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Ze zastupitelstva

Zápis do MŠ

Sokol Skuhrov

Třídění odpadu

Běh Huť - Bratříkov - Huť

ZŠ a MŠ Pěnčín

SDH Bratříkov

MS Březí a pozvánka na Poslední leč

Sokol Bratříkov
Žijí mezi námi

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, obdrželi jste podzimní
číslo Zpravodaje obce Pěnčín.
Po zkušenosti z loňského roku jsme došli k
závěru, že zpravodaj po prázdninách přináší
více informací, než letní číslo. Věříme, že jste
si v létě odpočinuli a načerpali novou energii,
kterou využijete v nadcházejících podzimních
měsících.

Na začátku prázdnin byly dokončeny celoplošné
opravy místních komunikací v Alšovicích a byla
dokončena loni zahájená oprava propojovací
komunikace mezi Pěnčínem a Hutí. Celková
cena všech oprav vyšla na 2 785 775 Kč. Na část
oprav jsme získali dotaci ve výši 300 000 Kč z
Dotačního fondu Libereckého kraje z Programu
obnovy venkova. Jsme si vědomi toho, že je
mnoho úseků místních komunikací ve špatném
stavu a snažíme se je postupně opravovat. Za
poslední dva roky jsme opravili celý povrch
komunikací v délce 3,5 kilometru. Myslíme si,
že toto je dobrý začátek toho, abychom měli v
obci do budoucna slušné komunikace.
Další větší akcí byla výstavba vodovodu v
Huti. Po administrativních průtazích byla
na začátku prázdnin zahájena stavba.
Vodovod je již dokončen a po dodání veškeré
dokumentace dodavatelem bude možné
zažádat o kolaudaci vodovodu. Stavba byla
vysoutěžena za 1 197 900 Kč, z toho jsme na
část stavby získali spolufinancování ze strany
Libereckého kraje ve výši 751 845 Kč z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje z Programu
vodohospodářských akcí (PVA). V rámci této
akce byl opraven i povrch krajské komunikace
v celé šíři a v délce 250 metrů.
Velkou akcí první poloviny roku 2017, která
ještě stále probíhá, je likvidace nebezpečného
odpadu z nelegální skládky v Pěnčíně, celkové
náklady na odstranění skládky budou ve výši
4 273 747 Kč. Na uhrazení nákladů se podílí
Státní fond životního prostředí, Liberecký kraj,
Město Železný Brod, pan Pulíček a samozřejmě
obec Pěnčín. O celém projektu Vás budeme
blíže informovat po jeho ukončení v dalším
vydání zpravodaje.

Ma rké ta Ha la mo vá , 9 . tříd a

Nisa jsme získali dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj, z Programu
na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014 – 2020. V rámci této akce jsou
kromě rekonstrukce Burku pořádány akce
pro odbornou i laickou veřejnost na různá
témata, pokud máte zájem se dozvědět více,
doporučujeme navštívit stránky projektu na
adrese http://www.pencin-zittau.eu/. Budeme
rádi, pokud se akcí zúčastníte.
V letošním roce máme ještě naplánováno
rozšíření veřejného osvětlení ke hřbitovu v
Alšovicích, jehož výstavba bude probíhat do
konce října tohoto roku. Dále máme v plánu
výměnu oken na obecním domě Huť 169, kde
se nyní finalizuje výběrové řízení a doufáme,
že vybereme dodavatele stavby tak, aby zahájil
práce letos.
Ne vše, co jsme měli naplánováno na tento
rok, se povedlo. Získali jsme dotaci ve výši
700 000 Kč na opravu severní hřbitovní zdi v
Huti, bohužel v rámci zadávacího řízení nebyla
podána žádná nabídka z důvodu naplnění
kapacit dodavatelů, proto jsme nuceni tuto
akci přesunout do příštího roku.
Tímto jsme Vás chtěli informovat, o dění v obci.
Na dalších stránkách naleznete informace o
akcích, které pořádaly spolky a sdružení v obci,
které jsou tahouny sportovního a kulturního
dění.
Přejeme Vám příjemný podzim bez velkých
starostí.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Dále probíhá rekonstrukce Kittelova domu. Na
tuto akci a rozvoj Slowtourismu v Euroregionu

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,
zubní – MUDr. Jan Macko
Tel.: 483 397 026

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

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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Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
obce Pěnčín ze dne 19.4.2017.
52/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání, včetně doplnění
návrhu na odvolání předsedy kontrolního
výboru.
53/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Richarda Hübela
p. Pavla Šourka
Mgr. Zdeňku Palovou

54/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.

spořitelnou, IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
64/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
Dohodu o Transakci (Devizová transakce –
Flexible forward (export)) mezi obcí Pěnčín a
Českou spořitelnou, IČ: 45244782, Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, s datem ukončení 30.
června 2020 a komoditní částkou 800 000 € s
rozhodným kurzem v rozmezí 26,00 – 26,70
EUR/CZK a pověřuje starostku podpisem
dohody.

56/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru.

65/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost paní Emílie Novotné, Jistebsko 56 o
odkoupení stavby autobusové čekárny
nacházející se na st.p.č. 394 k.ú. Jistebsko a
žádost o odstranění věci – veřejné vývěsky.

57/2017 Zastupitelstvo obce neodvolává
předsedu kontrolního výboru na základě
možného střetu zájmu v souvislostech s firmou
Profesionální Servis s.r.o., IČO: 27655717, jejímž
jednatelem byl pan Jindřich Hlavatý.

66/2017 Zastupitelstvo schvaluje uzavření
Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
stavbu vodovodu v Huti - Stanovsko JN 024 011
mezi Obcí Pěnčín, SVS a.s. se sídlem Přítkovská
1689, 415 50 Teplice a vlastníky pozemků:

58/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
provedení kontroly plnění veškerých smluv, u
nichž figuruje pan Jindřich Hlavatý jako jednatel
nebo fyzická osoba, a pověřuje kontrolní výbor
provedením kontroly do příštího zasedání.

Manželé Josef a Jana Hrdličkovi, ppč. 411/2
k.ú. Huť.

55/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního výboru.

59/2017 Zastupitelstvo obce Pěnčín schvaluje
účetní závěrku obce k 31.12.2016 v rozsahu
výkazu o plnění rozpočtu, rozvahy, výkazu zisku
a ztrát a přílohy účetní závěrky bez výhrad a
připomínek. Výsledek hospodaření, uvedený na
účtu 431 ve výši 4 970 964,68 Kč se převede na
účet 432 – výsledek hospodaření minulých let.
Účetní obce se ukládá sdělit krajskému úřadu
termín schválení účetní závěrky.
60/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku MŠ Pěnčín k 31.12.2016 v rozsahu
rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy
účetní závěrky bez výhrad a připomínek s
hospodářským výsledkem 0 Kč.
61/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku ZŠ Pěnčín k 31.12.2016 v
rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy
účetní závěrky bez výhrad a připomínek s
hospodářským výsledkem – 461,68 Kč.
62/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek
smlouvy o dílo č. 5 ke smlouvě uzavřené dne
27.4.2015 mezi obcí Pěnčín a DKK Stav s.r.o.,
IČ: 27349187, se sídlem Cidlinská 920/4, Liberec
XV – Starý Harcov ve výši 20 419 400,37 Kč a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
63/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
Rámcovou Smlouvu o obchodování na
finančním trhu mezi obcí Pěnčín a Českou

