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Čekárna Jistebsko
Přílohy: Dotazník / Kraj

Úvodní slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané, není tomu tak dlouho, co
skončila zima, a nastává jaro. Období, kdy se
vše probouzí. Ptáci začínají zpívat své veselé
písničky, jarní květiny vykukují jako periskopy
a údolí Žernovníka je opět bílé, ale nyní od
rozkvetlých bledulí. Slunce o sobě pomalu dává
vědět svými paprsky. Hřejivé paprsky svítí do
lidských tváří každému pro radost a pohodu. K
jaru neodmyslitelně patří i velikonoční svátky.
Jsou to nejvýznamnější křesťanské svátky, které
připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Z
historického pohledu se ale jedná o svátky
jara, kterými oslavujeme probouzení přírody,
její plodnost, naději a lásku. Dnů volna není
sice až tolik, ale i tak se dá tento čas využít k
načerpání nových sil do nadcházejících dnů.
V úvodu zpravodaje bychom Vás také, jak je
již zvykem, rádi informovali o tom, co se letos
plánuje v naší obci. Nejdříve bychom rádi
sdělili, že po několika letech dohod a naléhání
Liberecký kraj, potažmo jeho organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, budou
v letošním roce provádět celoplošné opravy
svých komunikací a to v úsecích Jablonec nad
Nisou – Dolní Černá Studnice včetně intravilánu
obce a navazující úsek Dolní Černá Studnice –
Nová Ves kolem chaty Fotografie, kterým se
bude začínat. Dalším opraveným úsekem v
letošním roce bude silnice Krásná – Maršovice
a o prázdninách dojde k rekonstrukci úseku
Jistebsko – Skuhrov.
Co se týká obecních komunikací, v letošním
roce není na jejich opravu v rozpočtu takové
množství, které bylo v minulých letech, proto
dojde k opravám kratších úseků. Menší investice
do rekonstrukce komunikací jsou způsobeny
především tím, že v letošním roce dokončujeme
dvě velké investiční akce a to dostavbu Kittelova
domu, která je financována z dotace Evropské
unie z Programu spolupráce Česká republika

– Svobodný stát Sasko 2014-2020. Zcela
dokončený dům včetně vybavení a expozic
plánujeme pro širokou veřejnost otevřít v
průběhu prázdnin. Projekt by měl být dokončen
v půlce července. V rámci tohoto projektu bude
na Kittelovsku uspořádána již tradiční Pouť sv.
Josefa a to ve středu 1. 5. 2019. Druhou větší
investiční akcí je přístavba školy, která bude
stát přes 15 milionů korun a získali jsme 70%
dotaci z Ministerstva financí ČR. Vzhledem k
tomu, že v přístavbě mají vzniknout nové dílny
a multifunkční moderní učebny, žádáme dotaci
na jejich vybavení z Integrovaného regionálního
operačního programu prostřednictvím MAS
Achát. Pokud budeme s žádostí úspěšní, mohly
by být třídy nově vybavené již v druhém pololetí
nadcházejícího školního roku.

O dalších akcích se můžete dovědět na nových
obecních stránkách a doporučuji si do chytrého
zařízení nainstalovat aplikaci V OBRAZE. Díky
ní můžete mít okamžitě informace o úřední
desce, kulturních a sportovních akcích nejen
z naší obce vždy při ruce.
Vážení občané, přejeme Vám a Vašim blízkým
příjemné a pohodové prožití velikonočních
svátků plných sluníčka a krásného počasí.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Chceme pokračovat i v opravě hřbitovů. Na
letošní rok jsme podali dvě žádosti o dotaci
a to na opravu plotů na huťském hřbitově a
opravu márnice na Krásné. Pokud budeme
úspěšní, doufáme v realizaci ještě tento rok, i
když je vždy problém nalézt firmu, která stavbu
provede, protože v dnešní době je stále mnoho
práce a firmy mají zakázky i na rok dopředu.
Budeme pokračovat v přístavbě hasičské
zbrojnice na Jistebsku, která byla minulý rok
zahájena. V letošní etapě by měla výstavba
dojít do stadia, že zbrojnice půjde již využívat,
především spodní garáže a v provizorním
režimu i patro. Letos bude dokončena i
rekonstrukce zbrojnice na Bratříkově a pro
jednotku Bratříkov bude pořízen nový dopravní
automobil, na který jsme získali dotaci ve výši
750 000 Kč.
V letošním roce ještě vybudujeme dětská hřiště
u sokolovny v Alšovicích a na Bratříkově. Tím
bude mít každá část obce hřiště a místo pro
setkávání.

S e b a s ti a n

Velikonoce jsou svátky malých
radostí, které čekají, aby je někdo
našel. Ať jsou to pro Vás dny
plné lásky, radosti a šťastných
vzpomínek!
To vše přeje koletiv OÚ Pěnčín

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

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

D U B E N 2 019

1

Důležitá telefonní
čísla a další kontakty

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 14.1.2019

Tísnová volání

1/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

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

2/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje :
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

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

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

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

Webové stránky
sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz

p. Petru Nikodýmovou
p. Milana Špiku
Ing. Karla Zascheho
Mgr. Zdeňku Palovou

3/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
4/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
radou obce schválenou rozpočtovou změnu
č. 10/2018.
5/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Pěnčín.
6/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
7/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti finančního výboru na rok 2019.
8/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Pěnčín a Městem Železný Brod o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy
rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu.

Vzniklý schodek bude financován z přebytku
hospodaření minulých let (8 813 860 Kč ) a
čerpání úvěru (2 200 000 Kč).
13/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Směrnici obce Pěnčín č. 1/2019 k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v
předloženém znění.
14/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
aktualizaci rozvojového dokumentu
Strategického rozvojového plánu obce Pěnčín
dle nabídky Ing. Luďka Suchomela, IČ 40180921,
se sídlem Sportovní 78, 468 51 Smržovka za
celkovou částku 54 000 Kč bez DPH.
15/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR o dotaci na akci „Oprava márnice
na hřbitově Krásná“ z podprogramu 2.7 DT
117D8210G - Obnova drobných sakrálních
staveb a hřbitovů a závazné spolufinancování
projektu v minimální výši 30 % z celkových
nákladů z rozpočtu obce.
16/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti na Státní zemědělský intervenční
fond o dotaci na akci „Oprava východní plotové
zdi na hřbitově v Huti“ z podprogramu 129 662
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny a závazné spolufinancování
projektu v minimální výši 30 % z celkových
nákladů z rozpočtu obce.

9/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Pěnčín a Městem Železný Brod o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a
nemovitostí.

17/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na štěpkovač větví
z dotačního fondu Libereckého kraje do
programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů.

10/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Pěnčín a Městem Železný Brod o výkonu
přenesené působnosti na úseku řízení o
přestupcích.

18/2019 zo Zastupitelstvo obce pověřuje
místostarostu vypracováním návrhu plánu
oprav místních komunikací a to do konce září
2019.

