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obce

Pěnčín

ZDARMA
Co se dočtete:

Ze zastupitelstva
TJ Sokol Alšovice

Zápis do MŠ
Sokol Skuhrov

Podařilo se na Pěnčíně
FC Pěnčín

SDH Pěnčín

Rozsvícení stromečku
Pohádka

ZŠ Pěnčín

Přílohy: Kraj / Jízdní řády

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, adventní čas je již v
plném proudu. Předvánoční shon se blíží ke
konci. Již zanedlouho zasedneme ke sváteční
tabuli, budeme obklopeni atmosférou Vánoc, k
tomu všemu nám do noci bude svítit ozdobený
stromeček a rozzářené oči ratolestí. Vánoce jsou
ale 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.
Přelom roku nás vede k zamyšlení nad končícím
rokem a vytyčení si cílů do následujícího roku.
V roce 2017 byla nejdůležitější akcí likvidace
nelegální skládky nebezpečného odpadu na
Pěnčíně. Vzhledem k důležitosti a objemu
financí akce je ve zpravodaji tomuto tématu
věnován samostatný článek. Důležité je, že
nebezpečný odpad byl zlikvidován a nyní je
již místo skládky bezpečné a nehrozí žádné
ekologické riziko. Druhou velkou akcí je
probíhající rekonstrukce kulturní památky
Kittelova domu, na kterou jsme získali
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. Cílem projektu je nastartovat cestovní
ruch v naší obci, ale bez připojení soukromé
sféry a místních obyvatel to nepůjde.
Doufáme, že motoristy i chodce potěšily
celoplošné opravy místních komunikací. Jako

v minulém roce se opět povedlo opravit čtyři
místní komunikace, v celkové délce 1 700
metrů. Tři z nich byly v Alšovicích a dále bylo
dokončeno propojení Pěnčína z Hutí včetně
vybudování dvou výhyben. Dále bylo opraveno
několik propustků a vyspraveny výtluky.
Rozšířena byla síť veřejného osvětlení. Nově
bylo vybudováno osvětlení cesty vedoucí k
alšovskému hřbitovu. Další LED světla byla
doplněna v Huti, aby se docílilo lepšího
osvětlení.

celého příštího roku vše nejlepší, ať se Vám co
nejvíce daří plnit Vaše přání a cíle. Buďte zdraví
a taktéž k sobě vstřícní a tolerantní.
Vše nejlepší přejeme našim hasičům, sokolům,
fotbalistům a všem zájmovým organizacím
a věříme v dobrou spolupráci. Děkujeme
spolupracovníkům a všem těm, kteří přijdou
s dobrým nápadem a pomohou i věci realizovat.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Byl postaven dlouho očekávaný vodovod v
Huti na Stanovsku, který napojil 6 nemovitostí
na vodovodní řad. Celková částka na výstavbu
činila 1 197 900 Kč, akce byla spolufinancována
z rozpočtu Libereckého kraje z Fondu ochrany
vod a to částkou 751 844,63 Kč. V rámci akce
byl opraven povrch hlavní silnice přes Huť v
celé šíři v délce 230 m.
Na příští rok počítáme s dalšími opravami
komunikací, alespoň v rozsahu předešlých
let, na které opět budeme žádat dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj a Libereckého
kraje. Příští rok se opravy dočká severní zeď
huťského hřbitova, na kterou máme přislíbenou
dotaci 700 000 Kč ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. Zrestaurovány budou
kříže na hřbitovech v Huti a na Bratříkově. Již na
začátku roku dojde k výměně oken na bytovém
domě v Huti 169, kde je již podepsána smlouva
na realizaci. Podstatnou investiční akcí budou i
rekonstrukce hasičských zbrojnic na Jistebsku
a na Bratříkově. Pokud budou vydána všechna
povolení mělo by být vystaveno propojení
vodovodních řadů na Jistebsku.
Vážení spoluobčané, dovolte nám závěrem
popřát příjemné prožití vánočních svátků a do

Obecní úřad Pěnčín

Vladimíra Paldusová

Mgr. Ivan Matějček

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starostka obce

místostarosta obce

e-mail: starostka@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

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

Zdravotní středisko Pěnčín
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.: +42097404740711,
fax: +420 974 474 907
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

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

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

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 25.9.2017.
136/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

144/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu FV.

137/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:

145/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o výsledcích Veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací v MŠ Pěnčín
62 a ZŠ Pěnčín 22 s kladnými závěry.

zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Luďka Hlavatého
p. Pavla Šourka
Mgr. Zdeňku Palovou

138/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
139/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 6/2017 dle přílohy.
140/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení pozemku za kupní cenu ve výši 534
700,- Kč za ppč. 445/7 v k.ú. Bratříkov o výměře
2814 m2, kterou obec kupuje od Státního
pozemkového úřadu. Cena bude zaplacena
10 % před podpisem a zbývající část do 60 dnů
od účinnosti smlouvy a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
141/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 7/2017 dle přílohy.
142/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 8/2017 dle přílohy.
143/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sanace
a likvidace kontaminovaných zemin a betonů“
mezi obcí Pěnčín, IČ 00262501 a společností
Aquatest a.s., IČ 44794843, Geologická 4, 152
00 Praha 5, na dodatečné práce ve výši 170
324 Kč bez DPH, 206 092 Kč s DPH a pověřuje
starostku k podpisu dodatku.

146/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán
inventur na rok 2017“ s platností od 1.11.2017
do 31.1.2018.
147/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
navržené inventarizační komise dle přiložených
materiálů.
148/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě CES
1095/2012“ mezi Obcí Pěnčín IČ: 00262501
a SVS a.s. Teplice, IČ: 49099 469 na pronájem
vodního díla „Pěnčín (Jbc) – vodovodní řad
V1-Dolní Černá Studnice, JN 024 010 na dobu
určitou do prodeje předmětu nájmu nájemci,
nejdéle do 31.3.2018 a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
149/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
pronájem části ppč. 2375 v k.ú. Alšovice mezi
ppč. 2356 k hranici ppč. 2348 k.ú. Alšovice
manželům Lucii a Jaroslavu Šilhánovým,
Jablonec nad Nisou za 1,- Kč ročně.
150/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-4014884/VB/02“ na ppč.
1653/2 k.ú. Bratříkov za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000,- Kč mezi Obcí Pěnčín IČ: 00262501
a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035 a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

Dům s pečovatelskou službou
Alšovice 63, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 397 441

Pošta Bratříkov
Bratříkov 100,
tel.: 483 397 300

Webové stránky
sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
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151/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej ppč. 768/8 k.ú. Alšovice o výměře 305
m2 a ppč. 768/16 k.ú. Alšovice o výměře 1786
m2 za minimální cenu 300,- Kč/m2.
152/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ppč. 768/8 k.ú. Alšovice o výměře 305 m2 a
ppč. 768/16 k.ú. Alšovice o výměře 1786 m2
za minimální cenu 450,- Kč/m2.
153/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ppč. 768/8 a 768/16 k.ú. Alšovice formou
obálkové metody.
154/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení části ppč. 2213/5 k.ú. Alšovice.
155/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny části ppč. 697 (díl a) a části ppč. 2128
(díl c) k.ú. Alšovice.

156/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu č.j. HSLI-2037-52/KŘEKO-P-142-2017 na dvě vozidlové radiostanice
mezi Českou republikou – HZS Libereckého
kraje IČ: 70888744 a obcí Pěnčín IČ: 00262501
pro JSDHO Huť a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
157/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje, že
Dohoda o Transakci (Devizová transakce –
Flexible forward exp.) mezi obcí Pěnčín a Českou
spořitelnou, IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, uzavřená na základě Rámcové
smlouvy o obchodování na finančním trhu ze
dne 26.6.2017 ,byla uzavřena s rozhodným
kurzem ke dni 1.9.2017 ve výši 25,700 EUR/CZK.
158/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o opraveném znaleckém posudku č.