Manželé Ondřej a Dagmar Maňovi, ppč. 415/1
k.ú. Huť.
Pan Josef Kunze, ppč. 127/1, 128, 133 a 143/1
k.ú.Huť.
Pan Karel Jůna, ppč. 424/1 k.ú. Huť
a pověřuje starostku k podpisu smluv.
67/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
letního areálu s nádrží v Huti p. Martinu
Špalkovi na dobu určitou do 31.10.2018.
68/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
pronájmu ppč. 422/2 a 421 k.ú. Huť.
69/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
úplatného převodu vodohospodářského
majetku „Pěnčín (Jbc) – vodovodní řad V1-Dolní
Černá Studnice, JN 024 010“ pro SVS a.s. Teplice,
IČ: 490 99 469.
70/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Kupní smlouvy č. 1001941712 mezi obcí Pěnčín
a Českou republikou – Státním pozemkovým
úřadem, IČO: 01312774 na úplatný převod ppč.
768/8 k.ú. Alšovice za kupní cenu 76 250,- Kč.
71/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh
stavební dokumentace pro územní řízení na
Sportovní areál u ZŠ Pěnčín.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Dám odměnu 1.000 Kč za sehnání
staršího dopravníku. Jen ve funkčním stavu.
Tel. 777 154 614, Petra Bláhová
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Pěnčín
ze dne 22.5.2017.
72/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání, včetně doplnění
bodu za bod č. 5 Rozhodnutí o výběru na akci
„Sanace a likvidace kontaminovaných zemin a
betonů“.
73/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Hanu Hornovou
p. Michala Bernata
p. Richarda Hübela

74/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
75/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru.
76/2017 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci „Nákup
dopravního automobilu pro JSDH obce Pěnčín
– Huť“ uchazeče PROGRES SERVIS SIBŘINA
spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod, IČ
00549142 za nabídkovou cenu 1.396.388,- Kč s
DPH a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
77/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti o účelovou investiční dotaci
na pořízení DA pro JPO V. z Programu dotace
pro jednotky obcí pro rok 2018 MV – GŘ HZS ČR.
78/2017 Zastupitelstvo obce na základě

doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci „Pěnčín,
Huť – prodloužení vodovodu k čp. 78 Pěnčín,
Huť“ uchazeče EVOSA spol. s r.o., Frýdštejn 72,
469 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 18384501
za nabídkovou cenu 1.197.900,- Kč s DPH a
pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
79/2017 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Sanace a likvidace
kontaminovaných zemin a betonů“ uchazeče
AQUATEST a.s., Geologická 988/4. Hlubočepy,
152 00 Praha 5, IČ 44794843 za nabídkovou
cenu 726.032,- Kč bez DPH.
80/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
pronájem pozemků ppč. 422/2 o výměře 3
455 m2 a ppč. 421 o výměře 257 vše v k.ú. Huť
manželům Magdaleně a Markovi Pěkným, Huť
199 na dobu neurčitou za roční nájemné ve
výši 1,- Kč.
81/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
úplatného převodu vodohospodářského
majetku „Pěnčín – Huť – vodovod“ JN 024 003
pro SVS a.s. Teplice, IČ 490 99 469.
82/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej části ppč. 494/1 a 494/5 k.ú. Jistebsko
paní Kláře Pavlovičové Budařové, Krásná 23.
83/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje

„Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
pozemkové
služebnosti č.j. OLP/1746/2017“
mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508 a
obcí Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, IČ
00262501 na ppč. 802/2 k.ú. Jistebsko spočívající
ve zřízení a provozování stavby „Pěnčín –
Krásná – legalizace sjezdu pro ppč. 423/16
k.ú. Jistebsko“ a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
84/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů“
mezi Městem Čelákovice, nám. 5. května 1,
250 88 Čelákovice, IČ 00240117 a Obcí Pěnčín,
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, IČ 00262501.
Předmětem smlouvy je zajištění výběru
dodavatele pro zhotovení stavby „Oprava
propustku přes Žernovník na p.č. 251/2 k.ú.
Huť“, včetně zajištění vzájemné realizace akce
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
85/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s
výběrem dodavatele elektrické energie a plynu
formou elektronické aukce.
86/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s
provedením opravy opěrné zdi na Bratříkově
na ppč. 1656 k.ú. Bratříkov.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 19.6.2017
87/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
88/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

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

89/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
90/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního výboru.
91/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
vodohospodářského majetku „Pěnčín –Huť –
vodovod“ JN 024 003 pro SVS a.s. Teplice, IČ:
490 99 469 za kupní cenu ve výši 542 000,- Kč
a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
92/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
„Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“
mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501 a SVS a.s.,
Teplice, IČ: 490 99 469 na služebný pozemek
ppč. 755/1 k. ú. Jistebsko za jednorázovou
částku 1 000,- Kč (+DPH v zákonné sazbě) a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
93/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
pronájmu ppč. 494/1 v k.ú. Jistebsko.
94/2017 Zastupitelstvo obce ruší usnesení
č.82/2010 ze dne 25.8.2010.
95/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
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odkoupení pozemku č. 321/7 o výměře 184
m2 a č. 321/8 o výměře 24 m2 k.ú. Jistebsko za
cenu 150,- Kč za 1m2 od pana Michala Antonína,
Dolní Černá Studnice 38 a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
96/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IE-12-4001768/014“ mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501 a ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, IČ 24729035 na pozemky č. 1653/1 a
1653/2 k.ú. Bratříkov za jednorázovou částku
13 300,- Kč a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
97/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IE-12-4001768/007“ mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501 a ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, IČ 24729035 na pozemky č. 582/1, 589/6,
2123, 2127/3, 2376, 2386/1, 2389 v k.ú. Alšovice
za jednorázovou částku 65 000,- Kč a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
98/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-4015599/VB/003 mezi obcí Pěnčín, IČ
00262501 a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín na
pozemek č. 775/3 k.ú. Jistebsko a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
99/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
„Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě

pro stavbu vodovodu v Huti – Stanovsko JN
024 011“ mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, SVS
a.s., IČ 490 99 469 se sídlem Přítkovská 1689,
415 50 Teplice a vlastníky pozemků bezplatně.
Obec Pěnčín, IČ 00262501, ppč. 1, 898, 435/3,
436/1, 436/2, 913, 915/2 k.ú. Huť
Pan Jaroslav a Miroslav Prokopovi, Huť 7,
ppč. 119,120 k.ú. Huť
Ing. Josef Vosolsobě, Drnovice 537, ppč.
435/2,441/2, 468/2 k.ú. Huť
Manželé Magdalena Pěkná a Marek Pěkný,
Huť 199, ppč. 423/1 k.ú. Huť
Manželé MVDr. Dita a Mgr. Václav Fišerovi,
Huť č.ev.33, ppč. 457/2, 457/5, 462, 463/2 k.ú.
Huť
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
100/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje ppč. 463/1 k.ú. Huť o výměře 390 m2.
101/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
nemovitosti a pozemků:
budova č.p. 119 na st.pč. 274, k.ú. Bratříkov,
výměra 223 m2
budova č. p. 135 na stpč. 344, k.ú. Bratříkov,
výměra 77 m2
budova č. p. 136 na stpč. 345, k.ú. Bratříkov,
výměra 100 m2
ostatní objekt na stpč. 273, k.ú. Bratříkov,
výměra 167 m2
ppč. 426/14, k.ú. Bratříkov, výměra 80 m2
Z Á Ř Í 2 017
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ppč. 445/6, k.ú. Bratříkov, výměra 6 167 m2

DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

ppč. 445/8 k.ú. Bratříkov, výměra 794 m2

104/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení
stavby „Pěnčín, Huť – prodloužení vodovodu
k čp. 78 Pěnčín, Huť“ mezi Obcí Pěnčín, IČ
00262501 a společností EVOSA SPOL. S R.O.,
IČ 18384501 se sídlem Frýdštejn 72. Dodatek
smlouvy se týká doplnění závazku zhotovitele o
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly ve
veřejné správě a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

ppč. 445/9, k.ú. Bratříkov, výměra 8 618 m2
za cenu 5 367 000,- Kč.
102/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
odkoupení ppč. 445/7 k.ú. Bratříkov.
103/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení
stavby „Oprava místních komunikací v částech
Alšovice a Huť, obce Pěnčín“ mezi Obcí Pěnčín,
IČ 00262501 a M – SILNICE a.s. IČ 421 96 868
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice na
dodatečné stavební práce ve výši 73 312,50
Kč a méněpráce ve výši 143 804,00 Kč vše bez

