, podbita střecha palubkami na západní straně sokolovny včetně nového okapu,
v neposlední řadě osazeny venkovní zadní
dveře do sálu a dokončena úprava terénu
za budovou.
Během roku sokolovna sloužila především rekreačním sportům a tréninkům
sáňkařských oddílů. V letním období sokolovnu využívalo i rekreační zařízení
pana Dusila z Krásné. Pokud se týká sáňkařského oddílu Jistebsko, v kategorii
mladších žákyň Kristýna Trojanová a
Eliška Hudská obsadily v několika závodech na kolečkových saních, konaných na
Smržovce, první až třetí místo. V kategorii
mladších juniorů reprezentuje naši jednotu Zdeněk Pěkný, který se zúčastnil tří
světových pohárů v jízdě dvojsedadlových
saní v Igls, Oberhofu a Wintenbergu, kde
obsadil spolu s Flipem Vejdělkem 11., 12.
a 4. místo. V jízdě na kolečkových saních
na mistrovství ČR obsadil ve své kategorii
druhé místo. V kategorii mužů v jízdě na
dvojsedadlových saních je v rámci reprezentace zařazen Jaromír Kudera, který se
spolu s Matějem Kvíčalou ze Smržovky
zúčastnil sedmi závodů světového poháru,
kde obsadili v kategorii dvojsedadlových
saní v Igls 18. místo, v Lake Placid 16. místo, v Konigse 15. místo, Oberhofu 14. místo, ve Wintenbergu 16. místo, v Altenbergu
17. místo a konečně v Soči 12. místo. Na
mistrovství světa v Siguldě obsadili 13. místo a na mistrovství Evropy v Soči 11. místo.
Celkově se v rámci světového poháru umístili na 17. místě. Většiny závodů se spolu
se závodníky zúčastnil i Jindřich Zeman
jako trenér reprezentačního družstva.
V letošním roce plánujeme další práce
v rámci údržby sokolovny a jejího využití
pro rekreační sport a tréninky spolu
se střediskem sáňkařského sportu ve
Smržovce.
Kudera Jaromír,
předseda
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Hasičský ples a dětský karneval

Valná hromada SDH
Bratříkov 24. 1. 2015
Výtažek ze zprávy o činnosti

Už po čtrnácté opět po roce ožila Bratříkovská sokolovna pořádáním hasičského
plesu a dětského karnevalu. V pátek 7. 3.
2015 jsme zahajovali hasičským plesem.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina
Koneckonců. K jídlu byly k mání vlastnoručně vyrobené zabíjačkové pochoutky, a
to jitrnice, jelita, tlačenka, pečený bůček,
zabijačkový guláš, ovar a prdelačka. Největším lákadlem byla bezesporu tombola,
kde hlavní cenou bylo stavební kolečko po
okraj naplněné uzeným masem.
V pauzách jsme ples zpestřili zábavnými
soutěžemi, a to hasič a štěstí. Hasič měl
za úkol smotat hadici a ve hře štěstí
převést náklad na dřevěném vozíku.
Všichni soutěžící byli odměněni vepřovou
konzervou.
V sobotu na dětském karnevalu mohly
děti vysoutěžit karnevalové peníze a
v krámku je pak mohly směnit za hodnotné

ceny. V hlavním sále byl k vidění hod
kruhem, hod míčkem, pro nejmenší dřevěná skládačka, horolezec, zatloukání
hřebíků a labyrint. Rodiče měli za úkol
poskládat z papíru letadlo a vyhrál ten,
komu dolétlo nejdál. Nechyběl samozřejmě klaun, který rozdával spoustu smíchu
a legrace. Hlavní atrakcí karnevalu byla
bitva, kde zlý klaun „RUDLA“ a jeho pomocníci přemohli hodného klauna a zmocnili se truhlice a ovládli klaunský hrad. Na
dětech bylo, aby osvobodily hrad. Po urputném boji se jim to podařilo a zahnaly
„RUDLU“ s jeho družinou na ústup.
Nesmírně si cením zapojení nejmladší
generace do příprav a samotného provedení. Děkuji touto cestou všem sponzorům, kteří nám přispěli dary do tomboly.
Pavel Šourek
starosta SDH Bratříkov

