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Co se dočtete:

Výsledky voleb

Podařilo se na Pěnčíně

TJ Sokol Skuhrov

SDH Pěnčín

Kittelův dům

SDH Bratříkov

Rozvěcení stromečku

Kaple sv. Vojtěcha

TJ Sokol Alšovice

Přílohy: Kraj / Jízdní řády

Úvodní slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané, čas adventu je již v plném
proudu. Vánoce, asi nejoblíbenější svátky
roku, již klepou na dveře. Nezapomínejme,
že smysl Vánoc není v tom mít napečeno
co nejvíce druhů cukroví, nejdražší dárky
nebo mít co nejvíce uklizené domácnosti. Již
zanedlouho zasedneme ke sváteční tabuli,
budeme obklopeni atmosférou Vánoc a svými
nejbližšími. Vánoce jsou i svátky setkávání,
je to jedna z mála chvil v roce, kdy máme v
uspěchané době čas se sejít a promluvit s
mnoha přáteli a známými, které nevídáme
celý rok. Proto využijte tento čas k tomu, abyste
udělali radost sobě a svému okolí.
Po Vánocích, na přelomu roku, většinou
hodnotíme a zamýšlíme se nad končícím rokem
a začínáme přemýšlet o roce nadcházejícím,
do kterého si skoro každý alespoň malé
předsevzetí dáme. Stejně tak i obec bilancuje
uplynulý rok a plánuje do roku nadcházejícího.
V tomto roce dále probíhala rekonstrukce
kulturní památky Kittelův dům, na kterou
čerpáme dotační prostředky z Evropské unie z
Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014–2020. Naším partnerem je město
Žitava, se kterým pořádáme i řadu workshopů
a setkání. Budeme rádi, když se i místní občané
zapojí do tohoto projektu, který má za cíl kromě
rekonstrukce Kittelova domu i rozvoj tzv.
Slowturismu, což je cestovní ruch zaměřený
na „pomalé“ poznávání místní přírody, kultury
a tradic. Projekt se blíží k cíli a pokud vše půjde
podle plánu, v červenci roku 2019 by měla být
stavba včetně vnitřního vybavení a expozic
dodělána a zpřístupněna veřejnosti.
Pokračovali jsme v opravě místních komunikací.
V roce 2018 byly celoplošně opraveny 3 km
komunikací, tentokrát především v centrální

části Pěnčína, dále v Huti, na Jistebsku a
na Bratříkově. Celkové náklady na údržby
pozemních komunikací přesáhly 7 000 000 Kč.
Na Huťském hřbitově byla opravena spodní
zeď. Finanční náklady kvůli založení základů
původních náhrobků byly vyšší, než bylo
původně plánováno, ale zeď je funkční a
doufáme, že vydrží minimálně takovou dobu,
jako původní. Na hřbitově v Huti byl dále
opraven kříž, stejně tak jako hřbitovní kříž na
Bratříkově.
Byly zahájeny rekonstrukce hasičských zbrojnic
na Jistebsku a na Bratříkově. Na Jistebsku stojí
hrubá stavba, která bude v následujících letech
dodělávána. Hasičárna na Bratříkově bude
dostavena v příštím roce.
V tomto roce byla získána dotace na přístavbu
Základní školy v Pěnčíně, protože stávající třídy
již nedokázaly pojmout velké množství žáků,
které v několika případech přesahuje i počet
30 dětí na jednu třídu. I přes problémy, které
realizace stavby přinesla, byla postavena hrubá
stavba po střechu. Příští rok o prázdninách by
měla být stavba dokončena.

Na příští rok počítáme s dalšími opravami
komunikací, i když v menším rozsahu než
letošní rok kvůli nutným výdajům na již
probíhající projekty, na které budeme čerpat
dotace. Rádi bychom také udělali průzkumný
vrt na zdroj vody pro koupaliště v Huti.
Vážení spoluobčané, dovolte nám závěrem
popřát příjemné prožití vánočních svátků a
do celého příštího roku vše nejlepší, ať se Vám
splní veškerá přání a dosáhnete stanovených
cílů. Buďte zdraví a taktéž k sobě vstřícní a
tolerantní.
Vše nejlepší přejeme našim hasičům, sokolům,
fotbalistům, myslivcům a všem zájmovým
organizacím a věříme v dobrou spolupráci.
Děkujeme spolupracovníkům a všem občanům,
kteří se podílejí na fungování.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

V příštím roce, jak již je uvedeno výše, budou
dokončeny dvě poměrně nákladné investice
a to přístavba školy a rekonstrukce Kittelova
domu. Dokončení Kittelova domu by mělo stát
nejvýše 14 000 000 Kč včetně všech souvisejících
činností a vybavení, z toho dotace bude činit
přibližně 12 000 000 Kč. Přístavba školy bude
v příštím roce stát téměř 10 500 000 a dotace
bude přesahovat 7 000 000 Kč. Dále se musí
vzniklé prostory vybavit, zde stále pracujeme
na získání dotací z IROP a doufáme, že budeme
úspěšní a našim žákům dokážeme nabídnout
moderní polyfunkční učebny jazyků a přírodních
věd.

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 ze 7. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 18.6.2018

Tísnová volání

97/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.

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

98/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje :

Zdravotní středisko Pěnčín

99/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.

Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková,
MUDr. Rudolf Šumaj,
Tel.: 483 397 026
MUDr. Jan Macko - zubní,
Tel.: 483 313 863

Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 974 480 300,
fax: +420 974 480 308
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

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

zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
Hanu Hornovou
p. Luďka Hlavatého
Ing. Tomáše Kotyzu

100/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 5/2018.
101/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-124008305/VB/1“ uzavřenou mezi obcí Pěnčín
IČ: 00262501 a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ:
24729035 za jednorázovou náhradu 1 000 Kč
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
102/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-124000488/VB/1“ uzavřenou mezi obcí Pěnčín
IČ: 00262501 a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ:
24729035 za jednorázovou náhradu 1 000 Kč
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
103/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
pronájmu ppč. 252/1 k.ú. Huť o výměře 4 188
m2.

Mateřská škola v Pěnčíně

104/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
bezúplatného převodu ppč. 252/2 a 252/3
k.ú. Huť ze Státního pozemkového úřadu do
majetku obce Pěnčín.

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

105/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části ppč. 768/8 a části ppč.768/16
k.ú. Alšovice.

Školní jídelna

106/2018 Zastupitelstvo obce nesouhlasí
se zbouráním autobusové čekárny na
Jistebsku.

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

107/2018 Zastupitelstvo obce navrhuje zahájit
jednání se spolumajiteli pozemku p. č. st.
394 k.ú. Jistebsko, zastoupenými JUDr. Josefem
Svobodou o prodeji autobusové čekárny.
108/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení pozemku p.č. 1447/2, stavby čerpací
stanice na st.p.č. 311 a vodního zdroje vše v
k.ú. Bratříkov.
109/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva financí ČR registraci
akce včetně podmínek registrace „Obec Pěnčín
– Přístavba ZŠ Pěnčín“, evidenční číslo akce:
298D213000133 a schvaluje vlastní finanční
(rozpočtové) prostředky pro financování
povinné výše spoluúčasti předmětné akce.
110/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby
ve výši 399 511 Kč s DPH, 330 175 Kč bez DPH
„Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť, Obec
Pěnčín“ mezi obcí Pěnčín a Karin Sýkorovou,
Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 03200094 a
pověřuje starostku k podpisu dodatku.

pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné a přenesené
působnosti obce v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) – GDPR.
112/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zřízení funkce pověřence pro ochranu osobních
údajů pro obec a příspěvkové organizace MŠ
a ZŠ Pěnčín, který plní povinnosti podle čl. 37
a 39 GDPR.
113/2018 Zastupitelstvo obce ukládá
jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby
při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování
osobních údajů obecním úřadem a při plnění
smluv, jejichž předmětem je zpracování
osobních údajů.
114/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
Organizační řád Obecního úřadu Pěnčín.
115/2018 Zastupitelstvo obce rozhodlo a
stanovuje pro volební období 2018 - 2022 počet
členů zastupitelstva na 15.
116/2018 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s
navrženým způsobem napojení přitlučením
kabelu na budovu čp. 169 Huť a dále vedením
ve výšce 6 m mezi objekty za účelem poskytnutí
nové přípojky pro č.e. 116 Huť.
117/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Prostějov a
konstatuje, že je dotační titul obce pro rok
2018 vyčerpán.
118/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost HZS Libereckého kraje a SH ČMS –
Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje
o příspěvek na Mistrovství ČR v požárním
sportu družstev HZS ČR a schvaluje dar ve
výši 5 000 Kč.
119/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu na poskytnutí služby při elektronické
aukci s cílem nalézt vhodného dodavatele
elektrické energie uzavřenou mezi Obcí Pěnčín
a ARCH consulting s.r.o., Praha 10, IČ: 28779479.
120/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
nabídku na schodišťovou sedačku v DPS
Pěnčín – Alšovice 63 a pověřuje starostku a
místostarostu k zajištění realizace.
121/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o bezpečnostní situaci – na teritoriu
Obvodního oddělení PČR Železný Brod.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

111/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 15.8.2018
122/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
123/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatele:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

Mgr. Ivana Matějčka
p. Jiřího Růžičku
p. Pavla Šourka
p. Luďka Hlavatého

124/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
125/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IP-12-4008306/VB/3“ mezi Obcí Pěnčín IČO
00262501 a ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035
za jednorázovou náhradu 1 000 Kč a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
126/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti č. j. OLP/3442/2017“ mezi
Libereckým krajem IČO 70891508 a Obcí Pěnčín
IČO 00262501 pro stavbu „Pěnčín – výstavba
chodníku podél silnice II/287“ za celkovou
úplatu 3 630 Kč s DPH (překop), 5 625,50 Kč s
DPH (uložení do vozovky a krajnice) a pověřuje

starostku k podpisu smlouvy.
127/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby
OLP/4187/2017“ mezi Libereckým krajem IČO
70891508 a Obcí Pěnčín IČO 00262501 pro akci
„Stavba chodníků v obci Dolní Černá Studnice,
k.ú.Jistebsko“ a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy
128/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu ppč.
252/1 k.ú. Huť mezi Obcí Pěnčín a manželi
XXX a XXX, XXX od 1.1.2019 do 31.12.2022 za
nájemné ve výši 1 Kč ročně a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
129/2018 Zastupitelstvo obce revokuje
usnesení č. 172/2017 ze dne 30.10.2017.
130/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ppč. 791/6 k.ú. Jistebsko o výměře 120 m2
manželům XXX za cenu 9 280 Kč a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.
131/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ppč. 791/3 k.ú. Jistebsko o výměře 200 m2 XXX
a XXX za cenu 15 466 Kč a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.