105/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 3/2017.
106/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření

smlouvy na provedení akce „ Sanace a likvidace
kontaminovaných zemin a betonů“ mezi obcí
Pěnčín, IČ 00262501 a společností AQUATEST
a.s., IČ 44794843 se sídlem Geologická 988/4,
Hlubočepy, 152 00 Praha 5 za cenu 726 032,Kč bez DPH a 878 499,- Kč s DPH a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
107/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
vypracování znaleckého posudku za účelem
legalizace stavby autobusové zastávky Jistebsko
na st.p.č. 394, k.ú. Jistebsko.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 28.8.2017
109/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
110/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Hanu Hornovou
p. Michala Bernata
Mgr. Zdeňku Palovou

111/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
112/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 4/2017 dle přílohy.
113/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 5/2017 dle přílohy.
114/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o zrušení výběrového řízení na akci
„Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť, obec
Pěnčín“.
115/2017 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o výběru dodavatele na
akci „Rozšíření elektroinstalace VO místní
komunikace na ppč. 2141 k.ú. Alšovice“. Byl
vybrán dodavatel KOLLERT ELEKTRO s.r.o.,
IČ: 25464787, se sídlem Svárovská 108, 46010
Liberec 22 za cenu 199 812,80 Kč včetně DPH.
116/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí se
smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku
mezi Nadací PRECIOSA a ZŠ Pěnčín na finanční
částku 20 000,- Kč.
117/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IZ-12-4000154/SOBS_VB/1“ mezi Obcí Pěnčín
a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 se sídlem
Děčín za jednorázovou náhradu 1.600,- Kč a
pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
118/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti č.j.
OLP/2256/2017, 147/2017/TPČ mezi Libereckým
krajem IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, Severočeskou vodárenskou
společností a.s., IČ 49099469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Obcí Pěnčín
na ppč. 803 k.ú. Jistebsko za úplatu 10.043,Kč s DPH dle ceníku jednorázových úplat
Libereckého kraje a geometrického plánu a
pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
119/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
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vodohospodářského majetku „Pěnčín (Jbc)
– vodovodní řad V1 – Dolní Černá Studnice,
JN 024 010“ pro Severočeskou vodárenskou
společností a.s., IČ 49099469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za cenu ve výši
91 500,- Kč a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
120/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o nájmu pozemku na ppč. 494/1
k.ú. Jistebsko“ o výměře 6 041 m2 mezi Obcí
Pěnčín a manželi Martinem Pavlovičem a Klárou
Pavlovičovou Budařovou od 1.9.2017 za 1,Kč ročně a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
121/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje částí ppč. 791/3 k.ú. Jistebsko.
122/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
pronájmu ppč. 2375 k.ú. Alšovice.
123/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje ppč. 768/8 k.ú. Alšovice.
124/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej ppč. 463/1 k.ú. Huť za cenu 15 600,- Kč
manželům Fišerovým, Huť E 33 a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.
125/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej vodovodních přípojek v rámci výstavby
vodovodu Krásná majitelům ppč. 423/2,
423/24, 423/25, 423/26, 423/15, 423/19 vše
v k.ú. Jistebsko za cenu 1 000,- Kč a pověřuje
starostku k podepsání smluv.
126/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi manželi Šárkou
a Gustavem Nuhlíčkovými, Boháčova 865/6,
14900 Praha-Háje a Obcí Pěnčín na ppč. 327/9
k.ú. Jistebsko a 757/3 k.ú. Jistebsko a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.
127/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi manželi
Vojtěchem a Jiřinou Kopovými, Pěnčín 64 a Obcí
Pěnčín na odkoupení ppč. 688/9 o výměře 82
m2, 689/3 o výměře 48 m2, 689/4 o výměře 14
m2 vše v k.ú. Huť za cenu 7 733,- Kč a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.
128/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Pěnčín a
manželi Vojtěchem a Jiřinou Kopovými, Pěnčín
64 na prodej ppč, 878/2 o výměře 19 m2 k.ú.
Huť za cenu 272 Kč a pověřuje starostku k

podepsání smlouvy.
129/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi:
Ing. Jiřím Huškem, trvale bytem Přepeřská
1803, 511 01 Turnov (1/2 ppč. 1238/4 k.ú.
Bratříkov),
PhDr. Miloslavem Huškem, bytem Blatenská
2183/19, 148 00 Praha –Chodov (1/2 ppč.
1238/4 k.ú. Bratříkov)
a Obcí Pěnčín, IČ 262501 za kupní cenu 6 180,Kč a
Věrou Sochovou, bytem Bratříkov 10, 468 21
Bratříkov (2/3 ppč.1239/2 k.ú. Bratříkov),
Danielem Velem, bytem Jeronýmova 3290/21,
466 02 Jablonec nad Nisou (1/3 ppč. 1239/2
k.ú. Bratříkov)
a Obcí Pěnčín, IČ 262501 za kupní cenu 7 260,Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
130/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o vypracovaném znaleckém posudku
na čekárnu Jistebsko ve výši 65 000,- Kč.
131/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost o převedení hasičského vozidla s
převedením hasičského vozidla Avia A 31.1
K/5 do majetku obce Pěnčín a zaevidování
vozidla do IZS.
132/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost SDH Alšovice o předání hasičské
stříkačky PPS 16 do evidence SDH Alšovice.
ZO sděluje, že PPS 16 nebyla ke dni 31. 12.
2016 v majetku obce.
133/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s aukcí
elektřiny od 1.1.2018 do 31.12.2018 a s aukcí
zemního plynu od 1.1.2018 do 31.12.2019.
134/2017 Zastupitelstvo obce revokuje
usnesení č. 64/2017 ze dne 19.4.2017.
135/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
Dohodu o Transakci (Devizová transakce –
Flexible forward exp.) mezi obcí Pěnčín a
Českou spořitelnou, IČ 45244782, Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, s datem ukončení
30. června 2020 a komoditní částkou 750 000
€, rozhodný kurz dle tržních podmínek ke
dni 1.9.2017 a pověřuje starostku podpisem
Dohody.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Základní informace pro správné třídění odpadu
V naší obci máme 10 shromažďovacích míst
se sběrnými kontejnery a zvony. Jedná se o
tato místa: Alšovice, Dupanda - u autobusové
zastávky, Alšovice - před DPS, Alšovice - u
restaurace Formanka, Pěnčín - u restaurace
Dřevěnka, Jistebsko - u Dělnického domu,
Krásná - naproti restaurace U Kaštanu, D. Č.
Studnice - u fy Artglass, Hut‘ - u koupaliště,
Hut‘ - u areálu has. zbrojnice a Bratříkov u autobusové zastávky. Najdete zde tyto
kontejnery:

NE Do těchto nádob nepatří keramika a
porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu.

sem ani nápojové kartony silně znečištěné
zbytky potravin.

Žlutý kontejner na plasty
Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnuté
PET lahve.

Modrý kontejner na papír
ANO Hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z
lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky
sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s
tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.

Žluté pytle na plasty z domácností
ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů,
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD disků a další výrobky z
plastů.

NE Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice.

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky

Šedé pytle na kovy a hliník
Dále si každý občan obce může na Obecním
úřadě v Pěnčíně vyzvednout pytle na další
tříděný odpad:

Oranžové pytle na nápojový karton
ANO Kontejner na nápojové kartony nemusí být
nutně celý oranžový, důležité je opět označení
sbírané komodity oranžovou nálepkou na
kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku
pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od
kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte

ANO Plechovky od potravin, nápojové
plechovky, ostatní kovové obaly a obaly od
kosmetiky. Obaly z kovů jsou obvykle označeny
Fe, Al, 40 nebo 41.
NE Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin
a chemickými látkami.
Tyto pytle můžete odložit na místech k tomu
určených – u Obecního úřadu Pěnčín nebo
v klecích v Huti u koupaliště, na Krásné u
restaurace U Kaštanu nebo na D. Č. Studnici
u fy Artglass.
DO TĚCHTO KLECÍ PATŘÍ JEN PYTLE NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD! PROSÍME, NEHÁZEJTE TAM PYTLE S
DOMOVNÍM ODPADEM!

