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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Zpravodaj vychází o něco dříve, než jsme
plánovali, a to těsně po konci prázdnin. Doufám,
že jste si prázdniny a léto užili v pohodě a ve
zdraví. S podzimem kromě babího léta letos
přišla i nová protikoronavirová opatření,
doufejme, že nebudou potřeba a brzy budou
opět zmírněna.
Koronavir již na jaře nejdříve zastavil naši
ekonomiku, která se zatím nerozběhla, a
otázkou je, jaký bude průběh do budoucna.
Všechny obce počítají, o kolik se jim sníží
rozpočet, a omezovaly výdaje. My jsme šli
ovšem cestou opačnou, kdy jsme investice
nezastavovali, ale naopak jsme zapojili finance
ušetřené z minulých let, abychom i při výpadku
příjmu z daní byli schopni zrealizovat plánované
akce. Na jaře se navíc podařilo opravit
komunikace, na které jsme využili asfaltový
recyklát, který jsme výhodně získali. Tímto
způsobem byly opraveny komunikace na
Dupandě, v Alšovicích, v Pěnčíně a v Huti, na
Stanovsku a v Zahájí. Opravou, která je vhodná
pro méně vytížené komunikace, bylo celkem
opraveno cca 750 m cest. Opravou těchto
komunikací ovšem letos nekončíme. Dále
budou celoplošně opraveny čtyři komunikace
a to jedna v Alšovicích, na Krásné směrem na
Čížkovice a dvě na Jistebsku. Opravy těchto
komunikací by měly být hotovy do konce října.
Celkové náklady dle smlouvy budou činit více
než 5 milionů korun. Na tyto akce jsme obdrželi
dotaci z Libereckého kraje ve výši více než 1
500 000 Kč.
Také plánujeme přeložit a vytvořit nové
cyklostezky, které propojí jednotlivé části obce
a budou navazovat na hlavní cyklotrasy OdraNisa a do budoucna i Greenway Jizera.

V letošním roce dále probíhala revitalizace
huťského hřbitova. Byla opravena jižní část
plotu včetně branky. Dále byla opravena
fasáda márnice. V rámci úprav márnice byla
dešťová voda ze střechy svedena do dvou
nádrží, které využívejte pro zálivku květin na
hřbitově. Nádrže jsou umístěny pod márnicí a
kryté dřevěným plotem. Také zde byla upravena
zeleň. Společně s pracemi v předchozích letech
je hřbitov celkem opravený a dále na úpravách
budeme pracovat.
Letos bude ještě zahájena oprava márnice
na Krásné, na kterou budeme čerpat dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj.
Dále došlo k dalším úpravám v základní škole.
V rámci projektu IROP, kde jsme obdrželi 95%
dotaci na vybavení nového pavilonu školy, byla
vybavena jazyková učebna, která může zároveň
sloužit jako učebna informatiky, multifunkční
přírodovědná učebna, která odpoledne bude
využívána jedním oddělením školní družiny,
a dílny včetně robotického pracoviště s 3D
tiskárnou. Společně se školou jsme plánovali
i představení veřejnosti, bohužel kvůli
epidemiologické situaci jsme byli nuceni tento
den otevřených dveří posunout na neurčito.
Doufejme, že se budete moci brzy podívat na
novou přístavbu včetně vybavení. Do konce
roku škola získá na všech budovách novou
střešní krytinu. Tato oprava je spolufinancována
Ministerstvem financí.
S Velikonocemi byl změněn i systém svozu
tříděného odpadu, kdy jsme zavedli systém
door-to-door, který Vám má usnadnit třídění
tím, že odpad je odvážen přímo od Vašich
domů. Určitě nás zajímá Váš názor na nový
systém. Systém budeme po roce vyhodnocovat
a vyhodnotíme výhody a nevýhody tohoto
svozu. V případě, že systém bude přínosný,

počítáme s dalším vývojem. Osobně doufám,
že tento systém v obci zůstane a do budoucna
bude funkční a rentabilní.
Také jste si mohli všimnout, že obec pořídila
nový kontejnerový automobil, který slouží pro
potřeby obce. V nejbližší době budou dodány
další kontejnery a do budoucna bychom chtěli
tento automobil využít k většině přepravy v
obci.
Obec založila příspěvkovou organizaci Kittelovo
muzeum, která má mimo jiné na starosti provoz
muzea na Krásné a rozvoj cestovního ruchu v
obci. Doufáme, že do budoucna Kittelovsko
ožije akcemi a stane se centrem cestovního
ruchu a kultury nejen obce. O aktivitách,
které proběhly a proběhnou na tajemném
Kittelovsku, se dozvíte uvnitř tohoto zpravodaje.
Dále má tato příspěvková organizace za úkol
připravovat zpravodaj obce Pěnčín. Již další
vydání bude jejím dílem.
Přeji Vám příjemný a klidný podzim.
Mgr. Ivan Matějček / starosta

Obecní úřad Pěnčín vydává
prostřednictvím kontaktního místa
veřejné správy - pracoviště Czech
POINT na požádání ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné
správy (dále jen „ISVS“).

Obecní úřad Pěnčín

Mgr. Ivan Matějček

Michal Bernat

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starosta obce

místostarosta obce

e-mail: starosta@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

w w w.p e n cin.c z
úřední dny a hodiny OÚ Pěnčín:

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

tel.: 483 397 028
e-mail: nikodymova@pencin.cz

tel.: 483 302 264
e-mail: vanickova@pencin.cz

odpadové hospodářství, pokladna, evidence
obyvatel, podatelna, agenda CZECH POINTU

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

12.00-15.00
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Důležitá telefonní
čísla a další kontakty
Tísnová volání

32/2020ro Rada obce schvaluje program 25.
zasedání Rady obce.

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

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov

0 proti, 0 zdržel se
33/2020ro Rada obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2020.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

MUDr. Jarmila Lejsková
MUDr. Rudolf Šumaj
Tel.: 483 397 026

0 proti, 0 zdržel se

Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

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. SEKRETARIÁT: 483 397 027
Tel. SBOROVNA: 483 397 607
Tel. ŘEDITELNA: 488 588 739
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
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
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Usnesení z 25. zasedání Rady obce
Pěnčín ze dne 30. 3. 2020
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34/2020ro Rada obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2020

0 proti, 0 zdržel se
35/2020ro Rada obce na základě doporučení
hodnotící komise rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Vybudování
odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 - Dodávka
Nábytku“, uchazeče ABCD Služby školám s.r.o.,
IČ 62244892, se sídlem Kaplanova 574, 460
02 Liberec 23 za nabídkovou cenu 878 384 Kč
bez DPH, tj. 1 062 844,64 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
36/2020ro Rada obce na základě doporučení
hodnotící komise rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Vybudování
odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 – prezentační
technika a jazyková laboratoř“, uchazeče Z +
M Partner, spol. s r.o., IČ 26843035, se sídlem
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava za nabídkovou cenu 724 600,00 Kč bez
DPH, tj. 876 766 Kč s DPH a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche

37/2020ro Rada obce schvaluje navýšení
celkového počtu zaměstnanců obce na 6,55
úvazku.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
38/2020ro Rada obce schvaluje pana Luďka
Štryncla jako zaměstnance obce na pozici
technického pracovníka, v rámci programu
VPP na dobu určitou (6 měsíců) od 1. 4. 2020.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
1 proti Richard Hübel
0 zdržel se
39/2020ro Rada obce schvaluje paní Ludmilu
Abrahámovou jako zaměstnankyni obce na
pozici průvodce v Kittelově muzeu, v úvazku
0,55 na dobu neurčitou od 1. 4. 2020.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
40/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
konkurzu na ředitele/ku Kittelova muzea p.o.
s termínem podání přihlášek do 30. 4. 2020.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
41/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Obec Pěnčín – užitkový
automobil“ dle předložené zadávací
dokumentace.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 protI, 0 zdržel se
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

0 proti, 0 zdržel se

Usnesení z 26. zasedání Rady obce
Pěnčín ze dne 30. 4. 2020
42/2020ro Rada obce schvaluje program
26. zasedání Rady obce s doplněním bodu
Rozpočtové opatření za bod č. 2.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se

43/2020ro Rada obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2020.

45/2020ro Rada obce schvaluje výsledek
hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Pěnčín 62 - příspěvková organizace,
Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov - ve výši 0,00 Kč
k 31. 12. 2019.

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

44/2020ro Rada obce schvaluje účetní závěrku
za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská
škola Pěnčín 62 – příspěvková organizace,
Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov, IČ 70982643.

46/2020ro Rada obce schvaluje účetní závěrku
za rok 2019 příspěvkové organizace Základní
škola Pěnčín 22 – příspěvková organizace,
Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov, IČ 43257151.

0 proti, 0 zdržel se
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4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

informace a doporučuje zastupitelstvu obce
tyto dokumenty schválit bez výhrad.

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956.
Roční pojistné činí 82 454 Kč.

0 proti, 0 zdržel se

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

1 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

49/2020ro Rada obce požaduje zjištění ceny
nové ČOV pro 400 ekvivalentních obyvatel.
Zajištěním vyčíslení nákladů pověřuje starostu.

51/2020ro Rada obce schvaluje svoz tříděného
odpadu 1x týdně z důvodu zvětšujícího se
objemu odpadu.

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

48/2020ro Rada obce projednala účetní
závěrku a závěrečný účet Obce Pěnčín za rok
2019 a nevznesla požadavky na doplňující

50/2020ro Rada obce schvaluje pojistnou
smlouvu číslo: 8281855612 mezi Obcí Pěnčín a
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16,

47/2020ro Rada obce schvaluje výsledek
hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Pěnčín 22 – příspěvková organizace,
Pěnčín 22, 468 21 Bratříkov, IČ 43257151 - ve
výši 0,00 Kč k 31. 12. 2019.

0 proti, 0 zdržel se
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 27. zasedání Rady obce Pěnčín
ze dne 27. 5. 2020
52/2020ro Rada obce schvaluje program 27.
zasedání Rady obce.

Karel Zasche, Richard Hübel

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche

55/2020ro Rada obce rozhodla o neposkytnutí
dotace z rozpočtu obce SH ČMS – SDH Huť,
za výjezdy JPO Pěnčín – Huť uskutečněné v
roce 2019.

0 proti, 0 zdržel se
53/2020ro Rada obce jmenuje s účinností od
1.7.2020 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě doporučení konkurzní komise ředitele
Kittelova muzea, p.o., Pěnčín – Krásná 10, 468
21 Bratříkov, Richarda Hübela.
3 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se
56/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Oprava místních komunikací
v roce 2020“ dle předložené zadávací
dokumentace na části po jednotlivých
komunikacích.

54/2020ro Rada obce bere na vědomí žádost o
změnu účelu dotace uvedené ve veřejnoprávní
smlouvě č. VPSD/07/2020.

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.

57/2020ro Rada obce schvaluje záměr prodeje

dopravního automobilu Avia SPZ JN 42-41.
Minimální cena je stanovena na 15 000 Kč.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se
58/2020ro Rada obce schvaluje vypracování
znaleckého posudku na nemovitost Krásná 33.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 protI, 0 zdržel se
59/2020ro Rada obce schvaluje záměr
pronájmu letního areálu v Huti.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 28. zasedání Rady obce Pěnčín
ze dne 17. 6. 2020
60/2020ro Rada obce schvaluje program 28.
zasedání Rady obce.

