DUBEN 2011 – ZDARMA
V čísle: ze zastupitelstva l Plesy v Alšovicích a Bratříkově l Ze školy l Loňská činnost SDH Bratříkov l
Velikonoční, májové i další pozvánky l Četba na pokračování l Jízdní řády autobusů l a mnoho dalšího

Úvodník

Vážení spoluobčané, právě pročítáte
další Zpravodaj obce Pěnčín. Je to naše
první číslo od zvolení do funkcí starostky
a místostarosty a doufáme, že budete spokojeni. V opačném případě uvítáme vaše
případné náměty.
V krátkosti vás chceme seznámit s akcemi, které máme v plánu. Jejich realizace je
samozřejmě závislá na finančních prostředcích obce nebo na získaných dotacích.
Obnova Kittelova domu na Krásné bude
v roce 2011 pokračovat v celkovém objemu
fin. prostředků 1 360 000 korun z MK ČR
a 1 000 000 korun z prostředků obce. Zda
se bude pokračovat s výstavbou hasičské
zbrojnice v Huti zatím nevíme, čekáme na
informaci o uvolnění další dotace na rok
2011. Výstavba autobusové zastávky v Alšovicích by měla být zahájena i v případě,
že dotaci nezískáme, pak bude hrazena
pouze z prostředků obce.
ZO Pěnčín schválilo realizaci stavby
„Rozšíření STL sítě Pěnčín“. Budeme se
snažit získat dotaci z MŽP ČR ve výši
devadesáti procent, což je zásadní podmínka, jelikož obec je schopna akci realizovat
pouze s desetiprocentní spoluúčastí na
celkových dvaceti milionech nákladů.
V letošním roce je to jedna z posledních
možností, kdy se ještě dotace dají získat.
Samozřejmostí bude zajištění běžných
akcí, jako jsou údržba zeleně, hřbitovů,
komunikací a podobně.
Závěrem můžeme říci, že případným
zrealizováním uvedených akcí se nám
podaří splnit některé body z volebních
programů stran a požadavků občanů.
Přejeme vám všem příjemné a krásné
prožití velikonočních svátků.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Příjemné prožití svátků jara,
hodně sluníčka a stálý úsměv
na tváři vám všem přeje
kolektiv zaměstnanců OÚ

Krátce
Upozornění pro pejskaře

Dle sdělení Státní veterinární správy nebude letos provedeno povinné očkování
psů proti vzteklině. Vakcína proti vzteklině má platnost dva, případně tři roky. Po
dohodě s MVDr. Flejbergovou tuto službu
zajistíme v roce 2012.

Poplatek za odpad

Připomínáme občanům, kteří nemají uhrazen poplatek za odpad za 1. pololetí 2011,
aby tak neprodleně učinili. Splatnost byla
do 15. února 2011. Pokud nezaplatíte za
váš komunální odpad, budeme nuceni
nechat vaši popelnici odvézt. V tom případě od vás bude požadován poplatek ve
výši 450 Kč za rok na osobu trvale žijící
v dané nemovitosti a v OÚ obdržíte pytle.
Pokud máte finanční potíže, dostavte se
na OÚ Pěnčín dohodnout si splátkový
kalendář. Platby lze provést do pokladny
OÚ v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na č. účtu 0963242379/
0800 – zavolejte na OÚ – tel. 483 397 028,
kde vám sdělíme váš variabilní symbol.
Pro množící se dotazy připojujeme vysvětlení pro ceník svozu komunálního
odpadu na rok 2011. Občané se mohou
rozhodnout, zda chtějí mít nádobu – po-

Od března tohoto roku jsou spuštěny inovované webové stránky obce Pěnčín.
Účelem upraveného webu je, aby se jak občan obce, tak i návštěvník mohl jednoduše orientovat v dění v obci. Doufáme, že přestože jsme byli limitování financemi,
se nám podařilo naší vynaloženou prací splnit jeden z bodů programu volebních
stran. Stránky obce najdete na www.pencin.cz

pelnici nebo pytle na odpad. V případě
výběru nádoby je třeba respektovat cenu
dle smlouvy s SKS, s.r.o. Jablonec nad
Nisou. V případě výběru pytlů na odpad
se cena odvíjí od počtu osob s trvalým
pobytem v dané nemovitosti, kdy cena za
jednu osobu je 450 Kč.

Příjem nabídek z řad veřejnosti
pro areál koupaliště Huť
Obec Pěnčín vyhlašuje příjem nabídek na
využití areálu koupaliště Huť pro sezónu
2011. Uzávěrka nabídek je ve středu 27. 4.
2011 v 17 hodin.

Počet obyvatel k 31. 12. 2010
Alšovice
Bratříkov
Dolní Černá Studnice
Huť
Jistebsko
Krásná
Pěnčín
Celkem 1855

556
283
98
320
298
131
169

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří projevili soustrast nad
úmrtím mého manžela Vladimíra Novotného.
Zároveň bych chtěla poděkovat paní
Janušce Smolkové a panu Richardu Hübelovi za vzpomínku věnovanou na jeho
osobnost, uznání a poděkování za práci,
kterou vykonával pro obec Pěnčín.
Děkuji za krásné rozloučení, které je i
pro mne velikou útěchou.
Eva Novotná, manželka

Z jednání zastupitelstva dne 20. 12. 2010, 31. 1. a 14. 3. 2011
l ZO schvaluje prodloužení smlouvy
s Lesy České republiky o jeden rok.
l ZO schvaluje jednací řád na volební
období 2010 - 2014.
l ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru a schvaluje plán jeho činnosti na
rok 2011.
l ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 6/2010 a č. 7/2010, dle příloh..
l ZO schvaluje rozpočet obce Pěnčín na
rok 2011.
Příjmy – 17 089 800,- Kč
Výdaje – 17 089 800,- Kč
l ZO bere na vědomí náměty na práci
kontrolního výboru na rok 2011.
l ZO schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva: člen – 513 Kč, předseda – 1 235 Kč, člen výboru 1 007 Kč.
l ZO schvaluje „Smlouvu o zajištění zimní údržby místních komunikací a prostranství v obci Pěnčín s firmou KZS s.r.o., Jistebsko 23“. V bodě č. 9 bude uvedena
sankce ve výši 1000 Kč.
l Pěnčín bere na vědomí informaci o
způsobu přidělování obecních bytů včetně
bytů v DPS Alšovice.
l ZO bere na vědomí informaci o inovaci
webových stránek obce Pěnčín.
l ZO bere na vědomí informaci o Zpravodaji obce Pěnčín a pověřuje místostarostu
sestavením redakční rady a dohledem nad
činností.
l ZO schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze vstupného.“
l ZO schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.“
l ZO schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity“.
l ZO schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku ze
psů“.
l ZO schvaluje uzavření „Veřejnoprávní
smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku agendy rozhodování o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu a na úseku
řízení o přestupcích“.
l ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2011“.
l ZO souhlasí s umístěním vodovodní
šachty na ppč. 296/8 k. ú. Bratříkov.
l ZO neschvaluje příspěvek 3 000 Kč na
turnaj stolního tenisu pro Sokol Bratříkov.
l ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ke
KÚ v Liberci z fondu kulturního dědictví
na Kittelův dům.
l ZO schvaluje prodloužení lhůty pro
vyúčtování příspěvku do 31. 12. 2010 pro
TJ Sokol Huť, FC Pěnčín a Myslivecké
sdružení Huť „Březí“.
l ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 8/2010.

l ZO schvaluje pořádání XXXVII. ročníku
Rally Bohemia 2011 v rozsahu žádosti a
její mapové přílohy, včetně stanovených
požadavků ZO:
1) dodržování nočního klidu v době tréninku
2) uvést okolí trasy do původního stavu,
včetně úklidu
3) zajistit přenosné WC
l ZO schvaluje Vnitřní směrnici o sociálním fondu a zásadách jeho používání č.
1/2011.
l ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Pěnčín č. 1/2011 o poplatku za
komunální odpad.
l ZO schvaluje přípravu žádostí o dotace
na akce v obci: Kittelův dům – obnova
nemovité kulturní památky (pokračování),
Hasičská zbrojnice Huť – (pokračování),
Kořenové čistírny a kanalizace v obci
Pěnčín, Plynofikace v obci Pěnčín, MŠ
Pěnčín – zateplení budovy, vytápění,
Opravy mostků v Huti u Kubáčků pod
hospodou a mezi Krupkovými a Klingerovými, Autobusová zastávka v Alšovicích, Přístavba hasičské zbrojnice v Jistebsku, Semafor na Pěnčíně, Opravy místních
komunikací, Opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení, Multifunkční hřiště v Pěnčíně, Územní plán obce Pěnčín, Údržba
zeleně v obci.
l ZO schvaluje přístavbu hasičské zbrojnice v Jistebsku. Finanční prostředky ve
výši jednoho milionu korun budou použity z nerozpočtovaných prostředků obce
Pěnčín, které budou před zahájením stavby převedeny rozpočtovou změnou do
rozpočtu a pověřuje starostku uplatnit
žádost na Krajském úřadu o poskytnutí
dotace z Fondu požární ochrany na rok
2011 v maximální výši 50%. Přístavba bude
zahájena pouze v případě, že bude kladně
vyřízena žádost o dotaci.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
na obnovu sochy Sv. Josefa v Krásné
s akad. sochařem Petrem Roztočilem v celkové výši 188 100 Kč. Od celkové částky
bude odečteno 50 505 Kč, veřejná sbírka
„Zachraňme Kittelovsko“.
l ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru o provedené kontrole čerpání
příspěvků organizací za rok 2010.
l ZO ukládá místostarostovi p. Bernatovi
požádat FC Pěnčín o doložení faktury č.
212010 od firmy Zdeněk Vilušinský.
l ZO ukládá místostarostovi p. Bernatovi
požádat Sokol Huť o seznámení s projektovou prací, na kterou byl vydán příspěvek
na rok 2010.
l ZO neschvaluje příspěvek na činnost
v roce 2011 Hospici Anežky České v Červeném Kostelci a Bonsai s.p.a.b.u. Zásada.
l ZO schvaluje příspěvek na činnost v roce
2011 ve výši:
FC Pěnčín
50 000 Kč
Lyžařskému oddílu Skuhrov 25 000 Kč