ZMĚNA SVOZU ODPADU V ALŠOVICÍCH
Od 7.11.2017 dochází ke změně cyklu vývozu nádob na
komunální odpad v části Alšovice. Nádoby s četností vývozu
1x14 budou od 7.11.2017 vyváženy nově na lichý kalendářní
týden (dosud se vyvážely v sudý kalendářní týden).
Zelený a bílý kontejner na sklo
ANO Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného
sklo barevné.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Překlenovací období bude 24.10.2017 a 31.10.2017, kdy se
nádoby s četností 1x14 dní vyvezou v oba uvedené týdny.
Čas svozu v Alšovicích se změní i časově od 7.11.2017, resp.
31.10.2017 bude svoz jezdit převážně v ranních hodinách.
Všechny občany taktéž upozorňujeme, že čas svozu je v daný den
od 0:00 hod. do 24:00 hod., což je období, kdy mají být popelnice
volně dostupné pro jejich fyzický výsyp.
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Vítání občánků
23.6.2017

Před prázdninami jsme přivítali do naší obce
další nové občánky. Náš slavnostní den nám
oživila paní ředitelka Hana Hornová se svými
dětmi z MŠ Pěnčín, které nám zarecitovaly,
zazpívaly a zatančily. Potom nastal slavnostní
okamžik podpisů rodičů do pamětní
knihy, slavnostního přípitku a samozřejmě
fotografování.
Děkujeme všem zúčastněným!

Zleva sedící: Adéla Badinová – Jistebsko, Matyáš Dokládal – Krásná, Karolína Stránská – Alšovice, Josef Bouda – Alšovice.
Zleva stojící: Eduard Šeda – Alšovice, Michal Hradečný – Jistebsko, Hana Bendová – Alšovice a Nela Bártová – Huť.

Mateřská škola
od 1.9.2017
V září nastoupilo do mateřské školy celkem 75
dětí. Umístěni byli všichni žadatelé starší tří let,
kteří o přijetí žádali.
Protože počet předškoláků přesahuje kapacitu
běžné třídy, jsou děti v letošním roce ve dvou
třídách věkově smíšené.
V mateřské škole došlo v letošním roce k
personálním změnám. Děti jsou do tříd
rozmístěny pod tímto vedením
Berušky ( 3-4 roky):
1.patro budovy
Hana Pešková a Mgr. Pavlína Kozlovská
Mravenečci ( 4-6 let ):
přízemí
K u b a D r a h o r á d , 5 le t

Andrea Dubská a Šárka Hanková
Pavoučci ( 4-6 let ):
nový pavilon
Hana Hornová a Lucie Vavřínová
Nově nastoupila školnice Lenka Rathouská,
která se spolu s Evou Trnkovou pečlivě stará
o pořádek v budově.
Pestrou a chutnou stravu nám připravují Eva
Macháčková, Eva Strnádková, Dana Beldová a
Vlasta Mlejnková pod vedením Kamily Brožkové.
Technický chod budovy a zahrady zajišťuje
Vladimíra Paldusová a Miroslav Paldus.
Do nového školního roku přeji všem
zaměstnancům pevné zdraví, veselou mysl a
radost z našich nejmenších.
Hana Hornová

Nel i nk a Gavel čí k ová, 5 l et
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ředitelka MŠ
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Nový školní
rok 2017 / 2018
na Základní
škole Pěnčín
V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok.
Do první třídy nastoupilo 29 žáků. Všichni
žáci a učitelé jsme je slavnostně přivítali
před školou. Žáci deváté třídy, kteří mají nad
prvňáčky patronát, s nimi vypustili „lampion
štěstí“ a po dvojicích je odvedli do třídy. Přivítat
je přišli zástupci obce paní starostka Vladimíra
Paldusová a pan místostarosta Mgr. Ivan
Matějček.
V tomto školním roce bude školu navštěvovat
209 žáků.
Mgr. Miluše Halamová
ředitelka ZŠ

tisk
fotogra
a foto o fií
brazů
na plát
no
L a u r a S vo b o d o vá , 5 le t

Olympijský víceboj
Do projektu OVOV je naše škola zapojena už
čtvrtým rokem a musím říci, že má neustále
stoupající tendenci. Každý ročník přijde s dalším
vylepšením, novým partnerem a super nápady.
Ať už se jedná o záznamové knížky, olympijské
hlídky, věrnostní program a především
sportovní vysvědčení a olympijské odznaky.
Děti tak mohou sledovat svoje pokroky rok za
rokem. Navíc jim odborníci poradí, v čem, a
především jak se mohou zlepšit.
Do této doby jsme byli součástí tohoto projektu
především na školní úrovni. To znamená plnění
disciplín v rámci tělesné výchovy. Poslední
ročník se naše škola zapojila i do meziškolních
soutěží. Okresní kolo se konalo na ZŠ Železný
Brod, odkud postoupili tři žáci ze ZŠ Pěnčín
do krajského kola, konaného ve Stráži pod
Ralskem. A to Monika Jakouběová, Barbora
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Dubská a Martin Těhník. Tady už byla opravdu
velká konkurence a byly k vidění úžasné
výkony a souboje. O to větší cenu má, že do
republikového finále do Brna postoupila právě
Monika Jakouběová z Pěnčína, která si zde
vytvořila i nějaké to osobní maximum. Tak ji
všichni držme palce, aby podobný výsledek
zopakovala i začátkem září v Brně.
O jak přínosný projekt se jedná, dokazují i
prázdninové tréninky, kterých se účastnilo až
překvapivě mnoho dětí. I tady padaly vynikající
výkony a i spoustu osobních rekordů. Jestli to
tak bude pokračovat, máme šanci i v soutěži
družstev. Třeba na příští republikové finále
nepojede jenom jeden zástupce naší školy,
ale celá výprava. Uvidíme…
Mgr. Pavel Hadač

TIP NA VÁNOČNÍ
DÁREK

tištěný foto obraz
na plátno
nataženém na
dřevěném rámu
605 585 260
tisk@fotodotisku.cz
www.fotodotisku.cz
možnost vyzvednutí v tiskovém
ateliéru na adrese Alšovice 136
Z Á Ř Í 2 017
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SDH
BRATŘÍKOV
mladí hasiči
S blížícím se koncem prázdnin se naše děti ve
věku 2,5 – 15 let schází k prvním tréninkům.
Po dobu nadcházejících 7 víkendů budou naše
týmy bojovat o cenné kovy se svými vrstevníky
z jiných SDH. A kam že se to podíváme? 26.8.
Smržovka, 2.9. Dalešice, 9.9. Tanvald, 16.9.
Maršovice – Jistebsko, 23.9. Jablonecké Paseky,
30.9. Stráž nad Nisou a na závěr nás čeká 7.10.
podzimní kolo hry Plamen ve Bzí.
Každý rok Vás informujeme, co je u nás nového,
letos nabízíme úryvek z kroniky. Je sobotní
ráno 26.8.2017, omladina se schází na place
u Dřevěnky. Po dojezdu Avie a ostatních aut
začíná rozdělování volných míst a přesouváme
se na Smržovku. Zde nás budou reprezentovat
4 týmy. Začínají přípravky, naši malí caparti
bojují ze všech sil a výsledný čas je vynáší na
skvělé 2. místo. Nyní nás čekají týmy mladších,
tady posíláme do bojů hned dva týmy. Áčko má
slibný čas, ale ještě hodně týmů má své pokusy
před sebou. Béčko se také statečně pere a jejich
boj přináší místo 6. Mladší mají doběháno a
dozvídáme se že „A“ tým získal 3. místo. Jdeme
do finále, na startu stojí týmy starších žáků.
Našim ale štěstěna dnes nepřeje, i přes velikou
snahu všech zúčastněných technika selhává.
Úplně nová béčková hadice nevydržela a tím
zmařila celý pokus. Zatímco se ostatní radují,
naši starší jsou zklamáni a někde ukápne i
slzička. To však k požárnímu sportu patří, hlavu
vzhůru, příště bude líp.
Čekají nás noční Dalešice. Tentokrát vysíláme
pouze 3 týmy, ale tajně doufáme, že si nějakou
tu medaili a pohár přivezeme. Na startu se proti
nám staví 5 týmů přípravek, 10 týmů mladších a