11/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
přijetí daru částí pozemků p. č. 384/2 o výměře
101 m2 a 383/2 o výměře 8 m2 (nově dle GP č.
511-2149/2018 pozemek p. č. 384/4 a 383/4)
všechny v k.ú. Huť od ***, trvale bytem ***, a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
12/2019 zo Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový
ve výši:
Příjmy: 		

46 528 100 Kč

Výdaje: 		

57 541 960 Kč

Financování:

11 013 860 Kč

19/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí právní posouzení JUDr. Miloslava Noska
o průběhu pozemkové hranice mezi p. p. č. 698
a 697/2 k.ú. Huť a navrhuje dále pokračovat ve
spolupráci s JUDr. Noskem v této věci.
20/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plánované termíny zasedání zastupitelstva na
rok 2019 a to v termínech 25. 2., 8. 4., 20. 5.,
24. 6., 12. 8., 16. 9., 14. 10., 25. 11. a 16. 12.
vždy od 17:30.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu

Informace pro občany
Na Obecním úřadě Pěnčín
je možnost zaplatit veškeré
platby za odpady, psy, hroby
apod. platební kartou.
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 25.2.2019
21/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
22/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p. Aleše Dubského
p. Jaroslava Strnada
Mgr. Zdeňku Palovou

23/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 1.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 1. 2019.
24/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze
dne 4. 2. 2019.
25/2019 zo Zastupitelstvo obce pověřuje
členy kontrolního výboru Milana Špiku, Aleše
Dubského, Šárku Tvrdíkovou, Mgr. Zdeňku
Palovou a Hanu Peškovou ke kontrole dotací
poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2018.

nejvhodnější nabídky na akci „Krásná č.p. 10
(Kittelův dům) dodávka vnitřního vybavení
objektu“ uchazeče Compo Praha Interiéry s.r.o.,
IČ 03056279, se sídlem Růžová 1522/16, 110
00 Praha 1 Nové Město za nabídkovou cenu 1
275 881 Kč bez DPH a 1 543 816,01 Kč s DPH a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje na:

30/2019 zo Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje p.p.č. 2124/1 k.ú. Alšovice.

U 6)-c Pořízení věcných prostředků požární
ochrany

31/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr bezúplatného převodu p.p.č. 508/1
k.ú. Bratříkov o výměře 453 m2 od Státního
pozemkového úřadu.
32/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci od starosty o návrhu řešení
situace s autobusovou čekárnou na Jistebsku a
pověřuje místostarostu k dořešení dané věci a
předložení zastupitelstvu do 20. 5. 2019.

28/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019.

33/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
vypracování rozpočtů a realizaci oprav místních
komunikací na rok 2019 a to na p.p.č. 799/2
k. ú. Jistebsko včetně výhybny; na p.p.č. 916 k.
ú. Huť; na p.p.č. 891/1 k. ú. Huť; na p.p.č. 752
k. ú. Jistebsko a na p.p.č. 2382 k. ú. Alšovice v
rozsahu určeném odborným projektantem.
V případě že by celkové náklady přesáhly 1
300 000 Kč s DPH, budou rozpočty předloženy
zastupitelstvu k dalšímu projednání.

29/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru

34/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu č. 1.1

26/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z předchozích jednání rady
obce.
27/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí radou obce schválenou rozpočtovou
změnu č. 11/2018.

U 2) Obnova a doplnění osobních ochranných
prostředků
U 6)-a Pořízení věcných prostředků požární
ochrany

U 6)-f Výdaje spojené s opravami, úpravami a
výstavbou objektů (HZ)
35/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
technické podmínky pro dopravní automobil
pro JSDHO Pěnčín – Bratříkov. Bude se jednat o
sedmimístný automobil nad 3,5 t s nástavbou
a s vybavením dle předložené specifikace, který
je plnohodnotnou náhradou stávající Avie.
36/2019 zo Zastupitelstvo obce souhlasí s
udělením plné moci JUDr. Miloslavu Noskovi,
se sídlem Nádražní 24, 513 01 Semily, ve věci
řešení neznatelné hranice mezi p.p.č. 874,
697/2, 698 a 697/1 vše v k.ú. Huť.
37/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí předběžnou kalkulaci na dětská hřiště
u sokolovny Alšovice a sokolovny Bratříkov a
schvaluje jejich realizaci.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Strategický rozvojový plán obce Pěnčín
Zastupitelstvo obce Pěnčín rozhodlo o
aktualizaci rozvojového dokumentu a to z toho
důvodu, že klíčovým procesem řízení rozvoje
obce je plánování. Nástrojem pro koncepční
řízení rozvoje obce v dlouhodobém horizontu
by měl být plán rozvoje obce sestavený na
základě podnětů širokého spektra místních
aktérů při respektování lokálních faktorů a
limitů. Obec při přípravě i při realizaci programu
rozvoje obce spolupracuje s místními aktéry a
postupně konkrétními kroky směřuje k naplnění
dlouhodobé vize a strategických cílů rozvoje
obce. Pro takový proces se užívá spojení
strategické plánování.
Základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj

řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace
v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů,
zájmových organizací a dalších subjektů v obci
jsou formulovány představy o budoucnosti
obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění
dohodnutých představ.
Plánujeme, protože je to užitečné, vyplatí se
to. Jinými slovy plánování umožňuje efektivně
dosahovat stanovených cílů a lépe využívat
finanční, personální a jiné zdroje. Opomíjení
plánovacích procesů se odráží v malé efektivitě
využívání finančních prostředků obcí a v
nedostatečné podpoře synergických efektů
při jejich rozvoji.
Tento dokument je tvořen vizí (dlouhodobým
strategickým pohledem na obec za 10–20 let),

dlouhodobými cíli, prioritními opatřeními a
aktivitami na období platnosti programu s
případným rozpracováním dílčích aktivit.
Dobře zpracovaný dokument je tak nástrojem,
jenž umožní rozvíjet obec ve směru této vize.
Díky pojmenování požadovaného stavu dojde
také k postupnému uspořádání jednotlivých
kroků k urychlení rozhodovacích procesů.
Jelikož pro první část je důležité znát i názory
občanů, vkládáme do tohoto zpravodaje
dotazník. Doufáme, že tento dotazník, který
máte vyplněný za chvíli, nám doručíte zpět
do 30.4.2019, abychom znali i Váš názor.
Dotazník lze vyplnit i elektronicky, dostupný
je na webových stránkách obce Pěnčín
www.pencin.cz.