Mysliveckému sdružení Březí 5 000 Kč
Sokolu Alšovice
25 000 Kč
Sokolu Bratříkov
12 500 Kč
Centru pro zdravotně postižené
Libereckého kraje
5 000 Kč.
l ZO podporuje nesouhlasné stanovisko
k zamýšlenému zrušení Gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou.
l ZO jmenuje členem školské rady Základní školy v Pěnčíně Michala Bernata, místostarostu, s účinností od 1. 2. 2011 do
konce funkčního období.
l ZO nesouhlasí s uzavřením pošty v Huti
od 30. 6. 2011.
l ZO schvaluje členem finančního výboru
obce Pěnčín Jiřího Růžičku.
l ZO schvaluje peněžité plnění pro člena
finančního výboru Obce Pěnčín Lukáše
Palduse ve výši 1 007 Kč měsíčně (bude
placeno DPP, není členem OZ Pěnčín).
l ZO bere na vědomí žádost SDH Bratříkov o příspěvek na divadelní představení
l ZO schvaluje výstavbu autobusové
čekárny Alšovice.
l ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt z „Programu obnovy venkova“,
Grantového fondu Libereckého kraje na
výstavbu autobusové zastávky Alšovice.
l ZO bere na vědomí informace pana Ing.
Vokurky.
l ZO schvaluje výstavbu plynofikace obce
Pěnčín „Rozšíření STL sítě Pěnčín“ v předpokládané hodnotě 19,9 mil. Kč bez DPH,
za předpokladu 90% dotace.
l ZO schvaluje smlouvu mandátní č. 455/
2011 o zajištění inženýrské činnosti na
stavbu „Rozšíření STL sítě Pěnčín“ s firmou Developer CZ, s.r.o., zastoupenou
ing. Petrem Jirkůvem, jednatelem, v celkové výši 789 369 Kč bez DPH.
l ZO schvaluje výstavbu plynofikace na
Krásné s tím, že souhlas k podpisu smlouvy bude vydán po předložení finančního
návrhu a ostatních podmínek od RWE.
l ZO prozatím neschvaluje žádost SVK
o povolení změny trasy pro rekonstrukci
vodovodního přivaděče Tanvald – Krásná
z důvodu plánované výstavby STL plynovodu a kanalizace a požaduje provést dva
kusy příčných řezů komunikací.
l ZO schvaluje ukončení Mandátní smlouvy o právní pomoci s Mgr. Martinem
Schvarzem.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s kanceláří
PRECIS, Císař, Krupka a spol., za cenu
1 000 Kč + DPH za 1 hodinu.
l ZO schvaluje připojení obce Pěnčín ke
komunitnímu plánování sociálních služeb
Železnobrodska.
l ZO bere na vědomí krytí finančních
nákladů na zpracování komunitního plánu
sociálních služeb z projektu IP 2.
l ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
Pokračování na str. 3
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Z jednání
zastupitelstva dne
20. 12. 2010, 31. 1.
a 14. 3. 2011
Pokračování ze str. 2
obce Pěnčín č. 2/2011 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěnčín, včetně doplnění v čl. 3 o shromažďování.
l ZO schvaluje odkoupení st.p.č. 507 a část
ppč.597/1 k.ú. Alšovice od ing. Jaroslava
Wolfa, Evy Barycharové a Anny Barycharové za účelem odstranění nesouladu
v katastru nemovitostí u objektu autobusové zastávky v Alšovicích.
l ZO schvaluje změnu katastrální hranice
mezi ppč.340/6 k.ú. Huť a ppč.330 k.ú.
Jistebsko dle geometrického plánu č. 392129/2008, 388-129/2008.
l ZO schvaluje pořádání orientačního
běhu Alšovice - Dupanda - Haratina - Pěnčín dne 7. 5. 2011.
l ZO bere na vědomí informaci o špatném
stavu komunikace na Dupandě (Hamrštice) a pověřuje p. Bernata zajistit cenové
návrhy na opravu komunikace.
l ZO schvaluje krizový štáb obce Pěnčín
dle přílohy.
l ZO ukládá starostce dořešit prodej části ppč. 378/6 k.ú. Jistebsko dle geometrického plánu č. 398-1176/2009 Lence Prokopové.
l ZO bere na vědomí informaci o vráceném pozemku ppč. 365/22 k.ú. Jistebsko.
l ZO ukládá starostce zajistit rozdělení
ppč. 423/16 k.ú. Jistebsko.
l ZO pověřuje starostku k projednání s PF
ČR ohledně ukončení starých nájemních
smluv s Agrofarmou Jistebsko (KZS,
spol. s r.o.), Kokonínská zemědělská a.s. a
s Janou Mertovou.
l ZO pověřuje starostku, aby projednala
s firmou Ascend s.r.o. ukončení objednávky na energetický audit MŠ Pěnčín.
l ZO schvaluje rozdělení výsledku hospodaření MŠ Pěnčín za rok 2010 ve výši
200 247 Kč následovně:
převod do fondu odměn 15 000 Kč
převod do rezervního fondu 185 247 Kč.
l ZO schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Pěnčín za rok 2010 ve výši
12 927 Kč následovně:
převod do rezervního fondu 12 927 Kč.
l ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/
2011, viz příloha usnesení.
l ZO schvaluje uvolnění přísedícího
Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
Jiřího Dévy z rodinných důvodů.
Vladimíra Paldusová,starostka
Michal Bernat, místostarosta

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
7. května 2011
Dupanda
Alšovice
Pěnčín
Jistebsko
Krásná
D. Č. Studnice
Huť
Bratříkov

8,45 – 8,55 hod.
9,00 – 9,10 hod.
9,15 – 9,25 hod.
9,30 – 9,40 hod.
9,45 – 9,55 hod.
10,00 – 10,10 hod.
10,15 – 10,25 hod.
10,35 – 10,45 hod.

u autobusové zastávky
u bývalého obchodu
u obchodu
u Dělnického domu
restaurace u Kaštanu
u bývalé prodejny potravin
náves
u autobusové zastávky (pod školou)

Přijímány budou následující druhy 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.)
Vše řádně označené!
– Zbytky starých barev, obaly od barev
– Televizory, ledničky, zářivky
– Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 1)
– Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny! Občané předloží
před předáním odpadu občanský průkaz. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. Sběr bude
probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

První dojmy ze zastupitelstva
Je asi předčasné hodnotit nové vedení
obce, nicméně rád bych se s vámi podělil
o prvotní postřehy a dojmy. Energie a
nasazení, s jakým se vrhli do práce, je
obdivuhodná. U paní starostky jsou vidět
dlouholeté zkušenosti s předchozím vedením obce, což nejlépe dokládá veliké
množství projednávaných bodů v zastupitelstvu. Nesmím také zapomenout na
pana místostarostu, který zúročuje své
zkušenosti z podnikání. Zatím je prostě
vidět, že vytvořili tým, který zdárně
funguje. Mě osobně nejvíc zaujaly nové
obecní internetové stránky, které měl na
starosti místostarosta.
Také si myslím, že je dobře, když se obec
vrátila k dřívějšímu modelu fungování se
dvěma uvolněnými zástupci. Bylo kolem
toho docela rušno. Je potřeba si uvědomit,
že dobře fungující uvolněný místostarosta
je pro obec velkým přínosem. Co se týče jednání zastupitelstva, pořád jsou u některých

zastupitelů ve značné nelibosti hasiči a
nejraději by je osekali od přísunu financí.
Je důležité si připomenout a vysvětlit, že
obec zřizuje a financuje pouze činnost
výjezdové jednotky, nikoli sdružení hasičů. Samotná SDH si musí na svůj provoz
vydělat sama. V tomto čísle zpravodaje
předkládám zprávu o hospodaření a činnosti SDH Bratříkov. Doufám, že nebudu
sám a přečtu si i zprávy z jiných sdružení
SDH, sokolů či fotbalistů a dalších. Nebo
se zástupci bojí zveřejnění činnosti a
hospodaření?
Další pozitivní zprávou je pokračování
v plynofikaci obce a stavba nové autobusové zastávky v Alšovicích, kterou projektově připravilo předchozí vedení obce a
současné vedení obce se snaží získat
finanční prostředky. Podle projektu bude
plyn rozveden do středových částí obcí
Bratříkov, Alšovice, Krásná, Huť a
Jistebsko.
Pavel Šourek
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Obecní úřad Pěnčín
ve spolupráci s Občanským
sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Ø

Letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)

Ø Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony

Ø

Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)

Ø

Domácí potřeby - nádobí bílé i
černé, skleničky - vše nepoškozené

Ø

Vatované přikrývky, polštáře a
deky

Ø Obuv – veškerou, nepoškozenou
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí
Znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
Řeznictví Pavel Šourek, Pěnčín 29
v termínu

26. 4. 2011 – 7. 5. 2011
Pondělí – Pátek
Sobota – Neděle

7.30 – 12.00
14.00 – 17.00
8.00 – 10.00

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Komunitní plánování sociálních služeb
Zástupci samospráv regionu Železnobrodska (starostové Držkova, Jílového u
Držkova, Koberov, Líšného, Loužnice,
Pěnčína, Radčic, Skuhrova, Vlastiboře,
Zásady a Železného Brodu) se na jednání
20. 1. 2011 dohodli na společném vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb
pro Železnobrodsko. Posláním komunitního plánování sociálních služeb na Železnobrodsku je udržitelná a kvalitní síť sociálních služeb, která povede ke zkvalitnění
života osob žijících na tomto území.
Komunitní plánování je nástrojem, kterým se zjišťuje dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích či regionech a
také se sleduje kvalita a efektivnost služeb.
Charakteristickým znakem komunitního
plánování je kladení důrazu na zapojování
všech aktérů, kterých se daná oblast týká,
do vzájemného dialogu a vyjednávání,
přičemž dosažené výsledky jsou přijaty a
podporovány většinou účastníků. Při komunitním plánování se v diskusi o budoucí podobě sociálních služeb na území Železnobrodska setkávají zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb.
– Uživatel je osoba, která sociální služby
aktivně využívá, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
– Poskytovatel je subjekt, který splňuje
podmínky stanovené zákonem o sociálních
službách a poskytuje službu dle tohoto
zákona.
– Zadavatelem je především obec, která
služby organizuje, financuje a jejíž zastupitelé jsou zodpovědní za kvalitu a dostupnost sociálních služeb.
Tito aktéři procesu jsou v případě komunitního plánování sociálních služeb na
Železnobrodsku podporováni lidmi z veřejnosti, kteří se o sociální služby zajímají
a aktivně je chtějí ovlivnit. Získané informace budou zapracovány i do krajského
střednědobého plánu, ze kterého se bude
vycházet při financování sociálních služeb
v území.

Pojem sociální služba definuje zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Zahrnuje činnosti, které poskytují lidem
(seniorům, osobám se zdravotním postižením, problémové mládeži) podporu při
sociálním začleňování a umožňují jim
zapojení do běžného života společnosti.
Zahrnují tři základní oblasti služeb –
sociální poradenství, služby sociální péče
a služby sociální prevence. V současnosti
v území pracují dvě pracovní skupiny.
Skupina „Senioři“ a skupina „Zdravotně
znevýhodnění“, na jaře 2011 bude ustavena skupina „Rodina, děti a mládež“.
Výstupů z jednání pracovních skupin
bude využito při zpracování analytické i
strategické části komunitního plánu sociálních služeb. Do realizace procesu plánování se může zapojit každý občan,
kterého daná problematika oslovuje.
Máte zájem se zapojit do procesu plánování sociálních služeb na Železnobrodsku formou spolupráce v pracovní skupině? Řešíme problematiku seniorů, zdravotně znevýhodněných, rodin s dětmi a
osob ohrožených sociálním vyloučením.
Máte-li jakékoli dotazy k daným tématům nebo mále-li zájem se zapojit do
diskuse o potřebách jednotlivých cílových
skupin a o podobě sociálních služeb v
místě svého bydliště, kontaktujte koordinátorku komunitního plánování nebo
pracovnice z odboru sociálních věcí na
MěÚ v Železném Brodě. Kontaktní osoba
pro zájemce o práci v pracovních skupinách:
Bc. Jana Maříková, tel.: 725 741 539
e-mail: jana.marikova@kraj-lbc.cz
Městský úřad Železný Brod,
nám. 3 května 18, 468 22 Železný Brod
Tento proces je podpořen projektem
Libereckého kraje IP 2 (Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě
sociálních služeb v Libereckém kraji), který
je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Děkujeme za vaši pomoc.