03781-066A/2017 o ceně nemovitosti bez čp.
na st.p.č. 394 v k.ú. Jistebsko.
159/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
zbourání stávající čekárny na Krásné a
vybudování nové dřevěné zastávky.
160/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
řešení bezpečností dopravní situace v obci na
místních komunikacích s odborníkem v oboru
bezpečnosti dopravy.
161/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
výpůjčku prostoru bývalé pošty v domě čp.
169 v Huti Spolku Huť pro život.

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 30.10.2017.
162/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

Lence Klimtové, Jistebsko 4 za cenu 39 748,- Kč
a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.

163/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:

172/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ppč. 791/3 k.ú. Jistebsko o výměře 320 m2
manželům Lucii Prokopové, Mládí 9, Jablonec
nad Nisou a Janu Prokopovi, Alšovice 94 za cenu
24 746,- Kč. a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.

zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Tomáše Kotyzu
P. Jiřího Růžičku
Mgr. Zdeňku Palovou

164/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
165/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 9/2017 dle přílohy.
166/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 10/2017 dle přílohy.
167/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 11/2017 dle přílohy.
168/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 12/2017 dle přílohy.
169/2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo o
výběru dodavatele KZS s.r.o. Jistebsko 23,
IČ: 25472348 na zimní údržbu v obci Pěnčín
2017/2018 a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
170/2017 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Výměna výplní
otvorů – bytový dům Huť 169, Pěnčín“, uchazeče
LG-DINEX spol. s.r.o., nám. Příbramské 509/4,
IČ: 48269972, 46001 Liberec za nabídkovou
cenu 1 099 619,84 Kč bez DPH, 1 264 562,81 s
DPH a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
171/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
ppč. 791/5 k.ú. Jistebsko o výměře 514 m2 MgA

173/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení části ppč. 628/4 k.ú. Jistebsko do
majetku obce.
174/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu
ppč. 2128/ díl c), k.ú. Alšovice o výměře 31 m2
a ppč. 697 díl a), k.ú. Alšovice o výměře 31 m2
mezi obcí Pěnčín a p. Paldusem Lukášem Bc,
Alšovice 14, p. Paldusem Martinem, Alšovice
14 a p. Evou Paldusovou, Alšovice 14.
175/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení ppč. 2213/22 k.ú. Alšovice o výměře
106 m2 za cenu 10 590,- Kč od manželů Karla
Kovaříka a Martiny Kovaříkové, bytem Vlastimila
Rady 865, Železný Brod a pověřuje starostku k
podepsání smlouvy.
176/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou kalkulaci pojistného na automobil
Mercedes-BENZ ve výši ročního pojistného
8 751,- Kč a pověřuje starostku uzavřením a
podepsáním smlouvy.
177/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Rámcovou smlouvu na dotační management
a inženýring“ mezi Ing. Luďkem Suchomelem,
MBA, IČ: 40180321, Smržovka a obcí Pěnčín
IČ: 00262501, Pěnčín 57 a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.

178/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavřenou Smlouvu o dílo mezi Městem
Čelákovice, IČ: 00240117 a f. EVOSA spol.
s r.o. , IČ: 18384501, Hodkovice nad Mohelkou
na akci rekonstrukce propustku přes potok
Žernovník v k.ú. Huť v obci Pěnčín s názvem
„Oprava propustku přes Žernovník na p.č. 251/2
k.ú. Huť“, kterou obec Pěnčín spolufinancuje
ve výši 50% na základě uzavřené „Smlouvy o
spolupráci veřejných zadavatelů“.
179/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
převodu hasičského historického vozidla
Sachsenrink S 4 000 – 1 z roku 1966 z majetku
obce Pěnčín do majetku SDH Jistebsko.
180/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
převodu dvoukolové stříkačky DS 20 z roku
1928 z majetku obce Pěnčín do majetku SDH
Jistebsko.
181/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
placení finančních odměn členům JSDHO za
uskutečněné výjezdy k zásahům ve výši 300- Kč
za 1 člena a výjezd, od 1.1.2018 do 31.12.2018.
182/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plánované investiční akce na rok 2018.
183/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rekonstrukci s přístavbou hasičské zbrojnice
na Jistebsku se zahájením realizace v roce 2018.
184/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
kronikářku obce Pěnčín paní Marii Halodovou.

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

605 585 26 0
pište in fo@4pi x. c z

volejte

Tiskový a grafický ateliér Alšovice
Tisk
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Webová Rešení
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PODAŘILO SE
NA PĚNČÍNĚ
1. Oprava místních komunikací v
Alšovicích a z Huti na Pěnčín. Opravy
provedla společnost M-Silnice a.s. za
celkovou cenu 2 808 092 Kč. Opravy
v části Alšovice, za cenu 1 708 596,24,
byly spolufinancovány z rozpočtu
Libereckého kraje z Programu obnovy
venkova částkou 300 000 Kč.
2. Odstranění nelegálního skladu
odpadu Pěnčín. Odstranění provedly
společnosti AVE odpadové hospodářství
s.r.o. a Aquatest a.s. celkové náklady
akce činily 4 648 844 Kč. Více v
samostaném článku na str. 5

5

3. Prodloužení vodovodního řadu
k čp. 78 v Huti. Výstavbu vodovodu
provedla společnost EVOSA spol. s
r.o. za celkovou cenu 1 197 900 Kč,
akce byla spolufinancována z rozpočtu
Libereckého kraje z Fondu ochrany
vod - Programu vodohospodářských
akcí a to částkou 751 844,63 Kč.

2

4. Výstavba veřejného osvětlení ke
hřbitovu v Alšovicích. Stavbu provedla
společnost Kollert elektro s.r.o. za
celkovou cenu 199 813 Kč, akci hradila
obec ze svého rozpočtu.
5. Slow tourismus v Euroregionu
Nisa. V rámci projektu je prováděna i
obnova Kittelova domu, kterou provádí
společnost DKK Stav s.r.o. v roce 2017
náklady na obnovu činily 9 365 000 Kč,
spolufinancování z Evropského fondu
pro regionální rozvoj činí 7 960 250 Kč
a ze státního rozpočtu České republiky
468 250 Kč.
6. V roce 2017 byla pořízena pro
JSDHO Huť motorová pila, 6 ks
zásahových hadic a kanálová ucpávka v
celkové částce 31 848 Kč, z toho dotace
z Dotačního programu Libereckého
kraje činila 18 878 Kč. Dále byly v roce
2017 pro JSDHO Huť pořízeny 4 ks
zásahových obleků, 3 ks rukavic, bot a
přileb. Pro JSDHO Bratříkov byl pořízen
jeden pár rukavic a dvě osobní svítilny.
Celková částka projektu byla 153 261,54
Kč, z toho dotace z Dotačního programu
Libereckého kraje činila 75 857 Kč.
7. Nákup dopravního automobilu pro
JSDHO Huť. Automobil Mercedes-Benz
Sprinter 319 CDI dodala společnost
PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r. o. za
cenu 1 396 388 Kč, nákup financovala
obec ze svého rozpočtu.
4
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Odstranění nelegální skládky odpadu v Pěnčíně
Dlouhodobou hrozbou pro Pěnčín a povodí
celého toku potoka Žerovníka byla nelegální
skládka nebezpečného odpadu v objektu
bývalého hnojiště. Soukromá společnost
zde od roku 1998 provozovala zařízení na
biodegradaci odpadů. V hale se prokazatelně
nakládalo s odpady určenými k biodegradaci,
především zeminami kontaminovanými
ropnými látkami, kaly z nádrží na ropné
látky, řeznými emulzemi, prací vodou, kaly z
broušení, odpady z odmašťování, kaly z lapolů
tuků, kaly z odlučovačů olejů, tuhými podíly z
odlučovačů, kaly z lapáků nečistot, kaly z čištění
průmyslových odpadních vod. Minimálně od
května roku 2000 ovšem nebylo s odpady
manipulováno, nebyla prováděna biodegradace
a odpady byly pouze dlouhodobě skladovány.
Společnost se nakonec dostala do likvidace
a v rámci ní byl mimo jiné prodán i objekt s
odpady fyzické osobě. Dalším prodejem se
budova včetně odpadů dostala do majetku
„bílého koně“, který měl hlášen trvalý pobyt
na ústeckém magistrátu.
Od roku 2000 byly snahy obce a orgánů
nastalou situaci řešit. Firma obdržela několik
pokut, ale k ničemu to nevedlo, po získání
majetku fyzickou osobou, která byla pro úřady