132/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
pronájmu pozemků ppč.261, 266 k.ú. Huť.
133/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Obec Pěnčín Přístavba ZŠ Pěnčín“ uchazeče MB Quality s.r.o.,
IČO 24247677, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha
8 za nabídkovou cenu 10 879 811 Kč bez DPH
a 13 164 571 Kč s DPH a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
134/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele
„Sdružených služeb dodávek elektrické
energie pro odběrná místa Obce Pěnčín a
její příspěvkové organizace“ uchazeče Amper
Market, a.s., IČO 241 28 376, Antala Staška
1076/33, Krč, 140 00 Praha 4 a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
135/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozsah
1 stránky pro každý kandidující subjekt v
předvolebním zpravodaji.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 19.9.2018
136/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
137/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Hanu Hornovou
p. Luďka Hlavatého
Mgr. Zdeňku Palovou

138/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
139/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního výboru obce.
140/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 6/2018.
141/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 7/2018.
142/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán
inventur na rok 2018“ s platností od 1.10.2018
do 31.1.2019.
143/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
navržené inventarizační komise dle přiložených
materiálů.
144/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení částí ppč. 793/2, 793/3 a 793/4 vše
k.ú. Jistebsko dle GP 553-2166/2018 do majetku
obce za účelem narovnání stavu v katastru
nemovitostí.
145/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
dopis XXX, který se týká zbourání čekárny na
st.p.č. 394 k.ú. Jistebsko. Usn. č. 106/2018 ze
dne 18.6.2018 zůstává zatím v platnosti.
146/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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na základě sdělení ze strany dodavatele MB
Quality s.r.o., IČO 24247677, Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 na akci „Obec Pěnčín - Přístavba
ZŠ Pěnčín“ odmítnutí podepsání smlouvy a
rozhodnutí starostky o vyloučení účastníka
zadávacího řízení dle § 124 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
147/2018 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.
133/2018 ze dne 15.8.2018 z důvodů odmítnutí
podepsání smlouvy ze strany dodavatele MB
Quality s.r.o., IČO 24247677, Pobřežní 249/46,
186 00 Praha 8 na akci „Obec Pěnčín - Přístavba
ZŠ Pěnčín“, a současně z důvodů rozhodnutí
starostky o vyloučení účastníka zadávacího
řízení dle § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
148/2018 Zastupitelstvo obce rozhodlo o
výběru dodavatele na akci „Obec Pěnčín Přístavba ZŠ Pěnčín“ a to společnosti DKK Stav
s.r.o., IČ: 27349187, se sídlem Cidlinská 920/4,
Liberec XV. Starý Harcov, za nabídkovou cenu
12.592.470 Kč bez DPH a 15.236.888 Kč včetně
DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
149/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na stavbu „Stavební
úpravy na ppč. 157/2 k.ú. Bratříkov – SDH
Bratříkov“ uchazeče Štryncl s.r.o., Alšovice 226,
IČ: 28744004 za nabídkovou cenu 1 114 885
Kč bez DPH, 1 349 011 Kč s DPH a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
150/2018 Zastupitelstvo obce rozhodlo o
výběru dodavatele KZS s.r.o., Jistebsko 23, IČ:
25472348 na akci „Zimní údržbu v obci Pěnčín
2018-2019“ za nabídkovou cenu 360 150 Kč bez

DPH, 435 782 Kč s DPH a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
151/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru dodavatele KZS s.r.o., Jistebsko 23, 468
21 Bratříkov, IČ: 25472348 na akci „Oprava
místních komunikací 11c, 14c, 14d1, obec
Pěnčín“ za nabídkovou cenu 558 389,26 Kč bez
DPH, 675 651 Kč s DPH a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
152/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost čtyřech občanů o opravu obecní cesty
ppč. 916 k.ú. Huť.
153/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
stížnost pana Pavla Hlobila.
154/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
zajištění právníka za účelem právního rozboru
ke sporným hranicím komunikace ppč. 874,
697/2, 697/1 a 698 k.ú. Huť.
155/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost SMSČR o zapojení se do veřejné sbírky
SMS ČR na obec Prameny.
156/2018 Zastupitelstvo obce neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku do veřejné
sbírky pořádané Sdružením místních
samospráv České republiky za účelem pomoci
obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje
dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pěnčín
ze dne 5. 11. 2018
157/2017 Zastupitelstvo obce na svém
ustavujícím zasedání v souladu s § 69, odst.
1., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění vzalo na vědomí zprávu
o výsledku voleb a ověřilo platnost volby členů
obecního zastupitelstva.
158/2018 Zastupitelstvo obce po projednání
rozhodlo, že Mgr. Ivan Matějček bude předsedat
ustavujícímu zasedání Zastupitelstva obce
Pěnčín do zvolení starosty obce.

165/2018 Zastupitelstvo obce ve smyslu ust.
§ 84, odst. 2, písmene k), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
určuje funkci starosty obce jako uvolněnou.

173/2018 Zastupitelstvo obce v souladu s §
84 odst. 2, písmene m), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
tajnou volbou

166/2018 Zastupitelstvo obce ve smyslu ust. §
84, odst. 2, písmene k), zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, určuje
funkci místostarosty obce jako uvolněnou.

volí za člena rady obce Pěnčín Ing. Karla Zasche,

159/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:

167/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje volbu
starosty a místostarosty a dalších členů rady
tajnou volbou.

zapisovatelku:
ověřovatele:
		

168/2018 Zastupitelstvo obce ustanovuje
volební komisi ve složení Mgr. Miluše Halamová,
Šárka Tvrdíková, Ing. Karel Zasche.

p. Petru Nikodýmovou
p. Richarda Hübela
p. Pavla Šourka

160/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí,
že z 15 členů zastupitelstva obce složilo slib
celkem 15 členů ZO, v souladu s ust. § 69, odst.
2 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
161/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
program ustavujícího zasedání.
162/2018 astupitelstvo obce po projednání
potvrzuje Jednací řád Zastupitelstva obce
Pěnčín schválený dne 22. 2. 2016.

169/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu
volebního řádu tak, aby jména kandidátů byla
napsána strojově na počítači. Usnesení č.
169/2018 nebylo přijato.
170/2018 Zastupitelstvo obce v souladu s §
84 odst. 2, písmene m), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
tajnou volbou volí starostu Obce Pěnčín Mgr.
Ivana Matějčka.

163/2018 Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje volební řád ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce s volbou členů rady
společně.

171/2018 Zastupitelstvo obce v souladu s §
84 odst. 2, písmene m), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
tajnou volbou volí místostarostu Obce Pěnčín
p. Michala Bernata.

164/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení
jednoho místostarosty.

172/2018 Zastupitelstvo obce stanovuje
pětičlennou radu Obce Pěnčín.

volí za člena rady obce Pěnčín p. Richarda Hübela,
volí za člena rady obce Pěnčín Ing. Tomáše Kotyzu.

174/2018 Zastupitelstvo obce zřizuje finanční
výbor a kontrolní výbor v souladu s § 84 odst.
2, písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění. Finanční výbor
bude mít pět členů a kontrolní výbor bude mít
pět členů.
175/2018 Zastupitelstvo obce volí v souladu
s § 84 odst. 2, písmeno l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
předsedou finančního výboru Ing. Tomáše
Kotyzu a za členy finančního výboru p. Jaroslava
Strnada, Ing. Jana Matějčka, p. Pavla Šourka a
p. Vladimíru Paldusovou.
176/2018 Zastupitelstvo obce volí v souladu
s § 84 odst. 2, písmeno l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
předsedou kontrolního výboru p. Milana
Špiku a za členy kontrolního výboru p. Šárku
Tvrdíkovou, p. Aleše Dubského, p. Hanu
Peškovou a Mgr. Zdeňku Palovou.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 26.11.2018
177/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s
pořizováním audiozáznamu ze zasedání
zastupitelstva, který bude sloužit pro vyhotovení
zápisu.
178/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání s doplněným
bodem č. 8 – Ceník svozu komunálního odpadu
179/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
Mgr. Miluši Halamovou
p. Šárku Tvrdíkovou
Mgr. Zdeňku Palovou

180/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
181/2018 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva
za výkon funkce:
radního ve výši 4 000 Kč měsíčně
předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1 600 Kč měsíčně
členy výboru zastupitelstva
ve výši 1 300 Kč měsíčně
zastupitele ve výši 800 Kč měsíčně
4
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Odměna bude poskytována ode dne 1. 12.
2018.
182/2018 Zastupitelstvo obce v souladu s §
77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
183/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje v
souladu s § 84, odst. 2, písm. o), s odkazem na §
80, odst. 1, písmeno d) a e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), příspěvek na
stravování a na penzijní připojištění se státním
příspěvkem uvolněným členům zastupitelstva
obce v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2011 o
sociálním fondu.
184/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje v
souladu s § 81a, odst. 6, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), poskytnutí náhrady
za 8 dní nevyčerpané letošní dovolené p. ***.
185/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 8/2018.
186/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 9/2018.