Přijímání dětí do mateřské školy Pěnčín
V letošním roce proběhne zápis dětí dne
21. 4. 2011 v budově MŠ od 9.00 do 12.00
hod. (žádosti je možné přinést i jiný den,
ale nejpozději v den zápisu).
Způsob přijímání dětí proběhne poněkud
jiným způsobem, nežli v minulých letech.
Rodiče nebudou obesíláni jednotlivě, informace budou vyvěšeny na info tabulích.
Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout na Obecním úřadě Pěnčín či v mateřské škole. Kapacita mateřské školy je šedesát dětí. V letošním roce odejde do

1. třídy sedmnáct dětí a proto může být
přijato do MŠ pouze tolik nových dětí.
Kritéria k přijímání dětí:
K 1. 9. 2011 budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti s trvalým pobytem v
obci Pěnčín, Bratříkov, které ke dni 1. 9.
2011 dovrší tři roky. Přednostně budou
přijímány děti předškolního věku, děti,
jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje a děti
podle věku do naplnění kapacity (přednostně děti starší).
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k před-

školnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle
ustanovení § 50 zákona č. 258/2000
Sb.,o ochraně veřejného zdraví.
Hana Hornová, ředitelka MŠ
G. B. Shaw:
Naučili jsme se létat v oblacích jako
ptáci, plout pod vodou jako ryby.
Zbývá jediné – naučit se žít na zemi jako
lidi.
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Tajuplné Kittelovo
muzeum v roce 2011
V loňském roce bylo na Krásné – Pěnčíně otevřeno Kittelovo muzeum. Vzniklo
v domě č.p. 11, který leží mezi Kittelovým
domem „Burk“ a kostelem sv. Josefa.
Interaktivní expozice muzea je zaměřena
nejen na život a léčení pověstného doktora Kittela, ale i na historii Kittelovska a
lidového léčitelství. Mezi největší lákadla
expozice patří například alchymistická
Kittelova pracovna nebo replika „Smržovského grimoáru“, čarodějné knihy připisované právě Kittelovi. Milovníci přírody
si mohou prohlédnout zahrádku léčivých
bylin, která se nachází před muzeem.
Novinkou letošní sezóny bude samostatná expozice výroby pravěkých sekerek
z doby kamenné. Těžba suroviny a jejich
výroba probíhaly 5500 let před n. l. v místech vzdálených necelý kilometr od budovy Kittelova muzea. V té době byly místní
sekerky významným obchodním artiklem
v celé střední Evropě, archeologové je
nalezli v tak vzdálených místech, jako je
Porýní, severní Itálie nebo jižní Morava.
V prodejně muzea mohou návštěvníci
zakoupit mnoho Kittelovských suvenýrů
– medicinální vína a sirupy Kitl, turistické
známky, knihy o Kittelovi a další. Muzeum je otevřeno v letní sezóně. V květnu,
červnu a září o víkendech, v červenci a
srpnu denně. Více informací lze nalézt na
stránkách muzea www.kittel.cz

Velké poděkování
Akce v muzeu v roce 2011
1. 5. 2011 – Tradiční Kittelovská pouť.
První den letošního roku, kdy je muzeum
otevřeno. V rámci poutě bude pokřtěna
nová kniha o dr. Kittelovi, kterou muzeum
spoluvydává a proběhne její autorské
čtení. Dále bude slavnostně zahájena
expozice pravěkých sekerek.
28. 5. – Kittelova muzejní noc. Prohlídka
při svíčkách, oheň před muzeem celou noc.
Otevřeno od zavíračky až do otevíračky.
Noční koncert pod širým nebem, hraje
a zpívá Petr Linhart, autor písně o dr.
Kittelovi.
24. 6. – Svatojánský víkend
16. 7. – Den pravěkých sekerek, s ukázkami výroby a dřevorubeckými soutěžemi. V době kamenné (5 500 let př. n. l.) byl
těžen a zpracováván nedaleko od muzea
kámen „železivec“, z něhož byly sekerky
vyráběny.
10. 9. – Dny evropského dědictví
28. 9. – na státní svátek máme otevřeno
naposledy v letošním roce
Kittelovo muzeum na Krásné–Pěnčíně
Krásná č.p. 11, 468 21 Pěnčín
GPS: 50°41′41″N, 15°12′53″E
tel. +420 483 305 143, +420 602 175 116
www.kittel.cz

Kdo byl tajemný doktor Kittel? Málokterá postava je opředena tolika mýty a
pověstmi jako Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704 – 1783), slavný lékař a léčitel
z pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Výborně léčil, přijímal pacienty až z daleké Vídně
nebo Prahy, staral se o místní šlechtu i chudé horaly. Císař Josef II. ho osobně navštívil v jeho domě. Léčitelovy úspěchy byly tak veliké, že se v Čechách o lidech na smrt
nemocných říkalo „tomu ani Kittel nepomůže“. Ze soukromých peněz vybudoval nejen
svůj obrovský dům zvaný „Burk“, ale i přilehlý kostel, školu či faru. Jeho současníci
si neuměli Kittelovy léčebné úspěchy, bohatství a slávu vysvětlit jinak než tím, že
doktor zaprodal svoji duši ďáblu.

Chtěli bychom
touto cestou
zveřejnit
blahodárné
konání firmy
ARTGLASS
s.r.o., sídlící
v Jablonci n/N
a na Dolní Černé
Studnici, zastoupené
p. Petrem Kyselým.
Místem konání je kostel sv. Josefa na
Krásné – Pěnčíně. Současná situace kostela vzhledem k jeho stáří (250 let) je neutěšená a kostel se nachází ve velmi zuboženém stavu. Všichni víme, že rekonstrukce
této barokní památky by pohltila desítky
milionů. Bohužel dotace od státních institucí v poměru k potřebám kostela jsou
velmi nízké. Tím spíš si vážíme pomoci,
které se nám dostalo od firmy ARTGLASS
s.r.o. V průběhu let jsme přivykli na různé
bezvýchodné situace, které souvisejí s nedostatkem finančních prostředků a zdlouhavým i náročným vyřizováním akutních
problémů, týkajících se našeho chátrajícího
kostela. Navzdory všem obtížím se snažíme řešit jen malé dílčí úkoly a problémy.
Například jsme nechali upravit a vymalovat vchodový prostor, do něhož jsme
chtěli zakoupit vhodné svítidlo. Proto jsme
zkontaktovali zmíněnou firmu a s obavami
očekávali výši ceny vybraného lustru. Jaké
bylo naše překvapení, když nám pan Kyselý sdělil, že lustr dostaneme od firmy
ARTGLASS darem. Žasli jsme, neboť
s něčím podobným jsme se doposud nesetkali. Byli jsme dojati i další velkorysou
nabídkou, kdy po prohlídce kostela panem
Kyselým a firemním technologem jsme
obdrželi ještě velký šestnáctisvícový lustr
s ověsy v daleko vyšší finanční hodnotě.
V průběhu letošního roku by mělo dojít
k realizaci další akce, kdy nám naši blahodárci z ARTGLASSU přislíbili ještě jeden
lustr nad svaté schody a výměnu osvětlení na kůru a u varhan. Též se uskuteční
celková obnova: repas obou starých velkých lustrů v hlavní lodi. Výše finančního
příspěvku pro kostel se bude pohybovat
v desítkách tisíců. Za tyto dary jsme víc
než zavázáni a nenacházíme slova díků,
která by dostatečně vyjádřila náš vděk a
prosté poděkování. Kéž by bylo více takových soukromých firem, které se podílejí
v plném smyslu na kulturním dění a pomáhají zvelebovat památky našeho rodného kraje. Pokud by chtěl někdo další
následovat příkladu firmy Artglass, přivítáme každou nabídku, která pomůže ke
zlepšení nynějšího stavu kostela sv. Josefa
na Krásné.
Páter Ján Jucha, farář – administrátor
a farníci z kostela Sv. Josefa – Krásná
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Maškarní ples v Bratříkově

SDH Bratříkov jako každý rok pořádal začátkem března tradiční maškarní ples pro děti,
po kterém následoval ples dospělácký. Jako v každém roce, tak i v tomto byla hojná
účast dětí z obce i ze sousedních lokalit. Už třetím rokem jsme pokračovali ve spolupráci s dětmi z dětského domova v Jablonci n. N., které jsme přivezli a odvezli v hasičském voze, což pro všechny pozvané byl nezapomenutelný zážitek. Myslím si, že pozvání dětí, které nemají to štěstí mít svoji rodinu, na tyto akce má smysl a na očích dětí
je to vidět. V letošním roce kromě tradičních soutěží byla jedna novinka, dobývání
ukradeného hradu loupežníky (viz foto na str. 1), což byla pro děti úžasná zábava.
Maškarní ples pro děti se plynule přesunul ve večerní ples pro dospělé, kde již podruhé nezapomenutelně zahrála hudební skupina Konec konců z Jilemnice. Kromě skvělé
hudby a jídla je na našem plese bohatá tombola, jak malá, tak hlavní velká, kde bylo
možné vyhrát pressovač, uzenou kýtu na kosti, tašku plnou uzenin nebo praktická
stavební kolečka. Doufáme, že se ples návštěvníkům líbil a těšíme se na příští rok.
SDH Bratříkov

Konec plesové sezóny v Alšovicích

První ples se zvěřinovou kuchyní se
uskutečnil 19. února. O ples byl velký
zájem, bylo skoro vyprodáno. Lidé si
chválili výborné jídlo připravené z kančího a jeleního masa. Pro zpestření plesu
byla připravena soutěž, kterou si odvážlivci opravdu užili. Po půlnoci se sál roztančil a mezi tanečníky létaly pestrobarevné balónky. Poslední únorová odpolední
sobota patřila dětem. Konal se maškarní
karneval. Ten navštívilo 105 dětí. Děti si
zatančily, zasoutěžily, mohly si zakoupit
lístky do tomboly a koupit si zajímavé
karnevalové předměty v krámku. Nechyběly ani zákusky. Karneval si užili velcí,
malí i nejmenší. Jarní sokolský ples se
konal 19. března. Tento ples navštívilo
210 lidí. Na programu plesu nechybělo
předtančení. Vystoupila taneční dvojice
s ukázkou společenských tanců, děvčata
Tělocvičné jednoty Sokola Alšovice předvedla ukázku step aerobiku a velký aplaus
patřil ve 23.00 orientálním tanečnicím
místní jednoty. Opět byl velký zájem
o tombolu, která byla opravdu lákavá.
Všem, kteří nám přispěli do tomboly,