Karel Zasche, Ing. Tomáš Kotyza

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Karel Zasche, Ing. Tomáš Kotyza

62/2020ro Rada obce rozhodla o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce SH ČMS – Okrsku
Pěnčín, na soustředění hasičů okrsku Pěnčín
ve výši 3 000 Kč a pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.

0 proti, 0 zdržel se
61/2020ro Rada obce schvaluje „Platový
výměr“, kterým se stanoví plat od 1. 7. 2020
pro ***, ředitele příspěvkové organizace
Kittelovo muzeum p.o., IČ 09055304, schvaluje
postup pro stanovení výše příplatku za vedení
pro vedoucího zaměstnance příspěvkové
organizace v souladu s ustanovením § 124
zákoníku práce, výše příplatku za vedení
bude činit při následných změnách nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, 22 % z platového
tarifu nejvyššího platového stupně v platové
třídě, do které je vedoucí zaměstnanec
příspěvkové organizace zařazen a dále schvaluje
osobní příplatek ve výši 5 000 Kč.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

0 proti, 0 zdržel se

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se
63/2020ro Rada obce rozhodla o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce pro Linku bezpečí z.s.,
na projekt Linka bezpečí pro děti a mládež z
obce Pěnčín ve výši 3 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

Identifikační číslo 17-8110395 Obci Čtveřín, IČ
00672092, se sídlem Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín,
za cenu 15 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se
65/2020ro Rada obce schvaluje nájemní
smlouvu mezi Obcí Pěnčín a ***, bytem ***,
439 05 na Letní areál Huť do 31. 12. 2022 za
cenu 500 Kč za měsíc provozu a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

66/2020ro Rada obce bere na vědomí návrh
smlouvy mezi ČEZ Distribuce a obcí Pěnčín a
pověřuje starostu k dalšímu jednání o ceně.

64/2020ro Rada obce schvaluje prodej
dopravního automobilu Avia A30, SPZ JN 42-41,

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
ZÁŘÍ 2020
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0 proti, 0 zdržel se
67/2020ro Rada obce schvaluje pouze jedno
čerpání dotace z MV – GŘ HZS v roce 2021 a to
přednostně na CAS pro JSDHO Huť.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se
68/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57,
468 21 Bratříkov a Skleněnou bižuterií, a.s.,

IČ 00480851, se sídlem Alšovice 156, 468 21
Pěnčín, na p.p.č. 823/2, 824/3 oba k.ú. Huť dle
GP č. 592-2574/2020 a celého p.p.č. 823/8 k.ú.
Huť a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se
70/2020ro Rada obce schvaluje zkrácení doby
výuky v Mateřské škole Pěnčín do 16 hodin
v termínech 1.7. – 10.7. a 17.8. – 31.8. 2020.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se

69/2020ro Rada obce schvaluje obsah kroniky
Obce Pěnčín za rok 2019.

Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

Usnesení z 29. zasedání Rady obce Pěnčín
ze dne 25. 6. 2020
71/2020ro Rada obce schvaluje program 29.
zasedání Rady obce.

Karel Zasche, Richard Hübel

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel

74/2020ro Rada obce schvaluje smlouvu o
výpůjčce mezi Obcí Pěnčín a Kittelovým muzeem
p.o. na pozemek - p.č.st. 88 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 753 m2, jehož součástí je
budova č.p. 10 – stavba občanského vybavení
(Kittelův dům) v části obce Krásná, pozemek
- p.č.st. 534 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 41 m2, jehož součástí je budova bez čp/
če - jiná stavba, pozemek – p.č. 420/1 - trvalý
travní porost o výměře 4678 m2, pozemek – p.č.
421/1 – trvalý travní porost o výměře 613 m2,
pozemek – p.č. 421/3 - ostatní plocha, ostatní
dopravní plocha o výměře 170 m2.

0 proti, 0 zdržel se
72/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Oprava střechy ZŠ Pěnčín“
dle předložené zadávací dokumentace.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se
73/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Oprava márnice hřbitov
Krásná, obec Pěnčín“ dle předložené zadávací
dokumentace.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.

0 proti, 0 zdržel se

75/2020ro Rada obce schvaluje seznam
svěřeného majetku pro Kittelovo muzeum
p.o. dle přílohy.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se
76/2020ro Rada obce schvaluje ukončení
pracovního poměru s *** a *** k 30. 6. 2020 a k
tomuto datu určuje celkový počet zaměstnanců
obce na 5.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel
0 proti, 0 zdržel se

Usnesení z 30. zasedání Rady obce Pěnčín
ze dne 10. 8. 2020
77/2020ro Rada obce schvaluje program 30.
zasedání Rady obce.

Krásná, obec Pěnčín“ dle předložené zadávací
dokumentace.

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

78/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Sociální byty v objektu
Bratříkov č.p. 100, Pěnčín“ dle předložené
zadávací dokumentace.

80/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Rekonstrukce dětského
hřiště v obci Pěnčín“ dle předložené zadávací
dokumentace.

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

79/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „Oprava márnice hřbitov

81/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky na svoz tříděného odpadu.

82/2020ro Rada obce schvaluje prodloužení
pracovní smlouvy pana Luďka Štryncla jako
zaměstnance obce na pozici technického
pracovníka, v rámci programu VPP na dobu
určitou do 30. 11. 2020.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se
83/2020ro Rada obce schvaluje převod
svěřeného majetku pro Základní školu Pěnčín
22 – příspěvkovou organizaci dle přílohy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se

sledujte
dění obce
facebook.com/ObecPencin

84/2020ro Rada obce schvaluje dodatek č.
1 k veřejnoprávní smlouvě č. VPSD/07/2020 z
důvodu změny účelu dotace.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Richard Hübel, Ing. Tomáš Kotyza
0 proti, 0 zdržel se
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta
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Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 11.5.2020
44/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

26843035, se sídlem Valchařská 3261/17, 702
00 Ostrava, Moravská Ostrava.

45/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje:

59/2020ro Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Vybudování
odborných učeben ZŠ Pěnčín 22 – IT a robotika“,
uchazeče TOPSOFT JKM spol. s.r.o., IČ 25403435,
se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice
nad Labem za nabídkovou cenu 782 951 Kč
bez DPH, tj. 947 370,71 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

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

46/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění usnesení z 13. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 9. 3. 2020.
47/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace z 24., 25. a 26. jednání rady obce.
48/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
radou schválené rozpočtové opatření č. 4/2020.
49/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
radou schválené rozpočtové opatření č. 5/2020.
50/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
radou schválené rozpočtové opatření č. 6/2020.
51/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního výboru.
52/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
inventarizační zprávu k 31.12.2019 o provedené
dokladové a fyzické inventarizaci obce Pěnčín.
53/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019.
54/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku obce k 31.12.2019 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 9 540 874,45 Kč se převede na
účet 432 – výsledek hospodaření minulých let.
Účetní obce se ukládá sdělit krajskému úřadu
termín schválení účetní závěrky.
55/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
celoroční hospodaření Obce Pěnčín a závěrečný
účet za rok 2019, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2019 bez výhrad.
56/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
„Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce“
uzavřenou mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, a
firmou K KREDIT s.r.o., IČ 25423690, na dobu
neurčitou a schvaluje, aby tato společnost
provedla přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi,
aby tuto skutečnost oznámil Libereckému kraji
do 30. 6. 2020.

60/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.č. 372/7 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 43 m2 v
katastrálním území Jistebsko, ve vlastnictví
Obce Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín
57, 468 21 Bratříkov, ***, trvale bytem ***, a
***, trvale bytem ***, za celkovou cenu 4 320
Kč dle znaleckého posudku č. 04134 - 0042 T
/ 2020 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
61/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu pozemku p.č. 371/2 – zahrada
o výměře 28 m2 v katastrálním území Jistebsko,
mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem
Pěnčín 57, 468 21 a ***, trvale bytem ***, a
***, trvale bytem ***, za celkovou cenu 16 260
Kč dle znaleckého posudku č. 04134 - 0042 T /
2020 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
62/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
pachtovní smlouvu na p.p.č. 365/22 k.ú.
Jistebsko o výměře 6467 m2 na dobu určitou
do 31.12.2020 mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, a
Kokonínskou zemědělskou, a.s., IČ 25937863, se
sídlem Pulečný 166, 468 02 Rychnov u Jablonce
nad Nisou, za cenu 990 Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
63/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pachtu pozemků p. č. 423/16 k. ú.
Jistebsko, p. č. 434/1 k. ú. Jistebsko, p. č. 298/2 k.
ú. Huť, p. č. 294/1 k. ú. Huť a p. č. 888/3 k.ú. Huť.
64/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.č. 298/8 – trvalý travní porost
o výměře 58 m2 a dále pozemku p.č. 298/9
– trvalý travní porost o výměře 117 m2 vše
v katastrálním území Jistebsko ve vlastnictví
Obce Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín
57, 468 21 Bratříkov, ***, trvale bytem ***,
za částku 77 850 Kč dle znaleckého posudku
č. 04118 - 0026 T / 2020 a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.

57/2020zo Zastupitelstvo obce potvrzuje
rozhodnutí Rady obce Pěnčín č. 35/2020ro
o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín
22 - Dodávka Nábytku“, uchazeče ABCD Služby
školám s.r.o., IČ 62244892, se sídlem Kaplanova
574, 460 02 Liberec 23.

65/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.č. 298/6 – trvalý travní porost
o výměře 362 m2 a dále pozemku p.č. 753/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
143 m2 vše v katastrálním území Jistebsko,
ve vlastnictví Obce Pěnčín, IČ 00262501, se
sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, ***, trvale
bytem ***, za celkovou cenu 177 200 Kč dle
znaleckého posudku č. 04118 - 0026 T / 2020
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

58/2020zo Zastupitelstvo obce potvrzuje
rozhodnutí Rady obce Pěnčín č. 36/2020ro
o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Vybudování odborných učeben ZŠ Pěnčín 22
– prezentační technika a jazyková laboratoř“,
uchazeče Z + M Partner, spol. s r.o., IČ