nedostižitelná, se vše zkomplikovalo a řešení
přes veškerou snahu nebylo možné.
Až v roce 2015 na základě vypsané výzvy
Státního fondu životního prostředí České
republiky vznikla dohoda mezi obcí Pěnčín,
Libereckým krajem, městem Železný Brod
a panem Pulíčkem na odstranění této staré
ekologické zátěže. Vzhledem k podmínkám
výzvy bylo investorem a nositelem projektu
město Železný Brod jako obec s rozšířenou
působností, která mohla žádat o dotaci.
Vzhledem k charakteru odpadu a jeho
nebezpečnosti bylo rozhodnuto, že projekt
likvidace skládky bude rozdělen na dvě části.
První část, z které bezprostředně hrozil únik
nebezpečných látek do podzemních vod, byla
spolufinancována ze Státního fondu životního
prostředí, který hradil 80 % z celkových nákladů.
Druhá část odpadu, kde byly kontaminované
betony a zeminy, původem pravděpodobně z
výrobního závodu, byla financována stejnými
čtyřmi subjekty, ale bez podpory Státního fondu
životního prostředí.
Celkem bylo zlikvidováno 3036 tun
nebezpečného odpadu obsahujících především
ropné látky, arsen, kadmium, chrom, benzo(a)

pyren a další látky, jejichž koncentrace
přesahovaly povolené limity až třicetinásobně.
Příprava akce začala v roce 2015 vzorkováním
hromad odpadu a přípravou projektů likvidace.
Další více než rok trvala příprava žádosti o
dotaci a dohodnutí pravidel spolufinancování
mezi zainteresovanými stranami. Samotný
odvoz odpadu probíhal ve dvou etapách od
června do září 2017. Likvidaci prováděly firmy
AVE odpadové hospodářství a Aquatest. V
době uzávěrky zpravodaje se odevzdávají
závěrečné zprávy, z nich je již zřejmé, že
hodnoty nebezpečných látek splňují veškeré
limity.
Celkové náklady na likvidaci ekologické zátěže
dosáhly částky 4 648 844 Kč, z toho dotace ze
Státního fondu životního prostředí činila 2 851
402 Kč, podíl obce Pěnčín a Libereckého kraje
byl shodně 718 977 Kč a Město Železný Brod
s panem Pulíčkem vložili do projektu každý
179 744 Kč.
Od záměru po realizaci trvala akce více než dva
roky. Administrativně se projekt ještě řeší a
některé platby po vyúčtování dotace proběhnou
příští rok. Celá akce ukončila největší ekologické
riziko obce a celé oblasti toku Žernovníku, které
se bez výsledku řešilo déle než 15 let.

Jak se zachovat při nálezu psa
Špinavý pes nemusí být opuštěný
pes. Neposuzujte nalezeného
pejska pouze podle vzhledu. To, že
je špinavý, zacuchaný a pohublý ještě
neznamená, že se ho majitel zbavil.
Několikadenní pobyt v mrazivém
počasí a sněhové břečce udělá psího
bezdomovce i z výstavního šampióna.
Vždy se tedy pokuste zjistit identitu
nalezeného zvířete.
Neodvážejte psa z místa nálezu.
Bydlíte desítky kilometrů od místa,
kde Vám pejsek málem vběhl pod
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

kola nebo kde s k vám „přidal“? I když
nechcete nechat nalezence v útulku,
nedoporučujeme jeho odvezení z místa
nálezu. Majitel, který svého psa hledá,
může být nepříjemně překvapen,
pokud si pro psa, který utekl ze
zahrady, pojede přes půl republiky.
Informujte o nálezu obec. Pokud si
pejska ponecháte v dočasné péči do
doby, kdy se přihlásí jeho majitel,
nezapomeňte na svoji povinnost
oznámit nález obci, kde jste pejska
nalezli. Splníte tak svoji zákonnou

povinnost a předejdete případnému
nedorozumění s majitelem.
Jako nálezce máte nárok na náhradu
přiměřených nákladů, které Vám
s péčí o nalezence vznikly. Mějte
však na paměti, že péče v luxusním
kosmetickém salónu nemusí
být majitelem akceptována jako
přiměřená. Navíc nikdy nevíte, kdy
budete sami svého pejska vyzvedávat
u poctivých nálezců.
OÚ Pěnčín
P R O S I N E C 2 017
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Vítání občánků 24.11.2017
V listopadu proběhlo další Vítání nových
občánků, kteří se v naší obci narodili. Nejdříve
se nám představily děti z Mateřské školy pod
vedením paní ředitelky Hany Hornové, které
nám předvedly, co nového se naučily. Pak už
došlo ke slavnostním podpisům, fotografování,
symbolickému přípitku a předání dárku
od obecního úřadu. Děkujeme všem
zúčastněným a přejeme všem hodně zdraví
a štěstí do dalších let.

Rozsvícení
stromečku

Zleva sedící: Alžběta Drbohlavová – Jistebsko, Vít Hauer – Huť, Sofie Gaislerová – Huť. Zleva stojící: Kryštof
Landsinger – Huť, Adéla Vélová – Krásná, Jiří Mastník – Alšovice a Jáchym Kocour – Bratříkov.

Přiblížil se nám opět čas adventu a s ním i
tradice rozsvěcení vánočních stromečků. Na
Pěnčíně jsme se sešli v sobotu 2. prosince
2017. K vánoční atmosféře nám tentokrát
nechyběl ani sníh, který nám pomohl dovytvořit
slavnostní atmosféru. Paní učitelky z mateřské
školy se svými dětmi nám zazpívaly koledy a
hasiči z SDH Bratříkov zajistili občerstvení. Děti
si odnesly i malou dobrotu.
OÚ Pěnčín

Lyžařský kurz
ŠD na vleku
v Alšovicích
Od 16. ledna do 27. ledna 2017 se uskutečnil
lyžařský výcvik žáků školní družiny. Celých 14 dní
děti lyžovaly pod vedením instruktorů. Kromě
běžného sjíždění svahu si mohly vyzkoušet
různá zábavná cvičení, jako je například jízda
ve dvojicích, házení míče, projíždění branek,
apod. Počasí nám přálo. Až na pár dní svítilo
sluníčko. Poslední den děti změřily své síly ve
slalomovém závodě.
Doufám, že se jim celý kurz líbil.
Mgr. Lucie Židková
Mgr. Pavel Hadač

Věřím, že i v dalším roce 2018 se nám
tato zdařilá akce podaří zorganizovat.
Vlek v Alšovicích stale ještě hledá
vlekaře a zima je tu. Pomůžete nám?
Miluše Halamová
6
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Soutěž
Eurorebus
2017
Tak jako každý rok se naše škola účastní
vědomostní soutěže „Eurorebus Junior“,
která je určena pro děti 1. stupně
ZŠ. Všichni zapojení žáci mohou
škole pomoci získat putovní pohár
Eurorebus, počítačovou techniku a další
hodnotné ceny. Zadání úkolu pro 2.
třídu v prvním kole letošní soutěže je
návrh znaku obce, v níž žijeme. Děti
se tak zamyslely, co zajímavého ve
své obci mají. Se zadaným tématem
si velmi dobře poradily. Většina svůj
návrh nakreslila, někteří si troufli i na
malbu temperou. Mezi nejzdařilejší
práce patřil návrh Terezky Těhníkové,
Stázky Zapletalové, Elenky Dubské,
Barunky Helískové, ale i ostatní práce
byly velice hezké a úsměvné. Už nyní
se děti těší na 2. kolo soutěže.
Lenka Stružská