Poděkování... Rádi bychom poděkovali vedení obce Pěnčín - starostovi Mgr. Ivanu Matějčkovi
a místostarostovi Michalu Bernatovi za rychlé vyřešení situace v Domě s pečovatelskou
službou v Alšovicích, kde jsme byli více než rok odkázáni na vzájemnou pomoc mezi sebou.
Od 1. ledna 2019 dochází do DPS dvakrát týdně pečovatelka. Zajišťuje pro nás základní
služby včetně odvozu k lékaři. Navíc se podílí při přípravách různých kulturních akcí či
společenských událostí, kdy vrcholem byla společná účast na jarním plese Sokola Alšovice,
kam nás doprovodila.
Do DPS dochází kadeřnice, pedikérka a masérka a jejich služby jsou poskytovány v místnosti
k tomu určené. Děkujeme za vánoční dárek - televizní přijímač do společenské místnosti
a okamžité řešení případných problémů. Jsme zde rádi a spokojeni.
Anežk a
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Senioři domu s pečovatelskou službou Alšovice
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Rozpočet obce Pěnčín na rok 2019
Struktura rozpočtu

Příjmová část rozpočtu 57 542 tis. Kč
Daňové příjmy 26 219 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy všech měst a obcí patří daňové příjmy. Zahrnují daně, které obce
dostávají ze státního rozpočtu podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, dále
správní a místní poplatky a příjmy z hazardních her podle zákona č. 187/2006 Sb., o dani z
hazardních her. Nejvyšší příjem předpokládáme z DPH ve výši 12 600 tis. Kč, z daní z příjmu
právnických osob ve výši 5 100 tis. Kč a fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 5 100 tis. Kč.
Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme vycházeli z predikce Ministerstva financí ČR
a ze skutečnosti roku 2018.
Nedaňové příjmy 954 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří např. příjmy z bytového a nebytového hospodářství, příspěvky od
firmy EKO KOM na tříděný odpad, dále pak příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů.
Kapitálové příjmy 5 tis. Kč
Do těchto příjmů řadíme příjmy z prodeje nemovitostí obce – pozemky, budovy.
Přijaté dotace 19 350 tis. Kč
Dotace se rozdělují na dva typy, a to neinvestiční
dotace na provoz a dotace investiční.
Neinvestiční dotace jsou určeny k využití v
běžných výdajích a je to zejména dotace na
výkon státní správy. Investiční dotace se týkají
investičních akcí. Ze státního rozpočtu jsme
získali dotaci na přístavbu ZŠ ve výši 7 654
tis. Kč, z programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko dotaci 9 881 tis. Kč
na rekonstrukci Kittelova domu.

Příjmy

tis. Kč

Daňové

26 219

Nedaňové

954

Kapitálové

5

Přijaté dotace

19 350

Financování

11 014

Celkem

57 542

Výdaje

tis. Kč

Běžné

22 538

Kapitálové

35 004

Celkem

57 542

Příjmy v tis. Kč

Financování 11 014 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky, kterými bude
kryt schodek rozpočtu. Schodek rozpočtu bude
financován z přebytků hospodaření minulých
let. Rovněž je zde počítáno s překlenovacím
úvěrem na rekonstrukci Kittelova domu.

Výdajová část rozpočtu
57 542 tis. Kč
Běžné výdaje 22 538 tis. Kč
Běžnými výdaji se rozumí výdaje na provoz
obce. Jedná se např. o výdaje na opravu
a údržbu majetku obce (údržba a běžné
opravy místních komunikací a budov, údržba
veřejné zeleně, výsadba a údržba obecních
lesů, veřejného osvětlení atd.), odpadové
hospodářství, činnost obecního úřadu, provoz
základní a mateřské školy, provoz a údržba DPS
v Alšovicích, běžné výdaje na výjezdní jednotky
hasičů, záležitosti kultury a finance na podporu
spolků a zájmových skupin.

Výdaje v tis. Kč

Kapitálové výdaje 35 004 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty prostředky na investiční
záměry obce. Na rok 2019 jsou naplánovány
např. tyto investiční akce – celoplošné opravy
obecních komunikací ve výši 1 300 tis. Kč,
přístavba a vybavení základní školy ve výši
15 750 tis. Kč, dětská hřiště v Alšovicích a na
Bratříkově, rekonstrukce a přístavba hasičské
zbrojnice na Jistebsku 2. etapa ve výši 1 500 tis.
Kč, 1 350 tis. Kč na opravu hasičské zbrojnice
Bratříkov, dopravní automobil pro jednotku
Bratříkov ve výší 2 200 tis. Kč, výdaje na obnovu
Kittelova domu ve výši 14 000 tis. Kč.
4
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Počty obyvatel obce Pěnčín
ROK

Alšovice

Bratříkov

Dolní Černá
Studnice

Huť

Jistebsko

Krásná

Pěnčín

Celkem

2011

549

278

100

313

304

129

177

1 850

2012

549

270

102

311

309

133

174

1 848

2013

529

266

106

306

311

138

178

1 834

2014

520

273

106

305

315

143

188

1 849

2015

524

272

116

306

317

145

186

1 866

2016

525

264

119

308

324

152

188

1 880

2017

529

270

119

304

324

157

195

1 897

2018

539

265

119

306

321

159

197

1 904

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
PROBĚHNE

V SOBOTU
4.5.2019 od 9 do 11 hod.

Příjem nabídek
na provozování
občerstvení
v letním areálu
Huť

za Obecním úřadem Pěnčín
bude přistaven kontejner

Patří sem:

staré koberce, lina, sportovní potřeby, srolované
matrace, rozložený nábytek apod.

Nepatří sem:

pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad,
stavební suť, keramika, plasty, železo apod.

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 kola nebo kde se 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.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

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.

Přijímáme nabídky z řad
veřejnosti na provozování
stánku s občerstvením
v letním areálu Huť.
Jedná se o pronájem prostor
určených k rychlému občerstvení.
Požadavky pro uchazeče: platný
živnostenský list, platná koncese
na prodej lihovin.

Nabídky s kopiemi výše
požadovaných dokladů
zasílejte e-mailem na adresu
mistostarosta@pencin.cz
do 30.4.2019.

OÚ Pěnčín
D U B E N 2 019
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Kluci a holky,
přijďte k nám
do školky
Po dohodě s OÚ Pěnčín se bude zápis do MŠ
konat v pondělí 6. května 2019 od 8. 30 – 13.00
hodin.
V tento den si můžete projít celou školku a
podívat se, jak to u nás vypadá.
Když budete navštěvovat právě naši školku,
můžete se těšit na hodné paní učitelky, na
dobré jídlo od paní kuchařek, na krásné
prostředí, které pro vás udržují paní uklízečky,
pan domovník a paní školnice.
Těšte se na hry a hračky ve třídách, na krásnou
velkou zahradu s houpačkami a průlezkami, na
spoustu zábavy a přirozeného učení. Chodíme
na vycházky do krásné přírody v okolí, jezdíme
na výlety, na divadelní představení, často jezdí
divadélka i k nám do MŠ. Rádi také vymýšlíme
spoustu akcí, na které se za vámi do školky
může přijít podívat i maminka s tatínkem, nebo
babička s dědečkem...
Moc se na vás těšíme :) Za celý kolektiv MŠ
napsala
Hana Pešková
ředitelka MŠ

Svatojánská slavnost – Kittelův dům
sobota 22.června 2019 od 10 hodin
Skupina přátel Kittelova muzea ve spolupráci s naší Obcí Pěnčín si Vás dovolují pozvat
na další ročník Svatojánských slavností.
V původním Kittelově muzeu se každý rok konal Svatojánský víkend, který měl připomenout lidový
svátek letního slunovratu v předvečer svátku křesťanského světce Jana Křtitele.
Kittelovo muzeum v tom původním vydání, v budově Krásná č.p. 11, pracovalo 10 let a našlo si řadu
obdivovatelů a příznivců. Loňská sezóna byla v původních prostorách poslední.
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce Kittelova domu, kde bude Kittelovo muzeum od
letošního roku sídlit. Bylo by škoda v tradici nepokračovat a proto jsme se rozhodli uspořádat
Svatojánskou slavnost u „nového“ Kittelova domu. Přesný program Vám včas představíme a
budeme rádi, pokud nám ho třeba ještě pomůžete nápadem obohatit o něco nového. Určitě se
můžete těšit na spousty hudby, dobrého jídla, povídání o tradicích, hrách pro děti i dospělé a
také oheň, který je velkým symbolem tohoto svátku.