187/2018 Zastupitelstvo obce pověřuje v
souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, radu obce k provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
a) Provádět rozpočtová opatření v průběhu
roku v případě transferů od mezinárodních,
ústředních a územních orgánů, kde je přesně
stanoven účel a příjemce dotace,
b) Provádět nutné změny mezi paragrafy
schváleného rozpočtu, které nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje
se celkový rozpočet výdajů) do výše 500 000,-Kč,
c) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na
zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod,
dále kdy včasné povedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizace mohou výrazně
překročit rizika z neoprávněné úhrady;
d) Do výše 1 000 000 Kč úhrady pokut, penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
188/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
Pravidla pro hospodaření obce Pěnčín v období
rozpočtového provizoria, která jsou přílohou
tohoto usnesení.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

189/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
částí pozemků p. č. 768/8 o výměře 38 m2 a
768/16 o výměře 72 m2 (nově dle GP č. 5692224/2018 pozemek p. č. 768/18) všechny v k.ú.
Alšovice paní ***, trvale bytem ***, za cenu
250 Kč/m2, s odkazem na znalecký posudek č.
9589-69-2017, a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
190/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p. č. 1120 o výměře 422 m2
(nově dle GP č. 559-2220/2018 pozemek p. č.
1120/2) v k.ú. Jistebsko ***, trvale bytem ***
za cenu 339 Kč/m2, dle znaleckého posudku
č. 03876 – 0032/2017, a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
191/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části pozemku p. č. 591/1 o výměře 95 m2
(nově dle GP č. 564-31/2018 pozemek p. č.
591/3) v k.ú. Alšovice *** a ***, oba trvale
bytem ***, za celkovou cenu 7 640 Kč, dle
znaleckého posudku č. 03971-0127/2018, a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
192/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení části pozemku p. č. 793/2 o výměře
61 m2 (nově dle GP č. 553-2166/2018 pozemek
p. č. 793/8) v k.ú. Jistebsko ze *** a ***, oba
trvale bytem ***, za celkovou cenu 5 520,50 Kč,
dle znaleckého posudku č. 03947-0103/2018, a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
193/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení části pozemku p. č. 793/3 o výměře

43 m2 (nově dle GP č. 553-2166/2018 pozemek
p. č. 793/6) v k.ú. Jistebsko ze *** a ***, oba
trvale bytem ***, za celkovou cenu 3 891,50 Kč,
dle znaleckého posudku č. 03947-0103/2018,
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
194/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení části pozemku p. č. 793/4 o výměře
44 m2 (nově dle GP č. 553-2166/2018 pozemek
p. č. 793/7) v k.ú. Jistebsko od ***, trvale bytem
***, za celkovou cenu 3 982 Kč, dle znaleckého
posudku č. 03947-0103/2018, a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
195/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost o prodej pozemku p. č. 864/1 k.ú. Huť
a nesouhlasí s ní z důvodu zániku napojení
sousedních nemovitostí na pozemky ve
vlastnictví obce.
196/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení pozemku st. p. č. 394 k.ú. Jistebsko.
197/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní
smlouvu mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, a
Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ
49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, na vodní dílo „Pěnčín, Jistebsko,p.p.č.
775/5 - vodovod“, číslo stavby JN 024 018, a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
198/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
zpracování projektové dokumentace
Autobusový záliv Huť - varianta B vypracované
v listopadu 2018 společností APC silnice s.r.o.

199/2018 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. 2019.
200/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu
platnou od 1. 1. 2019 ke smlouvě č. 20242101
o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu ze dne 27.11.2000.
201/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o
poplatku za komunální odpad“ s účinností od
1. 1. 2019.

202/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr.
Ivana Matějčka, starostu obce, jako určeného
zastupitele pro jednání s pořizovatelem
územního plánu v souladu § 6 odst. 5 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
203/2018 Zastupitelstvo obce neschvaluje
opravu opěrné zdi na p. p. č. 620/1 k.ú. Alšovice.
204/2018 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s
dopisem Ing. Pavla Hlobila a bere ho na vědomí
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Svoz odpadů CENÍK 2019
velikost nádoby
80l
80l V

četnost

1 svoz

cena/rok

1x1T

44

2 300 Kč

1x1T

42

2 180 Kč

80l

1x14D

60

1 550 Kč

80l V

1x14D

55

1 430 Kč

80l

kombi

49

1 930 Kč

80l V

kombi

46

1 810 Kč

1x1T

53

2 700 Kč

110/120l

1x1T

49

2 570 Kč

110/120l

110/120l V

1x14D

70

1 830 Kč

110/120l V

1x14D

65

1 700 Kč

110/120l

kombi

58

2 270 Kč

110/120l V

kombi

55

2 140 Kč

240l

1x1T

102

5 280 Kč

240l V

1x1T

97

5 050 Kč

240l

1x14D

138

3 580 Kč

240l V

1x14D

129

3 350 Kč

240l

kombi

114

4 430 Kč

240l V

kombi

108

4 200 Kč

660l

1x14D

368

9 560 Kč

1x1T

405

21 060 Kč

1100l
Pytel 60l

35 Kč

Pytel 110l

70 Kč

Poplatek za osobu
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

E mma S o d om k o v á - 5 l e t

Od prosince tohoto roku
je Obec distribuční místo
týdeníku 5+2, který si občané
mohou bezplatně vyzvednout
v úřední dny na OÚ Pěnčín.

600 Kč
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5

Výsledky obecních voleb 2019
pro Obec Pěnčín

Složení zastupitelstva
Mgr. Ivan Matějček
uvolněný starosta

Michal Bernat

Umístění volebních stran:

uvolněný místostarosta

1

Mladí pro obec Pěnčín

3 599 hlasů

32,50 %

2

Nezáv. kandidáti Obce Pěnčín

3 197 hlasů

28,87 %

3

Za spol. a trvalý rozvoj obce

2 296 hlasů

20,74 %

Mgr. Miluše Halamová

4

Občanská demokratická strana

1 981 hlasů

17,89 %

neuvolněný člen ZO

strana

č.

neuvolněný člen ZO, člen kontrolního výboru

Richard Hübel
neuvolněný člen ZO, radní

Umístění kandidátů volebních stran:
č.

Aleš Dubský

Ing. Tomáš Kotyza

kandidát

věk

strana

příslušnost

hlasů

procent

neuvolněný člen ZO, radní, předseda finančního
výboru

1 Mladí pro obec Pěnčín

1

Matějček Ivan Mgr.

32

NK

BEZPP

428

11,89

1 Mladí pro obec Pěnčín

2

Palová Zdeňka Mgr.

39

NK

BEZPP

388

10,78

1 Mladí pro obec Pěnčín

6

Halamová Miluše Mgr.

63

NK

BEZPP

335

9,30

1 Mladí pro obec Pěnčín

3

Kotyza Tomáš Ing.

33

NK

BEZPP

258

7,16

1 Mladí pro obec Pěnčín

4

Matějček Jan Ing.

30

NK

BEZPP

251

6,97

Šourek Pavel

43

NK

BEZPP

347

10,85

Hana Pešková

2 Nezáv. kandidáti Obce Pěnčín 10 Pešková Hana

48

NK

BEZPP

340

10,63

neuvolněný člen ZO, členka kontrolního výboru

2 Nezáv. kandidáti Obce Pěnčín 4

Bernat Michal

38

NK

BEZPP

325

10,16

Jaroslav Strnad

2 Nezáv. kandidáti Obce Pěnčín 6

Paldusová Vladimíra

60

NK

BEZPP

285

8,91

3 Občanská demokratická strana 8

Zasche Karel Ing.

57 ODS

BEZPP

230

11,61

3 Občanská demokratická strana 2

Hübel Richard

52 ODS

ODS

219

11,05

3 Občanská demokratická strana 4

Strnad Jaroslav

52 ODS

ODS

170

8,58

4 Za spol. a trvalý rozvoj obce

2

Dubský Aleš

45

NK

BEZPP

256

11,14

4 Za spol. a trvalý rozvoj obce

9

Tvrdíková Šárka

46

NK

BEZPP

202

8,79

Ing. Karel Zasche

4 Za spol. a trvalý rozvoj obce

1

Špika Milan

55

NK

BEZPP

196

8,53

neuvolněný člen ZO, radní

2 Nezáv. kandidáti Obce Pěnčín 5

Ing. Jan Matějček
neuvolněný člen ZO, člen finančního výboru

Vladimíra Paldusová
neuvolněný člen ZO, členka finančního výboru

Mgr. Zdeňka Palová
neuvolněný člen ZO, členka kontrolního výboru

neuvolněný člen ZO, člen finančního výboru

Pavel Šourek
neuvolněný člen ZO, člen finančního výboru

Milan Špika
neuvolněný člen ZO, předseda kontrolního výboru

Šárka Tvrdíková
neuvolněný člen ZO, členka kontrolního výboru

volejte
pište

605 585 260
info @4pix.cz

Alšovice 136, 468 21
velkoformátový, digitální a ofsetový Tisk

grafické návrhy

výroba reklamy

Sdruž e ní n e z áv i s lýc h k a nd i d átů

snk - mop Mladí pro Obec Pěnčín
PO D Ě KO VÁNÍ V OLIČ Ů M
Děkujeme všem našim voličům, kteří se dostavili k volbám a podpořili naše sdružení. Poprvé jsme kandidovali do zastupitelstva obce Pěnčín
v roce 2010, tehdy jsme získali jeden mandát. Nyní jsme získali pět mandátů a post starosty, stali jsme se tak vítězi voleb a nejsilnějším
uskupením v zastupitelstvu obce pro následující čtyři roky. Tohoto úspěchu si nesmírně vážíme a bereme ho jako odměnu za výsledky
naší práce pro Pěnčín za uplynulá dvě volební období. Po celé následující volební období se budeme snažit prosazovat náš volební program
a pracovat tak, abychom Vaši důvěru neztratili. Věříme, že Vás opět nezklameme. Přejeme Vám krásné a klidné prožití Vánoc a mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2019.
Za Mladé pro obec Pěnčín Ing. Tomáš Kotyza, Mgr. Ivan Matějček
6

P R O S I N E C 2 018

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Podařilo se na Pěnčíně
1 Slow tourism v Euroregionu Nisa, v rámci
projektu je prováděna i obnova Kittelova
domu, kterou provádí společnost DKK Stav
s.r.o., v roce 2018 náklady na obnovu činily
5.731.222,00Kč, spolufinancování z Evropského
fondu pro regionální rozvoj činí 4.845.000,00
Kč a ze státního rozpočtu České republiky
285.000,00 Kč.
2 První etapa přístavby Hasičské zbrojnice
Jistebsko Na přístavbě budovy, kterou provádí
DKK Stav s.r.o. byla provedena hrubá stavba
včetně bouracích prací, základů a střešního
pláště.