Krásnohled, o.s.
informuje…

Občanské sdružení Krásnohled je spolek
několika především místních občanů,
které dohromady svedl zájem o Kittlův
areál na Krásné. Naší hlavní snahou je
oživit a více zviditelnit tento barokní komplex, který můžeme v rámci celého Jablonecka bez nadsázky považovat za dílo
jedinečné hodnoty.
Ačkoli sdružení oficiálně vzniklo až na
sklonku roku 2009, již rok předtím se
v budově bývalé fary uskutečnilo několik
akcí, zejména za přispění a podpory Matice děkanství železnobrodského. Mezi
naše již tradiční akce patří „Advent na
Krásné“ a „Velikonoce na Krásné“. Akce
jsou zaměřeny především na rodiny s dětmi. Proto se vždy snažíme, aby programová náplň přinesla dětem nejen zábavu
(například mikulášská nadílka, projížďka
na koních), ale i poučení (přednášky z včelařství či myslivosti), kulturní zážitek
(pravidelně zveme divadelní soubory a
divadelníky, aby dětem zahráli) a tvůrčí
inspiraci (tematicky zaměřené výtvarné a
rukodělné dílničky).
Děkujeme všem, kteří nám nezištně
pomáhají a spolupodílejí se na přípravě
uvedených akcí. Děkujeme také všem
dětem (a jejich rodičům i prarodičům), že
akce na Krásné v takovém počtu navštěvují a že si je umějí tak hezky užít. Právě
dětská radost a zaujetí jsou pro nás největší odměnou!
Mgr. Hana Antonínová Hegerová
Kontakt pro bližší informace a sponzory:
e-mail: krasnohled@centrum.cz

Změna otvírací doby
Řeznictví a Uzenářství
Pavel Šourek Pěnčín 29
Tel: 483 397 397 Mob: 724 005 038
Email: p_sourek@iex.cz
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

velice děkujeme. Tak zase za rok nashledanou v Alšovicích v sokolovně na plesové
sezóně 2012.
TJ Sokol Alšovice

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 10.00
8.00 – 10.00

14.00 – 17.00
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
14.00 – 17.00
13.30 – 17.00

Na základě připomínek zákazníků byla
změněna otvírací doba, a to ráno o hodinu
dříve. Nově je celý týden otevřeno již od
7.30 kromě neděle.Tento den je otevřeno
od 8 hodin. Novou službou pro zákazníky
je možnost placení stravenkami od firmy
SODEXO, poukázkami Šek servis a Jídelními kupony od společnosti Cheque Déjeuner, poukázkami Ticket restaurant a
Ticket service od společnosti Edenred.
Bližší informace přímo v prodejně.
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ZŠ Pěnčín

Ocenění v soutěži Mladý Demosthenes

I letos se naše škola zúčastnila soutěže
v komunikaci „Mladý Demosthenes“. Pár
týdnů po školním kole se výherci školních
kol dostavili na regionální kolo do Jablonce nad Nisou. Porotu tvořili zkušení pedagogové, kantoři vysokých škol a mezi nimi
i paní Adámková, kterou jistě všichni
známe z „počasí“ televize Nova.
V Jablonci n. N. se nesešli jen výherci
školních kol z tohoto okresu, ale i z celého
kraje. Než soutěž začala, snažila se paní
Adámková setřást naši trému a udělat pár
dechových cvičení. Nuda rozhodně nebyla a ani úsměv na tváři nechyběl. Každému
cvičení dala vtipný název, jako je například bujný oř, lokomotiva nebo hra na
posílání pusinek. Tímto způsobem se jí
podařilo rozhýbat naše po ránu ztuhlé
svaly a soutěž mohla začít.

Porota hodnotila nejenom originalitu
tématu a celkový dojem, ale i intonaci a
hlavně to, co k „řečnění“ patří, mimiku.
Tomáš Drofa si připravil monolog na
téma „Konec světa“ a Kamila Hlavatá
„Můj kamarád Jenda“. Ani jednomu se
jeho mluvený projev nepovedl podle
představ, ale i tak zapůsobili na porotu a
oba si získali první místo.
Zhruba za dvě hodiny jsme mohli
„zkouknout“ spoustu zajímavých monologů a samozřejmě nechyběla ani nová
„puberťácká droga“ Facebook.
Nyní je úkolem našich vítězů natočit
video se svým výkonem a poslat ho do
krajského kola. Oběma žákům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v dalších
kolech soutěže.
Anežka Masná, 9. třída

Školní kolo
recitační soutěže
Je 11. 2., pátek. Den jako stvořený na
nějakou tu školní soutěž, díky které byste
nemuseli poslouchat ne moc zábavný
výklad učitele. A právě pátek se stal tím
vysvobozujícím dnem, kdy se konala
recitační soutěž.
Všichni žáci, kteří potvrdili účast na této
soutěži, se o druhé vyučovací hodině dostavili do šesté třídy, kde už je netrpělivě
očekávala paní učitelka Stružská, která
měla soutěž v recitování a přednášení
textu hodnotit společně s paní učitelkou
Hasenkopfovou, která nás měla mít ten
den na němčinu.
Účastníci, ale i posluchači a zároveň
pomocní rozhodčí, se usadili na svá místa
a mohlo se začít. Jako první vystoupili se
svými přednesy žáci 6. a 7. třídy, kteří měli
dostatek účastníků na to, aby se soutěž
malinko protáhla.
A pak jsme přišli na řadu my, zástupci
8. a 9. třídy. Zástupcem 8. třídy byla Ivana
Jakouběová, která byla však jediná z celého osmého ročníku, která se do této soutěže přihlásila. Za deváťáky nastoupil Jan
Tichý, Klára Dušková a Kamila Hlavatá,
která vyhrála i regionální kolo soutěže
Mladý Demosthenes.
Přednesy všech zúčastněných byly na
vysoké úrovni, podle které se dalo dobře
vyhodnotit každé vystoupení. Jak to dobré, tak i to méně dobré, ale každému se
povedlo přednést svůj text až do konce.
Po všech přednesech následovala hodnocení a vybrání zástupců, kteří se zúčastní okresního kola v Jablonci nad Nisou.
Z 6. a 7. třídy byli celkem vybráni tři zástupci a z naší třídy postoupila Kamila
Hlavatá a Klára Dušková. Co na závěr říci?
Snad už jen, že se recitační soutěž vydařila, blahopřejeme postupujícím a přejeme
jim mnoho zdaru do dalších kol.
Klára Dušková, 9. třída

Troška poezie...
Honza
Honza vyšel z postele
Hned se tváří vesele.
Chleba měkký k snídani.
Potom trochu vzdělání.
Práce se však neleká.
Dřevo potom naseká.
Pak do postýlky lehne si.
Sen krásný zdát nechá si.
Markéta Volprechtová, 4 roky

Adéla Bernatová
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Školní běžecké závody 27. 1. 2011
Již 9. ročník školských běžeckých závodů se měl uskutečnit 20. 1. Počasí však
nepřálo a termín musel být posunut o týden. Oproti předchozím ročníkům byla
jedna zásadní změna, a to v místě konání.
Pan Vladimír Hušek nám připravil běžecký okruh na louce u staré „zelené“ školy,
který měřil přibližně jeden kilometr. Postaral se zároveň o technické zázemí,
hlavně v podobě mazání lyží. Za pomoci
rodičů a starších žáků jsme mohli přesunout i občerstvení na místo konání. Každý
dostal čaj a tatranku. Spousta závodníků
byla z lyžařského oddílu ve Skuhrově, o to
víc nás potěšila účast závodníků „amatérů“. Všichni šli do soutěže s velkým nasazením a touhou vyhrát. Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se příští
ročník sejdeme opět v tak hojném počtu.
Sportu zdar!

Výsledky
I. Kategorie: 1. třída (3 žáci) 1 kolo
1. místo: Nagyová Kateřina
(5:17)
2. místo: Dubská Barbora
(5:33)
3. místo: Nikodýmová Nikola
(6:28)
II. Kategorie: 2. a 3. třída (10 žáků)
1 kolo
1. místo: Hrouda Vojtěch
(4:08)
2 .- 3. místo: Nikodýmová Denisa (5:10)
2. - 3. místo: Pešek Petr
(5:10)
4. místo: Preissler Tomáš
(5:17)
5. místo: Rambousek Jan
(5:19)
6. místo: Hecko Vanesa
(5:21)
7. místo: Vietze Mikoláš
(6:06)
8. místo: Rádl Kevin
(6:11)
9. místo: Daničková Daniela
(7:48)
10. místo: Drobník Ondřej
(9:44)
III. Kategorie: 4. a 5. třída (5 žáků)
2 kola
1. místo: Dubský Jan
7:03)

2. místo: Nagy Josef
(7:45)
3. místo: Rambousková Hana
(8:04)
4. místo: Rishko Vadim
(8:17)
5. místo: Kurfiřt Jakub
(9:46)
IV. Kategorie: 6. a 7. třída (9 žáků)
2 kola
1. místo: Suchá Petra
(6:41)
2. místo: Pala Jindřich
(7:28)
3. místo: Pala Lukáš
(7:32)
4. místo: Šmíd Radim
(7:47)
5. místo: Kurfiřt Lukáš
(10:07)
6. místo: Bernatová Barbora
(10:17)
7. místo: Hübelová Michaela
(11:36)
8. místo: Svobodová Lucie
(13:23)
9. místo: Lejsková Tereza
(14:33)
V. Kategorie: 9. třída (4 žáci) 2 kola
1. místo: Nikodýmová Petra
(8:07)
2. místo: Hornová Zuzana
(9:51)
3. místo: Suchá Pavlína
(11:38)
4. místo: Tichý Jan
(13:24)
3 kola 19:39