Začínáme v 10 hodin.
Těšíme se na Vás u nově opraveného Burku
Za přátele Kittelova muzea
Richard Hübel, richardhubel@seznam.cz, 602620969
6
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Na ZŠ začínají s programováním
minirobotů

V sobotu 11. března proběhl první seznamovací
kroužek programování ozobotů. Ozobot je
miniaturní robot, který reaguje na barevné
signály a představuje ideální způsob, jak začít s
programováním a robotikou na úrovni základní
školy.
Škole se podařilo zajistit prostředky na kroužek
skrze projekt MAP 2, a tak mají žáci kroužek
zdarma. Škola taktéž získala minigrant nadace
JABLOTRON na nákup dalších ozobotů, a tak
bude postupně možné zapojit pomůcku i do
běžné výuky.

Lektorem kroužku je bývalý žák školy Bc. Jan
Tichý. Přestože přišla nabídka tohoto kroužku
až v druhé části školního roku, tak o něj byl
mezi žáky poměrně veliký zájem a vytvořili
jsme mladší a starší skupinu účastníků. Z
prvního setkání odcházeli žáci plní nadšení, a
tak doufáme, že se nám jejich radost z prvních
základů programování podaří udržet a budeme
naše aktivity v tomto oboru postupně rozvíjet.

Mgr. Martin Zicháček

Podpora
od Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisenbank a.s. podpořila vznik IT kroužku v
základní škole v Pěnčíně, a to finančním darem
ve výši 25 000,- Kč. Šek předala řediteli školy
Martinu Zicháčkovi společně se starostou
Pěnčína panem Matějčkem Jana Rajchová,
ředitelka liberecké pobočky.

V Jizerských horách může ve spolupráci se ZZS LK
podávat analgetika i Horská služba
služby ideálním pomocníkem,“ říká Langová.
Vysvětluje, že pro pacienty se jedná o revoluční
novinku, která zkracuje mnohdy zbytečně
dlouhou dobu trávenou v bolestech.
„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se
záchranáři nemohou sanitními vozy dostat, což
se u běžkařů či cyklistů stává poměrně často,
musí členové horské služby volit jinou variantu
přístupu k místu nehody, nejčastěji na lyžích,
skútrech nebo pěšky. V případě, že měl zraněný
takové bolesti, které znemožnily jeho vyproštění
a manipulaci s ním, nezbývalo, než přivézt
na místo lékaře nebo záchranáře, který mu
mohl podat tišící léky, což ale zásah prodloužilo
až o několik desítek minut. „Potřebujeme-li
vyprostit z nepřístupného horského terénu
například člověka se zlomenou končetinou, kdy
se bolest při manipulaci zvyšuje i sebemenším
pohybem úlomků kostí, je to téměř nadlidský
úkol. Nikdo nechce jinému působit bolest,“
vysvětluje náčelník Horské služby Jizerské hory
René Mašín.

Horská služba Jizerské hory ve spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého
kraje začala letos v zimě jako první v České
republice podávat zraněným léky na tlumení
bolesti. Pacientům, kteří jsou v pro záchranáře
těžko dostupném terénu, tak mohou horští
záchranáři účinně zmírnit bolest ještě před
příjezdem zdravotníků. Podávání léku a
proškolení členů horské služby probíhá pod
vedením lékařky HS a ZZS LK Lucie Langové.
„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro svůj
způsob podání formou inhalace a pro rychlý a
efektivní nástup účinku je pro kolegy z horské
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

ony jsou českým rájem běžkařů a cyklistů.
Tito sportovci se velmi často dostávají daleko
od cest přístupných sanitním vozům, navíc
bývají většinou oblečení poměrně nalehko.
Pokud zůstanou zranění ležet někde v terénu
či ve sněhu, dochází u nich velmi rychle k
prochladnutí a s tím spojeným závažným
zdravotním komplikacím, které mohou vézt
až k ohrožení života. Zde je cílem co nejrychlejší
předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné
umožnění manipulace a transportu pacienta,
což bez tlumení bolesti zraněného někdy
není možné. Proto jsme za možnost podání
analgetik horskou službou velmi vděčni,“
dodává Langová.

Podat lék zraněnému ovšem nemůže nikdo bez
patřičného proškolení, které vede právě Lucie
Langová. „Je třeba, aby členové horské služby
uměli rozlišit případy, kdy je podání léku vhodné
a kdy je naopak lépe vyčkat na zdravotnickou
záchrannou službu. Pacient musí vnímat a
komunikovat, musí být oběhově stabilní a nesmí
být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. Stejně tak nesmí mít vážné onemocnění
jater nebo ledvin,“ zdůrazňuje Langová. Dodává,
že se inspirovala zkušenostmi zahraničních
kolegů pracujících ve vysokohorských oblastech,
kde se tento lék úspěšně používá již několik let.
A proč je jeho zavedení tak důležité právě v
Jizerských horách? Zejména proto, že právě

Am á l k a
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Liberecká záchranka má svůj prapor
a oceněné pracovníky
Slavnostní atmosféra provázela na konci roku první ročník Slavnostního ocenění záchranářů. V jeho úvodu převzal ředitel ZZS LK
Luděk Kramář z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty prapor. Ten symbolizuje soudržnost ZZS LK s Libereckým krajem
a svatá Zdislava, zobrazená na jeho rubu spolu s latinským nápisem „Milujeme život, bojujeme o něj“, pak starost o zdraví a rodinu.
Náměstek hejtmana Libereckého kraje následně na prapor připevnil také stuhu k 100. výročí republiky.
Pod praporem následně ředitel Kramář ocenil
několik svých spolupracovníků. „Záchrana
lidských životů a ochrana lidského zdraví, by se
v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi
těsné spolupráce všech pracovníků ZZS LK. Lidé,
kteří volají na linku 155 a většinou ve velmi
zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže, si
neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč.
Jejich volání díky technikům přijme operátor.
Ten je první, kdo s nimi sdílí jejich pocity.
Vyhodnotí získané informace a pošle další lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni
na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce
plná emocí, někdy zoufalství, někdy radosti.
Bez ohledu na čas, počasí, vlastní problémy
- ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě
na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na
linku 155 vkládají. Protože když jedeme my,
vždy vezeme naději. A po předání pacienta
v nemocnici se rozbíhá další administrativní
kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky... Ani
bez těch, kdo u pacienta nejsou přímo, se naše
práce neobejde. Slavnostní ocenění záchranářů
je tedy poděkování za práci těm všem, kdo u

Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje pracují,“ řekl.
Kramář ocenil i hejtmana kraje Půtu a náměstka
Sobotku, kterým poděkoval za pomoc a
spolupráci se Zdravotnickou záchrannou
službou. Připomněl například probíhající
obnovu vozového parku či pravidelný zájem
o činnost ZZS LK. Zvláštní ocenění za významný
čin obdržel i zástupce z řad veřejnosti: Petr
Hausner jako zdravotnický laik naprosto
precizně oznámil na lince 155 kolaps mladého
muže. Perfektně zvládl situaci na místě a ve
spolupráci s operátorkou dispečinku bezchybně
zorganizoval záchranné práce, čímž pomohl
zachránit lidský život.
A vyznamenání dostala za vzornou reprezentaci
a záchranu lidských životů i záchranná služba. Z
rukou hejtmana Martina Půty je převzal ředitel
Kramář. Následně hejtman předal pamětní
listy s poděkováním za organizaci letního
metodického cvičení záchranných služeb P155
Liberecká čtyřem pracovníkům ZZS LK, kteří je
měli na starosti.