66/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.č. 298/7 – trvalý travní
porost o výměře 249 m2 v katastrálním
území Jistebsko, ve vlastnictví Obce Pěnčín,
IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21
Bratříkov, ***, trvale bytem ***, za celkovou
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cenu 112 050 Kč dle znaleckého posudku č.
04118 - 0026 T / 2020 a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
67/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu pozemku p.č. 296/2 – trvalý travní
porost o výměře 19 m2 a dále pozemku p.č.
296/3 – trvalý travní porost o výměře 1 m2
oba v katastrálním území Jistebsko, mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468
21 a ***, trvale bytem ***. za celkovou cenu 2
000 Kč dle znaleckého posudku č. 04118 - 0026
T / 2020 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
68/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu pozemku p.č. 289/5 – trvalý travní
porost o výměře 31 m2 v katastrálním území
Jistebsko, mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se
sídlem Pěnčín 57, 468 21 a manželi ***, trvale
bytem *** a ***, trvale ***. za celkovou cenu
3 100 Kč dle znaleckého posudku a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
69/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr odkupu části pozemku p.č. 414 k.ú.
Huť o výměře 125 m2.
70/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu pozemku p.č. 620/13 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 v
katastrálním území Jistebsko, mezi Obcí Pěnčín,
IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 a
***, trvale bytem *** a ***, trvale bytem ***,
s tím, že do čtyř let od podpisu smlouvy bude
ze strany obce Pěnčín dokončena celoplošná
úprava darovaného pozemku do asfaltového
povrchu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
71/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu pozemku p.č. 620/6 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 v
katastrálním území Jistebsko, mezi Obcí Pěnčín,
IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 a ***,
trvale bytem ***, s tím, že do čtyř let od podpisu
smlouvy bude ze strany obce Pěnčín dokončena
celoplošná úprava darovaného pozemku do
asfaltového povrchu. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
72/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu pozemku p.č. 610/7 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 177 m2 v
katastrálním území Jistebsko, mezi Obcí Pěnčín,
IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 a ***,
trvale bytem ***, s tím, že do čtyř let od podpisu
smlouvy bude ze strany obce Pěnčín dokončena
celoplošná úprava darovaného pozemku do
asfaltového povrchu. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
73/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu pozemku p.č. 765/7 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 v
katastrálním území Alšovice a dále pozemku
p.č. 619/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 23 m2 v katastrálním území Jistebsko,
mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín
57, 468 21 a ***, trvale bytem ***, a ***, trvale
bytem ***, s tím, že do čtyř let od podpisu
smlouvy bude ze strany obce Pěnčín dokončena
celoplošná úprava darovaného pozemku do
asfaltového povrchu. Zastupitelstvo obce
ZÁŘÍ 2020
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pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
74/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.
OLP/205/2020, mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501,
se sídlem Pěnčín 57, 468 21 a Libereckým
krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
75/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora a

regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití na demolici budovy Huť č.p. 165 a úpravu
prostranství v jejím okolí.
76/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na MV - generální ředitelství
HZS ČR do programu Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
pro rok 2021 (výzva JSDH V1 2021) na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky pro
JPO III.
77/2020zo

Zastupitelstvo obce schvaluje

předložení žádosti na MV - generální ředitelství
HZS ČR do programu Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
pro rok 2021 (výzva JSDH V2 2021) na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDHO
Jistebsko.
78/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o kriminalitě na území obce za rok 2019.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 22.6.2020
79/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
80/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p. Richarda Hübela
p. Vladimíru Paldusovou
Mgr. Zdeňku Palovou

81/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění usnesení z 14. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 11. 5. 2020.
82/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace z 27. a 28. jednání rady obce.
83/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního výboru.
84/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2020.
85/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2020.
86/2020zo Zastupitelstvo obce souhlasí se
zařazením správního území obce Pěnčín do
územní působnosti MAS Achát.
87/2020zo Zastupitelstvo obce souhlasí se
zapojením do přípravy Strategie MAS Achát
2021-2027.
88/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
pokračování ve spolupráci s JUDr. Miloslavem
Noskem i po zamítnutí žaloby na určení hranice.
89/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
pachtovní smlouvu mezi Obcí Pěnčín, IČ
00262501, a ***, IČ 43247237, se sídlem
Pěnčín 60, 468 21 Pěnčín na p.p.č. 423/16 k.ú.
Jistebsko o výměře 6596 m2 na dobu určitou
do 31.12.2021 za cenu 1 320 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
90/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
pachtovní smlouvu mezi Obcí Pěnčín, IČ

00262501, a ***, IČ 43247237, se sídlem
Pěnčín 60, 468 21 Pěnčín na p.p.č. 434/1 k.ú.
Jistebsko o výměře 12 830 m2 na dobu určitou
do 31.12.2021 za cenu 2 566 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
91/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
pachtovní smlouvu mezi Obcí Pěnčín, IČ
00262501, a ***, trvale bytem *** na p.p.č.
298/2 k.ú. Huť o výměře 5629 m2, p.p.č. 294/1
k.ú. Huť o výměře 874 m2, p.p.č. 888/3 k.ú.
Huť o výměře 169 m2 na dobu určitou do
31.12.2021 za cenu 800 Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
92/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu včetně odůvodnění navýšení
kupní ceny v ní uvedené na pozemky st.p.č.
634 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
202 m2, jehož součástí je budova bez čp/
če – stavba technického vybavení (ČOV), p.č.
823/10 – ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 1493 m2, p.č. 823/11 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 155 m2 a p.č. 832/3 –
trvalý travní porost o výměře 493 m2 vše v
k.ú. Alšovice mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se
sídlem Pěnčín 57, 468 21 a Skleněnou bižuterií,
a.s., IČ: 00480851, se sídlem Alšovice 156,
46821 Pěnčín, za celkovou cenu 2 000 000 Kč
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
93/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje kupní
smlouvu včetně odůvodnění navýšení kupní
ceny v ní uvedené na pozemky p.č. 414/2 –
trvalý travní porost o výměře 80 m2 a p.č. 414/3
– trvalý travní porost o výměře 45 m2, mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468
21 a manželi Matějem a Danielou Bittersmann,
oba bytem Mirovická 1118/27, 182 00 Praha
Kobylisy za celkovou cenu 50 500 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
94/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
využití finančních prostředků rozpočtu školy
za rok 2019 ve výši 139 668 Kč na financování

mzdových nákladů volnočasového kroužku
(tzv. III. oddělení).
95/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o navýšení alokací na Ministerstvu
financí a Ministerstvu pro místní rozvoj a
souhlasí s realizací opravy střechy na Základní
škole a opravou márnice na Krásné.
96/2020zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních
komunikací v roce 2020 – část 1“, uchazeče
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem U
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 –
Michle, za nabídkovou cenu 730 002,65 Kč
bez DPH, tj. 883 303,21 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
97/2020zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních
komunikací v roce 2020 – část 2“, uchazeče
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem U
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 –
Michle, za nabídkovou cenu 1 711 935,52 Kč
bez DPH, tj. 2 071 441,98 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
98/2020zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních
komunikací v roce 2020 – část 3“, uchazeče
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem U
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 –
Michle, za nabídkovou cenu 823 330,02 Kč
bez DPH, tj. 996 229,32 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
99/2020zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních
komunikací v roce 2020 – část 4“, uchazeče
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem U
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 –
Michle, za nabídkovou cenu 909 419,00 Kč
bez DPH, tj. 1 100 396,99 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
100/2020ro Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci „Užitkový
automobil pro obec Pěnčín“, uchazeče AUTO
ZRUCKÝ, spol. s r.o., IČ 27227898, se sídlem
Lišanská 171/32, 161 00 Praha, za nabídkovou
cenu 867 000 Kč bez DPH, tj. 1 049 070 Kč s
DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta
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Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 27.7.2020
101/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
102/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Hanu Peškovou
Ing. Karla Zascheho
p. Michala Bernata

103/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 15.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2020.
104/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 29. jednání rady obce.
105/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2020.
106/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí sdělení o získání dotace na akci Sociální
byty Bratříkov 100.
107/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí sdělení o přidělení dotace Ministerstva
financí ČR včetně podmínek registrace akce
„Oprava střechy, rekonstrukce obvodového
pláště a výměna oken v ZŠ Pěnčín“, evidenční
číslo žádosti: VPS-228-2-2020-00438 a schvaluje
vlastní finanční (rozpočtové) prostředky
pro financování povinné výše spoluúčasti
předmětné akce.
108/2020zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava
střechy ZŠ Pěnčín“, uchazeče MAZEPA s.r.o., IČ

02689171, se sídlem Žďár 143, 468 41 Tanvald
za nabídkovou cenu 5 342 792 Kč bez DPH,
tj. 6 464 778 Kč s DPH a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
109/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí sdělení o získání dotace na akci Dětské
hřiště v obci Pěnčín.
110/2020zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí sdělení o přidělení dotace Ministerstva
pro místní rozvoj ČR včetně podmínek
registrace akce „Oprava márnice hřbitov
Krásná, obec Pěnčín“, evidenční číslo akce:
117D8210G3476 a schvaluje vlastní finanční
(rozpočtové) prostředky pro financování
povinné výše spoluúčasti předmětné akce.
111/2020zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava márnice
hřbitov Krásná, obec Pěnčín“, uchazeče Michal
Zonyga, IČ 72940247, se sídlem 512 13 Bozkov
169, za nabídkovou cenu 710 361 Kč bez DPH, tj.
859 537 Kč s DPH a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
112/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.
OLP/1926/2020 na akci „Pěnčín u Jablonce
nad Nisou, přeložka cyklotras č. 4247 a 4249“
a pověřuje starostu jejím podpisem.
113/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace
č. OLP/1929/2020 na akci „Přeložka a

rekonstrukce cyklotrasy na p.p.č. 775/3 a
775/5 v k.ú. Jistebsko“ a pověřuje starostu
jejím podpisem.
114/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.
OLP/1883/2020 na akci „Pořízení ochranných
prostředků PO“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
115/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.
OLP/2145/2020 na akci „Zažij Kittelův dům“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
116/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.
OLP/2107/2020 na akci „Oprava úseku MK na
p.č. 2144/1 v kú Alšovice“ a pověřuje starostu
jejím podpisem.
117/2020zo Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje pozemku p. č. 400/1 k.ú.
Jistebsko o výměře 1115 m2.
118/2020zo Zastupitelstvo obce vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o nočním
klidu.
119/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje,
aby projektová kancelář ŽALUDA prověřila
všechny požadavky a zpracovala jejich výchozí
vyhodnocení
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

FC Pěnčín: Fotbal na Pěnčíně
a změny v následující sezóně 2020/21
Je zcela zbytečné hodnotit nedohranou loňskou
sezónu, kde jsme měli nakročeno k velmi
dobrému umístění v I.A třídě.
O vynucené zdravotní přestávce jsme však
nezaháleli a věnovali se úpravám hřiště a okolí,
nemalé investice jsme vložili do techniky a
to zakoupením zcela nového traktoru a
příslušenství v celkové hodnotě 160 000,-Kč,
což jsme financovali svépomocí resp. díky
sponzorům.
Do nové sezóny 2020/21 vstupujeme s několika
změnami ale přesto optimisticky, a věříme ve
zdárné dokončení soutěže. První změny jsou
nepopulární, ale jistě nás chápete a solidárně
s námi budete „držet basu“. Musíme přistoupit
k mírnému navýšení cen u občerstvení a u
vstupného, kde si Vás dovolíme požádat o
30,- Kč, což je komerční cena 1 piva. Toto
navýšení si dovolím odůvodnit tím, že se
nám prakticky na vše zvýšili režijní „vstupy“,
které jsou nezbytné pro naši činnost. Dále
jsme zkvalitnili náš hráčský kádr a museli se
vyrovnat při přestupech hráčů. Chceme dobře
prezentovat naši obec v Libereckém kraji a to
samozřejmě něco stojí. Další změnou je čas
výkopu, tuto novinku chceme zkusit na jeden
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