Zpráva o činnosti
SDH Bratříkov
za rok 2010
Členská základna ke konci roku 2010
čítá 114 členů, což je o 6 méně než loni.
Úbytek nastal nejvíce u dětí do 15 let.
Rok 2010 jsme již tradičně zahájili dětským karnevalem a plesem pro dospělé.
Ples netradičně proběhl v pátek s jilemnickou kapelou KONECKONCŮ, což se
ukázalo jako víc než dobrá volba. Důkazem toho byla velká účast a skvělé ohlasy.
Karnevalu se opět na naše pozvání zúčastnily děti z dětského domova v Jablonci nad
Nisou. Ani služby nezklamaly, a opět se
převlékly do masek.
Výjezdová jednotka během roku zasahovala u osmi výjezdů. Velké díky jim
patří za totální nasazení při letních povodních na Liberecku, konkrétně Bílém Kostele. Jedenáct dní strávili při záchranných
a pomocných pracech.
Po pěti letech se konal sjezd delegátů
všech SDH našeho okresu. Volil se nový
výkonný výbor okresního sdružení. Z našeho sboru jako člen VV byl zvolen Michal
Bernat a do revizní a kontrolní rady Zuzana
Pfeiferová.
V roce 2010 se pět členů zůčastnilo zdravotního kurzu, pořádaného Červeným
křížem. Kurz proběhl na Jistebsku v hasičárně. Zúčastnili se ho členové ze čtyř
sborů našeho okrsku.
Jako každý rok byli proškoleni vedoucí
mládeže a rozhodčí požárního sportu.
Naši rozhodčí byli soudcovat na hasičských halových závodech v Jablonci nad
Nisou, na krajském kole PS dospělých i
dětí. Zúčastnili se i podzimního kola hry
PLAMEN.
V tomto roce padlo na náš sbor pořádání okrskové soutěže. Soutěž se konala 29.
5. pod sokolovnou. Pozvali jsme i družstva
z okolních sborů, která nepatří do našeho
okrsku. Přijel pouze tým mužů z Jirkova.
Zúčastnilo se tedy osm mužských družstev, jedno ženské, a to domácích, a dvě
dětská.
Neustále hledáme a vymýšlíme, jak
vydělat peníze na provoz sboru. Otevřeli
jsme stánek s občerstvením, krytým posezením a polní kuchyní na železnobrodském jarmarku. Ve službách se vystřídali
snad všichni aktivní členové, protože se
jelo nonstop od pátku šesti hodin ráno
po vybudování zázemí až do nedělních
šestnácti hodin. K našemu velkému zklamání výdělek byl velmi malý. Stálým
příjmem je sekání trávy na obecních pozemcích v Bratříkově. Uspořádali jsme
sběr železného šrotu.
Počátkem července, jako každý rok, se
pálila hranice na počest Mistra Jana Husa.
Pokračování na str. 9
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Zpráva o činnosti SDH Bratříkov za rok 2010

Pokračování ze str. 8
Pro děti byly připraveny soutěže a pohádková cesta, na které číhala strašidla a pohádkové postavy. Končila v sále bludištěm
a obří prolézačkou. Počasí nám i v tomto
roce docela přálo, což nebývá pravidlem.
Začala se realizovat nová elektroinstalace v hasičárně. Plánují se koupit krbová
kamna na vytápění klubovny.
Převzali jsme po huťském sboru údržbu
hasičského areálu v Huti. Přece jen ho
využíváme nejvíce, a je v našem zájmu,
abychom měli kde trénovat.
Družstvo dětí vyjelo na závody třikrát.
Zúčastnilo se okresního kola PS, O pohár
města Tanvaldu a okrskové soutěže, kde
obsadilo 2. místo.
Družstvo mužů se zúčastnilo pouze
dvou soutěží. Okrskové soutěže, kde
skončilo druhé, a O pohár města Tanvaldu,
zde obsadilo čtvrté místo.
Ženské družstvo mělo opět velmi aktivní sezónu. Objelo celkem šestadvacet
soutěží. I když nebylo tolik pěkných výsledků jako v roce 2009, přece jen to byla
povedená sezóna. Ženy se účastnily všech
dvanácti soutěží Jizerské ligy. Nestály sice
na stupních vítězů, ale několik pátých a
šestých umístění je taky dobré. V celkovém
pořadí jim patří osmé místo.
Na Podkozákovské lize objely všech
deset závodů. Ve Vesci skončily třetí,
v Benešově u Semil druhé, několikrát obsadily bramborové čtvrté místo. Celkově,
po nepovedeném útoku v Bozkově, skončily sedmé. Do té doby se držely průběžně
na druhém místě. Tlak o body na posledním závodě byl veliký. Ještě zmíním

Jílovský pohár a O pohár města Tanvaldu,
kde obsadily vždy druhé místo.
Nesmím opomenout již tradiční zdobení a osvícení vánočního stromku ve vsi.
Ale i mikulášskou nadílku pro děti, kdy
Mikuláš, anděl a čerti chodí po domácnostech.
Výjezdová jednotka SDH Bratříkov byla
v roce 2010 doplněna o dalšího člena, a to
Martina Kratochvíla, kterého, jakožto i
stávající dva členy jednotky, čeká v letošním roce kurz nosiče dýchací techniky.
Polovina členů jednotky, tedy pět hasičů,
prošla úspěšně v roce 2010 tímto kurzem
zakončeným testem a praktickou zkouškou na HZS Jablonec nad Nisou.
V oblasti výzbroje a výstroje jsme doplnili jsme zbylé tři helmy o chybějící svítilny s držáky a zakoupili i jednu ruční svítilnu. Dále jsme pořídili dva opasky s karabinou a smyčkou, dva pracovní sedací
úvazky, dvě záchranná statická lana,
karabiny a jistící osmy.
Získali jsme také výkonnou 5,5 kilovatovou elektrocentrálu Heron, dva osvětlovací stojany s halogeny a nejnutnější kabeláž s vodotěsnými koncovkami, dvě ponorné kalovky Metaboo a v současné době
čekáme na novou silnou motorovou pilu
Husqvarna s lištou 38 a 70 cm. Současná
pila bude dle dohody velitelů a vedení
obce předána jednotce Jistebska. Dále
bychom měli dostat plovoucí čerpadlo,
které k nám bude převedeno z Hutě, kam
již bylo pořízeno nové a silné pro doplňování cisterny. Naše zbrojnice prochází
v současné době kompletní rekonstrukcí
elektroinstalace.

Zpráva o hospodaření SDH Bratříkov
za rok 2010
stav pokladny k 1. 1. 2010 3 191,00 Kč
Příjmy:
železný šrot
13 333,00 Kč
OU příspěvek na dětský karneval
2 000,00 Kč
dotace pokladny
10 000,00 Kč
finanční dar JM Koral
3 250,00 Kč
finanční dar M. Bernat
3 250,00 Kč
finanční dar fa Proton s.r.o. 10 000,00 Kč
ples, okrsek, jarmark, pálení Husa
151 578,00 Kč
členské příspěvky
6 500,00 Kč
203 102,00 Kč
Výdaje:
ples, okrsek, jarmark, pálení Husa
111 785,00 Kč
živnostenský list
1 000,00 Kč
příspěvek - Okrsek
800,00 Kč
nájem TJ Sokol
5 000,00 Kč
startovné - soutěže
4 450,00 Kč
proudnice
7 817,00 Kč

soutěžní oblečení
pojištění přívěsu
zapůjčení přívěsu
výlet pro děti
režijní materiál

6 528,00 Kč
304,00 Kč
3 600,00 Kč
506,00 Kč
8 015,00 Kč
149 805,00 Kč
zůstatek v pokladně k 31. 12. 2010
53 297,00 Kč
účet ČSO v Jablonci n. N. k 1. 1. 2010
112 504,30 Kč
příjmy
pojišťovna - přívěs
12 046,00 Kč
OU Pěnčín - sekání trávy 11 200,00 Kč
úroky
159,76 Kč
výdaje
občerstvení VH
-5 724,00 Kč
hasičské obleky
-4 506,00 Kč
dotace pokladny
-10000,00
zakopení přívěsu Ps12
-10000,00
poplatky ČSOB
-1693,00
zůstatek k 31. 1. 2010
103 987,06 Kč

Výjezdová jednotka v tomto roce vyjela
k osmi událostem, včetně pomoci na povodních, dále na asistenci při Sokolské akci
pálení čarodějnic a na plánované Prověřovací cvičení.
29. ledna to byla na žádost obce pomoc
při odklízení sněhu z autobusových zastávek a řízení dopravy.
21. února osekání ledu a odházení sněhu
ze střechy po zatékání v Pěnčíně, a to
v bývalé škole.
27. května výjezd na žádost operačního
střediska k vyhledání ohně v lese na Bratříkově v ESU a po zjištění dvou ohnisek
uhašení společně s HZS Jablonec.
Od 8. do 18. srpna to bylo jedenáctidenní působení po povodních v obci Bílý
Kostel na Liberecku. Na místo jsme se
dostavili jako jedna z prvních jednotek
vůbec a pustili se do pomoci a likvidace
následků, které jdou jen těžko popsat.
Doplňovali jsme se a střídali s jednotkou
Jistebska a později také vypomáhali
jednotce z Jirkova.
17. srpna to byla asistence s jednotkou
Huť při požáru kůlny u rodinného domu
v Huti.
19. srpna to byl výjezd k požáru rodinného domu v Alšovicích.
27. září před půlnocí výjezd po dohodě
s velitelem Hutě. Jednalo se o Hybnerák,
kam se začala valit voda po vydatném
dešti, následné čištění vpustě nad hasičským cvičištěm v Huti, potom kontrola
přetékající hráze na rybníku Štrynclák
a poté monitorování Dolence a vpustí
v Pěnčíně u školky a u Formanky.
11. listopadu proběhlo plánované prověřovací cvičení, kterého se letos bohužel
nezúčastnilo Jistebsko. A to mojí chybou,
protože jsem cvičení naplánoval na den,
kdy probíhala na Jistebsku valná hromada
a já cvičení již nemohl přesunout z důvodu
přislíbení pomoci a asistence Českého
Červeného kříže a školitele z Libereckého
hasičského sboru. Proto se ještě jednou
omlouvám.
Cvičení bylo naplánováno a rozděleno
na tři etapy, které byly zaměřeny na samostatné řešení problémů, procvičení se
z proškolených témat, zkoušku techniky
a trénink za použití dýchací techniky.
Využil jsem prostor sokolovny včetně
půdy, střechy a všech sklepení. O námětu
ani místě konání nikdo předem nevěděl.
Jako první etapa byla po příjezdu likvidace hořících sazí v komíně, odvětrání
sklepa a ošetření zraněné osoby. Dokonalé
namaskování popálenin sokolníka, které
připravili členové Červeného kříže, velice
překvapilo mě i samotného sokolníka, a
ještě více pak i zasahující hasiče. A to rozhodně nebylo jediné překvapení, které na
kluky čekalo.
Pokračování na str. 10
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SDH Bratříkov...

Sokol Skuhrov: ohlédnutí za sezónou

Pokračování ze str. 9

Následovalo další cvičení, ve kterém se
jednalo o vniknutí do budovy sokolovny
hlavním vchodem a oknem po výbuchu
plynu v kuchyni. Probíhalo vyhledávání,
evakuace a ošetřování zraněných osob
z kuchyně a jídelny, kde bylo na deset
figurantů s různými zraněními! Namaskování bylo dokonale věrohodné.
Třetí etapou bylo prověření fyzické
přípravy a nácvik orientování se v prostoru za nulové viditelnosti. Připravil jsem
pro dvoučlenné skupinky šestiminutové
rozehřátí se na rotopedu s dýchacím přístrojem, následoval výstup ze sklepa až na
půdu a po sestoupení zpět proběhlo zalepení výhledu masek a odeslání skupiny
do jídelny a kuchyně, kde bylo jejich úkolem vyhledat osobu, evakuovat ji do bezpečí a odvětrat prostory. Za sebe mohu
říct, že jsem byl velmi mile překvapen se
skvělým zvládnutím úkolů všech členů
jednotky.
Proto mockrát děkuji manželům Fidlerovým za namaskování figurantů a odbornou pomoc. Dále patří poděkování podpraporčíkovi Davidu Kořínkovi za pomoc
s organizací a průběžné usměrňování
zasahujících hasičů, včetně mě.
Posledním výjezdem předešlého roku
bylo na žádost obce dne 31. 12. silvestrovské osekání ledu a sházení sněhu ze střechy obecního úřadu, kde značně zatékalo
do kanceláře.
Otakar Jarejs, Zuzana Pfeiferová

Gratulujeme!

