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Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, obdrželi jste druhé
číslo Zpravodaje obce Pěnčín v roce 2016.
Po delším rozhodování jsme došli k závěru, že zpravodaj vyjde až po prázdninách,
aby bylo možné zveřejnit veškeré informace o akcích, které proběhly během léta.
Jestli toto rozhodnutí bylo správné, posuďte
sami.
Doufáme, že jste si v létě odpočinuli a
načerpali novou energii, kterou využijete
v nadcházejících podzimních a zimních
měsících. Dění v obci se ovšem nezastavilo ani o prázdninách. Dobíhaly rozestavěné akce a byly zahájeny nové stavby, které
budou dokončeny ještě do konce roku, a
o nich vás chceme krátce informovat.
Byla dokončena a zkolaudována přístavba mateřské školy. Již od půlky srpna jsou
nově vybudované prostory využívány
dětmi, pro které byly vybudovány. V přístavbě je třída včetně šatny a sociálního
zařízení pro dvacet šest žáků. Na obou
budovách školky byla opravena střešní
krytina. Na tuto akci jsme získali dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále o prázdninách prošla rekonstrukcí školní jídelna se šatnou, která dostala nové podlahy a obklady. V jídelně
byl vyměněn i sporák, který je nyní na
zemní plyn, a byly dokoupeny další
potřebné přístroje.
Na začátku prázdnin byla dokončena
oprava tří místních komunikací na Bratříkově, v Alšovicích a na Pěnčíně. Letos
v září dojde ještě k opravě místní komunikace v Huti – Zahájí, která je již delší dobu
v havarijním stavu. Na její opravu jsme
získali dotaci ve výši 300 000 Kč z Libereckého kraje. Na příští rok již máme vybrány
další cesty, které bychom rádi opravili.
V půlce prázdnin se také rozběhla oprava hřbitovních zdí v Alšovicích. V rámci
této akce budou kompletně opraveny zdi
na alšovském hřbitově. Zdi tvořené štípaným betonem budou dokončeny do konce
září a nahradí již skoro rozpadlé stávající.
Na tuto opravu jsme získali dotaci ze

Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 700 000 Kč.
Jak jsme vás již informovali v minulém
zpravodaji, podali jsme společně s naším
partnerem, městem Žitavou, žádost o evropskou dotaci na dokončení Kittelova
domu na Krásné. Každým dnem očekáváme, že se dozvíme výsledky a tím pádem
i to, zda jsme se žádostí uspěli. Letos stavba této kulturní památky pokračuje a
získali jsme finance z Ministerstva kultury
ve výši 700 000 Kč.
Nyní máme v plánu podat žádost
o dotaci na přístavbu základní školy. Byla

zahájena projektová příprava přístavby
školy. Tato přístavba by doplnila chybějící
výukové prostory a nahradila prostory
s nedostatečnou stávající kapacitou. Jsou
navrženy dvě nové třídy s kabinetem,
dílna pracovního vyučování, keramická
dílna a nezbytné hygienické zázemí. Součástí přístavby by byla nová vstupní hala
hlavního vchodu. Tak by se stala škola
bezbariérovou. Tím se opět zlepší úroveň
vzdělávání na naší škole, která je již i nyní
nadstandardně vybavená.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Ze zastupitelstva 21. 3., 23. 5.,
27. 6., 13. 7. a 29. 8. 2016
l ZO schvaluje celoroční hospodaření
Obce Pěnčín a závěrečný účet za rok 2015,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2015 bez výhrad.
l ZO schvaluje inventarizační zprávu
k 31. 12. 2015 o provedené dokladové a
fyzické inventarizaci obce Pěnčín.
l ZO schvaluje účetní závěrku Obce Pěnčín k 31. 12. 2015 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 8 098 818,17
Kč se převede na účet 432 – výsledek hospodaření minulých let. Účetní obce se
ukládá sdělit krajskému úřadu termín
schválení účetní závěrky.
l ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Pěnčín
k 31. 12. 2015 bez výhrad a připomínek s hospodářským výsledkem 110 097,68 Kč.
l ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Pěnčín
k 31. 12. 2015 bez výhrad a připomínek
s hospodářským výsledkem 0,- Kč.
l ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Sboru
dobrovolných hasičů Alšovice ve výši
13 500,- Kč na provoz SDH Alšovice a