Naše členská základna ke konci roku
2014 čítala 132 členů. Počet se mírně navýšil, především v řadách nejmladších.
Děti do 15 let – 39 členů
(dívek 21, chlapců 18)
16 – 30 let – 32 členů
(ženy – 12, muži – 20)
Nad 30 let – 61 členů
(ženy – 24, muži – 37)
Rok 2014 jsme tradičně zahájili plesem
a dětským karnevalem. Ples se nám opět
vydařil, kapacita sálu byla zcela naplněna.
Pro zpestření programu vystoupily tanečnice Duo Bonitas, které jsou vicemistryněmi Evropy v POLDANCE, což je akrobatický tanec u tyče. Dětský karneval měl
tématiku perníková chaloupka. Děti zachraňovaly Jeníčka a Mařenku ze spárů zlé
Ježibaby a nakonec se strhla velká pohádková bitva, kterou děti opět vyhrály.
V květnu se pořádal koncert s libereckou
kapelou TĚLA. Mimo nich také vystoupili Fernandez a Těsně Vedle. Návštěvnost
nebyla úplně podle našich představ, ale i
tak to bylo dobré. Bez podpory sponzorů
bychom takovou akci neuskutečnili.
Červenec tradičně patřil Pálení ohně na
památku Mistra Jana Husa. Počasí nám
přálo, účast byla slušná. Pro děti byly
připraveny soutěže a nakonec každé dítko
za odměnu dostalo balíček s dobrotami.
Svoje dovednosti si mohli vyzkoušet i
dospěláci. Všichni přítomní se mohli projet po okolí vyhlídkovým vláčkem.
Finance na provoz a potřeby sboru zajišťujeme především brigádami. Uskutečnil se sběr železného šrotu, sekali jsme a
udržovali některé obecní pozemky. Sbíráme a odevzdáváme staré elektrospotřebiče, sběrné místo je u Pavla Šourka na
Dřevěnce. Zajišťovali jsme občerstvení na
krajském kole PS a hry PLAMEN dětí,
mládeže a dorostu v Jablonci na Střeláku
a na rozsvícení vánočního stromu na Pěnčíně. Zajišťovala se rovněž mikulášská
nadílka. Musím ale podotknout, že by se
měli do práce více zapojovat muži i ženy
ze soutěžních družstev.
Pod vedením Pavla Šourka máme tři
družstva dětí: starší, mladší a přípravku.
Za pomoci aktivních rodičů, jako je například Petra Borčická, Vlaďka a Jirka Šírkovi, Eva Čutová, Jana Daníčková, Ota Jareis,
Pepa Hujer a v neposlední řadě Luděk
Hlavatý a Tomáš Pfeifer, se jim Pavel věnuje dvakrát týdně. V zimním období
nacvičují zde v sokolovně, přes léto v Huti
na place nebo na hřišti pod sokolovnou.
Se staršími dětmi jezdí do Železného Brodu do velké tělocvičny do sklářské školy.
Pokračování na str. 11
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Valná hromada SDH
Bratříkov 24. 1. 2015