rok, a uvidíme, jak se to osvědčí, žádný jiný klub
v tuto dobu nehraje a tak se touto změnou
snažíme přilákat více diváků k nám na hřiště.
Je plno fotbalových fajnškmekrů, kteří chtějí za
odpoledne vidět více než jeden fotbalový zápas
a tak mu dáváme možnosti tím, že hrajeme v
odlišném časovém termínu než všichni ostatní
a pak se může přemístit na jiné utkání.
Teď to hlavní a to je složení mužstva. Mužstvo
dále povede trenér Jan Řezáč, sice je to mladý
a nezkušený trenér, ale má chuť u nás pracovat
a doplnil si příslušné trenérské vzdělání. Kádr
jsme posílili o zkušeného Dušana Nulíčka, který
má za sebou i nějaký ten start v 1. lize za FK
Jablonec, dále prošel kluby v Itálii a my jsme ho
získali ze Mšena. Pozičně je to útočník a zcela
jistě od něho očekáváme, že za sezónu vstřelí
cca 15 gólů. Dále jsme z akademie FK Jablonec
získali končící dorostence Jirku Vobejdu, jehož
post je v záloze, a dále Davida Scholze, který
se bude objevovat v obraně. Umístění mužstva
musí být v popředí, 5. místo v tabulce by mělo
být nejhorší možné, spokojeni budeme od 3.
místa výše. Chceme se prezentovat jak dobrými
výkony na hřišti tak i kultivovaným projevem
navenek. K fotbalu nějaké to ostřejší slovo a
emoce patří, ale i emoce mohou být kultivované

a nikoho neurážející.
Naši mladší žáci vstupují do sezóny tradičně
pod vedením zkušeného trenéra Edy Brečka,
tréninky budou pod jeho vedením pravidelně
v úterý a ve čtvrtek, a tak budeme rádi, když k
němu Vaše ratolesti dovedete a děti se zapojí
do činnosti našeho klubu. Určitě bychom
přivítali rozšíření mládežnické základny, ale
bohužel fotbal je kolektivní sport a je třeba k
tomu vícero hráčů a ty se nám v poslední době
nedostávají, což je škoda.
Chci poděkovat Obecnímu úřadu, že nás
podporuje v činnosti, neboť bez podpory
úřadu bychom nebyli schopni důstojně v
soutěži obstát. Chci poděkovat Vám divákům,
že nás chodíte podporovat, a zároveň Vás zvu
na všechna naše utkání.
Děkuji za práci všem činovníkům oddílů od
trenérů počínaje, až po správce a náhodné
jednorázové pomocníky, kteří přikládají ruku
k rozvoji našeho oddílu.

Jiří Najman ml.
Víceprezident oddílu
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Svoz tříděného odpadu
Od dubna tohoto roku se tříděný odpad v
pytlích sváží přímo od domů občanů. Třídění
probíhá pytlovým systémem. V případě
řádného naplnění určitého pytle jej občan
dává v daný den před dům tam, kam běžně
přistavuje popelnici, a obec ho odveze.
Vyvážení probíhá každý týden v úterý a ve
čtvrtek dle daného harmonogramu.
V úterý: Alšovice, Jistebsko, Krásná a Dolní
Černá Studnice.
Ve čtvrtek: Bratříkov, Pěnčín, Huť
Pytle jsou vydávány na danou nemovitost a
k vyzvednutí jsou v úřední dny na Obecním
úřadě, je možné si je i telefonicky objednat na
telefonu 483 397 028.
Do pytlů se třídí:
Žluté pytle: PET + plasty z domácností
Oranžové pytle: kartony od nápojů
Šedé pytle: hliník + kovy
Modré pytle: papír
Větší velikosti papíru, kartónu, novin a časopisů
se svážou do balíku.

Sběr jedlých olejů a tuků z domácností
Od ledna 2020 mají občané obce možnost
ukládat jedlé oleje a tuky z domácností.
Prozatím bude sběrné místo na Obecním úřadě
Pěnčín. Oleje a tuky musí být vždy v uzavřené
PET lahvi.
Velkoobjemový odpad a pneumatiky:
V roce 2020 jsme zavedli službu uložení odpadu
pro občany naší obce do sběrného dvora v
Jablonci nad Nisou. Každý občan obce Pěnčín
bude moci nově využívat sběrný dvůr na Proseči
v Jablonci nad Nisou.
Občan, který má trvalé bydliště v naší obci, může
ročně bezplatně uložit 200kg velkoobjemového
odpadu a 4ks pneumatik.
Občan může odpad na sběrném dvoře uložit
po předložení dokladu totožnosti.

Na obecní úřad můžete samozřejmě vozit do sběrného boxu
vysloužilé elektrospotřebiče, tonery, úsporné žárovky a zářivky.

CO VŠE PATŘÍ DO SBĚRNÉHO BOXU?
Obecně lze říci, že do sběrného boxu může občan odložit rozměrově vhodné (malé a
střední) elektrospotřebiče a také baterie. Následující spotřebiče do sběrného boxu patří:
4. Elektrické a elektronické nástroje

1. Malé domácí spotřebiče
např. vysavače, žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, mlýnky, mixéry,
kávovary, holicí strojky, masážní strojky,
hodinky, budíky, váhy apod.
2. Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení
např. minipočítače, notebooky,
elektronické diáře, kalkulačky,
telefony, mobilní telefony, počítačové
periferie jako myši, klávesnice nebo
reproduktory, počítačové komponenty
apod.
3. Spotřebitelská zařízení
např. rádia, videokamery,
videorekordéry, CD, DVD, MP3 a jiné
přehrávače, walkmany apod.

5. Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty
např. elektrické vláčky a autíčka,
ruční ovladače videoher, videohry,
tachometry a jiná sportovní měřidla
6. Ostatní střední
a drobné elektrospotřebiče
např. měřicí přístroje, lékařské přístroje
apod.
7. Tužkové a knoflíkové baterie

CO VŠE DO SBĚRNÉHO BOXU NEPATŘÍ?
Tyto rozměrně větší elektrospotřebiče můžete dovézt
k panu Pavlu Šourkovi, Pěnčín 29, Řeznictví a uzenářství Dřevěnka.
1. Elektrospotřebiče, které jsou
rozměrově nevhodné (orientačně
větší než mikrovlnná trouba),

2. Elektrospotřebiče, které vyžadují
speciální recyklační technologii
televizory, monitory, zářivky, lednice a
mrazáky apod.

např. pračky, myčky, sporáky, pily,
křovinořezy a sekačky apod.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

12. září 2020
Dupanda		
Alšovice		
Pěnčín		
Jistebsko		
Krásná		
D.Č.Studnice		
Huť			
Bratříkov		

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

u autobusové zastávky
u obchodu
u obchodu
u Dělnického domu
Restaurace U Kaštanu
u Artglassu
náves
u autobusové zastávky

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Způsob přebírání odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí. Domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců, atd.)

Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny! Občané předloží před
předáním odpadu občanský průkaz.

Zbytky starých barev, obaly od barev

Nebude přijat odpad, který bude umístěn na
stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu. Sběr bude probíhat
pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Všechny druhy akumulátorů včetně
elektrolytu, baterií a článků. Upotřebené
motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30 l). Olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

NEBUDE PŘIJÍMÁNO – elektro, stavební
odpad včetně eternitu, azbestu, asfaltu,
omítek, lepidel, směsí apod. a nebezpečné
odpady vznikající z podnikatelské činnosti.

Vše řádně označené!
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např. vrtačky, brusky a jiné malé a
střední nástroje
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Kittelovo muzeum
V loňském roce se po 15 letech podařilo
dokončit rekonstrukci Kittelova domu. Začala
vlastné zpětnou koupí domu v roce 2004 a
skončila slavnostním otevřením v létě 2019.
Obec se rozhodla, že od 1.7.2020 bude
Kittelovo muzeum její příspěvkovou organizací.
Musím říci, že je pro mě velkou ctí, že mohu
řídit tuto organizaci, která bude postupně
zajišťovat vzdělávací, kulturní, informační a
výchovné činnosti a vytvářet podmínky pro
rozvoj cestovního ruchu v obci. S tím souvisí i
provozování obecních knihoven, infocentra a od
nového roku i vydávání obecního zpravodaje.
Kromě mé osoby zde ještě pracuje Honza
Sedlák, který dotáhl do konce poslední etapu
rekonstrukce domu a Lída Abrahamová, která
k nám na jaře přišla z rozhledny Maják Járy
Cimrmana na Příchovicích.
Hlavní sezóna vždy u nás začíná poutí 1.května.
Bohužel letos se ze známých důvodů nemohla
usktečnit a tak pro nás vlastně hlavní sezóna
začala až v červenci, kde proběhly hned
2 velké víkendové akce v rámci Léta na
Krásné s Kittelem, a to Řemeslné dny 4 – 6.
července a potom Dny lidové architektury o
posledním červencovém víkendu. Obě akce
měly velký ohlas i dobrou návštěvnost. Velmi
oblíbené jsou hrané pohádky pro děti, na
než se chceme orientovat i nadále. Velmi se
líbí i ukázky starých řemesel, které si každý
návštěvník může vyzkoušet a stát se tak na
chvíli výrobcem cihel, kameníkem, sklářem,
šindelářem nebo hrnčířem. K tomu všemu
zahrál Subulkus středověkou hudbu na
vlastnosručně vyrobené nástroje. Na Dnech

lidové achitektury hudbou potěšil Michael
Pospíšil, zpěvák, instrumentalista a zasvěcenec
do barokní hudby spolu s dětským tanečním
lidovým souborem. Velký zájem vzbudila i
přednáška Dr. Jakouběové z Muzea Českého
ráje v Turnově s povídáním o lidových stavbách
v Pojizeří. Po oba dva dny si návštěvníci mohli
v tvořivé dílně vyzkoušet, s naší paní Lídou,
výrobu léčivých mastí v domácích podmínkách.
Od 4 července je také v muzeu možnost
vidět, až do 20.září, výstavu Dobrý ročník,
která ukazuje tvůrčí činnost skupiny čtrnácti
absolventů výtvarného ročníku 1972-1976
železnobrodské Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské v Železném Brodě. Mezi nimi
jistě budete znát Zdeňka Lhotského nebo naši
rodačku Ivanu Houserovou.
Pravidelně také do programu muzea
zařazujeme zážitkové prohlídky s doktorem
Kittelem, zejména pro děti a pro dospělé
zájemce potom komentované prohlídky s
vyprávěním o historii a osudech domu a celého
Kittelovska.
Kittelovsko není ale pouze Kitteův dům. Stejně
významnými stavbami jsou také kostel sv.
Josefa a přilehlá fara. Mám radost z toho, že
se nám začíná daříit společně propagovat celé
Kittelovsko. Kostel sv. Josefa prochází v letošním
roce další fází rekonstrukce interiéru a všichni
se moc těšíme na podzimní pouť 13. září, kde
by již měla být většina prací hotových. I přesto
díky pochopení památkářů i řemeslníků je
možné do kostela nahlédnout.
Prostě Kitrtelovsko žije a věřřím, že bude

zajímat nejen turisty, ale i místní. Nabízí se
zde totiž celá řada možností, jak se místní lidé
mohou sejít, společně třeba něco vytvořit nebo
někoho pozvat na setkání.. Možností je celá
řada a prostory Kittelova domu jsou pro tyto
účely k dispozici. Pokud někdo máte myšlenku
či nápad a také chuť je realizovat, ozvěte se
nám. Kittelův dům je zde pro Vás a já za sebe
mohu slíbit, že bude otevřen nejen v turistické
sezóně. Taková stavba musí dýchat a žít.
Velmi dobře se také osvědčila spolupráce s
Výeltním areálem a jejich výletním vláčkem.
Ukazuje se, že to je dobrá cesta, ja náš region
zatraktivnit. Počítám s tím, že tuto formu
turistické dopravy budeme dále společně
rozvíjet a podporovat.
Trochu mě trápí skutečnost, že zatím u nás na
Pěnčínsku máme málo nabídek na stravování
(o víkendu tu kromě drobného občerstvení
není nic) a všeobecně nám chybí ubytovací
kapacity, které by tu turisty udržely více než
na jeden den. A zájem začíná být.
Závěrem Vás chci pozvat na Krásnou v neděli
13. září, kdy se zde bude konat tadiční pouť
ke svátku Povýšení sv. kříže. Bude tentokrát
začínat jiř v 9,30. Trochu si třeba můžeme
vynahradit neproběhlou pouť 1.května...přeji
Vám všem hezký konec léta a a těším se na
Kittelovsku na setkání s Vámi.
Richard Hübel
602620969,
hubel@kittelovomuzeum.cz