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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SLAVNOST SLABIKÁŘE - 30. 11. 2017

Ve čtvrtek odpoledne čekala prvňáčky první
velká zkouška. Před svými rodiči a prarodiči
museli ukázat, co všechno se za tři měsíce
naučili. Nejprve předvedli krátké pásmo
básniček, písniček, rytmických říkadel a na
flétničky zahráli písničku Halí, belí. Poté
následovala nejdůležitější část programu
– ukázat, že se prvňáčci naučili číst první
písmenka, slabiky a slova. Všichni to zvládli na
jedničku s hvězdičkou a zasloužili si náležitou

odměnu. Žáci 9. třídy velmi pěkně nacvičili
a zahráli prvňáčkům pohádku O perníkové
chaloupce. Pak slavnostně předali talisman
– papírový dort s prskající fontánkou. Ten
bude prvňáčky provázet po celou dobu školní
docházky a určitě jim bude přinášet štěstí.
Na závěr dostal každý prvňáček od deváťáka
Slabikář s osobním věnováním. Sladkou tečkou
za celým programem byl dort, tentokrát
opravdový. Byl ve tvaru otevřené knihy a všichni

účinkující si na něm moc pochutnali.
Chtěla bych všem moc poděkovat za krásná
vystoupení a prvňáčkům popřát příjemné chvíle
strávené se Slabikářem a krásné vzpomínky na
dnešní slavnostní den.

Mgr. Andrea Hořáková

V Alšovicích zahájili nácvik
sletových skladeb
Vše začalo v sobotu 23. září 2017 sletovou
štafetou. Jednotlivé jednoty Sokola si po celé
České republice předávaly štafetový kolík
se stuhami zúčastněných jednot a žup. V
Jizerské župě byla tato akce ukončena slavností
spojenou s průvodem sokolů v krojích a se
sokolskými prapory, vystoupením cvičenců
sokola z jednot župy. Pro děti byly připravené
zajímavé soutěže. Jediný kdo trošku zklamal
bylo počasí. Akce se ujali sokolíci z Frýdštejna.
V Tělocvičné jednotě Alšovice se v září začalo s
nácvikem skladeb XVI. všesokolského sletu.
Rodiče a děti ve své cvičební hodině nacvičují
skladbu Méďové. Starší žáci a žákyně mají
poměrně náročnou skladbu Cirkus. Nacvičuje
celkem 19 cvičenců. Skladbu s názvem Siluety
nacvičuje 18 mladších žen a dorostenky.
Skladba je s obručí a je založena na obratnosti
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a kondičním cvičení. Čtyři ženy naší jednoty se
zapojily do nácviku skladby Ženobraní, která
je taneční a dominantou budou na ploše stále
se měnící obrazce. No a nezklamali ani chlapi.
Náročnější část skladby Borci s prvky silové
gymnastiky nacvičují mladí muži z Alšovic a
Malé Skály. Jsem za jednotu Alšovice pyšná
na počet členů, kteří se zapojili do nácviku
skladeb. Přeju jim hladký nácvik bez úrazů,
radostné chvíle a hlavně mnoho společných
zážitků. Neodpustím si sokolské a výstižné
heslo:,, Svaly tuž, vlasti služ!“
Za T. J. Sokol Alšovice -,, Krásné a klidné Vánoce
2017 a hlavně hodně zdraví, sil a elánu do
příštího sletového roku 2018.“
Renata Pospíšilová
Jednatelka jednoty

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Změny jízdních řádů
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Něco o činnosti Dobrovolných hasičů
Pěnčín za rok 2017.
Vážení spoluobčané, dovolte Vás seznámit o
tom, co jsme vykonali v roce 2017. Naše členská
základna má celkem 63 členů. Činnost sboru se
v roce 2017 řídila plánem, který jsme si stanovili
na poslední valné hromadě. Začátek roku je ve
znamení konání valných hromad. Naši zástupci
se zúčastnili na pozvání na valné hromadě
v Maršovicích, Bratříkově, Huti, Alšovicích a
Jistebsku, kde jsme si vyslechli zprávu o činnosti
sborů a některé poznatky jsme přenesli do
našeho sboru.

Život v našem sboru je zaměřen na pořádání
společenských akcí jako je pálení čarodějnic.
Je postavena vatra, připraveno občerstvení,
ve spolupráci s mateřskou školkou se vydal
lampionový průvod od mateřské školky a do

pochodu hrál pan Ochotský na harmoniku,
děti vyrobili čarodějnici, která byla spálena v
ohni. Pro velkou návštěvu našich spoluobčanů,
kteří se sešli, jsme připravili krásný ohňostroj.
Dále jsme připravili pro děti odpoledne plné
her. Sešlo se na čtyřicet dětí, pro ně za pomoci
mateřské školky byly připraveny soutěže a
hry, za něž byly odměněny hezkými cenami,
které byly zakoupeny za sponzorské dary.
Pro naše občany jsme pořádali dvě posezení
s harmonikou na Dřevěnce, kde zahrály tři
harmoniky.
V hasičárně jsme nechali položit dlažbu, natáhli
novou elektřinu a vymalovali. Náklady na tyto
opravy vyšli na 70 000 Kč. Děkujeme obecnímu
úřadu za dotaci ve výši v letošním roce 5 000

El i š k a Kuderov á, 8. třída

Kč. Jsme spolek jako každý jiný v obci.

V požárním sportu, který hradíme z prostředků
sboru, se naši muži se svými výsledky řadí v
okrese na předních místech dosahovanými
časy často pod 16 vteřin. Velkým úspěchem je
vítězství na poháru města Tanvaldu. V nočních
soutěžích se umístili v Libereckém kraji na
krásném osmém místě a mohlo být lépe. Dělají
dobré jméno sboru i obci.
Děkujeme všem, kteří podporují naši činnost
a těšíme se na další spolupráci .
Všechno nejlepší do nového roku 2018 přeje
Sbor dobrovolných hasičů PĚNČÍN.
Ladislav Hladký

B á r a Š ilh á n o v á , 7 . tří d a

Na okně seděla kočka a pod oknem štěkal pes...

@LeteckýVýlet

Vždy vás lákalo se podívat
na krásy české krajiny
ze vzduchu?

facebook.com/leteckyvylet
tomas@leteckyvylet.cz
+420 605 585 260
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Běžci na lyžích do závodů s nadšením
Skončily prázdniny. V našem oddíle nadchází
V minulém čísle Zpravodaje jsme se rozloučili
na konci prázdnin. Představil jsem vám plány
oddílu na podzimní přípravné období.

Hloušek. Slavnostní vyhlašování „Poháru“
se uskutečnilo při závodu „Setkání mistrů
libereckého kraje“ pod naší taktovkou v
Huntířově.

To již máme úspěšně za sebou. V krosových
„pohárových“závodech pořádaných svazem
lyžařů libereckého kraje se naši borci neztratili.
Velmi úspěšně se představila Zuzka Nagyová,
Tomáš Kryčfalušij, Vadim Rishko. Filip
Hloušek dokázal zvítězit v prestižním závodu
„ O posvícenský koláč“ ve Studenci. Věřte, že
mu vítězný koláč náramně chutnal. Tohoto
závodu se zúčastnilo celkem 420 závodníků
všech věkových kategorií z libereckého a
královéhradeckého kraje.

Závodilo zde 240 převážně žákovských
sportovců.