V těchto dnech oslavil v plné svěžesti sedmdesáté narozeniny prezident fotbalového klubu Jaroslav
Votoček. Do dalších let mnoho
zdraví a pohody a hodně krásných
chvil s rodinou a milovaným fotbalem přejí všichni členové a příznivci kopané v Pěnčíně.

Paní Zima se sklonila nad sílou Jara a
my se můžeme hrdě ohlédnout za uplynulou závodní sezonou.
Největší radost nám dělá skutečnost, že
ze osmačtyřiceti členů lyžařského oddílu
je třicet pět dětského a mládežnického
věku. Systematicky se připravovali pod
odborným vedením svých trenérů k prezentaci na závodech pořádaných Svazem
lyžařů Libereckého kraje. I když výsledky
v nejmladším dětském věku nejsou to
nejdůležitější, přesto to ukazuje na úroveň
přípravy, kterou absolvovali.
Na stupínkách vítězů si své chvilky
slávy měli možnost užít: Kateřina Nagyová, Barunka Dubská, Tomáš Preissler,
Natálka Kurfiřtová, Jakub Dusil, Jakub
Mastník, Mikoláš Vietze, Petr Pešek, Fanda Pecina, Denisa Nikodýmová, Vanesa
Hečko, Kačka Brožková, Vojta Hrouda,
Matěj Bernat…
V žákovských kategoriích jsme jeli Pohár
SLLK. Nejúspěšnější byla Petra Suchá,
která letos obsadila druhé místo. Honza
Dubský obhájil loňské páté místo. Po
vleklých zdravotních problémech se rozjela Kája Dusilová a zachránila desáté
místo. Do první desítky závodnic libereckého kraje se ještě dostala Veronika Hušková.
Na přeboru kraje ve štafetovém závodu
se podařilo dvojici Veronika Hušková,
Petra Suchá získat bronzovou medaili.
Vrcholem žákovské sezony bylo celostátní finále soutěže Hledá se nová Kateřina Neumanová ve Vimperku. Soutěž se
skládala ze závodu ve sprintu volnou
technikou, běhu na dva kilometry volnou

technikou a běhu na dva kilometry klasickou technikou, a to v průběhu víkendu.
Z devíti zúčastněných závodníků se pěti
podařilo bodovat.
V součtu závodů obsadil:
26. místo Josef Nagy ziskem
10 bodů
19. místo Veronika Hušková
21 bodů
18. místo Karolina Dusilová
25 bodů
10. místo Honza Dubský
46 bodů
Zvítězila Petra Suchá se ziskem 88 bodů,
když se jí podařilo pokořit své krajské
ryvalky Elišku Rysulovou ze SKI Jilemnice a Natálii Šikolovou z CSK Vysoké.
V soutěži družstev při obsazení čtyř
kategorií z osmi jsme se umístili na čtrnáctém místě. Nechali jsme za sebou takové
kluby, jako jsou Stachy, Teplice, Skuhrov
nad Bělou, Nové Město na Moravě (!),
Harrachov, Vysoké, Benecko, Police nad
Metují…
Petra Suchá byla letos nominována
Svazem lyžařů České republiky na mezinárodní závody do Italie, Trofeo Topolino
Castello di Fiemme (viz foto). Tady se
v početném startovním poli sto dvaceti
startujících neztratila a obsadila čtvrté
místo.
Po regeneračním bloku a odpočinku
začne pestrá příprava na novou závodní
sezonu. Místo zde najde turistika, cyklistika, atletika, vodní turistika... Rádi uvítáme i nové adepty běžeckého lyžování.
Právě teď je nejvhodnější doba. Další, či
podrobné výsledky, fotografie, plánky,
informace najdete na
www.penzionkrasna.cz/skuhrov.htm
Za lyžaře vedoucí trenér
Vladimír Hušek
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Novinky ve výletním areálu v Pěnčíně

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás krátce informovali o dění ve
výletním areálu Pěnčín. Uplynulá zima
byla poměrně mrazivá a dlouhá, a tak
všichni netrpělivě čekáme na první teplé
slunečné dny. S příchodem jara se otevírá
nová turistická sezona, na kterou jsme se
právě v zimním období připravovali.
Z důvodu velkého zájmu o ruční práce –
hry s korálky – jsme rozšířili kapacitu
korálkové dílny. V loňském roce výletní
areál navštívilo kolem pětadvaceti tisíc
turistů. Jsou i tací, kteří se do Pěnčína
vrací, což je pro nás tou nejhezčí odměnou.
Co nového na farmě? Na podzim jsme
získali ocenění nejlepšího výrobku Libereckého kraje za BIO archivní Kozí sýr.
Výroba sýrů a ostatních mléčných produktů jede naplno, a to nás vedlo k navýšení
stavu zvířat. V současné době máme ve
stájích čtyři sta padesát dojných koz a sto
padesát kůzlat. Dále tři sta padesát dojných ovcí se sto padesáti jehňaty. Právě
toto předvelikonoční období je časem

rození se nových mláďat. Chovná drůbež
začíná vyvádět svá kuřata, housata i káčata. Je to jen otázka počasí, kdy bude možnost tato mláďata shlédnout ve výbězích!
Počasí také ovlivní dobu, kdy opět vyjede
silniční vláček, kdy se otevře letní terasa
občerstvení „U Husy“. Po loňských
zkušenostech s nepřízní letního počasí
chystáme rozšíření posezení v přilehlém
krytém prostoru.
V době letních prázdnin budou mít i
letos návštěvníci možnost si vyzkoušet
v muzeu zemědělských strojů u naší „babky Navlíkačky“ svoji šikovnost v ručním
navlékání korálků na více jehel najednou.
Chystáme další hrací koutek pro nejmenší
návštěvníky a další atrakci jak pro děti, tak
i pro dospělé, kteří se alespoň na chvilku
do dětských let vrátí…
Přejeme vám všem krásné jaro, veselé
Velikonoce a budeme se těšit na vaši
návštěvu!
Dana Pulíčková

Zhodnocení půlročního
působení SNK-MOP
v zastupitelstvu obce
Na začátku bychom rádi poděkovali
všem, kteří nám dali hlas v obecních volbách a umožnili tak našemu sdružení získat jedno místo v zastupitelstvu obce. Sice
většina sdružení děkovala již v předešlém
zpravodaji, my jsme se ale nechtěli unáhlit.
Nechali jsme vyprchat svoje emoce. A
proto nyní můžeme objektivně zhodnotit
naše působení v obecní politice.
Volební výsledek předčil naše očekávání.
Přestože náš nízký počet hlasů byl často
ostatními sdruženími zdůrazňován, my
jsme s touto podporou jako nové sdružení
spokojeni. To pro nás signalizuje, že někteří občané obce Pěnčín si automaticky nespojují mládí s hloupostí a s nedostatkem
zkušeností, ale berou nás jako svěží vítr ve
stojatých vodách komunální politiky.
Náš člen zastupitelstva Ivan Matějček se
pokusil kandidovat na post místostarosty,
bohužel se ale mládí s dostatečnou podporou nesetkalo. Získali jsme i dvě místa
v pětičlenném finančním výboru, jmenovitě Ivan Matějček a Lukáš Paldus.
Za zmínku stojí několik bodů z našeho
volebního programu, které již byly odsouhlaseny zastupitelstvem a budou v nejbližší době realizovány. Jedná se o realizaci
plnohodnotné zastávky v Alšovicích a
o zlepšení elektronické komunikace s vedením obce, v rámci které byly spuštěny
nové internetové stránky. Pokud by vás
naše činnost zajímala více anebo byste se
chtěli aktivně zapojit do činnosti našeho
sdružení, kontaktujte nás přes naše internetové stránky http://pencin.unas.cz
anebo přímo na e-mail pencin@email.cz.
Za SNK-MOP: Mgr. Ivan Matějček,
Bc. et Bc. Tomáš Kotyza,
Bc. Lukáš Paldus
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME VŠEM
NAŠIM VOLIČŮM ZA PODPORU
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Zimní Tatranský dvojboj jako příprava do velehor

V únoru a březnu podnikla naše družina
čítající dva občany naší obce (Zdenda
Bouda a Jirka Gou Zelinka) a dva přespolní (Jirka Bouda a Zuzka Doubková) přípravu v zimních Tatrách na letní výpravy
do vysokých hor. První výpad k bratrům
na Slovensko mířil do Velické doliny,
které vévodí na západě nejvyšší vrchol
bývalého Československa – Gerlachovský
štít (2654 m).
Odjíždíme, jak je zvykem při všech výletech do slovenských kopců, nočním vlakem
z Prahy. Tento způsob má několik výhod:
vlak odjíždí v půlnoci, takže družina může
ladit formu celý večer v některé z pražských
hospod, nenasytní zájemci mohou ladit
formu i v kupé, ve vlaku se člověk celkem
slušně vyspí a ráno je čilý na tůru. Tak
nějak to probíhalo i tentokrát.
Ráno vystupujeme ve Štrbě, zubačka nás
vyváží na Štrbské pleso a další vláček
doTatranské Polianky. Odtud již stoupáme po svých. Celkově je letos v Tatrách
velice málo sněhu, sněhová pokrývka
začíná být celistvá až od 1500 m. Zhruba
po jeden a půl hodině přicházíme k Sliezskému domu (1670 m). Mírný déšť se
střídá se sněhem a vítr nám ukazuje, co
umí. Jdeme se usušit a občerstvit dovnitř.
Horský hotel Sliezský dom je právě měsíc
v provozu po důkladné a zjevně nákladné
rekonstrukci. Novotou to tu ještě smrdí.
Po 14. hodině vyrážíme vzhůru do Velické doliny, dnes chceme postavit stany
v místě zvaném Kvetnica kolem 2000 m n.
m. Vítr sílí a postup začíná být nepříjemný.
Za chvíli se dostáváme ke strmému výšvihu do místa zvaného Večný dážď. Zde
nasazujeme mačky a navazujeme se na
lano. Kousek traverzujeme ve strmém
srázu, poté pokračujeme již lehčím terénem vzhůru. Zde se výšvih narovnává a
vítr zde dosahuje maxima, viditelnost tak
dvacet metrů a chumelí. Je docela problém
postupovat kupředu. Tady stan rozhodně
nerozděláme. Pokračujeme dále do doliny.
Kolem 16. hodiny nacházíme vhodné
místo pro stan, kryté skálou. Rychle stavíme stany a zmrzlí vlézáme do spacáků.
Noc je dlouhá a vítr nás nenechává moc
spát. Navíc stany nám do rána z poloviny
zapadaly sněhem, který na nás tlačí ze
všech stran. Ani ráno se počasí nezlepšuje
a v rychlosti se shodujeme, že pokračovat
výš je blbost. Sestupujeme na Sliezský dom
a tam počkáme, vždyť ne nadarmo se na
horách říká, že jedenáctá rozhodne.
Staré pravidlo se opět potvrdilo – kolem
poledne se vyklubalo z mraků slunce a
počasí se rychle začíná vylepšovat. Vítr
sice neustává, ale odpoledne je již jasno!
Podnikáme hezký výlet pod stěnu Velických Granátů kousek od chaty a zkoušíme
lehké lezení s cepíny. Jelikož stále fouká,
rozhodujeme se, že přenocujeme na Sliezském domě a zítra se pokusíme o výstup