Kittelův dům začíná ožívat a s ním i celá Krásná
Už od císaře pána Josefa II. se nesla sláva a
věhlas na slavného doktora z Krásné. Ve své
době byl velmi pokrokový a pro svůj léčitelský
um i uznávaný. Díky darům mohl postavit dům
pro svou rodinu i své pacienty, významnou
měrou přispěl na stavbu kostela a školy.
Povedlo se mu v malebné horské osadě na
česko-německém rozhraní vybudovat si takovou
pověst a proslavit místo, o kterém se vyprávělo
od Prahy až po Vídeň. Avšak přešlo pár století
a na doktora Kittela se málem zapomnělo.
Mihnul se jen tu a tam, jako bájná postava
z pověstí. Kdo ví jak by na tom byl dnes a za
pár let, kdyby jeho dům byl srovnán se zemí,
jak to k tomu spělo. Naštěstí se tak nestalo.
Burk, jak je Kittelův dům pro svou rozlehlost
nazýván, tu stojí opět v celé své kráse. Zázrak,
v který už skoro nikdo nedoufal. Záchrana
přišla za pět minut dvanáct, či spíš pět minut
PO, jak s úsměvem říká R. Hübel, někdejší
starosta Pěnčína a dnes ředitel Kittelova muzea:
„Zchátralý objekt odkoupila obec Pěnčín v roce
2004. Stavbu jsme museli nejdřív zabezpečit,
zakonzervovat. S opravou se však už nedalo
otálet. Hned v následujícím roce se začalo s
prvními pracemi, tedy střechou.“ Na rozsáhlé,
téměř patnáctileté rozsáhlé rekonstrukci,
probíhající pod dohledem památkářů se
finančně podílela obec Pěnčín, Ministerstvo
kultury ČR a EU (Program spolupráce Sasko
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Česko, tedy společný projekt Pěnčína a Žitavy.
Pozn. red-). Liberecký kraj nyní přispěl na dění
v Kittelově muzeu. Podařilo se získat podporu
v rámci rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji 2020, pro projekt: „Zažij Kittelův dům“ i
pro červencový víkend Dnů lidové architektury.

Burk na Krásné byl po rekonstrukci otevřen
vloni v srpnu a fungoval do adventu. Interiér
Kittelova domu byl v roce 2019 vytvářen ve
spolupráci s pracovníky Muzea Českého Ráje,
v čele s Vl. Jakouběovou. V přízemí domu je
například světnice zařízená dobovým nábytkem
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

z 18. století a také unikátní černá kuchyně.
„Velmi pozoruhodnou dochovanou stavební
památkou v domě je velká černá kuchyně,
která má v patře nad sebou ještě jednu,“ říká
Jan Sedlák, manažer projektu Slow tourism v
Euroregionu Nisa, který zajišťoval a dotahoval
poslední etapu rekonstrukce a dodává: “Bylo
náročné vypořádat se s konzervací původních
detailů, ať již s kovářskými (zámky, dveře, různá
kování) nebo truhlářskými (jednotlivé prvky,
které jsme do domu vracely, po dlouhých
letech skladovaných ve stanu.) Nesnadné byly i
kamenické práce, týkající se ostění, tedy prvků
tesaných do kamene. Museli jsme se i vypořádat
s napodobením struktury i vzhledu původních

omítek, ať již hliněných nebo vápenných.“

Dům
doktora
Kittela

Kittelova pěšinka pro bosé nohy

Kittelův dům je dnes nepřehlédnutelnou
roubenou stavbou a významnou památkou
Jizerských hor. Kittelův velký roubený dům
nechal postavit Johan Josef Anton Eleazar
Kittel kolem poloviny 18. století. V nově
zrekonstruovaném Kittelově domě se
nachází nově instalované Kittelovo muzeum,
připomínající legendárního Jana Josefa Antona
Eleazara Kittela. (* 1704 +1783) . Nacházejí se
zde výstavní prostory, ve kterých se můžete
seznámit s bohatou minulostí zdejšího kraje
od doby kamenné, až do začátku 20. století.
Své místo zde našly i kulturní akce a je zde
zřízena prodejna a infocentrum.

OTVÍRACÍ DOBA
Květen
9 – 16 hod
(kromě pondělí)

Červen – září
9 – 17 hod
(kromě pondělí)

Říjen – duben
9 – 16 hod

Návštěvníkům je zpřístupněn dnes celý
dům ve třech podlažích. V suterénu je mimo
jiné geologicko – archeologická expozice
s jedinečnými pravěkými nálezy kamene
železivce - metabazitu, z nedaleké Dolní Černé
Studnice, používaného k výrobě kamenných
sekyrek.
Návštěvníci ve sklepení najdou i ukázku
vodoléčby, kterou doktor z Krásné, J. A. E.
Kittel velmi pokrokově používal. Připomeňme,
že byl předchůdcem mnohem slavnějších
vodoléčitelů S. Kneippa i V. Priessnitze. K

přírodním léčebným prostředkům patřily kromě
vody i byliny. V prvním patře je kromě zmíněné
černé kuchyně i Kittelova pracovna a historie
bylinkaření. Bylinné léčitelství patří od pradávna
k nejstarším přírodním způsobům uzdravování.
Bylinková zahrádka je chloubou a také velkou
inspirací pro všechny příchozí návštěvníky.
Kittelův dům odpočinková louka se stezkou
a blízké okolí se od května stává příjemným
odpočinkovým místem s působivým výhledem
do kraje, kam směřují kromě turistů maminky
s kočárky, děti ze vsi i lidé z blízkého okolí.
Lída Abrahámová

Zujte boty a přijďte se projít

Velký úspěch má znovuobnovená Kittelova
pěšinka bosých nohou. Boty zouvají děti i
dospělí a našlapují po nejrůznějších terénech.
Připomeňme, že první stezka na Krásné se
nacházela od roku 2016 pod kostelem, poblíž
bývalého muzea, kterou také tehdy vystavěla
Kittelova zahradnice Hanka Hornová. Pěšinka
připomínající tvar ležaté osmičky je vysypaná
např.: kůrou, pískem, trávou, kameny, oblázky,
dřevem, senem, smrkovými větvičkami, jehličím
i pilinami, šiškami, jde se také vodou. Jelikož
Kittelovo muzeum se nachází na Pěnčíně tak
se zde dá projít i úsekem skleněných korálků.
Trend bosé chůze je celosvětový a v souladu
se zdravým životním stylem. Osahávání si
nejrůznějších terénů bosým chodidlem mohou

být lidé lépe v kontaktu s terénem, se Zemí a
poznat ´na vlastní chodidlo´ další rozměry
chůze, které běžně nevnímáme. Týkají se
nejenom povrchu jemnosti, hladkosti, drsnosti,
ale i různé teploty, podle toho, který terén se
právě přechází. Kittelova pěšinka pro bosé
nohy, stejně jako muzeum s sebou nese téma
zdraví, uzdravování a blízký vztah k přírodě.
Navíc všem návštěvníkům nabízí zážitek,
který je může dál inspirovat k dalším i delším
vycházkám přírodou, třeba i bez bot, vždyť
chodit bosu je zdravé a přirozené. Jak pravil
zenový mistr Lin-čch´: „Zázrakem není chůze
po vodě, ale chůze po Zemi.“
Lída Abrahámová

(objednané skupiny
a dohodnuté víkendy)

Vstupné:
Dospělí: 70,- Kč
Snížené vstupné: 50 Kč
(děti 6 – 15 let, senioři)

Rodinné vstupné: 150,- Kč
Tel.: 488 588 695
E-mail: info@kittelovomuzeum.cz
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Dům doktora Kittela aneb jak šel čas

Po druhé světové válce, kdy dům musela opustit
rodina Františka Zachariáše Römische, dům
připadl státu a začal pomalu chátrat. Postupně
docházelo k poškozování a narušování jeho
statiky. Od přelomu 70. a 80. let byly vyvíjeny
snahy o dokumentaci a rekonstrukci objektu.
V roce 1974 byl dům zapsán jako nemovitá
kulturní památka. Mezi osobami, které se
o rekonstrukci zasazovaly, byli mimo jiné i
manželé Jana a Václav Scheybalovi. V roce 1980
byl vypracován profesorem Jiřím Škabradou
stavebně historický průzkum objektu a zároveň
byly vypracovány směrnice pro asanaci a
rekonstrukci. Špatně skončily i snahy tehdy
státní firmy Metrostav, která dům chtěla
přestavět na rekreační objekt. Jí vložená ocelová
konstrukce dům ještě více poškodila a otevřela
vlivům počasí. Po roce se dům vrátil obci Pěnčín,
jako historický majetek. Ta v porevoluční době
moc nevěděla co si s domem počít a tak jej
prodala soukromému vlastníkovi, který ale
dům nechal definitivně zchátrat. Paradoxně
Burk od definitivní zkázy zachránila až obec
Pěnčín, která jej s příchodem nového milénia
odkoupila a započala náročnou rekonstrukci.
To se stalo v roce 2004, kdy se tehdejšímu
starostovi podařilo po dlouhých letech jednání s
tehdejším majitelem dům odkoupit zpět a ihned
mohla začít již vlastně připravená záchrana a
rekonstrukce.
2004 – podzim
Koupě domu, jeho zabezpečení, statické
zajištění, zakrytí před zimou. Začínají ihned
práce na projektu, kterého se ujímá architekt
Petr Dostál
2005
Začínají práce na rozebírání střechy, rozhoduje
12
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se o tom, že dům bude rekonstruován od
střechy.
Po pečlivé dokumentaci a označení všech
prvků a detailů v objektu byl nejprve podepřen
systémem podpěr a lešení stávající značně
poškozený krov, což umožnilo demontáž
dožilých a neúnosných dřevěných roubených
konstrukcí.
Pečlivě se dokumentuje, vše co zůstalo.
2006 - 2013
Dům dostává nový krov. Začíná se zaměřovat
a rozebírat roubení.
Po odstranění původního roubení se začínají
tesat ručně obvodové trámy roubení. Nejtěžším
úkolem je potom spustit na dokončené roubení
celá krov. Ale i to se daří.
Kromě sedmi vnitřních stojek krovu nezůstalo
nic z původního dřeva krovu a roubení. Z
vnitřních dispozic je největší část původního
roubení zachována ve vnitřní části prvního
patra.
2014
Na střechu byla položena krytina z přírodní
břidlice a dokončila se stavba komínů.
Obnovena byla též podle původního vzoru
střešní okénka a dům byl opatřen okapy a
bleskosvody.
2015
Dům byl zcela odvodněn pomocí drenáže.
Obec Pěnčín navázala spolupráci se saským
městem Žitavou a společně podaly žádost
v programu Interreg V-A Sasko – Česko na
podporu mezinárodní turistiky.