ZZS LK: Za rok 2018 přes 61 tisíc výjezdů, přes
250 tisíc telefonátů
„Když odhlédneme od faktu, že záchranáři
mohou v kritické době chybět jinde, je dobré
zmínit, že v průměru nás každý výjezd stojí
necelé 4000 korun. Pokud je používáme na
výjezdy, které z medicínského hlediska nejsou
nezbytné, samozřejmě nám chybějí jinde,“
říká. A zbytné výjezdy samozřejmě demotivují
i samotné záchranáře.
Přibylo ale i výjezdů, které opravdu zachraňují
lidské životy. Jen k dopravním nehodám
záchranáři vyjížděli 2503 krát, k úrazům 11
729 krát. A výrazně se zvýšil i počet výjezdů
k cévním mozkovým příhodám a k akutním
infarktům myokardu. U cévních mozkových
příhod se oproti předchozímu roku zvýšil o více
než 200 (v roce 2017 jich záchranáři řešili 1215,
v roce 2018 již 1439), u infarktů byl nárůst ještě
větší – z předloňských 915 se jejich počet v roce
2018 vyšplhal na 1281. Vrtulník se záchranáři
loni k pacientům vzlétl 555 krát.
Zdravotničtí záchranáři Libereckého kraje
měli v loňském roce napilno. Počet lidí,
kteří potřebovali pomoc zdravotníků, oproti
předchozím letům opět narostl. Celkem
záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 výjezdů. A
rušno bylo i v operačním středisku – dispečeři
vyřídili přes 250 tisíc hovorů.
Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil
téměř o čtyři tisíce, počet telefonátů vzrostl
ještě více. A protože přibylo zejména nočních,
zdravotnický dispečink byl nucen posílit noční
směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme
8
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nefunkční systém zdravotní péče, kdy lidé
obcházejí svého praktického lékaře nebo
se k němu nemohou dostat. K některým
samozřejmě vyjíždíme, některým se snažíme
pomoct alespoň po telefonu – uklidnit je,
poradit, co dělat,“ vysvětluje ředitel ZZS LK
Luděk Kramář. V této souvislosti upozorňuje
i na to, že zhruba 70 procent z celkového
počtu výjezdů je v takzvané naléhavosti tři,
což znamená, že nespěchají, neboť pacient
není v přímém ohrožení života. Záchranná
služba ale podle platné legislativy vyjet musí.

Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem,
respektive k pacientům mladším než 18 let.
Loni jich zdravotničtí záchranáři ošetřili 5224,
o rok dříve jich bylo 5 197. Celkový skok ve
statistice je tedy zejména u lidí starších – loni
k jejich ošetření záchranáři vyjeli 56 195 krát (v
roce 2017 ZZS LK v této kategorii zaznamenala
„pouhých“ 53 553 výjezdů).
Lékaři a záchranáři k pacientům v Libereckém
kraji nepřetržitě vyjíždějí ze čtrnácti základen,
každý den je ve službě celkem 32 výjezdových
skupin.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Zabezpečte se!

Chraňte majetek sobě i svým sousedům!
KRAJ - Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního
celorepublikového projektu na ochranu majetku.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce
zapojilo do nového celorepublikového preventivního projektu
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na
kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.
Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v
nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních
sousedních státech a nově již překročily i hranice České
republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových účinných
způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém
zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad
trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených,
zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního
vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.
Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž
pachatelé využívají nové techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto
reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice směrem k široké
veřejnosti, ale také dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů specializujících
se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení
majetku. Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové
konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29.11. 2018.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“
se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, dále
rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také
videospoty.
Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná a relevantní
řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení
každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických
zábranných systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“
dostupné v App Store či na Google Play. Informace, jak jí nainstalovat a
používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz.

Více informací a videospoty k novému projektu jsou k dispozici
na webových stránkách https://www.policie.cz/clanek/novypreventivni-projekt-na-ochranu-majetku.

Neměli bychom těmto „nezvaným hostům“ dávat příliš
mnoho šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému
majetku, ale i ke svému okolí.

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Čekárna na Jistebsku

Smutná je jediná vyzděná čekárna na Jistebsku.
Šedesát let čekala na chvíle, až se bude o ní
psát v místním zpravodaji. Dočkala se, je to „
celebrita“!!! Ale ne, že by byla oslavována tím,
že se dobře plní svůj účel, ale že se má pohřbít,
zbourat. Tak je to zapsáno v posledním čísle
Pěnčínského zpravodaje, že pokud se obecnímu
úřadu nepovede nějakým způsobem tuto
prospěšnou stavbu vykoupit, bude zbourána.
Před 60 lety, tedy v roce 1958, místní občané
s nadšením a ze svého volna postavili naší
čekárnu. Aby lidé a hlavně naše děti, které
jezdí do škol, nemusely postávat na dešti u
kraje silnice. Tak určitě přemýšleli i manželé
Pačesní, kteří dali souhlas s postavením čekárny
na svém pozemku.
Každá vesnice používá čekárny jako veřejně
prospěšné stavby, ty slouží svému účelu, jsou

udržovány a mnohdy i vyzdobeny. Je to přeci
jen vizitka obce. Proto také jsme všichni kvitovali
s povděkem, že nevzhledné plechové čekárny
obecní úřad nahradil pěknými dřevěnými.
Zděné čekárny zůstaly, samozřejmě, jsou pěkné,
bytelné, proč je také ničit?

Smutná záležitost
k zamyšlení

Vážení občané, chceme Vám sdělit informaci,
že v Huti byl koncem ledna tohoto roku cizí
vinou otráven pes.

O autobusových čekárnách se nemluví, nejsou
v centru pozornosti, prostě slouží…. Až na tu
naši, na Jistebsku. Přiložené dobové fotografie
dokládají, že čekárnu nestavěla žádná firma,
prostě si ji místní postavili sami pro sebe. Sice
už ne všichni jsou mezi námi, ale výsledek jejich
nadšení a píle udělat něco pro ostatní tady
zůstal. Pak se ptám PROČ??? Překáží něčemu
důležitějšímu, nebo překáží někomu?