8 týmů starších žáků. Začíná standartní kolečko
přípravka, mladší, starší. I zde se ukazuje, že
naši nejmenší bojují srdíčkem. Na rozdíl od
ostatních týmů, kde vedoucí pomáhají, si naši
prckové dokáží poradit sami, a to je vynáší
na krásnou bronzovou pozici. Mladší startují
jako předposlední tým ve své kategorii, časy
soupeřů známe, tak se musíme hodně snažit.
Nejlepší čas je nyní 26:08, pokud chceme
být první, musíme být lepší. Časomíra se
zastavuje na 22:48 – hurá zlato je naše. Spolu
s ním získáváme i putovní pohár, zájemci
mají možnost shlédnout ho u Pavla Šourka
v obchodě. Závody se posouvají do poslední
třetiny a my tajně doufáme, že i starší by mohli
dnes bodovat. Tak a jdeme na to, starší vybíhají
a snaží se ze všech sil, časomíra se zastavuje na

18:74. Stříbrná příčka je naše, to, co vyvádějí
naši náctiletí se nedá popsat.
Toto všechno bychom však nemohli zažívat
nebýt obrovské podpory spousty lidí. Ráda
bych proto touto cestou poděkovala všem těm,
kdo nám pomáhají při trénincích a závodech,
se svozem a dozorem dětí. Největší dík patří
Luďkovi, Pavlovi, Otovi a Zuzce. Obecnímu
úřadu ještě jednou děkuji za dotaci na
zakoupení potřeb pro naše děti. Snad nám
zůstanete nakloněni i v dalším období. Vždyť
co víc si přát než mít v obci šikovné mládí, které
nás skvěle reprezentuje.
Vlaďka Šírková
vedoucí mládeže

Český Brod po 70 letech opět v Bratříkově
O pradávném propojení mezi jednotami
Českého Brodu a Bratříkova vědí už jenom
ti nejstarší pamětníci. Pojďme si tedy
připomenout, jak to tehdy všechno bylo…
Bratříkovský Sokol byl založen v roce 1896 a od
samého počátku to nebylo lehké. Drsné severní
pohraničí s obyvateli německé národnosti,
hospodářsky slabá vesnice a z toho všeho
plynoucí problémy, které hraničily se samotnou
schopností jednoty v tomto prostředí přežít.
Podobný osud mělo spoustu dalších jednot
malých vísek v pohraničí. Existenční problémy
těchto jednot se snažilo řešit i vedení České
obce sokolské. Oslovilo velké a prosperující
jednoty sídlící v bezpečném vnitrozemí s
žádostí, aby „slabým“ jednotám v rámci svých
možností pomáhaly. A tak došlo k tomu, že
jednota Sokola Český Brod vzala pod svá
ochranná křídla Sokol Bratříkov. To se stalo v
r. 1897 a tento ochranitelský stav trval až do
roku 1910. I přesto, že Český Brod bratříkovské
dále již neochraňoval, přátelské vztahy trvaly
i nadále a byly udržovány až do vypuknutí 2.
světové války.
8
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V sokolském almanachu bratříkovské jednoty
z roku 1936, který byl vydán ke 40. výročí
založení, se píše : „Štěstím pro jednotu bylo,
že dostalo se jí záhy ochranitelky tak bratrské
a obětavé, jako byla jednota v Českém Brodě.
Nelze najíti vhodných slov k ocenění veškeré
té lásky, s jakou se českobrodští bratří ujali
a vedli svou chráněnku přes všecka úskalí
poměrů a doby. Bez ní nebyli bychom se
udrželi, bez ní nebyli bychom nikdy tam, kde
jsme dnes. Od ní dostávalo se nám nejen
podpory hmotné, ale i mravní, ona zářila
nám jako skvělý příklad, ukazujíc nám cestu
i tehdy, když své poslání ochranitelky konala
zase jinde. … Nejkrásnější chvíle prožíval celý
Bratříkov při zájezdech své mateřské jednoty,
nejkrásnější dobou byly i zájezdy Bratříkova
do Českého Brodu, na něž i po létech rádo
se vzpomíná. Jména bratří: Miškovský, Říha,
Aksamit, Olmr a j. zlatým písmem zapsána
jsou v srdcích bratříkovských.“
A jak došlo k setkání po tolika letech? Při vzniku
almanachu ke 145. výročí založení Sokola
Český Brod v roce 2015 vznikla myšlenka na
vzájemné setkání jednot, a po dvou letech
se to konečně povedlo. Poslední květnovou
neděli českobrodští konečně dorazili. Postupně
si prošli všemi zákoutími sokolovny, záviděli
venkovní hřiště, které jim u sokolovny v
Českém Brodě chybí. Pak jsme společně vyjeli
na Černou Studnici. Po návratu jsme prošli
celým Bratříkovem a hledali místa, odkud byly
foceny tehdejší fotky cca před 100 lety. Díky
pamětníkovi br. Vlastimilu Havlovi jsme udělali
z těchto míst srovnávací fotografie. Bylo to
úžasné setkání, úžasné nedělní odpoledne.
Vypadalo to, jakoby naše styky nebyly nikdy
přerušeny. A teď následuje pozvání do Českého
Brodu!
Vlasta Kotyzová

Š ť e p á n ka R a n g lo vá , 6 le t

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Z u z a n ka H e ř m á n k o v á , 5 l e t

Z Á Ř Í 2 017
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Sokol Skuhrov Střemhlav do tréninku
Skončily prázdniny. V našem oddíle nadchází
čas podzimní přípravy.
Naši připravenost prověří seriál přespolních
běhů. Začal již v neděli 3. září v Harrachově.
Kája Hübnerová dokázala zvítězit a chlapci Filip
Hloušek a Tomáš Kryčfalušij obsadili 4. a 6.
místo. Tedy povedený začátek seriálu.
Na závodu „Setkání mistrů“ v sobotu 21. října
2017, který pořádáme v Huntířově, proběhne
slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců
i týmů. Závod je určen ve všech kategoriích pro
širokou veřejnost.

Jak jsme se připravovali?
Tradičně pestrou všestrannou sportovní
přípravou. Zkuste najít klub, který nabízí a
poskytuje svým členům něco obdobného.
V červnu jsme absolvovali základní vodácký
výcvik na Jizeře. Svoji základnu jsme vybudovali
na „Zrcadlové koze“. Starší se učili ovládat
kánoe. Ti nejmladší se plavili na raftech. Pobyt
jsme doplnili cyklistikou, hrami, turistikou
a tréninky na kolečkových bruslích. Skály
„Sušek“ jsme se učili zdolávat s horolezeckými
instruktory. Zajímavá hra „Třesky-plesky“
spojila kondiční úroveň běžkařů s úrovní jejich
intelektu.
Na začátku prázdnin jsme absolvovali cyklistický
kemp v Českosaském Švýcarsku. Stanový tábor
jsme rozbili v kempu v Jetřichovicích. Nejstarší
zdolali celou trasu na kolech. Mladší se kousek
svezli vlakem, aby trasu zvládli. Program byl
doplněn koupáním, hrami a nabíráním sil na
etapu dalšího dne. Magnetem pobytu bylo
splutí Divoké soutěsky na pramici a návštěva
Čertova mlýna. Pobyt jsme zakončili tradičním
táboráčkem při kytaře.
O prázdninách jsme dali sportovcům dostatek
času na odpočinkové aktivity, ať už při dovolené
s rodiči, či pobytu na dětských táborech.
Poslední prázdninový týden jsme věnovali
intenzivní sportovní přípravě. Vybrali jsme si
k tomu nádherné Jizerské hory.
Zázemí jsme našli v penzionu Stará brusírna
na Bedřichově.
Tady se podařilo splnit plánovaný program.
Patřil k tomu běžecký výlet, tréninky na
kolečkových bruslích, na kolech po stopách J-50.