2016
Tento rok se nesl ve znamení kamenických
prací ve spodní zděné části domu. Zároveň
byla vystavěna replika zděného přístavku
na východní straně objektu. Rekonstrukci
finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Byl přijat projekt Slow tourism v Euroregionu
Nisa, pod jehož působením byl nadále dům
rekonstruován se záměrem zbudování
infocentra a muzea. Byl dohodnut přesun
sbírek a aktivit z někdejšího Kittelova muzea
v č. p. 11 do budovy Burku.
2017
Proběhla instalace většiny sítí. Bylo dokončeno
osazení oken a dveří a přibyly kované prvky.
Dále byla zřízena čistička odpadních vod a
vystavěn malý dřevěný domeček pro ukrytí
tepelného čerpadla vytápění. Namontovány
byly konstrukce hygienických zařízení. Obnovy a
rekonstrukce se dočkal i rybníček před Burkem.
2018
Na vnitřních roubených stěnách a stropech
byly realizovány hliněné omítky a vápenné
nátěry. Zděné části byly ošetřeny vápennými
omítkami. Z vnější strany byly provedeny
hliněné vymazávky roubení.
2019
V posledním roce obnovy objektu proběhla
rekonstrukce pískovcové dlažby a obnova
veškerých dveří a dřevěných prvků. Přibyla též
kachlová kamna a proběhly dokončovací práce.
V srpnu 2019 se dům slavnostně otevírá
veřejnosti.
Richard Hübel
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Vítání občánků

Vítání občánků proběhlo poprvé v zasedací místnosti v 1. patře Kittelova domu 6.12.2019. Děti ze školky nám opět zazpívaly a zatančily a poté
jsme slavnostně přivítali nové občánky. Zleva sedící Johana Langová – Pěnčín, Ondřej Trnka – Pěnčín, Tomáš Staněk – Krásná, Oliver Vidner – Huť,
Amélie Laiblová – Jistebsko, Max Kovář – Krásná, Isabela Zemanová – Pěnčín a stojící Viktor Bouda – Alšovice.

Další Vítání občánků proběhlo na stejném místě 26.6.2020. Zleva sedící: Vladimír Moraru – Jistebsko, Daniel Němec – D. Č. Studnice, Apolena Tomková
– Bratříkov, Emily Drobníková – Alšovice, Dorien Šmíd – Alšovice, Nela Dvořáková – Alšovice, Oliver Vidner – Huť a stojící Oliver Hribik – D. Č. Studnice.

Nová výjezdová základna záchranné služby v Rokytnici nad Jizerou
Harrachova, Jablonce nad Jizerou, Vysokého nad
Jizerou a přilehlých oblastí, je plně moderně
vybavena. Původní prostory, které nevyhovovaly
po technické ani kapacitní stránce, tak nahradí
pracoviště, kde mají záchranáři zázemí nejen
pro členy posádek, ale zároveň pro technické
zabezpečení vozového parku. Nová stavba s
důrazem na ekologický provoz stála zhruba 17
milionů korun a z převážné většiny ji financuje
právě Liberecký kraj.
Posádky Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje od poloviny srpna za pacienty
vyjíždějí z nové výjezdové základny v Rokytnici
nad Jizerou. Spolu s hejtmanem Martinem
Půtou, jeho statutární náměstkyní pro oblast
ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou
Volfovou a náměstkem hejtmana pro oblast
zdravotnictví Přemyslem Sobotkou ji slavnostně
otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

„Zajištění zdravotní péče je jednou z našich
priorit. Proto je nezbytné zajistit moderní
podmínky zejména pro ty, kdo se o zdraví a
životy občanů starají. Jsem rád, že v případě
rokytnické základny ZZS LK se to povedlo a že
jsme našli nezbytné prostředky. Výstavbou je
zajištěn dojezdový čas pro celou oblast,“ uvedl
náměstek Sobotka. Zdůraznil, že nová stavba
nebude jen funkční, ale splňovat bude i veškerá
ekologická kritéria.

Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé
zdravotnické pomoci k pacientům z Rokytnicka,

Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři
provizorně v nedalekém Domově pro seniory,
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kterému za spolupráci patří velké poděkování.
„Původní stavba výjezdové základny už
nesplňovala žádné limity pro provoz. Vše
nám tu padalo na hlavu, nebyly zde základní
hygienické podmínky. Provoz v ní už nebyl
možný. Jsme rádi, že nám Liberecký kraj
umožnil vystavět novou, moderní základnu,“
řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
V této souvislosti vyzdvihl zejména moderní
technologie k recyklaci dešťové vody, která
bude využívána na mytí vozidel, základna má i
vlastní studnu. K vytápění bude sloužit tepelné
čerpadlo, které zajistí jak nízké náklady tak i
malou ekologickou zátěž.
Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu
loňského roku. ZZS LK za ni z vlastních zdrojů
zaplatila 3,6 milionu korun, 13 milionů korun
poskytl Liberecký kraj. V roce 2019 vyjeli
rokytničtí záchranáři k cca 1 300 případům,
nejvytíženější jsou vzhledem k svému umístění
zejména v zimních měsících.
ZÁŘÍ 2020
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vybavte svou domácnost detektory kouře
Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kategorií.
Tou první je elektronická požární signalizace (EPS). Její využití je zejména ve výrobních a
kancelářských prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované
EPS připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá
ho dál, ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální
ochrany.
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se o jednoduché
přístroje, které včas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro
instalaci v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost může být až deset let.
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Optickým (blikající kontrolka) a silným
akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím nebezpečí
zlikvidovat již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze zkušeností
záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu lidských
životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci,
kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání
se toxických zplodin hoření. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár
minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí
bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit!
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který
nám poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“
(značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také
možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho,
jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici). V
porovnání s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás případný požár může připravit,
je částka za pořízení hlásiče zanedbatelná.

Neznalost zákona neomlouvá
Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky
jimi musí být domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 2008
vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby a rodinné domy pak dále minimálně
jedním přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před
účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech.

Jak hlásič kontrolovat?
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič kontrolovat.
Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel např. jednou měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se kontrolně spustí
alarm. Jinak nám postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie, přičemž akustický signál
(popř. blikající kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží
minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič s vybitou
baterií je nám k ničemu.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

SDH Pěnčín
Pár slov o činnosti SDH Pěnčín. I nám
koronavirus omezil činnost spolku, ale snažili
jsme se život spolku v rámci možností udržet
a plnit z části úkoly dané valnou hromadou.
Proběhla kontrola techniky, technické kontroly
Š 1203 a Ford Transit a vozidla prošla bez závad.
Provoz, údržba a povinné ručení za celý rok
nás stojí nemalé prostředky, které hradíme
14
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sami. Děkujeme obecnímu úřadu za dotace
našemu sboru, které nám pomohli částečně
vyřešit náklady na požární sport. Letos jsme
se zúčastnili několika soutěží. Povinnost je
účast na okrskové soutěži, kterou uspořádalo
SDH Bratříkov na hřišti v Huti za dobré účasti
a tuto soutěž vyhráli muži i ženy. Na soutěži
FNC v Dalešicích naše děvčata vvhrála a muži

Instalace
hlásiče
požáru
Samotná instalace hlásiče je
rychlá a jednoduchá. Stačí k
tomu hmoždinky a běžné nářadí,
při instalaci postupujme vždy
podle návodu výrobce.
Vhodné umístění:
• v ideálním případě ve všech obytných
místnostech bytu/domu,
• v případě montáže jednoho hlásiče
v bytě zvolíme místo v jeho centrální
části, např. v chodbě kam ústí
jednotlivé místnosti,
• v místnosti vždy doprostřed stropu
(dle doporučení min. ve vzdálenosti 60
cm od stěny a ve výšce max. 6 m od
podlahy),
• v bytových domech, ubytovnách apod.
i ve společných prostorech každého
podlaží domu,
• v místech s vyšším rizikem vzniku
požáru (garáže, dílny).
Nevhodné umístění:
• prašné a velmi vlhké prostory, např.
kotelny, koupelny nebo prádelny,
• blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů,
svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
• vrcholy půdních prostorů střech tvaru
písmene „A“,
• prostory s vysokou koncentrací
cigaretového kouře, výparů barev,
rozpouštědel a výfukových plynů.

byli čtvrtí. Oslavili jsme kulaté a půlkulaté
narozeniny našich členů. V životě jsou nejen
krásné chvíle, ale museli jsme se rozloučit s
dlouholetou členkou Evou Trnkovou. Děkujeme
za podporu sboru všem sponzorům a přátelům
SDH Pěnčín.
Hladký
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Zprávičky z
naší školičky

Informace pro občany o platbách
Veškeré platby na Obecním úřadě Pěnčín je možné uhradit v hotovosti
nebo bezhotovostně kartou přímo na úřadě, dále je samozřejmě možné
platit na účet č. 963242379 / 0800, do zprávy pro příjemce je vhodné zadat,
za co je platba hrazena. Jedná se hlavně o platby odpadu, za hrobová místa,
místní poplatek ze psa, z pobytu a další správní poplatky.
Platby za odpad:
platba má být zaplacena do 15. 2., je možné rozložit na dvakrát do 15. 7. druhou
půlku poplatku, cena dle ceníku za odpady na rok 2020
Místní poplatek ze psa:
platba 100 Kč má být zaplacena do 30.4.
Platba za hrobové místo:
platba činí 50 Kč/rok

Mladí hasiči SDH Bratříkov
Po delší odmlce se i my s Vámi podělíme o
informace o dění u nás.

Vážení čtenáři,
máme tu konec léta, a i když to zpočátku
nevypadalo nadějně, počasí nám přeci jen
nakonec přálo. Ani v létě se v naší školce
nezahálelo. Aby se našim dětem i rodičům
u nás líbilo, zařídili jsme nové šatny, některé
prostory nechali vymalovat a doplnili jsme
interiér tříd.
Ve školním roce 2020/2021 máme kapacitu
mateřské školy zcela naplněnou. Přihlášených
máme přesně 80 dětí. V „beruškové“ školce
budou provázet děti poznáním paní učitelky se
skřítkem „Pěnčou“ (viz. foto). Třídy už nenesou
názvy hmyzu, ale jsou barevné. Žlutá, zelená a
červená třída mají každá svého skřítka „Pěnču“
ve stejné barvě.

Sezona 2019/2020 se nám na počátku velice
slibně rozjela a to jak v Jablonecké lize, tak
i v celoroční hře Plamen. Do jarní sezony
jsme vstupovali na prvních příčkách v lize
a v Plamenu na příčce druhé a čtvrté. Od
ledna jsme pravidelně jezdili na tréninky do
Jablonecké haly a trénovali na Jablonecké 60m a
100m běhy jednotlivců. V únoru jsme se s čtyřmi
týmy zúčastnili závodů na Dlouhém Mostě a
domů jsme si odvezli 2 a 10 místo v kategorii
mladších, u kategorie starších to bylo místo
7 a 11. U obou kategorií jsme proti sobě měli
dalších 15 týmu z Liberecka. V březnu však na
území ČR byla vyhlášena karanténa a pro nás
hasiče nastalo období bez tréninků a soutěží.
Všechny soutěže do konce června byly zrušeny,
případně přesunuty na podzimní termín. Po
rozvolnění opatření jsme se od 27. dubna začali
opět setkávat, byť za zvýšených hygienických
podmínek a v rouškách. Další rozvolňování
nám přineslo možnost uspořádat pro hasičata
dětský den. Zde bych chtěla velice poděkovat
manželům Pulíčkovým za vláček, který nás
dovezl na Krásnou, kde na přípravku čekalo
překvapení v podobě plnění úkolů a hledání
pokladu. Na větší zde díky p. Pošivačovi a SDH
Bratříkov čekaly koloběžky. Poklad pro ně byl
ukryt v cíli a to na Malé Skále a Dolánkách. Další
velké poděkování patří p. Kunderovi z SDH
Huť a rodičům, kteří pomohli se svozem dětí.