Veterán Show Huť 2015

Výtažek ze zprávy o činnosti
Pokračování ze str. 10
Hasičinu jim zpestřuje návštěvami kina,
IQ parku, bazénu v Jablonci nad Nisou i
Liberci, sáňkováním, cyklovýlety. Na
kolech se vydali na zříceninu Rotštejn
v počtu asi třiceti účastníků. V červnu se
staršími dětmi strávili víkend v Sedmihorkách pod stanem. O jednom říjnovém víkendu proběhlo malé soustředění na
Černé Studnici, kde se mladí hasiči připravovali na podzimní kolo hry Plamen.
Připravena pro ně byla i stezka odvahy a
dlabání dýní.
V loňském roce se družstva zúčastnila
devíti soutěží. Nejcennějším umístěním je
šesté místo starších dětí z jeřmanického
víceboje a čtvrté místo z Tanvaldu. Věříme,
že rok 2015 přinese i medaili. Přípravka
svoje dovednosti předvedla nejen na velikonoční Krásné a Festivalu přípravek
v Libchavě. Zasahovali při hašení požáru
hájenky a záchrany zvířátek z lesa. Ze
soutěže ve Zlaté Olešnici si naši nejmenší
přivezli svůj první pohár.
Ještě něco málo k soutěžním družstvům
mužů a žen. Družstvo žen se zúčastnilo
jedenadvaceti soutěží. Jsou pravidelnými
účastnicemi JL. V celkovém hodnocení
obsadily slušné osmé místo. Z nejlepších
výsledků zmíním druhé místo na nočním
Frýdštejně, první místo na okresním kole
v Hamrech a pěkné třetí místo na krajském
kole PS v Turnově. Za zmínku stojí i čas
z extraligy, pořádané v Radimovicích, a to
18:01; sice to stačilo pouze na deváté místo, ale pro nás malé vítězství, a to nízká
18.
Družstvo mužů spojilo své síly pouze
na pěti soutěžích. Na okrskovém a okresním kole PS obsadili třetí místo, na krajském kole skončili na pěkném čtvrtém
místě.
Výbor SDH Bratříkov:
Starosta SDH
Pavel Šourek
Náměstek starosty Michal Bernat
Velitel SDH
Otakar Jareis
Jednatel
Zuzka Preiferová
Hospodář
Soňa Chlumová
Vedoucí mládeže Josef Hujer
Členové výboru:
Luděk Hlavatý, Vojtěch Halama, Lukáš
Pavlata, Kateřina Chlumová, Ivan Matějček.
Revizní komise Bratříkov:
Ivan Matějček, Lukáš Chlum, Vojtěch
Halama.
Zuzka Preiferová,
jednatel SDH Bratříkov

Chtěl bych tímto pozvat všechny milovníky starších vozů na druhý ročník Veterán
Show Huť 2015, který se uskuteční 1. 8. 2015, jak jinak, než tradičně na hasičském
hřišti v Huti. Akci jsme se rozhodli zopakovat ve spolupráci s SDH Huť a OU Pěnčín
a případně z ní udělat tradici i na příští léta. Těšit se samozřejmě můžete na spoustu
pěkných vozů, jak socialistických, tak i západních značek, opět do roku výroby 1989.
Samozřejmě hlavním programem bude opět jízda účastníků o hodnotné ceny. Chybět
nebude ani doprovodný program pro návštěvníky, odpoledne se můžete těšit na vystoupení místních kapel Fernandez a Těsně Vedle. Pro zájemce plánujeme soutěž
v parkování a sundávání kola na čas. Opět přijedou krásná auta z muzea socialistických vozů ve Velkých Hamrech a popřípadě vozy z muzea obrněné techniky na
Smržovce. Samozřejmě, že o výborné jídlo a dostatek vychlazeného piva či něčeho
ostřejšího nebude nouze. Proto neváhejte a 1. srpna si akci nenechte ujít.
Martin Kurfiřt (foto: minulý ročník)
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Z činnosti FC Pěnčín 2015
Dovolte abych vás krátce seznámil
s činností FC Pěnčín.
Před jarním výkopem se naše A mužstvo celou zimu poctivě připravovalo pod
vedením trenéra Standy Karely. K tréninku jsme využívali prostory tělocvičny
místní ZŠ, dále víceúčelové haly v Jablonci n. N. a hřiště v jabloneckých Břízkách.
Zimní příprava vyvrcholila pětidenním
soustředěním v Janově n. N. Velkým pozitivem byla hráčská účast v zimní přípravě, když se scházelo vždy více jak deset
hráčů, což je v této amatérské soutěži
nadprůměr. V rámci této přípravy jsme
sehráli několik přátelských utkání s týmy
různých výkonnostních soutěží. Zvítězili
jsme nad V. Hamry 2:1, Bílou 6:4, Stružincem 6:0, naopak prohry jsme utrpěli
s Desnou 1:4 a Železným Brodem 1:5.
Bohužel do soutěže vstoupíme oslabeni
o našeho kanonýra M. Chlomka a L. Pszyka, když oba pracovně vycestovali mimo
ČR. Naopak se nám vrátil L. Mrklas, od
něhož jsme si hodně slibovali, ale bohužel
jeho zdravotní stav není takový, aby mohl
od začátku nastoupit do jarních bojů. Staronová posila je V. Nemyrovsky, který
neustále pendluje mezi ČR a svou domovskou Ukrajinou.
Cíl mužstva je obhájit loňské prvenství
v soutěži, což není nikdy lehké. V případě,
že se nám to podaří, tak je už na hráčích,
zda se rozhodnou zkusit si vyšší soutěž,
nebo zda setrvají v I. B třídě, která je podle mě ideální jak na finanční náklady, tak
na časové vytížení hráčů. Nebudeme jim
však bránit, když se rozhodnou pro vyšší
soutěž. Tuto demokratickou cestu jsme
zvolili proto, aby si hráči na sebe sami
upletli bič v podobě zodpovědnosti ke
klubu. Nikdo pak nemůže říci, že se to
hraje pro funkcionáře, ale proto, aby si
sami dokázali, že jsou na vyšší sportovní
úrovni. My jim pro vyšší soutěž zajistíme
trenéra, hřiště, finance na provoz klubu a
menší občerstvení. Myslíme si, že je to i
ideální soutěž pro místní diváky, i když
toto se zatím moc neprojevuje.
Ani mládežnická družstva přes zimu
nezahálela a zvláště ti nejmenší pod vedením Pavla Kurfiřta a Jirky Najmana mladšího se s fotbalem seznamovali v tělocvičně místní ZŠ. Zúčastnili se i několika halových turnajů, kde výsledek není ani tak
důležitý. Na jaře budou pokračovat již
venkovními turnaji. Zde máme velkou
radost, nejen z toho, že tito nejmenší projevují zájem o sport, ale po dlouhé době se
k mládeži trenérsky hlásí naši hráči a
funkcionáři. Jak jsem již uvedl, je to hlavně
Pavel Kurfiřt, Jirka Najman a Honza Pleštil. Všichni jmenovaní k tomuto přistoupili se vší vážností a zodpovědností, jak