na Východní Vysokou (2428 m).
Ráno se potvrzuje optimistická předpověď počasí, i vítr se zklidňuje. Rychle nabíráme výškové metry vzhůru Velickou
dolinou, kolem 10. hodiny jsme již pod
jižní stěnou Východní Vysoké. Volíme
krásný firnový žlab, sklon místy 45°, lezení si užíváme. Závěr výstupu je shodný
s turistickou cestou vedoucí z Polského
hřebenu. Na Vrcholu jsme před polednem
a Tatry se nám odvděčují fantastickým
výhledem na celé pohoří – Zbojnická chata ve vedlejší dolině, Lomničák, Gerlachy,
Veľký Žabí štít... prostě fantazie. Seběh
zpátky na Sliezský dom je rychlý. Odpoledne se začíná zatahovat, ale to nám
už vrásky na čele nedělá, protože my
odjíždíme zpátky domů.
Druhý náš výpad do zimních Tater
směřoval do Furkotské doliny, konkrétně
na Chatu Pod Soliskom s úžasným pozadím Kriváně. Cestou vlakem jsme to přehnali s lahvovým Šarišem, což mělo za
následek bolesti hlavy a břicha všech členů

družiny po celý oblačný pátek. I přesto
jsme dali hezkou tůru na Sedielkovu kopu
(2061 m) s přechodem do Sedielkového
priechodu. Další, již slunečný den, jsme
vylezli firnový žlab vedoucí do Nižné
Soliskové Štrbiny v hřebeni Solisek. Nádherné výhledy na náš včerejší cíl a do
Mlýnické doliny na majestátní pyramidu
Satana. Zde jsme již použili i lano, sklon
místy dosahoval přes 50°. Navečer jsme si
vyběhli nad chatu na Predné Solisko (2093
m). Poslední den jsme vybrali za cíl Mlýnické Solisko a jeho jihozápadní firnový
svah. Po poledni se již sníh hodně lepí na
mačky a jaro se i zde ve vysokých horách
hlásí o slovo. Nejvyšší čas to zabalit a jet
domů. Ve Štrbě na nádraží nám nezůstává
skrytý ChmiChmo bar a točený Janáček.
Bez pravé slovenské hrušky by to taky
nebyly řádné Tatry, takže je veselo :-)
Fotografie a video z obou našich výletů
naleznete na www.zdenda.net.
Zdenda Bouda z Hutě
Foto: pochod, Mlýnické Solisko
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Chaloupky pod horami

Januška Smolková

Četba na pokračování
Volné vyprávění o neobyčejném životě obyčejných lidí z našeho podhůří
Úvod

Skončila první světová válka a byla založena první Československá republika.
Celý národ se radoval ze svobody a lidé
plni nadšení se vrhli do budování nové
vlasti. Stejně tomu bylo i v Čížkovicích.
Znáte to krásné místo našeho podhůří,
ležící mezi Jabloncem nad Nisou a Železným Brodem? Místo s překrásným výhledem na celou hradbu západních Krkonoš?
A uděláte-li čelem vzad, objeví se před
vámi neméně krásné panorama. Spatříte
dva vrcholy Bezdězu, Ralsko, Ještěd a dále
směrem k jihu Trosky a Kozákov.
Z kuchyně domu č. 18 je celý tento
pohled jako na dlani a pohled na západ
slunce nad Ralskem je nezapomenutelný.
V tomto domě v roce 1918 žila vdova Albína Jiskrová se svými třemi vlastními
dětmi a čtyřmi vyvdanými dcerami. Rafael Jiskra, její o mnoho let starší manžel,
padl v první světové válce na široké ruské
frontě pod bodáky ruských kozáků. Albína zůstala sama na obživu sedmi dětí a na
starost s udržením skromného venkovského domku. Pravda, dcery z prvního manželství Rafaela už byly téměř dospělé a
o málo mladší než jejich nevlastní matka
Albína, ale byla zde starost o zadlužený
domek, skromné hospodářství a tři malé
děti.
Albína pocházela z kraje pod Krkonošemi, od Vysokého nad Jizerou, a byla zvyklá se s kamenitými políčky, dlouhou zimou
a krátkým létem poprat. Dovedla si i poradit s epidemií černých neštovic, která
v té době řádila a mnoho dětí při ní přišlo
o život. Vyrobila všem sedmi dětem náhrdelník z česnekových stroužků, zavěsila
jim jej na krk a nemoc šla o dům dále.
Tak vyrůstali ve vší skromnosti nejmladší Václav, prostřední Zdeňka a nejstarší
Pavla vedle nevlastních sester Boženy
(Božky), Marie (Máry), Emilie (Milky) a
Anny.
Život v Čížkovicích se pomalu rozvíjel.
Na cestě od konce vesnice směrem ke
„Kříži“ se na počest založení první republiky vysadila akátová alej, zakládaly se
spolky – Sokol, Svaz žen, Ochotnický
spolek, muži měli svůj fotbalový klub.
Postavila se česká škola v tehdejším
Šumburku.

-INáš příběh je založen na osudu prostřední Albíniny dcery – Zdeňky. V našem
roce 1918 jí bylo jedenáct let. Ještě rok jí
bylo umožněno navštěvovat školu, ale už
od svých dvanácti let musela chodit do
zaměstnání, aby pomohla živit své sourozence a udržet matce domek.
Byla to práce „ve skle“ (na Jablonecku a
Železnobrodsku se v té době silně rozví-

jela výroba drobného
skleněného zboží) a
dvanáctileté děvčátko
muselo mnoho hodin
denně sedět shrbené
nad přebíráním korálků.
Přesto vzpomínala na
své dětství a mládí bez
nejmenší trpkosti. Byla
velice aktivní a bystrá, a
jak vyrůstala, zapojovala se do dění ve vsi.
Chodila cvičit do Sokola, byla členkou Svazu
žen. Vyrůstala do krásy,
uměla krásně zpívat, ale
hlavně hluboce milovala
svůj domov a všechny
v něm.

- II Nedaleko Železného
Brodu v Loučkách měli
také své padlé. V roce
1918 se nevrátil z vojny
zedník Josef Plašil.
Truchlili pro něho manželka Kristýna a třináctiletý syn Josef. Kristýna
chodívala do Brodu na
trh s výpěstky z malé zahrádky a tam se
poznala s Paulem Duchkem z Huti, tehdy
prosperující vesnicí pod Černou Studnicí.
Na rozdíl od „vídrholce“ Čížkovic leží Huť
v údolí, kterým protéká potok Žernovník.
Paul byl také vdovec a potřeboval hospodyni do svého malého hospodářství a tak
slovo dalo slovo a za čas se Kristýna za
něho provdala a se synem Josefem odešla
do Huti. Paul měl již dospělé děti z prvního manželství a ve skromném domku jich
určitý čas žilo více jak deset. Ale vždy tam
bylo veselo, muzicírovalo se a do skrovného prostoru se vešel i klavír, na tehdejší
dobu nezvyklý a honosný předmět. Na
klavír hrál syn Paula Otto, který pro huťský pěvecký spolek zkomponoval operetu
„Nicky“, složil několik pochodů a píseň
o domovu „Mezi lesy ve stráni“, která byla
poprvé uvedena v bavorském městě Neugablonz v roce 1956. V těch letech většina
občanů, žijících v Huti, byla německé národnosti a k té patřil i Paul a jeho děti.
Tehdy to však nehrálo žádnou roli, málokdo se pozastavoval nad smíšeným manželstvím a členové obou rodin spolu žili
ve vzájemné pohodě.
K domku patřila mačkárna skla, ve
které se Josef pod vedením Paula pomalu
zaučoval. Kristýna přebírala to, co chlapi
„udrikovali“, starala se o kuchyň, políčka
a malé hospodářství, které u většiny chalup tehdy bývalo pro případ, kdyby sklo
„nešlo“. Na políčkách ve stráni se pěstovalo zelí, brambory, ostatní pozemky se

poctivě sekaly a sušilo se seno pro kravku,
kozy a králíky. K malému hospodářství
také patřily husy, které se cachtaly v Žernovníku, protékajícím pod chalupou a
bublajícím jako ukolébavka při usínání.
Nechyběly slepice, a to vše hlídal krásný
lovecký pes Brok. V zimních měsících,
kdy nebyla práce na poli, sedávala Kristýna v mačkárně a předčítala mužským
z knih, které nosila v nůši z huťské obecní
knihovny.

- III Tak jako v Čížkovicích vyrůstala Zdeňka do krásy, vyrůstal v Huti Josef a stal se
z něho švarný jinoch, který občas zašel na
taneční zábavu do okolních vesnic. Netrvalo dlouho a Josef už několikrát týdně
pochodoval kolem jistebské kapličky směrem k Čížkovicím. A protože to byla cesta
lopotná, dlouhá a v zimě svízelná, rozhodli se, že Josef nad tím kopcem vyzraje a
přestěhuje se za Zdeňkou.
A tak se v roce 1927 (Zdeňka se musela
ve svých dvaceti letech ještě vykoupit jako
nezletilá) slavila svatba. Na svatební fotografii to oběma velmi sluší – Zdeňka má
dlouhý bílý závoj vedený z umně vytvořeného čepce, ověnčeného kolem čela
myrtovým věnečkem. Bílé šaty sahají pod
kolena, na rukou má dlouhé bílé rukavice,
na nohou bílé punčochy a krásné lodičky.
Josefovi moc sluší černý oblek, v něm bělostná košile, stejně bělostný motýlek, na
Pokračování na str. 16
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Tělocvičná jednota Sokol Alšovice
– Turistický oddíl – pořádá

v sobotu 30. dubna 2011
XXXVII. ročník dálkového
a turistického pochodu

Vyražte s námi
za kulturou!