Letos se Pohár libereckého kraje v přespolních
bězích konal v novém soutěžním formátu.
V konkurenci tradičních lyžařských klubů –
Jilemnice, Jablonec, Liberec, tentokrát i Lomnice
nad Popelkou jsme o pátou příčku usilovali s
bratrskou jednotou z Velkých Hamrů. Systému
náležitě využil náš soupeř, Sokol Velké Hamry,
a potupně nás odsunul posledním závodem
seriálu ve Vesci na šesté místo. Vidím v tom
důsledek náhledu zejména některých rodičů,
kteří náš oddíl používají jako kroužek pro hlídání
dětí při jejich zaneprázdnění.
O víkendech, kdy se závody konají, mají pro ně
připravený podbízivý program.
Přes to je dosažené umístění v „Poháru“
úspěchem. Vždyť za námi zůstaly kluby z
horských oblastí – např. Harrachov, Benecko,
Janov-Bedřichov, Studenec, Vysoké nad Jizerou
i z větších aglomerací – Semily.
Z jednotlivců na malém podiu při vyhlašování
výsledků „Poháru“ se představili naši úspěšní,
už výše vzpomenutí, Tomáš Kryčfalušij a Filip

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Letošní zima snad už skutečně klepe na dveře.
Předchozí víkendy jsme využili k lyžování na
Horních Mísečkách. A už jsme vyzkoušeli naše
úzká prkýnka i na Krásné.
Tradiční soustředění na prvním sněhu
absolvujeme pod Štěpánkou na Rejdicích v
Jičínské chatě. O víkendu plánujeme i pobyt
přípravky pod vedením Honzy Halamy a Pepy
Večerníka.
Ještě informaci o pořádaných závodech, kterých
se zúčastníme.
Dorost – seriál Českého poháru a Mistrovství
České republiky, Přebor České obce sokolské
ve Studenci - 7 reprezentantů
Starší žactvo – seriál závodů „Poháru“
libereckého kraje – Český pohár – Mistrovství
České republiky, celostátní Přebor České obce
sokolské - 8 reprezentantů
Mladší žactvo – seriál „Pohár“ libereckého
kraje, celostátní soutěž Hledáme nové talenty
letos v aréně Vysočina, celostátní přebor České
obce sokolské ve Studenci - 11 reprezentantů
Nejmladší žactvo – seriál „Pohár“libereckého
kraje – 8 reprezentantů
Přípravka – veřejné závody v rámci libereckého
kraje a celostátní Přebor České obce sokolské,
tentokrát ve Studenci – 13 reprezentantů
Co říci na závěr. Především poděkování
za podporu,které se nám dostává. Tak že

mnozí naši závodníci se mohou prezentovat
novou výbavou. Chceme věřit, že se budou
prezentovat skvělými výsledky.
A vám všem, čtenářům Zpravodaje, našim
sympatizantům i občanům obce pěkné prožití
Vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2018,
kdy naše Tělocvičná jednota oslaví 120. výročí
svého založení.

Ve Skuhrově 29. listopadu 2017
Vladimír Hušek
Vedoucí trenér lyžařského oddílu
Sokol Skuhrov
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Velký dobročinný jarmark v Huti
V předadventním čase ve dnech 17.-25.11.2017
probíhal v Huti v prostorách restaurace Sklářský
dvůr dobročinný jarmark, který pořádal Spolek
Huť pro život. Prakticky už od května členové
spolku vyráběli výrobky, které za dobrovolný
příspěvek mohl každý návštěvník získat.
Všechny výrobky byly originální, nenašli byste
dva stejné. Některé byly zhotovené částečně
z recyklovaného materiálu (pletené kabelky) a
jiné zase výhradně z produktů vypěstovaných
či nasbíraných v Huti (mýdla, marmelády). Byla
opravdu radost pozorovat, jak výrobky mizí ze
stolů a mají nového majitele, který se potěší
sám, či udělá radost drobným dárkem svým
bližním a přátelům.

Doprovodnou akcí jarmarku bylo otevření
Dočasné kavárny, kde si mohli návštěvníci
posedět u některého z nabízených druhů kávy
a pochutnat si na domácím moučníku od členů
spolku. Atmosféra byla opravdu velmi přátelská
a pro organizátory více než povzbudivá.
Výtěžek z naší opravdu zatím největší akce je
určen na pokračování oprav kaple Sv. Vojtěcha
v Huti. Věříme, že příští advent v roce 2018 už
budeme moci slavit i v opravené kapli, která
bude důstojně zdobit střed obce Huť.
Marie Halodová
za Spolek Huť pro život

tisk
fotogra
a foto o fií
brazů
na plát
no
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
možnost vyzvednutí v tiskovém
ateliéru na adrese Alšovice 136

Pěnčín centrem Slow turismu
v Euroregionu Nisa
Asi nejznámějším návštěvníkem Krásné
– Pěnčína byl císař Josef II., který navštívil
v roce 1779 Krásnou, aby poznal velmi
známého místního lékaře a mecenáše Jana
Josefa Antonína Eleazara Kittela. Na Krásnou
ale proudili od 60. let 18. století i široké masy
poutníků z širokého okolí. Je známo, že 1.
srpna 1832 přišlo z okolí Železného Brodu
procesí čítající na dva tisíce lidí, aby si vymodlilo
ochranu před cholerou. Lékařská péče je dnes
zajištěna přece jenom jinak, na Krásnou se
však lidé stále rádi vracejí. Letošní pouť sv.
Josefa navštívilo odhadem rovněž dva tisíce lidí.
Lidé přicházejí i na další akce pořádané řadou
místních iniciativ. Jedním z magnetů areálu je i
původní Kittelův dům z roku 1747.
Širšímu využití památkového areálu ale stále
brání nevyhovující technický stav místních
památek. Postupně se opravuje fara i kostel,
značně pokročily i opravy Kittelova domu. Obec
Pěnčín se za pomoci zejména Ministerstva
kultury ČR snaží dům zachránit již pěknou řádku
let. V roce 2017 vzala situace kolem domu
12
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novou dynamiku. Klíčovým momentem se
stalo zařazení rekonstrukce Kittelova domu do
Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014–2020. Tento program na rozdíl od
financí z ministerstva kultury nestojí prioritně
na záchraně historických konstrukcí a památek,
ale snaží se díky přeshraniční spolupráci
zlepšovat život v příhraničních regionech
investicemi zejména do přizpůsobování se
změnám klimatu, zlepšením životního prostředí,
vzdělanosti ale i dalších aspektů života v
našem kraji. Pro letošní rok je tak pro náš
projekt s názvem Slow tourism v Euroregionu
Nisa – spojení kultury s přírodou připraveno
398 174,- Euro, což znamená, že přímo pro
stavební práce na Kittelově domě je očekáváno
finanční plnění ve výši 9 365 000 Kč. Pro ty,
kdo si sumu přepočítávají je nutno dodat,
že krom stavebních prací probíhá spousta
dalších neinvestičních aktivit, podporou řady
aktivit na Josefské pouti počínaje, natáčením
společného filmu a realizací internetových
stránek se saskou Žitavou konče.
Pokud se týká stavby samotné, je pravda, že
na první pohled se dům zvenčí příliš nezměnil,
protože pozornost byla věnována vnitřku
domu a některým podzemním stavbám. Byly
dokončeny odvětrávací prvky pod podlahami
stavby, přičemž byla nalezena ještě původní
barokní soustava odvětrávacích kanálků.
Lze tak říci, že postupujeme podobně jako
naši předkové, jejichž dílo však bylo během