10
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Ale bylo tu i plavání na přírodním koupališti.
Nově i softbal.
Jeden večer jsme věnovali problémům
poskytování první pomoci. Obětavá instruktorka
Českého červeného kříže paní Fidlerová z
Krásné nám vysvětlila úskalí této činnosti.
Seznámili jsme se s ošetřením úrazů. Zvláštní
pozornost směřovala na pomoc při zástavě
dechu…. Každý si vyzkoušel na „Adamovi“
masáž srdce.

výsledky. V soutěži družstev se v umístění
snažit o zlepšení loňské pozice. Tréninky
více zaměříme na specializované prostředky.
To znamená běh s holemi, imitační cvičení,
kolečkové brusle. Více budeme využívat
k rozvoji síly a obratnosti gymnastiku. Do
regenerace zařadíme i pobyt v plaveckém
bazénu.
S příchodem sněhu, na který se nesmírně
těšíme, se s plnou vervou budeme věnovat
technikám běžeckého lyžování.
Aktivně se tohoto programu účastnit je
připraveno v našem oddílu 53 mladých
sportovců.
K jejich úspěchu, zlepšování kondice, učení se
sebeovládání, psychické odolnosti je připraveno
7 trenérů a asistentů.

K úspěšnému večeru na chatě patřila diskotéka
s barevnou hudbou a vedením zkušeného DJ.
O doplňování naší energie se skvěle starala
kuchařka Iveta za pomoci Marcely. Moc vám
děkujeme.

A co nás ještě čeká?
Samozřejmě zodpovědná příprava. V krosových
závodech budeme usilovat o co nejlepší

Je Vám blízký pobyt v přírodě? Zamlouvají se
Vám naše aktivity? Máte děti ve stáří 9 až 12
let? Mají Vaše děti rády pohyb? Pak je zkuste
přihlásit do našeho oddílu.
Kontakt na tel.: 724 087 581
Výsledky, fotogalerii najdete na Sokol Skuhrov
– lyžařský oddíl.
Vladimír Hušek
Vedoucí trenér lyžařského oddílu
Sokol Skuhrov

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

A n na Štrynclov á, 2. třída

Veterán Show
Huť 2017
Koncem července se konala akce Veterán
Show Huť 2017. Letos to byl již IV. ročník
této motoristické akce, které se zúčastnilo
mnoho krásných veteránů. Letos akce byla
pojata trochu jednodušeji, ať si veterány užijí
i návštěvníci a účastníky akce čekala pouze
spanilá jízda okolními vesnicemi. Letošní
ročník byl bohatý i na doprovodný program
od možnosti letu vrtulníkem nad Hutí a okolím
tak stánek f.BESIP s možnosti vyzkoušet si brýle
s různými stavy jak alkoholizmu, drogy a únavy,
dále zde byl zástupce f. Auto Trend s ukázkou
nových vozů VW s možností vyzkoušení, pro
nejmenší zde byl skákací had zcela zdarma,
pro zpestření akce přijela f. s elektro vozíky
SAGWAY, f. Retro auta zde prodávali puzzle a
široký doplňkoví sortimentem.
Velké poděkování pro organizátory akce, členy
hasičského sboru Huť, pro bohatou nabídku
jídla a pití všeho druhu a Spolku Huť pro lepší
život, aktivním ženám o vylepšení nabídky

občerstvení o Huťské sejkory. Moc všem co
se na akci podíleli pracovně osobně moc děkuji.
Byly jste báječný

kde se tyto akce konají, snažíme se obec něčím
zviditelnit, ale ze strany Obecního úřadu to asi
není potřeba.

Poděkování patří i sponzorům akce: Detesk,
Hp-Sporting, sklo duňka, Agrofarma Puliček,
Pneu Hnídek, Autoslužby Pavlišta, f. Ralton, f.
Kunze KZS, Pivovar Rohozec, TF Net, Tadeašovi
jesličky, Technické služby Žel. Brod.

Kdo se show zúčastnil musí potvrdit, že celý
den bylo co dělat, na co koukat a při tom se
dosyta najíst a napít.

Jen škoda že se akce nezúčastnil Obecní úřad
Pěnčín jako je to ve všech obcích a městech

S přáním hezkého dne
Meisner

@LeteckýVýlet
facebook.com/leteckyvylet

Tak zas příští rok na shledanou.

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

Neváhejte a přijďte se proletět v moderním
a bezpečném ultralehkém letadle! Létáme
z Mladé Boleslavi a let lze naplánovat do
Českého ráje, Jizerských hor, Krkonoš, nad váš
domov nebo téměř kamkoliv po ČR.

tomas@leteckyvylet.cz
+420 605 585 260

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Jedná se o let za sdílené náklady na kterých se podílí
pilot i pasažér. Nejedná se o komerční „obchodní“ let!

Z Á Ř Í 2 017
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Huť - Bratříkov - Huť

Vás zve 1. října
2017 na běh
Letos se již po 45. sejdou milovníci přespolního
běhu první říjnovou neděli v Huti, aby oslavili
podzim sportem ze všech sportů pro člověka
nejpřirozenějším. Všichni jste zváni 1. října 2017
do Hutě na hřiště pod hasičárnou. Od 9 hodin
zde poběží postupně dětské kategorie a v 11
hodin odstartuje hlavní závod mužů a žen na
10 km. Zkuste se hecnout a něco si dokázat,
vsaďte se v hospodě se zaprděnými kecaly, že to
dokážete. Dospělí si mohou vybrat tratě 3,3 km,
5 km a 10 km, takže možnosti jsou pro každého
a opravdu se dá běžet i bez tréninku. Věřte, že
ten pocit v cíli je jedinečný. Pivo pak chutná víc,
svíčková je ještě dokonalejší a spánek hlubší.
Zdenda Bouda z Hutě