Turistický oddíl při TJ Sokol Alšovice
si Vás dovoluje pozvat na

Krajem českých sklářů

Pátek 29. dubna – ubytování, občerstvení, výčep
Sobota 30. dubna – prezentace účastníků v sokolovně Alšovice, start 50 km
6.00 – 8.00, ostatní trasy 7.00 – 10.00
Trasy:
Pěší: 5, 10, 15, 25 a 50 km
Cyklo: 50 km (odlišná od pěší)
Startovné: 30 Kč, 5 km – dospělí 15 Kč,
děti zdarma
Stravování: Po celou dobu pochodu je
zajištěno občerstvení – kuchyně a
výčep v sokolovně Alšovice, na kontrolách drobné občerstvení, udírna
tradičně na kontrole v Návarově.
Letošní ročník obohacen o zcela novou
trasu 10 km, stávající trasa 25 km
pozměněna!
V sobotu 30. dubna po pochodu u sokolovny pálení čarodějnic, občerstvení
zajištěno!
Další informace:
Josef Pulíček mob. 723 063 442
Dana Pulíčková mob. 602 345 402 tel.
483 368 400
Laďka Havlíčková mob. 724 038 591
e-mail: pulicek@volny.cz
www.turistickyoddil-alsovice.eu

Těšíme se na Vaši účast!

Turistický oddíl
při TJ Sokol Alšovice pořádá

V SOBOTU
DNE 24. 9. 2011

TAJNÝ VÝLET
Výlet je zaměřen na horskou turistiku,
možnost individuálního výběru z více
tras dle náročnosti, kratší méně náročné a delší náročnější.
KDY?
KDE?
CENA?

11. 5. 2011
divadlo Kalich, Praha 1
Kč 900 (699 vstupné
+ 201 doprava)

Odjezd autobusu:
15.45 Jablonec nad Nisou (U Balvanu,
směr ŽB)
15.55 Horní Maršovice (aut. zast.)
16.00 Pěnčín (aut. zast.)
16.05 Alšovice (aut. zast.)
16.15 Železný Brod (býv. prod. ŽBS)
Zájemce prosíme o přihlášení a zaplacení účastnického poplatku 900 Kč
v prodejně potravin na Pěnčíně,
nejpozději do 31. 3. 2011!!!

Odjezd autobusu:
6.30 Jablonec nad Nisou (U Balvanu)
6.40 Horní Maršovice (aut. zast.)
6.45 Pěnčín (aut. zast.)
6.50 Alšovice (aut. zast.)
7.00 Železný Brod (býv. prod. ŽBS)
Doporučujeme sportovní oděv, turistickou
obuv, nordic-walkingové hole, svačinu a
nápoje na celý den.
Zájemce prosíme o přihlášení a zaplacení účastnického poplatku 300 Kč do
9. 9. 2011 v prodejně potravin na Pěnčíně. Přihlásit se je možné i na telefonu
483 397 031 nebo e-mailu:
pulicek@volny.cz

Turistický oddíl při TJ Sokol Alšovice pořádá již podruhé
v sobotu dne 12. 11. 2011 výlet do německého

Tropical islands

Pojeďte s námi na místo relaxace, odpočinku a zábavy, do ráje tropů, lagun, písečných
pláží a deštného pralesa. Tento ráj na zemi se nachází v SRN nedaleko Berlína.
Cena zájezdu: 500 Kč (doprava+pojištění =>dospělí i děti), 30 € (vstupné dospělí), 17,50 €
(děti od 4 do 14 let, do 4 let zdarma). Zájemce žádáme o přihlášení a zaplacení zálohy ve
výši Kč 500 nejpozději do 15. 10.2011 v prodejně potravin na Pěnčíně.
Další informace na tel. 602 345 402, nebo pulicek@volny.cz a v příštím zpravodaji.

Radek Hübel, 7 let
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Májová pouť ke sv. Josefovi na Krásné, 1. května 2011
v areálu kostela sv. Josefa a fary, Krásná, Pěnčín

Ke ctěné pozornosti doporučujeme!!
9.00 fara a okolí kostela:
Přivítání poutníků a slavností zahájení pouti
Prodejní expozice uměleckého skla rodiny Olivových a firmy
Kortán
Provoz výletního vláčku z Pěnčína na Krásnou a okolí
Posvěcení nové sochy Sv. Josefa, umístěné nad studánkou
léčivého pramene, Mns. Janem Juchou MS
Vernisáž výstavy Misijní díla – s doprovodným filmem,
v prostorách budovy fary
10.00 kostel sv. Josefa Mše svatá ke cti svatého Josefa, celebrant P. Jan Nepomuk
Jiřiště, vikář mladoboleslavského vikariátu a farář v Bělé pod
Bezdězem - zpívá Chrámový sbor kostela svatého Jakuba ze
Železného Brodu po vedením paní Věry Hlubůčkové.
11.15 fara a okolí –
Podle počasí: Matičky – Pohádky pro velké i malé
11.55 Kittelovo muzeum –
autorské čtení a křest překladu knihy „Doktor Kittel“
(Kitl s.r.o. – Ing. Jan Vokurka)
12.30 Taneční orchestr Rudy Müllera ze ZUŠ v Železném
Brodě zahraje k poslechu i k tanci

13.00 Pohádková cesta – pí Kerdová: Jak zachránit princeznu
14.00 kostel sv. Josefa –
Koncert Mgr. Jarmily Klokočníkové a jejích přátel
15.00 kostel sv. Josefa –
Smíšený pěvecký sbor Janáček
15.00 fara a okolí –
dle počasí – Pohádky Korduly – pí Kerdová Liberec
16.00 Májová pobožnost v kostele sv. Josefa
16.30 Huntířovský smíšený pěvecký sbor
pod vedením Mgr. Paldusové
Doprovodný program – opékání u ohýnku, hudební nástroje
vlastní
Matiční centrum – teplá i studená farní kuchyně: poutní
hrnečky na kávičku, modlitbičky, kyselo, bramboračka, a
další mlsy sladké i masové
U Hasičů – tekutý chleba a bohaté občerstvení
Krásnohledské dobroty
Kitl s.r.o. – nápoje a sirupy – Šláftruňk Meducínka, Životabudič
Kozí sýry a další dobroty z Kozí farmy Pěnčín
Doprava: 8.40 odjezd autobusu ze Železného Brodu z Malého
náměstí s obvyklými autobusovými zastávkami přes Těpeře,
Alšovice, Pěnčín
Pořadatelé: Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství
železnobrodského, o.s, Obec Pěnčín., Krásnohled o.s., Kitl
s.r.o. - Kittelovo muzeum Krásná a Výletní areál Pěnčín
Změna programu vyhrazena.
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Útržky ze staré kroniky

Chaloupky pod horami
Pokračování ze str. 13
klopě bílá stuha uvázaná do mašle. Klobouk tvrďák drží v ruce spolu s bílými
rukavicemi. Na stojanu před nevěstou leží
velká bílá svatební kytice (viz foto na předchozí straně).
Po čase v domu v Čížkovicích žily dvě
rodiny – Zdeňka s Josefem (Pleštilovi) a
bratr Zdeňky Václav se svou ženou Annou
(Jiskrovi). S nimi tam žila matka Albína.
Všechny je živilo sklo, dokud byl odbyt.
Byly však i roky, kdy konjunktura slábla a
v těch letech byl život v našem neúrodném
kraji velmi těžký. Často si lidé chodili pro
takzvané „žebračenky“ (deset korun na
osobu a na týden a jeden bochník chleba).
Přesto nenaříkali a ten skromný život si
zpestřovali. Zdeňka již byla náčelnicí Sokola, vedla malé děti ke kázni, tělesné
zdatnost, dochvilnosti a lásce k domovu.
To vše dvakrát týdně svým svěřenkyním
vštěpovala do srdce. Tehdy do cvičení
docházely i děti z Maršovic a družstvo bylo
velmi početné. Hlavní myšlenkou všech
bylo budovat svou vlastní republiku, ve
které by všichni šťastně žili. Považovali to
za své poslání a věřili, že se to podaří.
(Pokračování příště)

Dne 1. dubna 1931 byl v hostinci pana
Josefa Šourka založen “Sportovní klub“
se sídlem v Bratříkově. Přítomno bylo 36
členů a předsedou byl zvolen pan František Kopal.
17. 6. – dohodnuto, že dres si každý koupí sám, hřiště zapůjčeno za 10,- Kč od SK
Loužnice
11. 1. 1932 – Valná hromada
První mužstvo sehrálo 20 zápasů, z toho
9 vítězných. Druhé mužstvo sehrálo 13
zápasů – 5 vítězných. Schůze ukončena,
když jeden člen všem nadával a byl
vyveden.
22. dubna – hráčská schůze, na které byl
zvolen kapitánem pan Jaroslav Kulich.
Ten se však již za týden nechal zaregistrovat v klubu DVK Alšovice a odehrál za ně
zápas. Jako důvod uvedl, že ho ostatní
pomlouvali, že je na hřišti líný.
10. srpna 1932 – konstatováno, že se ani
jedno mužstvo nesešlo k zápasu.
20. února 1933 – výborová schůze projednává nepořádek mezi hráči, kteří mají
špinavé kopačky, které nosí za šňůrky
přes rameno, čímž vzniká špatný dojem
na kolemjdoucí a neukázněnost klubu.

5. března 1933 – členové klubu působí jako
pořadatelé při motoskierinku na trase
Železný Brod – Bratříkov – Alšovice –
Železný Brod.
19. června 1933 – konstatováno, že všechny mistrovské zápasy byly prohrány.
26. července 1933 – projednán dopis od
Sokola Bratříkov, který Klubu zakazuje
trénovat na jejich hřišti u sokolovny.
28. července 1933 – zjištěna defraudace
klubových peněz pokladníkem. Kapitán
mužstva si stěžuje, že ho hráči neposlouchají.
26. února 1934 – Valná hromada
Usneseno, že mistrovské zápasy budou
odřeknuty a hrány pouze zápasy přátelské.
12. února 1935 – opět odřeknuty mistrovské zápasy.
10. července 1935 – byl Sportovní klub
Bratříkov rozpuštěn.
Důvody – doposud se nepodařilo opatřit
vlastní hřiště a stálý nedostatek hráčů.
Je to jen pár útržků ze staré kroniky, které
ukazují, jak sport provozovali a chápali naši
dědečkové a pradědečkové.
Pavel Paldus

Příchod jara
Zažíváme opět zázrak přírody – je jaro,
vše se probouzí k životu a my se těšíme na
procházky voňavými lesy. Přijímáme to
jako samozřejmost a více bereme než dáváme. Nevnímáme prosby a varování
přírody, málo se zamýšlíme nad způsobem
života, jakým žijeme. Události posledních
let a dnů varují. Dovolím si jménem
přírody vyslovit prosbu:

Prosba za přírodu
Januška Smolková

Zurčení potůčku a zpěv ptačí –
jen tolik málo nám všem stačí
otevřít srdce a duše aby vzlétla
za sluncem, za láskou.
Bez hrůz a zloby světa.
Aby tak vzdala přírodě svůj hold
a malou za vše splátku.
Je to jen nepatrný žold
a půjčka na oplátku.
Má svoji duši a imunitu narušenou,
matrace a smetí jsou její rakovinou.
Bránit se nemůže – nemá zvučný hlas
a vyslyší ji málokterý z nás.
TAK PROSÍM – POMOZME JÍ –
UŽ NEJVYŠŠÍ JE ČAS!

Výřez z obrázku Aničky Hartlové, 6 let
Autory všech výtvarných dílek v tomto čísle zpravodaje jsou děti z mateřské školy.
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