První etapa vyšla na 2 335 826 Kč s DPH, Dotace
z Krajského úřadu činila 500.000,00 Kč.
Byly zahájeny stavební úpravy na budově HZ
Bratříkov, kterou provádí Štryncl s.r.o.
Předpokládané náklady jsou 1.349. 011,00
Kč s DPH
Projekt Nákup ochranných prostředků PO
- v roce 2018 pro jednotku JPO III Pěnčín-Huť
byly pořízeny 3 ks zásahových obleků a přileb
pro nové členy, pro ně je pořizováno 5 párů bot
a 5 párů rukavic. Dále jako obnova zastaralých
a nefunkčních osobních svítilen se pořizují 4
nové svítilny. Pro JPO V Pěnčín-Bratříkov se
jednalo o doplnění jednoho kompletu obleku,
který jednotce chybí a dvou osobních svítilen.
Projekt zlepšil ochranu členů jednotek. Celkové
náklady vyšli na 194 409,00 Kč s DPH, dotace z
Dotačního programu Libereckého kraje činila
116 641,00 Kč.
V roce 2018 bylo pro JSDHO Pěnčín Bratříkov, která je předurčená pro plnění úkolů
na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva,
zakoupeno 6 ks výstražných vest s logem
CO, megafon, kufr s nástroji, sekeromotyka,
elektrocentrála, pivní set a přívěsný vozík.
Celkové náklady projektu byly 93 420 Kč, z
toho dotace z Dotačního programu Libereckého
kraje činila 58 307 Kč.

Dále bylo pro JSDHO Pěnčín - Bratříkov
pořízeno vybavení - páteřní deska, záchranářský
batoh, holiny prsačky a 3 ks vysílaček.
Dále byla pro JSDHO Pěnčín - Huť pořízena
tlaková láhev a vysokotlaký ventil, hliníkový
žebřík, osvětlovací systém a páteřní rám.
Celkové náklady projektu činily 152 757 Kč, z
toho dotace z Dotačního programu Libereckého
kraje činila 88 003 Kč.
Vodovod Pěnčín, Jistebsko – propojení
vodovodních řadů na ppč. 775/3 a 775/5 v
hodnotě 543 693,36 Kč a stavbu prováděla
firma ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol.
s r.o.
3 Celoplošné opravy místních komunikací
byly provedeny na komunikacích „od hlavní
silnice u Dřevěnky“ na Pěnčíně k „vile“ na
Jistebsku, u základní a mateřské školy a od
Pěnčína ke Kříži v Alšovicích, Celkové náklady
na celoplošné opravy komunikací činily 6

375 600,00 Kč. Stavbu prováděla společnost
STRABAG a.s.
Dále byly opraveny místní komunikace
firmou KZS s.r.o. v hodnotě 675 651,00 Kč s
DPH. Jednalo se o menší opravy komunikací v
Alšovicích, Jistebsku a Huti.
4 Přístavba Základní školy v Pěnčíně, zahájili
jsme přístavbu Základní školy o celkových
nákladech 15 236 888,00 Kč. V letošním roce
bylo proinvestováno 5.275.394,00 Kč. Dotace
činila 3.433.000,00 Kč a stavbu provádí DKK
Stav s.r.o.
5 Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť,
obec Pěnčín, v celkové výši 2 153 822,00 Kč s
DPH a dotace SZIF činila 700.000,00 Kč. Stavbu
prováděla firma Karin Sýkorová z Rychnova u
Jablonce nad Nisou.
6
Oprava hřbitovních křížů v Huti a
Bratříkově v celkové výši nákladů 223.530,00
Kč s DPH, které provedl Ivan Kunetka.
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Poděkování Nezávislých kandidátů Obce Pěnčín
Vážení občané, tímto Vám děkujeme za Vaši podporu při letošních volbách do zastupitelstva obce.
S 3 197 hlasy jsme se umístili na 2 místě. Naše sdružení má v 15 členném zastupitelstvu 4 zástupce:
Hanku Peškovou, Pavla Šourka, Michala Bernata a Vladimíru Paldusovou.
Michal Bernat se stal místostarostou obce, Pavel Šourek a Vladimíra Paldusová členy Finančního výboru a Hana Pešková členkou
kontrolního výboru.

Kittelův dům v roce 2018

Opravy Kittelova domu stále probíhají, a to již
třetím rokem, v rámci projektu Slow tourism
v Euroregionu Nisa. Myšlenky pomalého
„slow“ cestování vznikly v zemi, kde se zase
až tolik nespěchá, v Itálii. Díky dlouhodobé
spolupráci našeho projektového partnera –
města Žitavy s italskou Pistoí bylo mnoho z
tohoto turistického trendu přeneseno do Žitavy,
ale i do partnerského Pěnčína. Základním
trendem je využívání místních zdrojů a
zapojování místní ekonomiky do turistického
ruchu. Trendem je dnes kulinářství a místní a
krajové speciality a výrobky. Proto jezdíme a
propagujeme náš projekt po světě. Letos jsme
tak byli díky našemu projektu a jeho partnerům
vedle Žitavy, Berensteinu/Vejprtech a dalších
místech právě v Pistoi a nutno říci, že Kittelovská
tématika se vedle žitavského piva, uzenin a sýrů
neztratila. Vrcholnou akcí ale byla Kittelova
pouť sv. Josefa na Krásné, která je ukázkovou
akcí, jak by měl moderní „slow“ turistický ruch
vypadat. Díky přízni návštěvníků i místních
spolupracujících organizátorů či řemeslníků
měla neopakovatelnou atmosféru.
Během roku 2018 byl také dokončen
propagační film, Vedle brožur, výstavy a letáků
hrají významné místo v propagaci Kittelova
domu i drobné propagační předměty jako
jsou keramické hrnky s motivem Kittelova
domu. Hrnek byl vyroben na rozdíl od většiny
podobných výrobků v Čechách a nezapře
historický tradiční tvar, se kterým se dnes
při záplavě dovozové keramiky setkáváme již
pouze zřídka. Co si do něho příchozí naleje,
zda cenný krásenský poklad, čirou vodu z
některého z místních pramenišť či nějaký
místem inspirovaný nápoj, bude již věc jeho
příštího majitele. Podobné to bude i s Kittelem
8
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inspirovanou zámečnickou mastí, která se
vlastně rozšířila víceméně šťastnou náhodou
způsobenou místním zámečníkem a žitavským
katem.
To vše by ale bylo zbytečné povídat a
připravovat, pokud bychom nepostoupili dále
při rekonstrukci samotného Kittelova domu.
Dům je nyní místo dřevomorky, která se dříve
vyskytovala téměř všude, protkán moderními
technologickými záležitostmi, na které si
naše zhýčkaná doba potrpí. Voda je tak místo
jediného přívodu ve sklepě nyní rozvedena do
všech pater na řadu umístění. K tomu přibyly
odpady, postupně vznikají nové moderní
vícesložkové komíny, aby doplnily ty původní
průlezné, které nyní mohou sloužit již pouze
pro případné zájemce o létání v kittelově plášti,
pokud tedy někdo konečně najde tajemnou
formuli, která je nutná k odstartování s pláštěm.
Příliš velký provoz ve stávajících komínech se
proto již nečeká, spíš se stanou spolu s celým
domem turistickou atrakcí, neboť ve většině
obytných budov již původní rozměrné průlezné
komíny zanikly.
Po několika letech doznal změnu podoby i
vnějšek Kittelova domu. Nově byly vyspárovány
mezery mezi trámy roubení, a to tradiční
hliněnou mazaninou s konopnou koudelí.
(Koudel je zpracovávána z v Čechách tradičního
konopí setého). Hliněná vymazávka byla
zpevněna a natřena lehce tónovaným tradičním
vápenným nátěrem. Aby se zvýšila stálost vápna,
bylo použito vápno modelované moderními
příměsemi na bázi organokřemičitanů, které
nátěru zachovají tradiční vzhled a pružnost,
ale zároveň i prospěšnou difuzní otevřenost,
neboli paropropustnost a trvanlivost.