Už teď se moc těšíme, až v září otevřeme dveře
školky a přivítáme tu všechny nedočkavé děti
a jejich rodiče či prarodiče.
Za všechny pracovníky naší školky přeji všem
hezké dny a pevné zdraví.
Hana Pešková
ředitelka MŠ
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

13. června se na cvičišti ve Bzí uskutečnilo
soustředění týmu starších v disciplíně požární
útok CTIF pod taktovkou OSH Jablonec n/N.
Cenné rady a zkušenosti předali dětem p. Pavel
Kurfiřt z SDH Těpeře a p. David Urbánek z SDH

Josefův Důl. Jedinou soutěží, kterou jsme si
mohli užít se tak stala tradiční okrsková. Ta
se konala 20. června v Huti, za chladného,
deštivého počasí. No co nejsme přece z cukru
a tak se pereme nejenom se soupeři i počasím.
Poháry, medaile a věcné ceny byly rozdány
a i zde se sluší poděkovat za podporu a to
Obci Pěnčín, p. Jiřímu Suchánkovi za nádherné
poháry, Pavlu Šourkovi za balíčky i všem
zúčastněným SDH.

Poslední středu v červnu jsme ukončily již
vlastně ukončenou sezonu a rozutekli se na
prázdniny. Během prázdnin jsme uskutečnili
spaní s přípravkou.

První tréninky nás čekají na konci srpna.
Nová sezona pro nás začíná již 29. srpna ve
Smržovce, tak nám prosím držte palce, ať ta
letošní dopadne lépe než ta minulá.
V. Šírková
Ved. mládeže

ZÁŘÍ 2020
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T.J. SOKOL SKUHROV – oddíl běžeckého lyžování
se připravuje na novou sezónu 2020/2021

Vážení spoluobčané a přátelé běžeckého
lyžování,
možná si někteří říkáte, že běžkaři přes léto
odpočívají a teprve s prvním sněhem ožívají. Že
uprostřed parného léta se nic v našem oddíle
neděje. Opak je však pravdou.
Letní příprava na suchu je pro výkonnost běžce
na lyžích velice důležitá.
V květnu a červnu jsme dokončovali závodní
sezónu 2019/2020, kterou jsme ukončili
soustředěním na Zrcadlové koze, ve dnech 10.
- 14. 6.2020. I když naše aktivity byly omezeny
protivirovými opatřeními, nic jsme neslevili z
našich tréninkových dávek.
Žáci se jako již tradičně naplno věnovali
cyklistice, splouvali jsme Jizeru na kánoích a
na raftech. Nechyběly ani tradiční horolezecké
výstupy na Suchých skalách, orientační běh v
okolí Dolánek i noční stezka odvahy. Červnové
soustředění je co do sportovních aktivit
velmi rozmanité a pro naše svěřence vysoce
zážitkové.
V průběhu letních prázdnin trénovali členové
našeho oddílu individuálně, především na
kolečkových lyžích, in-linech a na kole.
V létě jsme doplnili a modernizovali naše
technické vybavení a pořídili pro naše žactvo
a dorost nové kolečkové lyže, hůlky na jízdu po
asfaltu. Vše budeme mít možnost vyzkoušet na
našem prvním soustředění v začínající nové
lyžařské sezóně 2020-2021. Sejdeme se 23.
8.2020 a formu na první podzimní závody v
přespolních bězích budeme ladit celý týden
až do 30. 8.2020 a to ve Starých Splavech
na Mácháči. Soustředění se zúčastní všichni
svěřenci, od těch nejmenších v přípravce (od
5 let) až po dorostence (do 16 let). Někteří si
poprvé v životě vyzkouší jízdu na kolečkových
lyžích, ti menší budou jezdit na in-line bruslích.
Čeká nás cyklistika, plavání a orientační běhy.
Zároveň na soustředění proběhne několik
16
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instruktážních školení na témata správné výživy
sportovce, vhodného oblečení na běžky, péče
o vybavení – lyže, boty a hůlky.
Od 1. září nám začínají pravidelné úterní
a čtvrteční tréninky a o víkendech série
přespolních běhů. První závod se koná již 5.
9.2020 a to konkrétně ve Vysokém nad Jizerou.
Z celé série podzimních závodů bych chtěl
upozornit na „Skuhrovský Steeple-chase
– memoriál Vládi Huška“, který náš oddíl
pořádá na hřišti u sokolovny ve Skuhrově
v sobotu 19. 9.2020. V hodnocení všech
podzimních přespoláků je tento na prvním
místě a je vysoce chválen Svazem lyžařů ČR,
jako ukázkový závod pro žactvo, který rozvíjí
obratnost, sílu a dovednost. Na trati žáci
zdolávají rozličné překážky – balíky slámy,
vodní příkop, pneumatiky, slalom mezi tyčemi,
běh po kládách, plazení atd., což je pro ně
velice zábavné. Přijďte si i vy, neregistrovaní,
zazávodit, jde o otevřený závod a to přímo za
vaším barákem. Nebo alespoň zafandit našim
borcům. V poslední době se na tento závod
sjíždějí závodníci z celé republiky a těší se velké
oblibě.
Na závěr mého příspěvku do tohoto čísla
Zpravodaje bych chtěl pozvat všechny začínající
prvňáčky, ale i starší žáky do našeho oddílu.
Můžete si vyzkoušet, jak probíhají naše
tréninky pod vedením školených trenérů.
Běžecké lyžování se řadí mezi nejzdravější
sporty vůbec. Jde o pohyb na čerstvém
vzduchu, jsou zapojeny všechny svalové partie
těla, sportovci se naučí překonávat lenost,
odpočinou si od počítačů, tabletů, i-phonů
a jiných e-prkýnek, naučí se zvládat tento
outdoorový sport i za nepříznivého počasí. V
našem oddíle vládne kamarádská atmosféra
– týmový duch, starší pomáhají mladším. Jinak
to ani fungovat nemůže. Zdravý duch klubismu
SOSK se projevuje především na republikových
závodech.

Přeji všem pěkný konec léta a vesele barevný
podzim, pokud možno v rámci Vašich možností
i v pohybu – na výletech, na houbách anebo
třeba i na zahrádce.
A jak jistě všichni víte: „ VE ZDRAVÉM TĚLE –
ZDRAVÝ DUCH! „
SKOL!
Martin Hübner
vedoucí trenér

Volby do
Zastupitelstva
Libereckého kraje
Blíží se nám volby do Zastupitelstva Libereckého
kraje, které proběhnou v pátek a sobotu 2. a
3. října 2020. V pátek budou volební místnosti
otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8
do 14 hodin.
Obec Pěnčín má 4 volební okrsky, občané volí
podle svého trvalého bydliště.
Volební okrsek č. 1:
Alšovice, čp. 13, knihovna v 1. patře, zde volí
občané s trvalým pobytem v Alšovicích
Volební okrsek č. 2:
Bratříkov, čp. 67, knihovna v přízemí, zde volí
občané s trvalým pobytem v Bratříkově
Volební okrsek č. 3:
Huť, čp. 200, malá zasedací místnost v 1.
podzemním podlaží, zde volí občané s trvalým
pobytem v Huti a Pěnčíně
Volební okrsek č. 4:
Jistebsko – Krásná, čp. 33, knihovna v přízemí,
zde volí občané s trvalým pobytem v Jistebsku,
Krásné a Dolní Černé Studnici
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Podzimní pouť k uctění
Povýšení svatého kříže na Krásné
u Jablonce n.N v neděli 13.9.2020
Fara
9:30

Zahájení poutě
Vystoupení Huntířovského pěveckého sboru

12:15

Pohádka pro děti

Během celé pouti občestvení na faře a u hasičů. Výstava, dětské dílny
a povídání o přírodě a ekologii
Na pouti uvidíte a uslyšíte Pepíčka Čejčila s jeho fňuknou.

Kostel sv. Josefa
10:00

mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení svatého kříže

13:00

Pěvecký sbor Janáček

15:00

Pěvecký sbor Gospel

Kittelův dům 		

@kitteluvdum

10:00 / 13:00 / 15:00

Komentované prohlídky Kittelova domu

11:15 			

Pohádka Víti Marčíka st.

Po celý den korálková dílna, řemesla, místní muzicírování a povídání
o blížícím se čase podzimní rovnodennosti.
Dobrá káva, limonády, čajíček i výborné palačinky.

Změna programu vyhrazena!
Kittelovo muzeum p.o.
Římskokatolická farnost Krásná
www.kittelovomuzeum.cz | www.pencin-zittau.eu | www.kostelkrasna.cz

Kaple sv. Vojtěcha v Huti prohlášena
kulturní památkou!

Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo

v západním cípu. Musím zmínit, že žádost o

Kaple sv. Vojtěcha v Huti za kulturní památku

pozemku, na kterém kaple stojí, ze samotné
kaple sv. Vojtěcha včetně všech jejích součástí
a také z movitého vybavení. Dále do souboru

České republiky. Soubor sestává z celého

patří i pozemek okolo kaple včetně stromu

po dohodě s vlastníkem v roce 2017. V tomto

svým rozhodnutím ze dne 9.6. 2020 soubor
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zapsání byla na ministerstvo podána v roce
2009. Spolek Huť pro život převzal kapli do péče
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roce také proběhly v kapli drobné zajišťovací
práce. V roce 2018 pak spolek zrealizoval
veškeré sanační práce obvodového zdiva
spolu s úpravami pozemku včetně výstavby
zpevňující opěrné zdi nad kaplí. Byla rovněž
opravena sakristie – zdivo a podlaha, kaple
dostala nové okapy a svody. Jistě všichni
zaznamenali nové dveře do kaple, do oratoře
a nová okna v oratoři a sakristii. Vchodové dveře
jsou opatřeny kovanou mříží. Na jaře 2019 byl
svah pozemku osázen pro zpevnění drobnými
keři a v tomto roce jsme si připomněli i výročí
270 let vysvěcení kaple. Byla zřízena přípojka
elektrického proudu. Ve výčtu provedených
prací bych mohla pokračovat, ale výsledky
snad všichni vidí. Musím zdůraznit, že veškeré
finanční náklady spojené s rekonstrukcí kaple
nese Spolek Huť pro život, nedostáváme žádné
dotace, pouze finanční dary a peníze, které
získáváme vlastní činností. V červenci tohoto
roku byla úspěšně zrealizována oprava a
rekonstrukce střechy. Byla navrácena, díky