k dětem, tak ke klubu. Nebudeme si
nalhávat, ale toto družstvo se „narodilo“
díky přílivu našich spoluobčanů z Ukrajiny a musím konstatovat, že tyto děti jdou
příkladem ostatním dětem svojí disciplínou
a vztahem ke sportu.
Co se nám však nepovedlo, je získání
kladné odpovědi ze strany zastupitelů na
dotační spoluúčast při rekonstrukci fotbalového hřiště. Možná se někomu zdá, že
na pohled je hřiště v řádném stavu, ale to
je mýlka, neboť podloží je špatné a stále
více se projevují zanešené drenáže. A po
krátkodobých deštích je problém na hřišti
řádně trénovat, a to nemluvím o utkáních.
Hřiště by mohlo více sloužit i škole, která
má jedny z nejhorších podmínek pro tělesnou výchovu v okolí Jablonce n. N. Stav
hřiště pozná jen ten, kdo se na hřišti pohybuje a vyvíjí zde činnost. Podařilo se nám
získat dotaci ve výši 6 mil. Kč, ovšem s
podmínkou spoluúčasti 1,5 mil. Za tímto
účelem jsme vynaložili i několik desítek
tisíc pro základní projektovou dokumentaci, která tak však přišla vniveč. Rekonstrukce měla zahrnovat zcela nový travnatý koberec a umělé zavlažování včetně
odvodňovacích drenáží. Chápu obec, že
se jí částka 1,5 mil. zdála vysoká, nicméně
se tak mohla nastartovat připravovaná
akce „víceúčelového sportovního areálu“,
v kterou však já přestávám věřit. Nejsem