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

staletí pozapomenuto a později neuváženě
zazděno. Byla realizována čistírna odpadních
vod, hodně se udělalo i na technickém zařízení
budov. Pod tím si lze představit nějaký ten
kilometr nejrůznějších kabelů trubek a všeho
možného, co vlastně za pár let bude schováno
pod podlahy a omítky a nebude vůbec vidět,
ale bez čeho dnes již moc neumíme žít. Vzadu
za Kittelovým domem rovněž vyrostl malý
domeček, který bude časem ukrývat úsporná
tepelná čerpadla pro vytápění a přípravu teplé
vody. Úplně nová, i když to vůbec není vidět
je i malá nádržka – rybníček před domem.
Požadavkem památkářů bylo, aby nikdo
nepoznal, že jde o nové dílo, tak že vše vypadá
podobně jako v době vzniku. Pro jistotu jsme
pečlivě fotografovali průběh prací, aby nám
vůbec ve finále někdo věřil, že jsme dílo provedli
a aby nám vše pečlivé kontrolní úřady bez
výhrad proplatily. Do konce roku čeká stavbu
instalace zbylých oken a některých dalších
prvků. Významný postup zaznamenaly také
vnitřní tesařské konstrukce a to, čemu se dnes
říká suchá výstavba, tedy některé lehké příčky
zejména u sociálních zařízení, kde dnes máme
jiné požadavky než naši skromnější předkové.
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. Jak se toto podaří naplňovat
je také na veřejnosti, zda Kittelův dům a
celé Kittelovsko přijme za své, bude jej ráda

navštěvovat i kupříkladu se aktivně zapojí do
organizace místních akcí, či jen bude hrdá na
dílo našich předků a naši péči o zachování a
využívání tradičních hodnot.
Zbývá ještě krátce představit pro někoho
neznámé slovo Slow tourism. Jde o moderní,
ale zároveň i velmi staré formy turistiky a
cestování. Dnešní člověk je přece jen trochu
přesycen nejrůznějšími fastfood stravovnami
a poněkud instantními formami rekreace v
obřích rezortech bez kontaktu se skutečnou
regionální realitou. Zároveň lze říci, že podobné
formy turistiky krom devastace krajiny
do regionů vůbec nic nepřináší a veškerý
zisk mizí do vzdálených bank či neznámým
velkopodnikatelům. Naopak slow tourism je
podobný právě těm formám cestování, které
byly zmíněny v úvodu příspěvku. Tedy kdy císař
navštívil konkrétního člověka v našem regionu,
či kdy se početní poutníci nepřihnali automobily
či autokary, ale naopak se těšili místní krajinou,
využívali služeb místních lidí a seznamovali a
potkávali se navzájem podobně, jako je dobrou
tradicí při Josefské pouti. Právě k tomu aby
nesl užitek do místa určení je vypsán Program
přeshraniční spolupráce Sn-Cz, ze kterého je
záchrana Kittelova domu spolufinancována.

Mgr. Jan Sedlák
projektový manažer projektu
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Podzimní část v I.A třídě
Máme za sebou podzimní část fotbalového
ročníku 2017/2018 a bylo by dobré nějak
průběh podzimu zhodnotit. Myslím si, že jako
nováček ve vyšší soutěži jsme nezklamali a
všechny mile překvapili. Po podzimu jsme
skončili na 9. místě s 16 body a se skórem
29:28, ale dovolím si říci, že jsme měli být o
nějakou tu příčku výše. To je věc, která je pro
mě trochu zklamáním vzhledem k předváděné
hře, jakou se prezentujeme, ale bohužel na
vstřelení branky potřebujeme nespočet šancí
a na druhou stranu inkasujeme převážně po
našich chybách a ne, že by si soupeři svoje
branky herně vypracovali. Odehráli jsme osm
zápasů na hřištích soupeře a pět v domácích
podmínkách buď na hřišti na Pěnčíně nebo
na náhradním umělém trávníku ve Mšeně u
školy Mozartova. Z toho vyplývá, že na jaře
budeme hrát více zápasů doma, za což budou
rádi především naši příznivci, kteří nás chodí
podporovat nejen na domácí zápasy, ale i ty

venkovní. Náš cíl před začátkem sezóny byl
takový, že se chceme umístit na konci soutěže
do pátého místa, ale nepředstíráme, že by
se nám příčka o něco výš nelíbila. Kvalitou
týmu na to určitě máme a věřím, že to na
jaře zrealizujeme. S herním projevem celého
mužstva jsem spokojený, až na pár zápasů jsme
soupeře ve většině případů přehrávali, byli jsme
herně lepším týmem, dominovali jsme na míči,
ale na vítězství jsme se kolikrát hodně nadřeli,
nebo jsme ho ztratili ke konci zápasu (Desná,
Ruprechtice, Velké Hamry, Mšeno B). Velkou roli
hrál nezdar v koncovce, který rozhoduje o vítězi
celého utkání, ale také faktor, že ze začátku
soutěže jsme museli řešit různé absence hráčů
a tudíž sestava se týden co týden měnila, což
určitě nebylo pro naši hru dobré, především v
zadních řadách. To budeme chtít na jaře zlepšit
a doufám, že se nám to podaří. Uděláme pro
to maximum. Naším nejlepším střelcem se
stal Lukáš Barcuch, který zaznamenal šestnáct

zásahů a zaslouženě se stal i nejlepším střelcem
podzimu celé soutěže I. A třídy.
Po posledním zápase na hřišti v Desné nás
čeká týden volna a od 12. listopadu nám začíná
halová sezóna, kde se každou neděli budeme
s hráči potkávat v Městské hale v Jablonci. Na
začátku prosince absolvujeme halový turnaj v
Železném Brodě, který organizuje Kamil Makula
z Železného Brodu.
Zimní přípravu zahájíme třídenním
soustředěním ve sportovní hale v Rokytnici
nad Jizerou na začátku února od pátku 2.2.
do neděle 4.2. 2018, kde nás budou čekat
tréninkové dávky v hale a pokud podmínky
dovolí, určitě využijeme i běžky. Dále budeme
v přípravě absolvovat spinning v Městské hale
pod vedením p. Jelínkové, jako každý rok. V
nadcházejících dnech řešíme situaci o průběhu
přípravy. V přípravě chceme odehrát 4-5
přátelských utkáních. Mezi potvrzenými soupeři
jsou Frýdlant (10.2. v 15:00h. ve Frýdlantu),
Kosmonosy (24.2. v 15:00h. na UMT ve Mšeně,
ZŠ Mozartova), TJ Sokol Plavy (10.3. od 15:30h.
na UMT ve Mšeně, ZŠ Mozartova). O dalších
soupeřích zatím jednáme. (SK Semily, FK
Sedmihorky, Zásada). Přesné termíny uvedeme
na webových stránkách.
Na závěr bych chtěl poděkovat našemu vedení,
které se o nás výborně stará a vytváří skvělé
podmínky, tak i všem hráčům, co je baví hrát
fotbal a jsou ochotni obětovat svůj volný čas a
občas i zdraví pro dobré jméno našeho oddílu.
Nyní nám nezbývá než doufat a věřit, že
neusneme na vavřínech, najdeme sílu a chuť
absolvovat neoblíbenou zimní přípravu, a že
i na jaře budeme dělat čest našemu oddílu a
obci Pěnčín.
Luboš Pumrle
trenér A týmu