Časový program
09,10 hodin

09,20 hodin

10,15 hodin
10,30 hodin

11,00 hodin

Radek Hübel a manželé
Šulcovi – rozhodčí

Marcela Ulrichová
hospodář Sokol Huť, spolek

Richard Hübel
předseda Sokol Huť, spolek

Jan Kraus
startér a hlavní rozhodčí

Zdeněk Bouda
značení tratí

Gisbert Hübel
ředitel závodu

společný nástup účastníků závodu, aktuální informace k závodu
kategorie

ročník

předškolní dívky a chlapci

2015–2014

předškolní dívky a chlapci

2013–2012

80 m

nejmladší žákyně a žáci

2011–2010

400 m

nejmladší žákyně a žáci

2009–2008

400 m

nejmladší žákyně a žáci

2007–2006

400 m

mladší žákyně

2005–2004

800 m

mladší žáci

2005–2004

1200 m

starší žákyně

2003–2002

1700 m

starší žáci

2003–2002

2100 m

muži – neregistrovaní

1997 a starší

3300 m

délka tratě
50 m

muži – mílaři

1997 a starší

5000 m

ženy

1997–1983

5000 m

ženy – veteránky

1982 a starší

5000 m

ženy

1997–1983

10 km

veteránky

veteránky

10 km

20–39 let

1997–1978

10 km

veteráni A

40–49 let

1977–1968

10 km

veteráni B

50–59 let

1967–1958

10 km

veteráni C

60–69 let

1957–1948

10 km

veteráni D

70 let a starší

1947 a starší

10 km

11,30–12,00 hodin

Z Á Ř Í 2 017

 Veškeré informace:
Richard Hübel, Huť 181, 468 26, Huť, telefon 725 414 415
www.sokolhut.cz, richardhubel@seznam.cz
 Přihlášky a startovní čísla:
Všechny kategorie se přihlašují v místě startu!
Žactvo od 08,10 do 09,00 hodin
Ostatní kategorie od 08,10 hodin do 15 minut před startem!
 Startovné:
Muži, ženy 100 Kč, žactvo neplatí
 Podmínky účasti:
Každý startující startuje na vlastní nebezpečí! Za děti zodpovídají rodiče.
Doporučuje se lékařská prohlídka ne starší než 1 měsíc.
 Důležité:
Kategorie bude utvořena, přihlásí-li se nejméně 3 startující.
V opačném případě mohou závodníci startovat ve vyšší věkové kategorii.
Starty žákovských kategorií následují po sobě a upraví se dle počtu startujících.
Nejsou vypsány kategorie pro juniory/ky a dorostence/ky.
Ti mohou startovat s dospělými.
 Tratě:
Prostory závodu – travnaté hřiště hasičské zbrojnice. Všechny tratě vedou lesními
a polními cestami (2 štěrkové obnovené polní cesty)
 Ceny:
Vítězové závodů na 10 km (ženy a muži hlavní závod), 5 km ( mílaři a ženy ) získají
poháry putovní natrvalo, zvítězí-li 3× po sobě nebo 5× jednotlivě. Do té doby
zůstávají poháry u pořadatele. V kategoriích hlavního závodu na 10 km mužů obdrží
startující na 1.–6. místě medaili, odměnu a diplom. Ve všech ostatních kategoriích
obdrží startující na 1.–3.místě medaile, cenu a diplom.
 Občerstvení:
Ihned po závodě se podává zdarma teplý čaj a oplatka. Na místě možnost zakoupení
občerstvení.
 Nocleh:
Na žádost je možné zajistit ubytování. Požadavky zasílejte pořadateli nejpozději
7 dnů před konáním závodu.

Hlavní sponzoři

muži – hlavní závod
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Organizační zajištění závodu

cíl hlavního závodu

Obec Pěnčín
www.pencin.cz

Sbor dobrovolných
hasičů Huť

Skleněné mačkané perle, kuličky a jiné
různé tvary, ohňovky, náhrdelníky...
Alšovice 156 , 468 21 Bratříkov,
tel.: +420 483 360 280

UNISOF® ES, spol. s r. o
Izolace proti radonu, vlhkosti a vodě
Maršovice 96, 468 01
www.unisof.cz

KNOMI s. r. o.
Kovovýroba-šroubení,rychlospojky
Provozovna Bratříkov 63
www.knomi.cz

Výrobce sirupů, bylinných vín a medoviny
Pasířská 60, 466 01 Jablonec n. N.
www.kitl.cz, www.kittel.cz
tel.: 483 000483

ARTGLASS s. r. o.
Dolní Černá Studnice 45
tel.: 483 302 167
Výroba klasických stylových ověsových
svítidel, ArtGlass@iol.cz

JHP Duňka, s. r. o.
Alšovice 26, Pěnčín, 468 21,
Czech Republic
Mobil: +420 777 257 353,
tel.: +420 483 397 744
skype: jhp.dunka.s.r.o.
Email: jhpdunka@seznam.cz,
www.jhpdunkarosary.wz.cz

Michal Bernat, Huť 25
Žaluzie,, markýzy, rolety
tel.: 777 181 667

SOBE s. r. o.
Výroba a prodej obalů
Loužice 82, tel.: 606 940 677
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Seznámení s Mysliveckým spolkem Březí
Myslivecký spolek Březí působí převážně v
katastru obce Pěnčín. Honitbu má myslivecký
spolek pronajatou k výkonu práva myslivosti
od Honebního společenstva Pěnčín. Jedná se
o společenstevní honitbu, to znamená, že jde
o společenství vlastníků pozemků, kteří jsou
členy honebního společenstva Pěnčín. Výměra
této honitby je 820 ha.
V naší honitbě myslivecky hospodaříme
především se srnčí zvěří, u které máme
určené normované stavy. Zvěř se udržuje v
přiměřeném počtu populace řízeným odlovem,
ale v našem případě toto hospodaření ovlivňují
především střety motorových vozidel se zvěří.
To se v honitbě s takovou hustotou komunikací
dá námi těžko ovlivnit.
Nárůst těchto kolizí není způsoben zvyšováním
stavu zvěře, ale především nárůstem počtu
vozidel a ve většině případů neopatrností řidičů.
Všichni řidiči, kteří jezdí v naší obci pravidelně,
by měli v určitých úsecích předpokládat výskyt
zvěře. Tato místa migrace zvěře jsou desítky
let stejná.
V zimních měsících se snažíme intenzivním
přikrmováním srnčí zvěře snížit jejich strádání
a tímto předejít možným škodám především
na lesních kulturách. V letošním roce jsme se
bohužel přesvědčili o tom, že informovanost
veřejnosti o životě srnčí zvěře není dostatečná.
Zaznamenali jsme několik případů manipulace
s odloženými srnčaty v době kladení mláďat.
Předpokládám, že to bylo učiněno v dobré
víře, ale skoro vždy to vede k jejich úhynu.
Srna mládě odkládá a později vyzvedává a
proto mládě může působit opuštěně, ale ve
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skutečnosti tomu tak není. Není to problém
jen zvěře srnčí, ale v podstatě všech druhů
volně žijící zvěře.
Poslední dobou naši honitbu stále častěji
navštěvují divoká prasata, myslivecky nazývaná
zvěří černou. Tato zvěř působí škody především
v zemědělských oblastech hospodaření.
Největším problémem je, že tato zvěř u nás
není zvěří stálou a proto je její lov velice
problematický. Její výskyt v naší honitbě je velice
nepravidelný a těžko se dá odhadnout, kdy a
kde se černá zvěř vyskytne. Individuální lov této
zvěře probíhá převážně v noci na připravených
vnadištích. I přes tato úskalí se nám daří ročně
v průměru ulovit tak 10 kusů této zvěře.
Uvědomujeme si, že tato zvěř může působit
škody nejen zemědělcům ale i občanům
naší obce, kteří obhospodařují malá políčka,
především pro vlastní potřebu, a rozhodně
nám to není lhostejné. Často slýchám o
okousaných keřích a spasených jahodách na
zahrádkách u domů. Těžko se tomu můžeme
divit, když zvěři předkládáme takové dobroty
bez jakékoli ochrany. Z větší části se dá těmto
škodám předcházet oplocením, nebo instalací
pachových ohradníku, u kterých bohužel není
účinnost stoprocentní a zvěř si na ně velice
rychle zvyká.
Naše myslivecká činnost je činností
dobrovolnou, i přes to se snažíme udržet
veškerou u nás volně žijící zvěř v přiměřených
stavech a zdravotní kondici.
K naší činnosti samozřejmě patří likvidace tzv.
,,Kadáverů“ – těl uhynulé zvěře. Většinou se
snažíme o úklid v rámci našich možností co

nejrychleji, především z frekventovaných míst,
okolí domů a silnic.
Pokud najdete nějakou uhynulou zvěř, tak
kontaktujte známého myslivce z vašeho okolí.
Tomáš Bernat
Myslivecký hospodář MS Březí

Pozvánka na
Poslední leč

Myslivecký spolek Březí vás tímto zve na
Poslední leč, která se bude konat v sokolovně na
Bratříkově, dne 28. října od 20 hodin. K tanci a
poslechu vám bude hrát tradičně kapela INDEX.
Spoustu zvěřinových specialit pro vás připraví
mistr kuchař Michal Bernat. Mezi 18. a 19.
hodinou je možné zakoupit jídlo s sebou.
Máme pro vás připraveno losování o zvěřinové
ceny a několik překvapení během celého večera.
Nově budou slosovatelné vstupenky zakoupené
v předprodeji o zajímavou zážitkovou cenu.
Samozřejmě vás nemine půlnoční překvapení.
Předprodej vstupenek bude zahájen první
říjnový pátek od 19 hodin v sokolovně na
Bratříkově, nebo kdykoliv během října na
telefonu 724 391 938.
Cena vstupného je 120 Kč.
Příjemnou zábavu vám přejí místní Myslivci.