Do příštích měsíců nám tak zbývá instalovat
vybraná kachlová kamna, dokončit repasi,
neboli opravy či restaurování původních
dveřních výplní, vnitřní vrchní podlahy, dokončit
terénní úpravy včetně výsadby Kittelovy bylinné
zahrádky a instalovat výstavní mobiliář a
vybavení. Do domu by se měly přesunout
také sbírky Kittelova muzea, zapůjčené díky
spolupráci s firmou Kitl. Půjde-li vše pode plánu,
dům by měl být otevřen v červenci 2019.
Dům je rekonstruován v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Sn-Cz, ze kterého je
záchrana Kittelova domu spolufinancována.
Společným úsilím partnerů a vlastně i
podmínkou dotace je samozřejmě fakt
celospolečenského užitku a prospěšnosti celé
akce pro občany regionu a obou obcí, tedy
Žitavy a Pěnčína. Program je určen pro rozvoj
příhraničních regionů a pro to, aby přinesl
užitek a rozvoj přímo do místa realizace pro
místní obyvatele. Jak se tento důležitý moment
projektu podaří naplňovat je také na místních,
jak dokáží Kittelův dům vzít za své. Jde o to, aby
památka pouze nezatěžovala veřejné rozpočty,
ale aby je svojí autenticitou a turistickou
přitažlivostí dokázala i zpět naplňovat. Proto
se již nyní věnujeme propagaci Kittelova domu.
V roce 2018 jsme s propagačními předměty
navštívili krom jiných míst i toskánskou Pistoiu.
Pokud by se nám podařilo přinést něco z čilého
ruchu tohoto kraje při zachování všech našich
místních půvabů a předností k nám do Pěnčína
a na Krásnou, není se třeba bát budoucnosti
tohoto krásného koutu země.
Mgr. Jan Sedlák,
manažer projektu „Slow tourism
v Euroregionu Nisa - Spojení kultury s přírodou“

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Spolupráce ZŠ, MŠ a obce Pěnčín
na vánočním programu
Perníčky, dílničky a rozsvěcení vánočního
stromečku. Tak by se dal ve zkratce popsat
společný program základní školy, mateřské
školy a obce Pěnčín, který proběhl v pátek 30.
11. 2018 při příležitosti nadcházejícího adventu.
Program odstartovaly vánoční dílničky na
základní škole. V průběhu celého odpoledne
měli rodiče s dětmi možnost vyrobit si ve
škole nejrůznější vánoční dekorace. Třídy se
proměnily ve vánoční dílničky a do lavic zasedli
výjimečně společně s žáky i jejich rodiče. Kromě
různorodého tvoření ozdob a dekorací nabízely
dílničky zároveň prostor pro setkání rodičů,
učitelů a přátel školy. Školní kuchyňka se na
chvíli proměnila v kavárničku, a tak si mohli
návštěvníci ke společnému setkávání dopřát
i drobné pochutiny.
Doprovodnou akcí v rámci programu základní
školy byla rodinná soutěž ve zdobení tradičních
perníčků. Účast byla hojná. Ve škole se sešlo
přes 30 soutěžních výrobků a bylo tedy
skutečně z čeho vybírat. Hodnocení soutěže

Rozsvěcení stromečku na Pěnčíně

bylo na účastnících akce. Každý návštěvník
mohl v tělocvičně hlasovat pro jeden výrobek.
A že to nebylo lehké rozhodování! Nejvíce hlasů
nakonec získala velká chaloupka, kterou do
školy přinesla paní Pulíčková. Druhé místo
obsadil krásný svícen od paní Fidlerové.
Jako třetí se umístili skřítci paní Beldové.
Gratulujeme! Všem ostatním děkujeme za
účast v soutěži; krásných nápadů a výrobků
se sešlo opravdu mnoho.
Vyvrcholením programu bylo večerní rozsvěcení
vánočního stromu u fotbalového hřiště. V
mrazivém počasí diváci viděli vystoupení dětí z
MŠ i ZŠ a celým programem provázel přítomné
starosta obce. Samozřejmě že nechybělo
občerstvení a děti domů odcházely s drobnými
dárečky.
Poděkování patří všem, kteří se spolupodíleli
na zajištění tohoto programu.
Mgr. Martin Zicháček

Zprávičky
z naší
školičky :)
Milí čtenáři, jsem ráda, že mám tu možnost
napsat vám pár řádků o dění v naší mateřské
školce. Letos navštěvuje školku 74 dětí, máme
zde již tradičně tři třídy: „Berušky“ (nejmladší
dětičky), „Mravenečky“ (prostřední děti) a
„Pavoučky (předškoláci).

Přiblížil se nám opět čas adventu a s ním i
tradice rozsvěcení vánočních stromečků. Na
Pěnčíně jsme se sešli v pátek 30. prosince 2018.
V letošním roce jsme se rozhodli spojit program
se základní a mateřskou školou. V prostorách
ZŠ proběhly dílničky na výrobu vánočních
ozdob, které děti za malou odměnu umístily
na obecní strom. Zároveň byla vyhlášena soutěž
ve zdobení perníčků. Paní učitelky z mateřské
školy se svými dětmi nám zazpívaly koledy.

Děti ze základní školy měli hudební vystoupení
na flétničky.
Celou akci jsme přesunuli k fotbalovému hřišti,
kde bylo od fotbalistů připravené zázemí a
občerstvení.
Chceme moc poděkovat pěnčínským
fotbalistům a základní a mateřské škole za
skvělou spolupráci.

facebook.com/leteckyvylet

@LeteckýVýlet

tomas@leteckyvylet.cz
+420 605 585 260

Děti se vzdělávají podle připraveného ŠVP
PV (školní vzdělávací program předškolního
vzdělávání) : „Objevujeme svět pro život.“ O vaše
děti se stará celkem 16 zaměstnanců, kteří se
snaží, aby byli všichni v naší školce spokojení.
Od začátku letošního školního roku jsme již
připravili ve školce různé akce, kterými se
snažíme zpestřit každodenní činnosti dětí
a jejich rodičů. Mezi ně rozhodně patří náš
povedený strašidelný podzimní podvečer,
hasičské cvičení připravené ve spolupráci
s hasičskými sbory z Jablonce nad Nisou a
okolí, výlet do centra Babylon v Liberci, různá
divadelní představení, dílničky a setkání s rodiči
našich dětí a spolupráce s místní ZŠ. Věříme, že
naše akce se dětem i jejich rodičům líbí a dovolí
nahlédnout do naší práce i širší veřejnosti.
Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat
všem svým zaměstnancům za jejich obětavou
práci, nadšení i ochotu dělat něco navíc, než
jim velí jejich pracovní náplně. Co ještě dodat?
Snad bych jen ráda jménem svým, svých
zaměstnanců i všech našich dětiček popřála
všem klidné a pohodové vánoční svátky a
úspěšný příští rok 2019.
Hana Pešková
ředitelka MŠ
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Stoleté
výročí
V letošním roce si celá země připomíná založení
samostatného státu. Sté narozeniny naší milé
a krásné země jsme v obci oslavili ve dnech
27. a 28. října.
V sobotu probíhala slavnost nejprve na
Bratříkově, kde se sešli členové Sokola Alšovice
a Bratříkov společně s SDH a položili věnec
u pomníku prvního prezidenta Tomáše G.
Masaryka. U Sokolovny v Bratříkově zasadili
na památku Sokolskou lípu. Za doprovodu
dechové hudby Broďanka se průvod vydal
do Alšovic, kde byl položen věnec u pomníku
padlých v I. světové válce a děti zde zapálily
deset svíček – za každých deset let trvání
samostatné republiky jednu. U pomníku
zazpíval pěvecký sbor z Huntířova a účastníci
se přesunuli k sokolovně, kde byla vysazena
pamětní lípa. Program pokračoval v sokolovně
předvedením sletových skladeb, jak je nacvičili
členové Sokola Alšovice. Tato část programu
sklidila zasloužené uznání všech návštěvníků.
Po odpoledním programu byla na večer
připravena taneční zábava.
V neděli probíhaly společné oslavy vzniku
republiky v Huti, na Krásné a na Jistebsku. I v
těchto částech obce byla vysazena lípa, v Huti
nad hřbitovem a na Krásné u kostela. Z Krásné a
z Huti se účastníci za vydatného deště přesunuli
vláčkem do sokolovny na Jistebsku, kde se sešli
u společného oběda. Získali na památku odznak
se státním znakem a s letopočty 1918 – 2018.
Na této oslavě byli přítomni i hosté z Polska,
obec Gromadka – z hasičského sboru Róžiniec,
kteří všem poblahopřáli k tak významnému
svátku všech občanů. V první polovině oslav
zahrála dechová hudba Broďanka a odpoledne
skupina Sousedi. Na organizaci a zajištění
těchto oslav se společně podílely spolky SDH
Jistebsko, SDH Huť, Sokol Jistebsko, Sokol Huť
a Spolek Huť pro život.
A ještě něco o lípě: lípa je náš národní strom,
je jedním ze symbolů naší státnosti, vedle
korunovačních klenotů, vlajky a státního znaku.
Už v dávných dobách lidé věřili v její čarovnou
moc, v léčivé vlastnosti a ochranu. Lípu sázeli při
narození dítěte, na ochranu před zlými silami
a později při významných událostech. I dnes
máme v naší zemi mnoho dlouhověkých lip,
některé jsou pojmenované a váže se k nim často
nějaká pověst. Lípa je strom krásný, přívětivý
svým stínem, krásně voní v květu, který má
léčivé účinky a poskytuje bohatou pastvu
včelám. Kolik řezbářů už vykouzlilo svá díla z
lipového dřeva, kterému se říká svaté – lignum
sanctum. Lipový list ve tvaru srdce připomíná
srdečnost, upřímnost, pomoc a ochranu. Lípa
posiluje vědomí občanů o příslušnosti k hrdému
a mírumilovnému národu v srdci Evropy. Věřme,
že i lípy, které jsme ke stému výročí vysadili,
budou prospívat, stanou se dlouhověkými a
budou stále i našim potomkům připomínat,
čím vším byl samostatný stát vykoupen, kolik
hladu, bídy a utrpení v poválečných letech při
zrodu republiky museli lidé přestát.
Marie Halodová
10
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Ochuzené vánoce
Letošní rekordně suché a horké léto ovlivnilo
vedle mnoha plodin i úrodu vysockého zelí.
Mnozí je známe, ty krásné červeno-fialové
špičaté hlavy a což teprve kysané. Právem by
mu náležela ochranná známka, jakou mají např.
Znojemské okurky.