Ano i toto se může dít. Tento pes nikdy nikomu
neublížil. Snad jenom, jak to už u psů bývá,
štěkal! A to asi někomu vadilo. Tak jednoho
dne se mu v misce na vodu objevila nemrznoucí
směs (ethylenglykol).

Rodina Štrynclova z Jistebska

OÚ Pěnčín

Pes to samozřejmě nepřežil. Je smutné, že
mezi námi občany žijí lidé, kteří jsou schopni
z nějakého nepodstatného důvodu usmrtit
živého tvora.

Zpráva o činnosti Dobrovolných hasičů Pěnčín za rok 2018

Sešli jsme se jako každý rok, abychom
zhodnotili naši činnost za rok 2018. Tento rok
byl ve znamení 100 let založení Československé
republiky a náš sbor se do těchto oslav také
zapojil.
Naše členská základna má celkem k 31.12.2018
52 členů a z toho je 14 žen.
Výbor se scházel pravidelně jedenkráte za
měsíc. Výbor řešil úkoly dané plánem činnosti
a jiné další záležitosti. Účast na výborových
schůzích byla vždy velmi dobrá a konstruktivní.
Děkuji všem členům výboru za vykonanou práci
v minulém roce. Činnost sboru je zaměřena
na tradiční akce, jako jsou především činnost
v požárním sportu, pálení čarodějnic, oslava
10
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dětského dne a další akce.
Pravidelně se zúčastňujeme začátkem roku
na valných hromadách sborů v Huti, Jistebsku,
Bratříkově, Alšovicích a Maršovicích, kde
poznatky z jejich činnosti slouží našemu sboru
jako podněty pro naši další činnost.
V měsíci březnu jsme připravili Š 1203 na
technickou kontrolu, tato byla bez závad a
bylo doporučeno nastříkání podvozku, které
uskutečníme v tomto roce.
Pravidelnou dá se říci, že letitou akcí je pálení
čarodějnic. S postavením vatry pomohli
spoluobčané, kteří navezli větve, potom jsme
vatru upravili. Byl zajištěn požární dozor, ve
spolupráci s mateřskou školkou, kde děti s

učitelkami vyrobili čarodějnici a lampionovým
průvodem donesli tuto čarodějnici k vatře a
ta byla vynesena na vatru, kde byla upálena.
Zajistili jsme občerstvení - v udírně uzenky,
na grilu se opékalo masíčko a hermelíny, dále
bylo pivo, limo, svařák a jiné dobroty. Vatru
se podařilo bezpečně zapálit a po setmění
byl odpálen ohňostroj, který se za velké
účasti občanů líbil a bylo poděkování velkým
potleskem. Na druhý den byl proveden úklid.
Akce se vydařila a to nás zavazuje pro příští
roky.
V květnu se konala okrsková soutěž a o
další činnosti soutěžního družstva vás bude
informovat v samostatné správě velitel
družstva.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Prvního června jsme opět ve spolupráci s
mateřskou školkou připravili oslavu Dětského
dne u fotbalového hřiště. Byly zakoupeny
různé ceny za přispění sponzorů a části peněz
vybraných do naší kasičky, která je stará jako
náš sbor, to je 83 let. Čtyřicet dětí soutěžilo a
každé si odneslo nějakou výhru. K občerstvení
děti dostali zdarma uzenku a pitíčko. Toto
občerstvení zajistili manželé Špidlenovi.
Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci.
Byli jsme požádáni a zúčastnili jsme se s
Š 1203 na Nové Vsi u příležitosti předávání
nového hasičského auta a na Rádle byla oslava
135 let založení a také předání nového auta.
Někteří členové se zúčastnili s technikou na
svatbě členů novomanželů Marka a Terezy
Mrkvičkových.

V letošním roce jsme slavili 100 let
Československa, i náš sbor se zapojil do
oslav jak technikou, tak i členové se zúčastnili
pokládání věnců a sázení lípy u pomníků v
Bratříkově a Alšovicích, kam se šlo průvodem.
Na Bratříkově v sokolovně byla výstava hasičské
techniky a v Alšovicích byla také výstava,
sokol připravil sletové skladby. Bylo uděleno
některým občanům čestné uznání, za náš sbor
dostali čestné uznání Herbrig Ottmar, Lang
Miroslav st. a Hladký Ladislav. K tanci a poslechu
hrála Broďanka, pak byl ohňostroj a na závěr
hrála a večer byla taneční zábava.

hranicemi okresu, je zapotřebí míti nejen chuť
a věnovat spoustu volného času, ale kde brát
prostředky na výbavu a techniku. Letos bude
soutěžit i družstvo žen a věříme, že Pěnčínu
ostudu neudělají.

Třikrát jsme na Dřevěnce pořádali posezení
s harmonikou, kde hráli učitel hraní na
harmoniku pan Ochman, Karel Daníček a náš
člen Tomáš Růžička a bylo plno.

Jako novou akci jsme připravili Mikulášskou
družinu a navštívili jsme 15 rodin, které nás
požádali o návštěvu a trochu postrašili jejich
dětičky. Na přepravu jsme použili náš Ford
Transit.

I letos jsme měli ve sboru členy, kteří oslavili
životní jubileum, které jsme navštívili na jejich
oslavě a předali malý dárek. Oslavenci byli
Pavel Kurfiřt 40 let, David Nezdara 40 let, Milan
Mrkvička 50 let, Eva Strnádková 60 let, Ladislav
Hladký 70 let, Miloslav Lejsek 75 let a Stanislava
Kozlovská 80 let.

V září jsme uskutečnili výlet a to na raftech z
Malé Skály do Dolánek. Jelo se autobusem do
Železného Brodu a vlakem na Malou Skálu,
kde jsme přebrali rafty a vyrazili na velkolepou
plavbu do Dolánek s mezipřistáním u Zrcadlové
kozy. Pro nízkou hladinu řeky Jizery jsme museli
několikráte rafty přenášet a nebylo nouze ani o
nucenou koupel několika členů zájezdu včetně
starosty. Z Dolánek jsme se vrátili vlakem do
Železného Brodu a autobusem na Dřevěnku,
kde jsme celou plavbu ukončili. Počasí přálo.

V září jsme byli požádáni časopisem Jablonecký
týdeník o článek o historii i současnost našeho
sboru, který byl také zveřejněn.

Letošní rok nám v Huti začal - jak jinak - nabitý
aktivitami. V lednu se zdá, že se nic neděje, ale
opak je pravdou. Je třeba se dobře připravit
na plánované akce. A tak už 9. února jsme
mohli pozvat občany na krásnou přednášku o
meteoritech nazvanou Drtivé dopady. Dozvěděli
jsme se, jak tato tělesa vznikají, jaká je jejich
cesta vesmírem a co mohou způsobit, pokud
proletí naší atmosférou. Každý si mohl v ruce
potěžkat velký kus meteoritu, který dopadl na
území USA, každý měl možnost si ve vlastních
rukách prohlédnout vzorky meteoritů z měsíce
a držet v ruce kamínky starší, než samo lidstvo.
Souběžně s přednáškou jsme pro občany
vystavili kresby Křížové cesty, které pro kapli
sv. Vojtěcha v Huti vytvořila a darovala p. Marie
Meisnerová.