přesvědčen, že někdo ze zastupitelů či
představitelů obce sežene dotaci v řádu
desítek milionů, aby se akce zrealizovala.
Nechci tímto říci, že by nám obec nepomáhala, to vůbec ne, každý rok nám finančně
zabezpečí jednu třetinu rozpočtu klubu,
avšak toto rozhodnutí já osobně považuji
za chybu zastupitelstva. Nejsem si ani jist,
zda budeme mít možnost ze strany klubu
si na takovou dotaci ještě někdy sáhnout.
Orientační rozpis jarních utkání I.B třídy
LKFS (změny jsou možné vzhledem k počasí a v závislosti na utkání FK Baumit
Jablonec nad Nisou, který nás požádal
v případě kolize našich utkání s I. ligou
o přeložení):
So 28. 3. 2015 15:00 Pěnčín – Zásada
Ne 6. 4. 2015 16:00 Ž. Brod B – Pěnčín
So 11. 4. 2015 16:30 Jenišovice – Pěnčín
So 18. 4. 2015 17:00 Pěnčín – Mšeno B
So 26. 4. 2015 17:00 Plavy – Pěnčín
St 29. 4. 2015 17:00 Rychnov - Pěnčín
So 2. 5. 2015 17:00 Pěnčín- Držkov
So 9. 5. 2015 17:00 Rokytnice – Pěnčín
So 16. 5. 2015 17:00 Pěnčín – V. Hamry B
Ne 24. 5. 2015 17:00 Smržovka – Pěnčín
So 30. 5. 2015 17:00 Pěnčín – Jilemnice
So 6. 6. 2015 17:00 Rovensko – Pěnčín
So 13. 6. 2015 17:00 Pěnčín – H. Branná
Jaroslav Strnad,
místopředseda oddílu

Jednání hasičů v Huti

První výroční valná hromada v budově HZ Huť se konala 28.února 2015. Na tomto
jednání byl zvolen na další období výbor SDH Huť. Hlavní bodem programu bylo
ovšem představení nového slavnostního praporu huťských hasičů. V tomto unikátním
zpracování , je vyšita nejen historie sboru ale i Hutě. Prapor, jehož výroba trvala přes
tři měsíce, byl zakoupen výhradně z finančních prostředků sboru.
SDH Huť
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Kam a kdy
za kulturou a sportem
DUBEN
 3. 4. od 19.00 – Sokolovna Bratříkov
Divadelní hra Oscara Wilda
Strašidlo Cantervillské
 4. 4. od 14.00 – Sokolovna Alšovice
Turnaj neregistrovaných hráčů
ve stolním tenise
 18. 4. od 17.00
Fotbalové hřiště Pěnčín
A mužstvo Pěnčín – Mšeno B
 25. 4. – Sokolovna Alšovice
Pochod Krajem českých sklářů
 25. 4. od 15.00 – Huť, Stanovsko
Křtění Kapličky
 25. 4. od 19.00 – Krásná u hřbitova
Pálení čarodějnic u hřbitova v Krásné
s lampiónovým průvodem od kostela
sv. Josefa.
 30. 4. – u sokolovny Alšovice
Pálení čarodějnic
 30. 4. od 18.00
Hospoda u Luďmíry
Pálení čarodějnic s lampionovým
průvodem. Akce začíná u hasičské
zbrojnice v Huti. Lampionový průvod
povede na Stanovsko k Hospůdce
U Luďmíry, kde bude zapálená vatra.
KVĚTEN
 1. 5. – Pouť sv. Josefa - Krásná
Viz str. 13
 2. 5. – pořádá Sokol Alšovice
Tajný výlet
 2. 5. od 17.00
Fotbalové hřiště Pěnčín
A mužstvo Pěnčín – Držkov
 9. 5. – Hasičský sportovní areál Huť
Oslavy Dne hasičů – Žehnání praporů
SDH Huť a SDH Jistebsko
(Program viz tato strana.)
 16. 5. od 17.00
Fotbalové hřiště Pěnčín
A mužstvo Pěnčín – Velké Hamry B
 30. 5. – Sokolovna Alšovice
Jarmareček v Alšovicích
 30. 5. od 17.00
Fotbalové hřiště Pěnčín
A mužstvo Pěnčín – Jilemnice
ČERVEN
 13. 6. od 17.00
Fotbalové hřiště Pěnčín
A mužstvo Pěnčín – Horní Branná
 20. 6. – Fotbalové hřiště Pěnčín
Okrsková soutěž v požárním sportu
Viz str. 8
 27. 6.
Hasičský sportovní areál Huť
Soutěž v požárním útoku O pohár sklářské Hutě - seriál Jizerské ligy
SRPEN
1. 8.
 Hasičský sportovní areál Huť
Veterán show Huť
Viz str. 11
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TJ Sokol Alšovice Vás srdečně zve na

5. ALŠOVSKÝ JARMAREČEK
30. května 2015 od 14 hod.
STÁNKOVÝ PRODEJ

cukrovinky, suvenýry, skleněné figurky, dřevěné hračky aj.