Vzpomínky
Nedávno se uctívala památka zesnulých. V naší
rodině sice vzpomeneme rodičů, ale jejich přání
bylo, ať je navštěvujeme, dokud jsou živí a až
umřou ne. Jak stárnu, stále více vzpomínám na
občany naší osady Jistebsko, kteří žili v době
mého dětství a mládí a přežívá vzpomínka na
ně v mé mysli. Pokud máte zájem, připomeňte
si je se mnou.
Moji rodiče se přistěhovali do Pěnčína po válce
z Pelechova. Nastěhovali se do domu v Pěnčíně,
který v současné době známe jako restauraci
Brusírna. Dům byl po odsunutých Němcích
Hilppertových, kteří se živili sklozemědělstvím.
Asi v roce 1954 se naše rodina přestěhovala
do dnešního našeho domu v Jistebsku po
odstěhovaných Strnadových. Do bývalého
domu v Pěnčíně se nastěhovali Kudrnáčovi,
hledající bydlení po vyhoření svého domu v
Pěnčíně, který stával nedaleko Zelené školy.
Nad naším domem bydlela hodná sousedka
paní Šilhánová, kterou jsme jako děti často
navštěvovaly, byla nám oporou v případě,
že rodiče nebyli doma a měly jsme strach
14
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z bouřky a podobně. Hodně radosti nám
dělal její roztomilý malý pejsek Lumpík, ten
občas nezůstal nic dlužen svému jménu, když
například okousal chladící se koláč na chodbě či
zbaštil připravené jídlo na stole. Paní Šilhánová
ho však měla moc ráda. Večer spal ve svém
pelíšku vedle její postele, v zimě přikrytý dekou,
a když se odkopal, paničku vzbudil a vyžadoval
opětovné přikrytí. Nad paní Šilhánovou stojí
dům, ve kterém bydlel cestář pan Horna. V
době obsazení Sudet se musel odstěhovat
do Dalešic a vrátil se do svého domku hned
po válce. Pan Horna vykonával své povolání
moc zodpovědně. Při pomyšlení, že z důvodu
neposypané silnice by měli řidiči autobusů a
aut problémy s kluzkou vozovkou mu nedalo
spát, a tak v kterékoliv denní či noční době
zajišťoval posypávání silnice a my děti měly
vztek, protože posypaná silnice nám dělala
problémy se sáňkováním. V létě udržoval
čistotu a opravy příkopů, vysadil lípy a ořechy
okolo silnice z Jistebska na Čížkovice. Je to
neuvěřitelné, že po celoživotní práci na silnicích
jeho život skončil tragicky při přecházení silnice.
Po srážce s automobilem v nemocnici podlehl
zranění. V dalším domě po levé straně silnice
bydleli Bímanovi s babičkou Jandovou. Měli 2
dcery starší Sigi milovala koně a mladší Hana

byla další mojí kamarádkou. Hned vedle bydleli
Mizerovi. Naproti domu Mizerových bydlela
paní Vítová se svou dcerou Věrou. Paní Vítová
byla vdova. Manžel tragicky zemřel na samém
konci války v Alšovicích při přestřelce s Němci
a jeho jméno je uvedeno na památníku v
Alšovicích. Pod domem paní Vítové žili od války
Herbovi se synem Mirkem, který donedávna
zde žil s manželkou Hanou. Jejich sousedy
byli Vítovi. Nevím proč, naši jim neřekli jinak
než košilářovi. Pan Vít, kterého jsem znala,
byl údajně velký mistr v broušení skla. Svoje
vzpomínání na občany směrem nahoru od
našeho domu chci uzavřít vzpomínkou na
milovanou hospodskou Růženku Volfovou. K
této hospůdce se váže tolik vzpomínek, že by
to stačilo na malou brožurku.
Také se zmíním o našem domu. Tento dům byl
konfiskát po Němcích. Nastěhovaní Strnadovi
se odstěhovali do Alšovic a my po nich. Vedle
domu postavená provozovna sloužila k leštění
perlí ohněm takzvaná pulírna s 2 pecemi. Otec
se naučil tomuto řemeslu a vykonával práci
mnoho let nejprve pro výrobní družstvo Maják
a později Železnobrodské sklo. K vytápění pecí
bylo třeba tvrdého dřeva a tak u nás pracoval
hrbatý pan Matura z domečku u Formáčkových.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Bylo zde často veselo, zvlášť když jsme „mastili“
karty. Bohužel také často, když jsem zlobila
následoval trest a musela rovnat perle na talíře
do křídy.
Směrem dolů od našeho domu je vila. Těsně
po válce zde bydlel s manželkou František
Pivrnec než se přestěhoval do současného
domu Pivrncových. V budově nejprve sídlilo
výrobní družstvo Maják, pro které pracovali
oba moji rodiče. V provozovně měla vyčleněné
bydlení na dlouhá léta paní Anna Macháčková.
Až do dneška se v naší rodině tomuto domu
neřekne jinak než Maják podle názvu tohoto
družstva.
Vila naproti jmenovanému Majáku s přilehlými
objekty je spojena s rodinou Cvrčkových. A
v mém případě s jejich dětmi Miluškou a
Vaškem. Vašek jak jinak byl také můj kamarád.
S přípravou vánočních svátků si každoročně
vybavím krásný papírový betlém, který
každoročně byl instalován u nich na kredenci.
V domě také bydleli v patře 2 rodiny Widnerovi
s německou národností a paní Kratochvílová
s dvěma dcerami Hanou a Evou. K vile patřily
2 provozní budovy. Spodní sloužila jako
mačkárna, ve které pracovalo 8 možná i více
mačkářů a my děti tam každou chvíli zaběhly.
Také jsme často navštěvovaly sklepní místnost
pod vedlejší budovou plnou otýpek skla pro
mačkání perlí a občas se stalo, že jsme vzaly
připojené odmačky skla přidělané u otýpek,
protože se nám líbily.

Dalším mým kamarádem hned pod Majákem
byl Jirka z rodiny Hamplových, měl staršího
bratra Frantu.
Mnoho dobrodružství jsme se sestrou zažily i
kamarádstvím s Evou a Věrou Formáčkovou.
Občas jsme se i popraly, ale druhý den už
zase kamarádily. Takhle jednou jsem spala
u Formáčků s Věrou v půdních prostorách
na seně. V noci mě vzbudila potřeba močení.
Sama jsem se bála jít z domu ven, a proto
jsem vzbudila Věru, ať jde se mnou. Ale ani
Věře se nechtělo a poradila mi, ať se vyčurám
do sena. Ráno slyšíme rámus, jak se zlobila
paní Formáčková, neboť z té mé potřeby se
vytvořil žlutý flek okolo lustru. A jak řekla paní
Formáčková „máte štěstí že se stěhujeme, jinak
by nás čekal pěkný výprask.“
Na křižovatce silnic z Jistebska na Krásnou
žili Pačesný se synem Josefem. K prvnímu
panu Pačesnému se vážou 2 vzpomínky. Pan
Pačesný dá se říci navštěvoval každodenně
hospodu u Růženky a při návratu domu býval
veselý s popěvkem „kořalička teta moje, ráda
se mnou postrkuje, kořalička teta má, ráda
se mnou strkává.“ Takhle jednou mě mamka
zavolala, ať si jdu něco poslechnout. Na schodě
u besídky našeho domu seděl pan Pačesný.
Pravděpodobně bylo po výplatě a rozděloval
bankovky na 2 hromádky- jedna pro mě, jedna
pro maminku, ale stále mu to nevycházelo.
Asi po třetím pokusu se mu dílo podařilo, ale
domnívám se, že ta bankovka, která jakoby