Již před více než padesáti lety jsme si pro zelí
jezdili do Roprachtic k panu Holubcovi. Bydlel
pod hlavní silnicí směrem na Jilemnici - nejprve
stodůlka a potom kouzelná chaloupka. Koncem
listopadu už byla stodůlka plná těch krásných
hlav. Přivezli jsme náš kameninový zelák k
naložení a vykvašení a odvezli si pár hlávek.
Pro plný zelák jsme si jezdili před Vánocemi.
Poseděli jsme v seknici, ve které bylo všechno.

Dvě postele, kanape, jídelní stůl a čtyři židle,
kredenc, stojan s umyvadlem, stojan s pedálkem
a mísou na špejchání rokailu (nejméně na osm
jehel), kamna a pracovní stůl se zasouvacím
dřezem (špinavé nádobí se tam krásně schovalo
a nepřekáželo na stole). Jednou paní Holubcová
něco kuchtila u kamen, tak jsem se zeptala:
„Paní Holubcová, copak vaříte?“ „Ale, jenom
drobečky“. Nechala jsem se poučit a drobečky
se staly častým a vítaným jídlem na našem
stole. A co jsou to drobečky? Den předem ve
slupce vařené brambory se nastrouhají jako na
bramborové knedlíky, trochu posolí, posype se
to hrubou moukou a udělá se jakési sypání. Na
velké pánvi se rozpálí sádlo, sypání se na ně
nasype, promíchává a když je pěkně růžové,
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

přidají se rozkvedlaná vajíčka a vše se také
promíchá a propeče. K tomu to kyselé zelí a
když není, tak podmáslí. Ňam. Vraceli jsme se již
za tmy. Ve Vysokém pod kostelem - na tehdejší
dobu vzácně - stál rozsvícený vánoční strom a
ve stráni nad Sklenařicemi svítila okénka chalup
jako v pohádce. A nad Kokrháčem (Kotlem)
svítily hvězdy, nezastíněné blikajícími závěsy
a ozdobami.
Když se pan Holubec odebral pěstovat zelí k
Pánu Bodu, nalezli jsme rovnocennou náhradu
v panu Malíkovi. Také z Roprachtic. Jezdil jako
řidič autobusu ČSAD linky Jilemnice - Jablonec
nad Nisou přes Huť, a to už nám stačilo dojít
na Stanovsko k autobusu. Pan Malík zelaří
dodnes a má už zaučené následovníky - dceru
s rodinou.
V časopise Krkonoše-Jizerské hory byl otištěn
obšírný článek o „Zelařích zpod Vysokého“ a
snad vás trochu potěší vyprávění pana Holce
ze Sklenařic.
„Osmdesát roků dělám se zelím, od první
měšťanky. Vyrůstal jsem v tom. Vysocký zelí
se tu pěstovalo odjakživa, ale ne tolik. Každej
si zasázel pět šest kop pro sebe. Zelařit začal
taky ňákej Hlůže z chalupy ze Stanova, ten mi
vypravoval, jak měl dcacetpět metráků zelí.
Počítal, že udělá kšeft, naložil pragovku, vlek a
jel do Prahy. Vokolo auta měl lidí, čumilů..., ale
neprodal ani hlavičku! Celou fúru vezl zpátky a
tady po horách to teprve prodával.
Dokud se zelí dělalo míň, jako můj otec, prodalo
se bez starostě. Potom ho obchodníci chtěli už
celou zimu. Skutečně ešte v dubnu jsem vez zelí.
V Jablonečku jsem měl štyry a v Roketnici šest
až sedum vobchodů, který braly pořád celou
zejmu zelí. Prodávali sme ho za korunu kilo,
kysaný, a jen sem to třeba na náměstí Kuhnoj
nakulil do krámu, už tam žencký čkaly, on si
šel za pult a už to dřevěnou vidličkou nabíral a
dával do nádob, který si přinesly. A prodávali to
po dvou korunách. Oni měli sto procent, ale nás
žádnýho z hospodářů nenapadlo, že by nám to
bylo proti srsti. My byli rádi, když to koupili. V
Jablonci Sládeček, všestrannej obchodník, měl
metrákovej soudek zelí za čtrnáct dní prodanej.
Ze začátku si vymiňoval: Ládo, ale jinam to
nedávej, jen mně. Já říkám: No jo, já jinam
nebudu dávat, ale do konzumu německýho to
musím dát, protože už léta to vod nás berou.
Po pětačtyřicátým jsem jednou dělal na poli
tady nad silnicej a jel okolo soused Metelka
na motoru. Povídá: Ty kakramente, byls juž
taky někde nabízet zelí? Já povídám: Ale eště
ani né a on: člověče, já mám celej jabloneckej
a jilemnickej okres sježděnej a já neprodal ani
soudek. Protože Němci byli vodstěhovaný a
jejich obchody zavřený – zůstaly dva nebo tři.
Tehdy jsem neměl motor, tak jsem sed na kolo
a jel na Tanvald. Obrátil jsem se na ředitelství
Seby Tanvald. Přišel jsem do závodní kuchyně,
zavolal vedoucího a ten povídá: Jaký přání máte?
Dovolil bych si vám nabídnout kyselý zelí. A
on: Kolik ho máte? - No, tolik ho nevemete, co
já mám. Otočil se na staršího pána, kerej tam
seděl: Františku, vemem na zkoušku deset
metráků? No, skutečně. A zavolal ešte vedle
zelináři, ten vzal taky deset metráků. Já jsem
vzal dvoje sáně – tenkrát to eště šlo jezdit po
silnici, nebyl posyp. Ve fabrice jsme to složili,
na jedny saně se vešlo deset soudků. Nakonec
brala fabrika padesát soudků za sezonu, oni
to vozili po svejch závodech. Pak už si přijeli
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

nadvakrát autem. Sudy dělal bednář ve
Vysokým, eště je tam syn po něm.
Ve Vysokým je poslední člověk, Nečásek, kterej
pěstuje zelný sazenice na prodej. My si je
pěstujeme sami. Když pěstovali zelí ve Vysokým
na kšeft, bejvalo někdy zelí kulatý a lehký jako
peří. My tejdě vybíráme košťály vod nejlepších
jedinců, vod špičatý hlavy, takže sazenice jsou
pak kvalitní. Ale stalo se mně mnohokrát, že
dřepčík některý jaro dokázal sazenice sežrat –
když bylo teplo, vhodný pro tu bandu.
Ve Vysokým bylo hodně pěstitelů. Dole říkají
podle toho v Hlavatišťatech. Měli dobrej příjem,
ale dobrej druh zelí měli asi čtyry. Dnes už
to tam zaniklo, jen ten bednář eště naseje. I
v Železným Brodě pěstovali sadbu hlavatky,
tam, co sou dnes paneláky. Je tam dřív teplo,
ale pěstovali jen sadbu, zelí tam de daremně.
Za okupace sem měl z Vysokýho hlavatku. Ty
samý sazenice, který se sázely tady, od toho
stejnýho pěstitele, sem dones tady do Buřan
(část Jablonce nad Jizerou na opačné straně
řeky). Asi šedesát kop sme tam vsadili. A víte,
že tam to zelí nebylo takový jako tady? Mělo
měkký hlávky a nebylo ani tak vybarvený jako

tady. Buřany mají nadmořskou výšku jen asi
500 metrů a my máme skoro 620. To zelí
jsme vezli s dědem na trakaři do Jablonce do
konzumu. Povídám: Pane Schmidt, já vám vezu
zelí. Ono to bylo brzy. On vzal trochu mezi
prsty, ochutnal a povídá: To není vaše zelí.
Já říkám, to je naše zelí, todle je můj pantáta,
ale to zelí není ze Sklenařic. A on říká: A kdy
budete mít ve Sklenařicích? A tenkrát jsem mu
to řek po pravdě: za čtrnáct dní, dříu ne. Tak
to já si počkám, až bude ze Sklenařic. A my
jsme ten sud, člověče, táhli zpátky z Jablonce
na trakaři zas do Buřan. Bejt to tejdě, tak ho
hodím na Jizeru.“
Byla jsem letos v říjnu ve Vysokém a viděla jsem
zelové políčko pod vysockým parkem. Chrástí
obrovské, ale hlavičky se neudělaly a pokud
ano, tak velmi malé.
Budeme věřit, že příští rok se vše vrátí do
starých kolejí a že si zase budeme moci dopřát
tu nezastupitelnou vitamínovou bombu.
Krásný vánoční čas vám všem přeje
Jasna Smolková

Sdružení nezávislých kandidátů Za společný a trvalý rozvoj obce Pěnčín
Děkuje všem voličům, kteří vyjádřili kandidátům tohoto sdružení podporu v komunálních
volbách konaných dne 5. – 6. října 2018.