Hned za týden jsme pořádali tradičně Rodinný
maškarní bál, který už také tradičně doplnila
svým vystoupením Náhodná skupina Labau.
Moc ráda tu napíšu, že těch náhodných členů
letos přibylo. Myslím, že všichni už vnímají
účast v této skupině jako prestiž. Letos jsme
také zaznamenali větší počet dětí, které jsme
rádi obdarovali drobnými dárky. Rodinný bál
je pro všechny generace v rodině a ti „malí“
jistě jednou budou vzpomínat, jak se vyřádili
na bále s těmi „velkými“.

nám po požádání o svolení k masopustnímu
veselí toto udělil a ještě navrch nám „napařil“
podmínky, které jsme samozřejmě rádi přijali.
Kus radostné, ale zodpovědné práce odvedl
vedoucí průvodu p. Václav Fišer. Ani se nechce
věřit, že se toho zhostil poprvé. Zakončení
letos proběhlo v hospůdce U Luďmíry, kde
byla píchnuta kobyla, aby znovu ožila. Vepřové
pochoutky, připravené p. Michalem Bernatem
za vydatné pomoci syna Honzíka, chutnaly při
harmonice a veselém zpěvu všem.

A do třetice: tradiční masopust! Tahle radostná
podívaná a veselý průvod obcí se letos obvzlášť
vydařil. Nejen že jsme asi tam „nahoře“ dobře
zapsaní a proto jsme nezmokli, ale také se
nám letos vydařil start tak, jak má být. Dík
patří starostovi obce Ivanu Matějčkovi, který

Velmi mě těší, že máme mezi sebou tak obětavé
a schopné občany, kteří umějí život žít!

Požádali jsme obecní úřad o dotaci na
zabudování oken v hasičárně ve výši 10 000 Kč.
Za což děkujeme, ale neodpustím si poznámku
ohledně rozdělování financí na činnost spolků.
Máme zájem o život mladých lidí ve spolku,
chtějí sportovat a reprezentovat naši obec
Pěnčín svými výsledky nejen v okrese i daleko za

Závěrem dovolte poděkovat všem, kteří se
podíleli na úspěšném roce 2018, obecnímu
úřadu, mateřské školce, fotbalovému klubu
Pěnčín, všem, kteří přispěli na činnosti sboru
dobrovolných hasičů Pěnčín a popřál do
Nového roku hodně zdraví a budeme se těšit
na další spolupráci v roce 2019. Děkuji.
Ladislav Hladký

Spolek Huť pro život: Co je u nás nového?

Přeji všem krásné jaro a ať se pilným daří.
Za Spolek Huť pro život: Marie Halodová

Penzion Krásná hledá od května
výpomoc do kuchyně.
Více informací na telefonu 723 384 340
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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ŽIJÍ MEZI NÁMI: Ladislav Sluka

opatřuje látky někdy až z daleké ciziny. Jakou
musí projevit odvahu, aby potom střihla!
Panu Slukovi přeji, aby jeho nadšení přinášelo
další krásná díla, přeji mu radost z práce a ze
života, lásku v rodině a splnění dalších snů.
S dovolením použiji na závěr několik slov z
úvodního slova v jeho katalogu Gotického
nábytku, která napsal malíř a grafik Ondřej
Rada:

Ladislav Sluka řečený Kocour Pozdnický
Držitel ocenění „Živnostník roku Libereckého
kraje za rok 2018“ a značky „Regionální produkt
Jizerských hor - gotický nábytek“
Od roku 2012 mezi námi žije spoluobčan,
kterého jste jistě již několikráte potkali a jistě
neunikl vaší pozornosti. Svůj životní postoj totiž
vyjadřuje zvláštním oblečením.
Manželé Monika a Ladislav Slukovi žijí v Huti
v budově hostince Sklářský dvůr. Dům s nimi
sdílí Jan Hrdina, DiS., jehož hluboké historické
znalosti jsou pro pana Sluku nemalým
přínosem.
Pan Sluka propadl kouzlu gotického umění.
Nasloucháte-li jeho vyprávění, napadají vás
příměry „posedlost“ či „vášeň“, ale tyto výrazy
jsou příliš hrubé na to, aby vystihly to, co z
něho vyzařuje a co působí i na vás. Neváhám
použít výraz „vyznání“, pragmatičtěji řečeno
filosofický či životní styl.
Vyrůstal v Jablonci nad Nisou a jako vnuk
a pravnuk truhláře už od mládí tíhnul k
tomuto řemeslu stejně jako k historii.
Vystudoval Soukromou střední průmyslovou
školu nábytkářskou v Liberci - Kateřinkách,
včetně výučního listu v oboru truhlář. Po
maturitě absolvoval Soukromou střední
uměleckoprůmyslovou školu v Písku obory
restaurování nábytku a kovářství. Během
tohoto studia ještě dálkově absolvoval
nástavbové studium památkové péče a působil
jako průvodce na hradě Valdštejn.
Paní Monika (pro manžela a přátele Holubička)
je rovněž držitelkou značky „Regionální
produkt Jizerských hor - historické oděvy a
doplňky“. Studovala zlatnictví na SUPŠ a VOŠ
v Turnově, textilní technologii na Technické
univerzitě v Liberci a nakonec se také vyučila
dámskou krejčovou na učilišti též v Liberci.
Skvěle doplňuje výrobky manžela, hlavně
však tvoří nádherné dobové oděvy. Jedněmi
z nejkrásnějších šatů jsou i její svatební. Mají
spolu rozkošnou dcerku Juditu.
14
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Pan Sluka při svém mládí - 40 let - již dokázal
na mnoha místech v Čechách i v zahraničí
obohatit náš šedý konzumní svět krásou
barevné gotiky. Po počátečním zaměření se na
restaurátorství začal vyrábět repliky gotického
nábytku. Specializuje se na výrobky určené pro
historické objekty a muzea. Z 95% je vyrábí
ručně tak, jak se vyráběly dříve. Nábytek ve
větší míře pronajímá - v současné době je
v dlouhodobém pronájmu několik kusů na
hradě a zámku Jindřichův Hradec. Na výstavu
v Rožmberském paláci na Pražském hradě
v roce 2016 zapůjčil čtyřicet děl včetně těch,
určených a používaných pro vlastní bydlení.
Vytvořil i repliky pro filmařské účely, zde však
uváží účel použití - jednorázové odmítá.

„ Nevšední řemeslo, nevšední fortel, nevšední
styl. To je Kocour Pozdnický (chtělo by se mi
napsat Kocour gotický), člověk, který svým
uměním slouží generacím minulým, dnešním
i budoucím, za což mu patří veliký dík .“
Jasna Smolková
Pozn.: Pokud by se u vás na půdě, ve stodole
nebo v komoře našly staré profilové hoblíky,
tesařské nářadí či vyschlé truhlářské řezivo
– to vše by ještě mohlo panu Slukovi dobře
posloužit.