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Dobývání břidlice v okrese
Železnobrodském
Břidličná vrstva, táhnoucí se obcemi Mukařov,
Bzí, Alšovice, Těpeře, Bratříkov, Radčice, Jirkov,
Jílové a Vlastiboř byla poprvé zužitkována v
polovině devatenáctého století.
V Těpeřích rolník Hušek jel do lesa na „Šikolův
kopec“ pro dříví. Na neschůdné cestě mu upadl
vůl, když se smekl na šikmé břidličné ploše,
ukryté pod mechem a tím byla břidličná plocha
odkryta. Sedlák břidlici zpracoval a odvezl do
Liberce, kde o nálezu informoval některé
obchodníky s břidlicí. Kvalita břidlice byla na
místě prozkoumána a její jakost uznána za
dobrou. Sas Ambrož si od rolníka Huška lom
pronajal a lomu se začalo říkat „Na Stráňovsku“.
Brzy potom se začala břidlice zpracovávat v
lomech v Bratříkově, které si také pronajali
Němci. Až do roku 1870 se v lomech pracovalo
jen v létě. Práce končila na Martina a zakončení
sezony se slavilo taneční zábavou „U Hušků“
v Bratříkově. Lomař František Novotný
náhodou objevil, že jeden druh břidlice, dosud
považovaný za nezpracovatelný, se dá velmi
dobře opracovávat v zimě a zvlášť za silných
mrazů. Od té doby se pracovalo i v zimě a
byl to opravdu pohádkový pohled, když za
mrazivých nocí se z osvětlených strání po celou
noc ozývalo ťukání paliček. Při práci se svítilo
petrolejovými kahany. Při silných mrazech bylo
třeba se zahřívat a rozmohlo se pití pálenky.
Práce se dělila na lamače – ti pomocí seker a
motyk lámali z vrstvy velké kusy břidlice,
které dráči rozedrávali na slabé tabulky
pomocí širokých plochých dlát a dřevěných
paliček. Dráči seděli v řadě pod jednoduchou
střechou. Tvar nepravidelného čtyřúhelníku
dávali tabulkám sekáči a střihači. Z počátku se
tvarovalo sekáčem podobným pokrývačskému
kladivu a teprve až později se tabulky stříhaly
nůžkami – jednoramennou pákou, čímž se
výkon trojnásobně zvýšil. Přivážení kamene z
lomu dráčům a odvážení nepotřebných odpadů
obstarávali kolečkáři. Hotovou břidlici rovnal
do kop nejmladší dělník prášek Kopy byly
oddělovány většími kameny – kopáky. Při
některých pracích byly zaměstnávány i ženy.

dělníci, když uslyšeli hudbu, vyšli z lomu. V tom
se lom s hrozným rachotem sesul a od té doby
byla práce v něm zastavena. Obchod břidlicí
provozovali hlavně bratři Sochorové, Rada st.
a synové, František a Petr Rada ze Železného
Brodu, Fr. Hnídek z Bratříkova.
Jako každý průmysl i výroba břidlice prodělala
různé krize. V roce 1880 bylo na tuzemskou
břidlici uvaleno vysoké clo, čímž ustal vývoz do
Německa a rozšířil se dovoz břidlice anglické.
Deputace, vyslaná v této záležitosti do Vídně,
marně žádala o nápravu. Když se potom
koncem devatenáctého století rozmohl v kraji
sklářský průmysl, ustávala práce v lomech.
Odbyt břidlice také hodně poškodila umělá
krytina. A za války byla těžba zastavena úplně.
O tom, že břidlice našeho okresu je dobré
jakosti, svědčí krytiny více než sto let staré,
dosud vzdorující všem nepříznivým vlivům
povětrnosti.
Převzato ze: Sborník okresu Železnobrodského,
rok 1924, č. 3
Jasna Smolková

V a le n t ý n ka K ů to v á , 4 ro k y

Dám odměnu 3.000 Kč i více za sehnání
starého traktoru nebo pásáčku
(i nepojízdného). Ne inzeráty.
Prosíme, pomozte nám, budujeme nové
muzeum starých traktorů pro další generace.
Tel. 777 154 614, Petra Bláhová

Břidlice je modrá nebo zelená. Zelená byla
oblíbena zvláště v Německu. Odvážela se
volskými potahy neschůdnými cestami na
Maršovice, kde byl jakýsi sklad a odtud do
Německa.
Práce se značně prodražila, když byly
zpracovány horní vrstvy a bylo třeba odkrývati
vrchní vrstvy kamení a země. Začal se používat
střelný prach, později dynamit. Napršená voda
nebo prameny vnikající do lomů se odstraňovaly
velikými násoskami pomocí ručních čerpadel.
Nejlepší břidlici dávaly lomy „na stráni“ pod
Bratříkovem. Ty si od bratříkovských rolníků
pronajali Němci a později byly zakoupeny
firmou Liebig. Také Pirochův lom v Bratříkově
dával břidlici dobré jakosti. Před lety byl tento
lom zasypán zřícením horních vrstev a pod
sutinami byl pohřben motor na čerpání vody,
vozíky, kolejnice a nářadí. Dělníci zvláštní
náhodou vyvázli bez úrazů. V té době se po
blízké silnici ubíral pohřební průvod a všichni
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Maruška Š o u r ko vá , 5 le t
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

JAROSLAV
VOTOČEK

Pan Jaroslav Votoček věnoval téměř padesát
let svého života ve prospěch sportu a práce
s mládeží.
Narodil se v roce 1941 v Bratříkově a ve
svém rodném domě žije dodnes. Svoji životní
partnerku Ivanu nalezl v Huti a po sňatku v
roce 1966 bydleli v Huti v domě č. 10.
Vychovali dvě děti - dceru a syna.
Vyučil se v učilišti LIAZ v profesi univerzální
frézař a po vyučení nastoupil do zaměstnání
v bývalém podniku ZEZ Rychnov u Jablonce
nad Nisou, kde pracoval plných 23 let až do
roku 1980. Poté pracoval v přidružené výrobě
JZD Kovo Bratříkov – dnešní KNOMI. Povinnou
vojenskou službu (prodlouženou o dva měsíce
vlivem krize na Kubě) absolvoval v Košicích a
reprezentoval Duklu Košice v ledním hokeji
jako útočník.
Sportu se začal věnovat ve fotbalovém oddílu
v Zásadě, kde působil jako aktivní hráč. V té
době absolvoval trenérské školení. Poté, kdy
byl v Pěnčíně v roce 1979 založen Fotbalový
klub, přestoupil tam do funkce trenéra. Vedle
své profesní funkce se dlouhodobě staral o
celý areál včetně sekání pozemku či péče o
budovy. Postupem času byl zvolen starostou
– předsedou oddílu.
Oddílu se za vedení pana Votočka dařilo – devět
let hráli zápasy v kategorii krajského přeboru.
Toto bylo finančně náročné a neúnosné a proto
dobrovolně sestoupili do třídy I. B.
Oddílu se daří i nadále a v letošním roce si dali

za cíl postup do I. A třídy, což se jim podařilo.
Funkce předsedy oddílu se pan Votoček ze
zdravotních důvodů vzdal, ale zůstává nadále
duší oddílu s titulem doživotního předsedy.
Již patnáct let vykonává funkci člena revizní
komise Okresního fotbalového svazu v Jablonci
nad Nisou.
Nezůstává stranou dění v rodném Bratříkově
a je stále platným členem SDH Bratříkov a
Sokola Bratříkov.
Za svou mnohaletou obětavou práci ve
prospěch sportu obdržel mnohá ocenění, z
nichž nejcennější je obdržení plakety a diplomu
„Cena Václava Jíry“ za celoživotní práci, udělené

Fotbalovou asociací České republiky. Ocenění
přebíral v Praze jako jeden z 22 v rámci
republiky a dvou v rámci Libereckého kraje.
Za aktivní celoživotní působení pro rozvoj
sportu nejen v našem Pěnčíně mu tímto plně
náleží poděkování.
Malá anketa vyzvedla některé naše spoluobčany
z mnoha, o kterých by se mohlo psát.
Věřím, že jejich práce pro společnost, sport,
umění, zdraví bude vzorem pro další a že mladá
generace bude pokračovat v jejich stopách.
Jasna Smolková
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