Naše sdružení získalo celkem 2 296 platných hlasů, díky kterým jsme
získali v zastupitelstvu obce tři mandáty. Jmenovitě se jedná o zastupitele
Milana Špiku z Krásné, Aleše Dubského z Pěnčína a Šárku Tvrdíkovou
z Dolní Černé Studnice. Tato vaše podpora je pro nás závazkem pro
řádné vykonávání mandátu a prosazování našich představ uvedených
v našem programu.
Poděkování za aktivní práci pro sdružení a celkový pozitivní přístup patří i jednotlivým
kandidátům SNK Za společný a trvalý rozvoj obce.
Za zvolené zastupitele SNK Za společný a trvalý rozvoj obce děkuje
Milan Špika
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Záchranáři se vzdělávají celoživotně

Nedílnou součástí života záchranářů je každý
rok aktivní účast na řadě školení a kurzů. Trendy
v medicíně se totiž neustále vyvíjejí a je třeba
jim přizpůsobovat práci tak, aby byla péče o
život pacienta zajištěna co nejlépe. Zatímco
ještě před několika lety záchranáři „pouze“
zajistili základní životní funkce postiženého a
jeho co nejrychlejší přepravu do nemocnice,
dnes dbají nejen o záchranu života, ale svou
péčí také o jeho další kvalitu.
Spolu s tím, jak se rozvíjejí možnosti
zdravotní péče a také technického vybavení
záchranářských vozidel, roste samozřejmě také
náročnost péče. Záchranáři dnes například

naprosto běžně aplikují řadu léků, které
dříve neměli k dispozici. To vše se ale musí
neustále učit a své znalosti zdokonalovat.
Každý záchranář tak v průběhu kalendářního
roku absolvuje v průměru tři školení. Některá
jsou zaměřená na urgentní medicínu jako
celek, jiná specializovaná například na děti,
jako užší skupinu pacientů, a komunikaci s
nimi. Důležitou součástí školení je i důraz na
vlastní bezpečí. Průzkumy totiž ukazují, že v
řadě případů se záchranář mnohem více než
na ně soustředí na problémy pacientů. Pokud je
ale záchranář napaden, případně jinak ohrožen
na životě, v konečném důsledku je větší riziko
pro něj i pacienta.
Školení pro zaměstnance Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje mají
různý charakter. Některá si organizuje sama
záchranka přesně podle svých požadavků. To
umožňuje cílený vývoj záchranářů přesně v těch
oblastech, kterých je v Libereckém kraji nejvíce
zapotřebí. Jiná jsou pořádána celorepublikově
a sjíždějí se na ně záchranáři ze všech krajů.
A kurzy se samozřejmě dělí i podle vlastního

zaměření záchranáře – na jiné chodí řidiči,
na jiná letečtí záchranáři a na jiné operátoři
tísňové linky. „Školení jsou pro nás velmi
důležitá. Když člověk dělá svou práci dobře –
a to naši zaměstnanci dělají – po určité době
by mohli mít sklony stagnovat, používat při
záchraně pacientů zažité stereotypy. Ty by
určitě fungovaly. Dnes nám jde ale o to, aby
pacient i po ošetření v nemocnici mohl vést
život v maximální možné míře podobný tomu,
jako před svým zraněním nebo onemocněním.
Tomu se snažíme co nejvíce přizpůsobovat,“
vysvětluje ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Příkladem může být třeba mozková příhoda
– zatímco dříve pacienti s ním umírali nebo byli
v dalším životě odkázáni na pomoc bližních,
dnes při správně stanoveném postupu přežívají
a nemusejí mít ani radikální následky.
Samostatnou kapitolou vzdělávání je pak nácvik
krizových situací, například cvičení zásahu při
hromadných neštěstích. Ta slouží i k secvičení
spolupráce různých složek Integrovaného
záchranného systému. „Chceme být zkrátka
na vše připraveni co nejlépe,“ vysvětlil Kramář.

Hrátky s pamětí
Konec roku zaznamenal i poslední setkání v
pečovatelském domě v Alšovicích na společném
trénování. Po celý rok se scházela stálá parta
lidí, kteří mají chuť zdolávat náročná a zrádná
cvičení, které jim lektor připraví. To, že panuje
příjemná atmosféra, je již zavedený kolorit,
připravenost, pohotovost a chuť, ale především
motivace, se kterou všichni přítomní pracují,
je pohlazení na duši! Oceňuji, jak se mi schází
široké spektrum věku a také, že stále pracuje
i paní, která má 92 roků, obrovská pochvala!
Její rozhled i chuť sledovat dění i pracovat s
informacemi, to klobouk dolů!
Tento projekt se mnoho vesnic bojí přijmout.
Nikoliv tak Jablonecko, zde trénuje nejvíce
vesnic v jednom ORP. Mám přání, aby se v

Pěnčíně zapojily i další části, kdo má chuť, je
vítán.
Dovolte mi, abych především poděkoval všem
účastníkům, nejen za obětavost, přístup a
dobrou náladu při celoroční účasti, ale
především, za vytvoření pevného a příjemného
zázemí, kde je radost pracovat. Vedení Pěnčína
za opětovnou podporu projektu a také zato, že
máte v obci statečné pečující, kteří se nebojí
zeptat a sdílet svou péči.
Těším se na další spolupráci.
Zdeněk Choura

tisk
fotogra
a foto o fií
brazů
na plát
no

lektor a terénní pracovník pro pečující

TIP NA VÁNOČNÍ
DÁREK

objednejte do
21. 12. 2017 do 15.00
a doručíme ZDARMA
do 23. 12. 2017
Dodání ZDARMA po Jablonci, Libereci a okolí.

605 585 260
tisk@fotodotisku.cz
www.fotodotisku.cz
A n n a Tvr d íko vá - 5 le t
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možnost vyzvednutí v tiskovém
ateliéru na adrese Alšovice 136
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

SDH
Pěnčín
Vážení spoluobčané dovolte nám, abychom
vás informovali o činnosti sboru SDH Pěnčín.
Členská základna čítá celkem 52 členů a z toho
je 14 žen. Činnost je zaměřena na pořádání
pravidelných akcí jako je pálení čarodějnic,
dětský den, kde bylo přítomno 40 dětí a všechny
si vysoutěžily nějakou hračku. Uspořádali jsme
plavbu na raftech, podíleli jsme se na přípravě
a oslavě 100 let republiky. Při této příležitosti
obdrželi tři členové čestné uznání. Pro soutěžní
družstvo vynakládáme nemalé prostředky na
tuto činnost. Družstvo se zúčastňuje mnoha
soutěží nejen v okrese. Se střídavými výsledky
úspěšně reprezentujeme naši obec Pěnčín.

L a u r a B e n e šo v s k á - 3 ro k y

V příštím roce mají zájem soutěžit i naše ženy,
je zapotřebí jim vytvořiti dobré podmínky, aby
náš sbor a obec Pěnčín dobře reprezentovaly.
Zvelebili jsme hasičárnu, která stojí v prostředku
obce. Máme za to, že když dostávají spolky
na činnost a provoz svých budov nemalé
prostředky a máme za to, že jako sbor
dobrovolných hasičů Pěnčín bylo počítáno
při přidělování těchto prostředků. Je smutné,
že na obeních stránkách není napsáno, že je v
obci Pěnčín sbor dobrovolných hasičů. Věříme,
že nové zastupitelsvo to přehodnotí. Dále jsme
pořádali posezení s harmonikou a tímto děkuji
panu Daníčkovi, Ochmanovi a Růžičkovi za
produkci. Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně
děkuje všem, kteří se podíleli na činnosti a
přejeme všechno nejlepší do Nového roku.
Starosta Hladký

Inéska Novotná - 4 roky
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SDH Bratříkov
Ahoj, opět se Vám hlásíme se zpravodajstvím
od mladých hasičů SDH Bratříkov.
Rozloučili jsme se s Vámi před okrskovou
soutěží a soutěží Jablonecké ligy. Obě soutěže
byly pro naše týmy úspěšné. Do sbírky jsme
mohli přidat další poháry a medaile. Poté
následovali prázdniny. Všechny naše děti si jich
užily s rodiči, prarodiči, ale i dokázali, že spoustu
věcí již zvládnou úplně sami na táborech.
Poslední prázdninový víkend byl již ve znamení
soutěže. Na Smržovku jsme jeli bez tréninku,
proto jsme také neočekávali žádné medaile.
Děti, nás vedoucí, mile překvapily. Pak už
jsme se dostali do zajetých kolejí – pondělí,

T oník Kurfiřt - 4 rok y

středa trénink – sobota závody. Pohár starosty
Tanvaldu, Floriánek, noční Dalešický korálek,
podzimní plamen. V Tanvaldě mladší žáci získali
kromě zlatých medailí a poháru i pohár putovní.
Starším se bohužel nepodařilo nabrat a toto
pochybení je stálo drahocenný čas. Přesto
jejich 6. místo je super. Floriánek se nám moc
nepovedl, ale v Dalešicích jsme ukázali, že to
umíme a opět jsme mohli dřímat v rukách
nádherné trofeje. Mladší svůj pokus měli jako
druzí a proto prožívali do ukončení všech
pokusů velké nervy. Jejich třetí místo bylo
opravdu zasloužené. Ti nejmenší – přípravka
(děti ve věku 3 – 6 let) zde získala taktéž 3. místo.
Přesto je to pro nás velké vítězství a to z důvodu
složení týmu Pepík 5 let, Agátka, Emička, Lůca 4
roky, Kačenka, Kubík, Fanda dovrší 3 let v roce
2019. Poslední jmenovaný těsně před závody
oslavil 2. narozeniny.
Nesmíme zapomenout na tým dorostu, který
nás reprezentoval ve Frýdlantu, na krajském

kole. Jejich výsledku si moc vážíme a ještě
jednou děkujeme. Mezi další aktivity, které
si užíváme, bylo spaní v klubovně s výrobou
batikovaných triček, úklid břehu řeky Jizery,
návštěva keramické dílny, kde jsme vyráběli
čertíky, užili jsme si radovánek v Libereckém
bazéně a oslavili 100. výročí založení republiky.
Nyní nás ještě čeká výroba vánočních ozdob
z netradičních surovin, předvánoční nadílka.
Uvidíme, jestli si na nás Ježíšek vzpomene a
my najdeme něco pod hasičským stromečkem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kdo nám pomáhají reprezentovat nejenom
naše SDH, ale i obec Pěnčín. Všem občanům
přejeme krásné svátky vánoční, do dalších
dnů pevné zdraví a v novém roce 2019 mnoho
úspěchů.
V. Šírková
za SDH Bratříkov, vedoucí mládeže

Sokol Skuhrov

V lyžařském oddílu Sokol Skuhrov všechno
spěje k vrcholu sezóny – zápolení v bílé stopě.

Michalenková, Tomáš Kryčfalušij, Filip Hloušek,
Michal Brožek, Kačka Brožková.

Co k tomu naši závodníci udělali? Absolvovali
povedený týden na soustředění v Jizerských
horách. Poznali důvěrně oblast těchto hor
v okolí Bedřichova, Nové louky, Hřebínku,
Kristiánova, přehrady na Černé Nise. Na kole se
projeli ve stopě Jizerské padesátky. Význačnou
část pobytu prožili na kolečkových bruslích a
kolečkových lyžích. Usilovali o precizní zvládnutí
techniky jízdy při použití lyžařských holí.