ATRAKCE PRO DĚTI

projížďka na koních, balónky, lukostřelba, vláček, chůdy, aj.
od 16 hodin živá hudba - Kapelníci
Buřtíky z udírny, masíčko na grilu, bramboráky, kořalička, vínečko červené i bílé,
pivečko chlazené, vstupné dobrovolné!
Za nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně!

!!! PŘIJĎTE POBEJT !!!
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Žijí mezi námi
Krása kraje našeho Pěnčínska, ležícího na úpatí Podkrkonoší a sahajícího do Českého
ráje, musí oslovit vnímavé duše, žijící mezi námi. Mnozí je známe a uznáváme, ale
možná, že ne všichni. Proto si dovolím v několika částech některé z nich představit.

Leoš Horáček
Stejně jako pana Fraňka, tak i pana
Horáčka jistě ovlivnilo místo, ve kterém strávil téměř celý svůj život. Narodil se v roce
1933 v Alšovicích, v roce ještě relativního
klidu, ale nad jeho rodným domem se již
brzy stahovala mračna hitlerovské okupace.
Hranice Sudet se zastavila nedaleko.
Sudičky mu do vínku vložily mnoho
krásného – lásku k hudbě, k výtvarnému
umění, ale hlavně lásku k rodnému místu,
která zvítězila nad možností odejít studovat do Prahy na hudební konzervatoř.
Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě,
obor rytec skla. V té době ještě každý absolvent střední nebo vysoké školy obdržel
umístěnku do zaměstnání a pan Horáček
měl nastoupit do sklárny v jižních Čechách.
Ale musel by opustit svůj kraj a také svoji
velkou lásku. Vyřešil to po svém – sám si
našel práci v Hejnicích, ve výrobě uměleckých upomínkových předmětů. Později
pracoval nějaký čas ve výrobně diaskopů
– rovněž upomínkových předmětů, kdy na
miniaturní podklady kreslil různá poutní
místa. Výrobky se hlavně vyvážely do
zahraničí.

Hlavní profesní prací Leoše Horáčka
však bylo vedení týmu vzorkařů bižuterie
v tehdejším PZO Jablonex. Za jeho působení byly vytvořeny tisíce návrhů, z nichž
většina byla realizována ve výrobě a
zdobila ženy v celém světě.
Jeho další láska, ba téměř vášen – hudba
– nezůstala opomenuta. Už v mladých
letech ovládal hru na housle, k tomu se
přidala hra na klavír a akordeón. Založil
hudební skupinu UNIVERSAL. Ručně
psané notové partesy, rozepisované pro
každého člena skupiny, lze ještě stále
nalézt u klávesových nástrojů v jeho bytě,
kde si stále rád zahraje pro radost svou i
vždy vítaných návštěvníků. S úsměvem
říká: „Těch prohraných nocí...“
Malování – další z vášní pana Horáčka,
na které došlo hlavně až po odchodu do
důchodu, mu pomohlo překonat prázdno
po odchodu jeho manželky, se kterou
prožili téměř šedesát let společného života a vychovali syna a dceru. Ve skromné
galerii v jeho domě lze zhlédnout a potěšit se obrazy s motivy těch nejbližších
míst, ale i z dalších krásných míst naší

vlasti i zahraničí. Je těžké se od nich odtrhnout, stále lze objevovat další a další
díla.
Pan Horáček skromně podotýká:
„Určitě nejsem sám, kdo má takovéto
záliby a koníčky, jistě je zde mnoho dalších,
kteří se takto obohacují, jen o nich nevíme.“
Je dobře, když alespoň na některé z vás
můžeme upozornit a podělit se s vámi
o krásné zážitky.
Jasna Smolková

Adéla Kozderková, Yevheniy Hubal, 4. tř.
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