dárcům, tradiční střešní krytina – břidlice. Do
zvoničky jsme zakoupili druhý - stoletý zvon,
který byl ve válce odstraněn a tudíž chyběl.
Má velmi krásný hlas a dobře se doplňuje s
prvním. Během tří let se nám podařilo opravit
a zrekonstruovat celý exteriér kaple včetně
úpravy jejího bezprostředního okolí. Lze si jen
přát, aby se nám stejně dařilo při opravách
interiéru. Už teď můžeme říci, že jsme zase o
kousek dále v záchraně místní – naší – dnes už
kulturní památky.
Chci moc poděkovat všem dárcům a drobným
podporovatelům činnosti spolku, bez Vašeho
přispění bysme asi tak daleko nepokročili.
Velmi si toho vážíme. Zachovejte nám přízeň,
protože nás čeká ještě oprava interiéru
kaple, který je v dezolátním stavu, vzhledem
k mnohaletému přehlížení a úpadku kulturního
smýšlení a nečinnosti lidí. V odůvodnění
zápisu Ministerstvo kultury uvádí: „... kaple
sv. Vojtěcha v Huti představuje cenný objekt,

jehož architektonická, historická a urbanistická
hodnota je nesporná. Předmětná kaple
si i přes poškození dochovala autentický
architektonický výraz, je důležitým dokladem
tvůrčích schopností a práce člověka, součástí
historie obce Huť a religiózní historie regionu.“
Závěrem Ministerstvo kultury uvádí, že si velmi
cení snahy Spolku Huť pro život o záchranu a
obnovu kaple.
Dovolte ještě malou poznámku: doufáme, že
i vedení obce si cení zvelebení části návsi v
Huti, dříve místa tak neutěšeného a dnes tak
krásného a upraveného. A to vše zásluhou
několika pracovitých občanů, kterým není
lhostejné kde a jak žijí.
Přijeďte se k nám podívat!
Marie Halodová
Spolek Huť pro život

Základní škola v Pěnčíně otevírá
zcela nový polytechnický pavilon

Poslední dva roky byly na základní škole v
Pěnčíně (okr. Jablonec nad Nisou) ve znamení
stavebních prací a rekonstrukcí. Na začátku
nového školního roku se žáci konečně dočkají
plnohodnotného využívání moderních učeben
v nově vzniklém polytechnickém pavilonu školy.
Realizací projektu nové přístavby školy se
podařilo vyřešit nedostatečnou kapacitu
zařízení během posledních let. V průběhu let
2018 a 2019 vyrostla u základní školy zcela nová
budova, jež tvoří samostatný polytechnický
pavilon se čtyřmi učebnami. Obec Pěnčín
získala na výstavbu nových prostor dotaci
od ministerstva financí ve výši 11 559 440
(celkové náklady 16 303 803 Kč). Dále se obci
ve spolupráci se školou podařilo získat dotaci z
evropských fondů na vznik nových odborných
učeben s nejmodernějším vybavením ve výši
2 816 200 Kč (celkové náklady 2 964 421 Kč)

nalezneme tradiční keramickou a řemeslnou
dílnu, jež je v kontrastu se sousedící robotickou
laboratoří, která kromě programování malých
robotů umožnuje např. 3D tisk. Moderní
technologie, jež jsou společným jmenovatelem
celého pavilonu, se zde staví po bok tradičních
řemesel. V 1. patře nové budovy dále sídlí
dvě multifukční učebny (multifukční učebna
přírodních věd pro 1. stupeň a multimediální
jazyková učebna s jazykovou laboratoří).
Jedna učebna je určena primárně pro první
stupeň, druhá bude sloužit především starším
žákům. K dispozici jsou zde školní notebooky
(celá budova je pokryta wifi signálem) i stolní
počítače se sluchátky a mikrofonem (např.
pro funkci jazykové laboratoře). Každá ze
tříd je vybavena velikým dotykovým panelem
(nástupce interaktivních tabulí), nábytek je
variabilní. Vybavení těchto učeben umožňuje
tedy velmi širokou škálu využití.

Žáci se tak od září 2020 mohou těšit na zcela
nové zázemí a vybavení. Ve spodním patře

Moderní učebny nebudou novinkou jen pro
žáky, ale i pro učitele, kteří se budou na začátku
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školního roku se všemi funkcemi učeben
podrobně seznamovat.
Rodiče a veřejnost si však budou muset na
prohlídku všech novinek bohužel ještě chvilku
počkat. Škola totiž nebude uskutečňovat
zamýšlený Den otevřených dveří pro rodiče a
veřejnost na začátku školního roku. Důvodem
jsou preventivní opatření v souvislosti s
covidem-19. Oficiální otevření nového
polytechnického pavilonu školy tak proběhne
za přítomnosti médií pouze v úzkém kruhu bez
přítomnosti rodičů a široké veřejnosti.
Veliké poděkování patří všem lidem, kteří se
podíleli na vzniku a realizaci projektu stavby
i vybavení. Zvláštní poděkování pak patří
managementu obce, jenž realizaci celého díla
umožnil a provedl.
Mgr. Martin Zicháček
ředitel školy
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Co Čech, to … turista
Jana Václavíka postavena stavitelskou
firmou Rudolfa Kousala ze Železného Brodu.
Slavnostně byla otevřena v roce 1928. Vrchol
byl původně pokryt keři a trávou a jsou na
něm i zbytky kleče, vysázené pokusně v roce
1929. Před druhou světovou válkou byla chata
rozšířena, v roce 1962 částečně vyhořela, ale
o čtyři roky později byla opět uvedena do
provozu. Vedle chaty je 40 m vysoká vyhlídková
věž postavená v roce 1994. Šestiboká kovová
konstrukce se dvěma ochozy má v horní výšce
48 m, na dolní vede 124 schodů a je ve výšce 24
m. Až vystoupáte na rozhlednu, dovolím si vám
nabídnout místo tištěného průvodce úryvek
z básně „Kozákov“, kterou napsal v polovině
minulého století Jaroslav Podobský:
… ty se jen rozhlížíš a díváš …
Namodralé vlny Krkonoš příkře k nebeasům
vzpjaté, tam Sněžné jámy, Kotel a návrší Zlaté,
tam zas rozhledna Žalého se do kraje dívá a
hle, tam se asi Sněžka skrývá.
V prvním cestovatelském příspěvku jsme
navštívili a pozdravili ochranitelku naší široké
obce – Černou Studnici. V podzimních dnech,
kdy už nehrozí vedra, kdy vzduch řídne a
umožňuje nám tak čisté výhledy, bychom se
mohli vydat na opačnou jižní stranu a navštívit
stejně tak ochranitelský vrch Kozákov. Co o
něm vypráví pověst ?
„Když Švejda ( v roce 1630 – 1643 švédský
maršál Torstenson) v Čechách plenil a pálil,
přihodila se hajnému Votrubcovi, jenž okolo
Radostné hlídal zvláštní událost. Bylo parno ,
tak se šel napít k prameni, na jehož místě byla
později vystavěna kaplička, a k vodě zakusoval
kousek černého chleba. Chvíli si odpočinul,
nacpal si kořenku kořením a pohlédl do kraje.
Najednou před ním stáli tři neznámí muži.
„Hajný, pomozte nám v práci, nebojte se,
my vám neublížíme.“ „I vem to nešť, jestli to
nebude nic zlého, ať“. Hned vytáhli provazy,
první se spustil po provaze do jakési jámy nebo
lomu, jenž se nacházel blízko pramene a hned
za ním i druhý. Třetí zůstal s hajným nahoře.
Když ty dva vytáhli nahloru, něco sebou přinesli.
Na otázku, co si žádá za pomoc - možná ze
strachu, možná ze své venkovské prostoty
- Votrubec odměnu odmítl. Vůdce těch tří ho
tedy požádal, aby jim za osm dnů ve stejný čas
přišel zase pomoci, pak ho bohatě odmění.
Za osm dnů přišel hajný na stejné místo a
sotva v Tatobitech oznámil zvon čas polední,
vyskočil z houští černý kozel, nabral hajného
na rohy, uháněl s ním neznámou cestou

houštinami a zastavil se až před nádherným
domem. Z domu vystoupil jeden ze tří pánů a
vedl jej do domu. No to bylo krásy ! Hajný se
nemohl vynadivit – podlaha byla vykládaná
různobarevným topasem, stoly obroubeny
zlatem a leštěnými ametysty a kolem oken
se třpytily rámce onyxů, chrysolitů, granátů
a chrysoprasů. Přišel premovaný komorník
a hosta uvedl do jídelny. Zajisté by mu doma
prostá kyselice nebo kapanice lépe chutnala, ale
nemohl se od té nádhery odtrhnout. Až třetího
dne se mu zastesklo a neměl už více stání.
Svěřil se pánovi, ten mu nacpal kapsy tvrdými
penězi, před bránou už čekal černý kozel,
donesl Votrubce k jeho pařezu a zmizel. Chvíli
sedí a tu slyší lamentaci: „Tři dni chodím po lese,
volám, křičím, běduju, a ty nikde. Prosím tě,
kdes byl?“ „Milá Kateřino, teď počkej, až doma,
to budeš čuměť, až ti něco ukážu“. Duruhý den
už věděla o hromadě zlaťáků celá ves.Tak to
vypravoval otec synům a děd vnukům až na
naše časy“.
Na Kozákov se díváme z mnoha míst našich
krásných rozhledů a mnozí z vás ho už jistě
navštívili. Ale dobrého není nikdy dost, tak
proč si to nezopakovat ? Máme výhodu, že
do Železného Brodu je to kousek a odtud na
Kozákov také. Můžete zvolit třeba modrou
turistickou značku. Ta začíná za moste a povede
vás přes Smrčí, Pipice na Prackovský vrch, kde
se připojíte na červenou a ta vás dovede až na
vrchol, kde se nachází turistická Riegrova chata.
Ta byla podle projektu pražského architekta

A dole vesnice, pole a lesů klíny, nad vlnami
země letí oblaků stíny, tam zase Ještěd nad
libereckou kotlinou se k oblakům vzpíná a v
dáli Ralsko a Bezdězy ční, tu Mužský nad pásem
lesů se pní a dvojvěží Trosek je malé a tak milé
….. teď zrak tvůj Prachovské skály hledá, Brada,
Čertovka, tam Zebín se zvedá, posvátný Tábor
tu před tebou stojí a dole vesnic tlum se rojí.
….......Tvé oči jako holubice krajem poletují,
přes pole a lesy k vzdáleným horám plují a
duše se plní tichým štěstím..... A jasně teď cítíš:
Takovou radostí nikde na světě tě žádný
kraj neuhostí ….
Pokud se rozhodnete a na Kozákov se vydáte,
přeji vám, abyste prožili hodně radosti a štěstí.
A pokud byste plánovali navštívit Votrubcův
lom a vykutat si nějaký poklad, ušetřím vám
cestu. Díky nešetrnému a hojnému „kutání“ by
pobyt v lomu nebyl bezpečný a byl proto pro
veřejnost uzavřen. Tak mne na jaře informoval
starý pan Votrubec.
Pro zpáteční cestu vám rozcestníky i informační
tabule nabídnou řadu možností. Ať zvolíte
kteroukoliv, každá vám nabídne krásné zážitky.
Přeji vám těch zážitků plný batoh , do kterého
se vám jistě vejde sáček nebo krabička od
snědené svačiny či láhev od nápoje. Prosím,
nezapomeňte, že se budete pohybovat v
chráněné krajinné oblasti , jejíž půvab chceme
zachovat.
Jasna Smolková
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