Jeho díla již shlédli návštěvníci řady výstav
a muzeí. V Husitském muzeu v Táboře, v
Tišnovském klášteře, v muzeu Českého ráje v
Turnově, v Brandýse nad Labem a ve stálých
expozicích v klášteře minoritů a klarisek v
Českém Krumlově, v muzeu Jílové u Prahy a na
hradě Trenčín na Slovensku. Právě tvoří truhlu
a ví, že bude jedna ze tří exemplářů na světě či
krásně vyřezávaný trůn, na kterém je vyobrazen
sám Karel IV. Manželé Slukovi byli také hosty
více jak dvouhodinového diskusního pořadu
Jaroslava Duška. Za podpory Libereckého
kraje byl vydán katalog „Gotický nábytek“ s
vyobrazením děl pana Sluky.
Měla jsem možnost krátce sledovat pana
Sluku při práci. Tvořil plochý gotický reliéf do
krásného hladkého dřeva. Při každém zásahu
dláta mimovolně (nebo úmyslně?) dřevo
pohladil, jako kdyby se chtěl omluvit za bolest,
kterou mu působí. Z jeho děl vyzařuje láska a
cit, proto jsou tak dokonalá a jedinečná. Jak
Kocour, tak Holubička nepřipouštějí při své
práci kompromisy. Potkáte-li Kocoura v Huti
v prodejně když kupuje 60 vajec, neznamená
to, že se připravuje na Velikonoce. Vaječný
bílek nebo žloutek se používaly v době gotiky
jako přísady do barev a stejně tak používá na
nátěry krev divočáka. Pro lepení používá 70
let starý klih. Na gotické oděvy si Holubička
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Lyžaři - Sokol Skuhrov.

Scházíme se na stránkách Zpravodaje s
příchodem Jara. Můžeme se tedy ohlédnout
a vzpomenout na paní Zimu. Tentokrát nám
přála. Nadělila nám spousty krásného sněhu.
Mohli jsme využívat naše tréninkové i závodní
tratě „ u kříže“.
Kromě úprav stop naším skútrem se na úpravě
terénu pro lyžaře významně podílel Pepa Bouda
z Alšovic. Moc mu děkujeme za udržování
Alšovsko – Maršovské „magistrály“. Byla hojně
využívaná zejména lyžaři - hobíky.

musel doplnit zásoby v průběhu závodu na
Dřevěnce u Šourka. Medaile, diplomy a ceny
závodníkům předali naši odchovanci- Tomáš
a Vadim - hájící nyní barvy sportovního klubu
při gymnáziu v Jablonci.
Ke zdárnému průběhu přispěl i spokojený
sponzor TFnet, jehož reklamní oblouk se dmul
nad sněhovými stupni vítězů.
Nyní něco k závodům, ve kterých jsme se
prezentovali.

K využívání stop význačně napomohla Obec
Pěnčín udržováním plochy pro parkování
vozidel. Také velký dík za všechny běžkaře.

Naši závodníci soupeřili v „Poháru“ svazu lyžařů
Libereckého kraje. Byly to závody v Jablonci, ve
Vysokém, Benecku, Bedřichově a Josefově Dole.

V únoru jsme uspořádali veřejný závod a
přebor Jizerské župy v běhu na lyžích. V
pečlivě připravených závodních stopách
se prezentovalo na 130 závodníků. Uvítali
jsme příznivce běžek ze Studence, Liberce,
Josefova Dolu, Velkých Hamrů, Jablonce,
Lučan, Tanvaldu. Přijeli si zazávodit i naděje
ze Středočeského kraje - biatlonisté Střelky
Kosmonosy. A počínali si překvapivě úspěšně.

Nejúspěšnějšími byli: Fanda Procházka, Zuzka
Nagyová, Kája Hübnerová, Nikola Nikodýmová,
Kačka Tynková, Jakub Dusil a Filip Hloušek.

Závody se skutečně vydařily. Přálo počasí.
Nádherné panorama od Černé Studnice až
po Krkonoše s Kotlem v dáli, se předvádělo v
celé své kráse. Servis pracoval na plné pecky.
Ať už výpočetní středisko Honzy Halamy, nebo
ozvučení závodiště Martinem Hübnerem.
Elektřinu dodávala místní jednotka hasičů z
Huntířova elektrocentrálou ze své výbavy.

V chlapcích překvapil 27. místem Matěj Brožek.
Spolu s Pepou Pleslem v team sprintu po kolizi
na prvním úseku obsadili 18. místo. Dobře si
vedla i Emča Dubská.

Závodníci uvítali občerstvení připravené našimi
maminkami. A bufet, v čele s Milanem a Petrem,

Mladší žactvo mělo svůj celostátní závod
pod názvem Hledáme nové talenty v Novém
Městě na Moravě. V něm byla velice úspěšná
Zuzka Nagyová, když se umístila na 13. místě v
závodě jednotlivců a 14. místo v team sprintu
s libereckou Maruškou Mandlovou.

Starší žactvo závodilo v Jablonci a Novém Městě
v Českém poháru a ve Vrchlabí na mistrovství
České republiky. Reprezentovalo nás 12
závoďáků.

– Jakub Dusil, Kája Hübnerová, Kačka Tynková.
Leadrem týmu se stal Filip Hloušek, když
opakovaně obsadil 8. místo.
V Českém poháru bodovala Kája Hübnerová.
Celkové 12. místo ziskem 58 bodů obsadil Filip.
V týmových soutěžích se dařilo chlapcům. Na
M-ČR naše štafeta – Jakub Dusil, Filip Hloušek,
Honza Zurynek získala lichotivé 15. místo (34
štafet). Team sprint v Novém Městě –
Honza Zurynek, Filip Hloušek – nádherné
11. místo.
V soutěži klubů v rámci České republiky 23. Sokol Skuhrov zisk 154 bodů.
V současné době prožíváme regenerační období
po závodní sezoně. Připravujeme „Poslední
mazání“ - společné posezení se závodníky a
rodiči při vyhodnocení sezony a předání odměn
nejlepším.
Pak pestrý sportovní program: turistika v
Lužických horách, cyklistika, vodní turistika
na Jizeře. Krosové běhy: Kalich, steeplechase ve
Skuhrově, přebor ČOS Jaroměř, běh v Popelce…
Připravovaný program na jednotlivé měsíce
můžete shlédnout na naší webovce: Sokol
Skuhrov.
P.S.: Pod vedením zkušeného trenéra Tomáše
Ziky se můžete ve Skuhrově cvičit v sebeobraně.
Informace na 603204509.
Vláďa Hušek

V jednotlivých závodech se v popředí pohybovali

ZPRAVODAJ OBCE PĚNČÍN Č. 1/2019
Vydává Obecní úřad v Pěnčíně, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

Tisk: 4Pix Solution s.r.o.

Uzávěrka č. 1/2019 dne 27. 3. 2019

Elektronická sazba: Tomáš Stránský

Uzávěrka dalšího čísla 4. 9. 2019

Náklad: 900 kusů / Zdarma

Vydávání povoleno rozhodnutím OkÚ v Jablonci nad Nisou pod č.j. MK ČR E 10467 ze dne 27. 7. 2000.

V y dav at el n eo d p o v í d á z a o b s a h o v o u , g r a ma tic ko u a ni stylistic ko u strá nku z ve ře jně nýc h p řísp ěvků.
16

D U B E N 2 019

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