přebývala nepřišla na hromádku maminky.
Syn Josef se oženil se Slovenkou Aničkou.
Byli bezdětní. Dá se říci, že syn pokračoval ve
šlépějích svého otce. K jejich životu měli někteří
občané výhrady vzhledem k jejich každodenní
návštěvě restaurací. Ale nikdy nikomu neublížili.
Často se vyhřívali před domem na jednoduché
lavičce za přítomnosti zedníka Rudy Kopala.
Ráda je navštěvovala i moje sestra.
Jisto jistě lze říci, že nebyli sobečtí a jistě by i v
dnešní době, přestože se změnily společenské
poměry, nepožadovali odstranění obecní
tabule, která sloužila veřejnosti. Vzpomínky
mám i na starou dřevěnou čekárnu na pozemku
Pačesných. Scházela se tam a muckovala
omladina. Celá čekárna byla popsána
nejrůznějšími vzkazy, často i sprostými a my
malé děti s radostí všechny četly. Až stavba
nové zděné čekárny v akci „Z“ nám to překazila.
Další úsek mých vzpomínek je spojen s domy
pod křižovatkou. U Paldusových bydleli Tučkovi
s dcerou Dášou, do doby než si koupili svůj
domeček. Hned pod nimi Šírkovi. Pan Šírek
byl vedoucím autoopravny. Ta byla částečně
jako součást obytného domu a vedle v dřevěné
provozovně. Jednou se mi stalo asi v 5ti letech,
že jsem si navlékla prstýnek nafest a ten po
několika hodinách nešel sejmout. Prst začal
opuchat. Pomohl pan Šírek, kterému se podařilo
pomocí nářadí z dílny prstýnek odstranit z
prstu. Od té doby se datuje moje největší,
dá se říci každodenní, dětské kamarádství s
Janou Šírkovou. Váže nás obrovské dětské
dobrodružství.
Stále se ještě pamatuji na původní dům
Brožkových, který byl zčásti dřevěný a z části
zděný. S manžely Brožkovými bydlel i starý pan
Brožek. Často jsme jako děti pobíhaly na cestě
mezi Velovými a Brožkovými a pokud byl venku
dědeček, pokřikovaly na něj „čurky murky“ a
měly radost, že se zlobí a hrozí nám holí. U
Brožku přes silnici byla velká dílna na leštění
perlí mechanickým způsobem lidově řečeno
rumpl a v tomto objektu bydleli Breslerovi a
paní Šafářová.
Nelze nevzpomenout na obchůdek pana
Duňky. Každodenní teplý chléb se často stával
pochoutkou a domů jsme ho donesly okousaný.
Také se kamarádce Janě většinou podařilo
vyprázdnit otci kapsy saka a drobné utratit
za eskyma. Stále mám před očima obrázek
prodejny. Opřený o pult pan Duňka s rovnou
pěšinkou v černých vlasech a paní Duňková jak
pobíhá při nabírání mléka z hliníkové konve a
lije do přinesených bandasek.
Do paměti se vryli i občané jako byl hluchoněmý
Bedřich. Často napitý Josef Ulbrich, kterého
jsme někdy našli spát v příkopě. Pan Rezlér,
který většinou propil všechny peníze a pak
říkal, že jí chléb s drátenickým sádlem, což v
překladu je sůl. Nakonec se mu stal alkohol
osudný a opilý umrzl. Také je vzpomínanou
osobou Slovák Arpát bydlící v Burku, který se
v opilosti udusil vlastními zvratky.
Snad jste si milí čtenáři z Jistebska zavzpomínali
se mnou na doby minulé a možná byste mohli
moje vzpomínky obohatit o svoje vzpomínky
a zážitky.

Lada Niklová
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Pohádka pod
stromeček
dětem i
dospělým
Anděl krásy s Andělem lásky si připravili hole
a ranečky a vydali se na cestu širým světem.
Tehdy ovšem ještě nebylo po Malé Skále ani
památky a celá dnešní kotlina Maloskalská
byla naplněna mořem, které dosahovalo až
téměř do dnešních Alšovic. K severu bylo
moře uzavřeno pohořím, jemuž dnes říkáme
Kopanina, na jihozápadě skalním hřbetem, z
něhož dnes na levém břehu Jizery vyčnívají
Suché skály, Chléviště, Kalich a Zbirohy.
Andělíčkům se líbilo krásné horské jezero, ale
jejich dušička neměla pokoje, dokud Pánbíček
neotevřel stavidla, jež uzavírala po obou
stranách tuto obrovskou vodní nádrž. Spousty
vod počaly se řítiti skalami, jednotný hřbet
Suchých skal byl ve své celistvosti prorván,
rovněž tak dnešní Záborčí s Drábovnou ztratilo
svou spojitost se Zbirohy a vody odtékaly
hlubokým korytem, z něhož nakonec zbyla
jenom řeka Jizera.
Anděl krásy počal jásati, kouzelným proutkem
dotkl se holých skalních hřbetů, jež zůstaly
trčeti k nebi a svahy jejich počaly se zelenati
a zarůstati hustými lesy. Kolem Jizery pak
zazelenaly se břehy travou a skřivánek vznášel
se k nebesům. V nekonečných zákrutech vine
se Jizera Maloskalskou kotlinou. Suché skály
se strany jedné, strmý Vranov a Frýdštejn se
strany druhé naplňují srdce lidské nevýslovným
podivem.

Štafetový kolík
Po řadu let jsem se s vámi setkávala na
stránkách našeho Zpravodaje a z pohledu
kronikářky jsem se s vámi dělila o poznatky buď
nové z našeho Pěnčína nebo starší a minulé. Při
své práci na kronice jsem záviděla kronikářům
z okolních vesnic (Dalešic, Maršovic, Skuhrova
a dal.) to, že mohou mít přehled o dění „na
každém dvorku“, o obyvatelích, o větších ale
hlavně drobných událostech.
V našem Pěnčíně je toto úkol sedminásobný.
Dnešní technika sice umožňuje sednout k
počítači a to, co potřebujeme vědět, tam nalézt.

Ale ani Anděl lásky nechtěl zůstat pozadu. I on
proutkem dotýká se srdcí lidí. Lidé počínají se
milovati, chrání druh druha před divou zvěří
a počínají sobě ve skalách, jimž dnes říkáme
Drábovna, budovati první lidská obydlí. Ale i
později když lidé počali si stavěti obydlí ze dřeva
na místech lesa prostých nachází tento kraj
obliby a dodnes vidíme zde pomilováníhodnou
vesničku Záborčí, v níž na pokraji lesa a skal
řadí se k sobě rozkošné dřevěné chaloupky,
na nichž se jistě podílely oba proutky – Anděla
lásky i Anděla krásy.
Blízké hrady Vranov, Frýdštejn a později Skály
nad Jizerou stavěny byly pak ve středověku,
aby skýtaly zdejšímu lidu útulek v dobách

nepokojných. Skály nad Jizerou, jež na krátký
čas se staly majetkem Albrechta z Valdštejna,
byly jím pojmenovány Malou Skálou na rozdíl
od Hrubé Skály, jež leží nedaleko odtud nad
známými lázněmi Sedmihorkami.
Na levém břehu Jizery ležící Suché skály
svým malebným seskupením tvoří formu
varhanovitých píšťal a jsou velebným symbolem
zdejšího kraje, ne nadarmo zvaným „Pohádkou
Českého ráje“.
Napsáno v roce 1939 v časopise Beseda.
Jasna Smolková

Ale na druhou stranu asi nejvíce zabezpečenou
informací je poctivě vedená kronika uložená v
archivech obecních, okresních či státních. Také
nelze na webových stránkách nalézt atmosféru
vzniku informace – lásku k místu, o kterém se
píše a jeho duši.

považovat za podstatné, aby události u vás
byly zachyceny pro další generace, dejte to
paní Halodové vědět. Třeba prostřednictvím
Obecního úřadu, kde vždy byla a jistě bude
i nadále ochota ke spolupráci v této oblasti
výborná.

Štafetu nyní přebírá paní Marie Halodová z Huti.
Jsem přesvědčena o tom, že náročnou práci
bude vykonávat s největší pečlivostí, chutí a
láskou. Obracím se na vás s prosbou o pomoc.

Paní Halodové přeji, aby ji práce na vedení
kroniky těšila a zároveň ji obohatila tak, jako
obohatila a těšila mne. A vám všem milí
spoluobčané přeji krásné vánoční svátky a
hodně zdraví a radosti nejen v roce příštím
ale i ve všech následujících.

Jak jsem výše uvedla, práce pro jednu osobu
je to náročná a velmi by pomohla spolupráce
vás, z Dolní Černé Studnice, Krásné, Jistebska,
Pěnčína, Bratříkova, Huti a Alšovic. Budete-li

Januška Jasna Smolková
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