V součtu pohárových závodů vyšel výsledek
nejlépe pro Matěje Brožka – 3. místo a pro
Filipa Hlouška – 4. místo.

V kolotoči podzimních přespolních běhů Svazu
lyžařů libereckého kraje se neztratili.
V jednotlivých závodech se prezentovali
velmi dobrými výsledky Terezka Vavrušková,
Zuzka Nagyová, Kája Hübnerová, Johanka
14
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V rámci přípravy se soustředění „První sníh“ v
italském Livigno zúčastnil náš dorost.
Jejich týdenní pobyt se jistě odrazí ve
výsledkových listinách závodů.
Velkou událostí v životě sokolském byla
oslava 120. výročí založení jednoty. Ve více
jak dvouhodinovém kulturním a sportovním
programu měli své nezastupitelné místo také
lyžaři.

Honzy Halamy obratností na kolečkových
bruslích. Mladší žactvo ukázalo svou
nebojácnost v akrobatických přeskocích nářadí.
Zavrcholení sokolské akademie obstarali starší
žákyně a žáci předvedením sletové skladby
„Cirkus“. Moc se jim to povedlo a zaplněný sál
jim bouřlivě aplaudoval.
Nyní odjíždíme do Jizerek najíždět první
kilometry v přípravě na závody v rámci
lyžařského svazu i České obce sokolské.
Do závodů jdou s novým závodním oblečením.
Věřme, že povzbudí ke skvělým výsledkům.
Vladimír Hušek

Přípravka se představila pod vedením trenéra
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

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.
Nejdůležitější akcí pro nás byl samozřejmě XVI.
všesokolský slet v Praze, který proběhl 1. – 6.
7. 2018 v Praze. Slet byl oficiálně zahájen v
neděli průvodem Prahou, kterého se účastnily
tisíce sokolů nejen z Česka, ale i ze zahraničí.
V chrámu sv. Víta se pak konala bohoslužba a
v Národním divadle večer vystoupili sokolští
ochotníci. V dalších šesti dnech nabídl slet řadu
kulturních, společenských a sportovních akcí.
Na Malostranském a Staroměstském náměstí,
před obchodním domem v Edenu a v Tyršově
domě byla do středy celkem čtyři pódia, na
kterých se konala různá vystoupení. V úterý se
uskutečnilo představení Sokol Gala v pražské
O2 Aréně, kde byla přehlídka výkonnostní části
sportovních sokolských aktivit. Hromadnými
skladbami, kterých se účastnilo 15 000 cvičenců,
ve čtvrtek a v pátek vyvrcholil program sletu.
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním
nástupem, při kterém zástupce jednotlivých
souborů doprovodily postavy z české historie sv. Václav, Karel IV. nebo Miroslav Tyrš. „Sestry
a bratři, nazdar!,“ rozloučila se pak se cvičenci
i diváky starostka České obce sokolské Hana
Moučková. „Zdar!“ odpověděl jí téměř plný
stadion.

myšlenky i důstojný příspěvek k oslavám 100.
výročí samostatné republiky. Cvičenci si to
užívali a skvělé reakce publika byly sladkou
odměnou za ty nervy a úsilí. Sokolové ukázali,
co v nich je.
27.řijna proběhla dlouho připravovaná oslava
výročí 100 let od vzniku samostatného českého
státu. Myslím, že akce se velice vydařila a s
hrdostí mohu říci, že to byla důstojná oslava
sto let naší malé velké země. Jsme pyšní, že se
při přípravě programu podařilo navázat úzkou
a konstruktivní spolupráci s některými spolky
z okolních vesnic a zachovat zcela apolitický
ráz oslavy, která připomínala naši společnou
historii. Půlroční přípravy byly náročné, ale
stálo to za to. Je čas hodnotit. Co mě hodně
mrzí a za to se chci všem občanům omluvit, je
přístup České pošty ke svým službám. Proto se
většina pozvánek nedostala ke svým majitelům.
Komu však chci poděkovat, tak to jsou všichni,
kteří se na této akci podíleli. Liberecký kraj za
záštitu, Obec Pěnčín za velkou podporu v čele s
Ivanem Matějčkem, Sokol Bratříkov za nádherný
program, SDH Pěnčín, Bratříkov a Alšovice
za podporu při řízení průvodu a velkolepou
ukázku historické techniky. Kozí Farmě za
zapůjčení vláčku, který dodal průvodu společně
s Broďankou tu správnou atmosféru. Všem
cvičencům, kteří vyplnili program ukázkami
ze sletových skladeb a ještě jednou gratuluji

všem oceněným členům a děkuji i všem dalším
organizátorům a účastníkům této vydařené
akce.
24. 11. proběhl Myslivecký ples, který se jako
každoročně konal ve spolupráci s Ivošem
Stránským a místním mysliveckým spolkem.
Zvěřinová kuchyně se panu Dohelskému opět
povedla 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 pingpongový
turnaj pro neregistrované, který se koná 26.
12. 2018. Příští rok se 22. 2. 2019 koná Valná
hromada, která je letos volební. Jarní Sokolský
ples se zvěřinovou kuchyní se na Vás bude
těšit 23. 3. 2019
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 !
Karel Daníček
Starosta TJ SOKOL Alšovice

„Byl to pro všechny úžasný týden s mimořádnou
atmosférou, o kterou se zasloužilo strhující
nadšení a energie vystupujících, diváků,
organizátorů i desítek dobrovolníků, kteří se
o hladký průběh této obrovské akce zasloužili.
Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s
moderní tváří a spoustou mladých členů,
kteří jsou naší budoucností. Kdo si to nechal
ujít, může to napravit za šest let na XVII.
všesokolském sletu 2024,“ uzavírá hodnocení
sletu Hana Moučková
Nadšení diváci vytvořili čtvrtečnímu i pátečnímu
programu hromadných cvičení bouřlivou
atmosféru. Byla to povedená oslava sokolské
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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Obnova kaple sv.Vojtěcha v Huti
Vážení občané, dovolte mi podělit se o velikou
radost, kterou cítím při pohledu na naší kapli sv.
Vojtěcha v Huti. V loňském roce náš Spolek Huť
pro život po dohodě s p. Janem Juchou započal
práce na opravách této barokní stavby, která
opravdu nebyla chloubou obce. Byla, chudinka,
zavalená naplavenou zeminou, okapy byly
jedna díra, mokré zdi žalovaly na nezájem lidí.
Zarostlý a nevábný pozemek uprostřed obce,
na jehož podobu si lidé za mnoho let zvykli,
vypadal, jako když patří na jinou planetu. A
uvnitř kaple, která byla několikrát vykradena, je
spadlá část stropu, poničený oltář, popraskané
a mokré zdivo.
V roce 2017 jsme ze skromných prostředků,
získaných vlastní spolkovou činností, stihli
pořídit nové okapy a ošetřit zbylý mobiliář
proti červotoči.
Věděli jsme, že prostředky z našich
dobročinných akcí na opravy stačit nebudou.
Proto jsme se přičinili o propagaci oprav a
získali nové prostředky od několika dárců.
Například bývalí obyvatelé Huti německé
národnosti, kteří žijí ve městě Neugablonz
v Německu, uspořádali mezi sebou finanční
sbírku a v červenci tohoto roku nás navštívili
a předali nám výtěžek. Byli jsme překvapení,
jak tito vysídlení obyvatelé seniorského věku
chtějí pomoci.
A tak se můžeme dnes už pochlubit úplně jinou
kaplí a lepším místem, kde stojí. Podařilo se
nám uskutečnit nejdůležitější opravu – sanaci
obvodového zdiva s opravami základů a jejich
odvodnění. Výkopy na některých místech byly
až čtyři metry hluboké! V sakristii, která byla
zalitá bahnem a zeminou, je obnovená původní
žulová podlaha, oratoř dostala nová okna a
dveře a vstup do kaple chrání krásná kovaná

mříž. V září jsme pořídili ve vstupu i nové
dveře. Nutno podotknout, že kaple je barokní
a tak všechny nové prvky musí být zhotoveny
tak, jako ty původní. Všechny práce musí být
konzultovány s památkáři, protože kaple byla
vybrána v rámci Libereckého kraje na zápis
mezi kulturní památky České republiky. Toto
řízení stále běží.
Kaple dostala také zbrusu nový krásný kabát,
který rozsvítil náves v Huti. Okolo kaple
jsou postupně upravovány části pozemku,
veškeré chodníčky a schody jsou ze žulových
kvádrů. Už v říjnu se nám zazelenal upravený
pozemek novým trávníkem a stihla se i
přípojka elektrického proudu. Musím prozradit,
že všechny práce probíhají svépomocí, jen
kovářské a truhlářské práce byly zadány
odborníkům. Pochopitelně i výkopové práce

při sanaci jsme svěřili firmě.
Snad nám bude dopřáno pokračovat v obnově
i dále, uvnitř kaple nás čeká nejeden oříšek. A
to nejen ten spojený s pracemi, ale hlavně ten
finanční. Kolik asi bude stát obnova barokního
stropu a omítek?
Přesto si Vás dovoluji pozvat do Huti, přijeďte
se podívat – alespoň zvenku! Snad se nám
bude dařit tak, abych Vás mohla příště pozvat i
dovnitř, do opravené barokní kaple sv. Vojtěcha
v Huti, která je součástí obce. Věřím, že občané
chtějí žít v krásné a upravené obci.
Marie Halodová
Za Spolek Huť pro život

Dráček se těší na sníh!
Dětský lyžařský vlek Dráček je po roce opět
v nejlepší kondici připraven pro naše malé lyžaře.
Na děti a jejich rodiče se těší instruktor
lyžování Marek Matouš spolu s vlekaři Denisou
Cermanovou a Luďkem Procházkou.
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