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
l ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy
o dílo č. 3 ze dne 27. 4. 015 se zhotovitelem
s f. DKK Stav s.r.o., Liberec, na rozsah
prací ve výši 1 324 008,98 Kč bez DPH a
1 602 050,77 s DPH s předpokládaným
příspěvkem z Programu záchrany architektonického dědictví ve výši 700 000 Kč.
l ZO na základě doporučení hodnoticí
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „MŠ Pěnčín – výměna
střešního pláště“ uchazeče BÁČA, Polička
s.r.o., za nabídkovou cenu 1 343 576,- Kč
s DPH a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
l ZO na základě doporučení hodnoticí
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Vrata do obecních budov
PZ Jistebsko a Huť“ uchazeče Azet Group
s.r.o. za nabídkovou cenu 192 548,51 Kč
s DPH a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
l ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z MV GŘ HZS ČR z programu „Dotace pro
jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 v celkové
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výši 3,6 mil. Kč a souhlasí se spolufinancováním akce z vlastních zdrojů v závislosti na vyhlášenou maximální výši dotace
a vyhlášený maximální procentuální podíl
dotace na náklady v běžném roce.
l ZO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Pěnčín a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice na
vodní dílo „Pěnčín – Krásná – vodovod
pro p.p.č. 423/1 k.ú. Jistebsko pro 9 RD za
roční nájemné 1,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Pěnčín a
SVS a.s. Teplice na služebné pozemky ppč.
379/1, 765/1 a 806 k.ú. Jistebsko, stavba
„Pěnčín – Krásná – prodloužení vodovodního řadu JN 024 015“ za jednorázovou
částku 1 000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Pěnčín a
SVS a.s. Teplice na služebné pozemky ppč.
365/22 a 423/16 k.ú. Jistebsko, stavba
„Pěnčín - Krásná, vodovod pro ppč. 423/
16 v k.ú. Jistebsko“ č. stavby JN 024 014 za
jednorázovou částku 1 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi panem Josefem
Kuřátkem, Obcí Pěnčín a SVS a.s. Teplice
na služebné pozemky ppč. 423/1 a 423/19
k.ú. Jistebsko, stavba „Pěnčín - Krásná,
vodovod pro ppč. 423/16 v k.ú. Jistebsko“
č. stavby JN 024 014“ a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje záměr přijetí daru 1⁄2 podílu pozemkové parcely č. 2137/1 v k.ú.
Alšovice.
l ZO schvaluje umístění komunikace a
chodníku na ppč. 746/1, části ppč. 749/2,
746/2, 746/4, 746/3, vše v k.ú. Huť, které
souvisí s plánovaným projektem na
ppč.749/2 k.ú. Huť.
l ZO nesouhlasí s financováním zatrubnění a kanálové vpusti příkopu na ppč. 739
k.ú. Huť od hranice pozemku 797/3 k.ú.
Huť po stávající připojení pozemku 739 na
místní komunikaci.
l ZO souhlasí s prodloužením stávajícího
příkopu na ppč.739 k.ú. Huť a svedením
koryta vodoteče podél ZŠ Pěnčín na ppč.
797/3 k.ú. Huť do 30. 6. 2016.
l ZO schvaluje uzavření MŠ Pěnčín na
dobu sedmi týdnů od 1. 7. 2016 z důvodu
rekonstrukce kuchyně.
l ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se vydává požární řád
obce Pěnčín.
l ZO schvaluje Dodatek smlouvy o dílo č.
4 k smlouvě uzavřené dne 27. 4. 2016 mezi
DKK Stav s.r.o. a obcí Pěnčín na výstavbu
vodovodní přípojky se šachtou u Kittelova
domu v Krásné za cenu 227 840,05 Kč

s DPH a pověřuje starostku k podpisu
dodatku smlouvy.
l ZO souhlasí s uvolněním finančních
prostředků ve výši 227 840,05 Kč a ukládá
účetní připravit rozpočtovou změnu.
l ZO na základě doporučení hodnoticí
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Nábytek do přístavby
MŠ Pěnčín“ uchazeče MAKRA DIDAKTA
s.r.o. za nabídkovou cenu 243 764,- Kč
s DPH a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
l ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4002483/
VB04 Pěnčín (ppč.707/2) – vedení AES a
příp. NN na ppč. 709/2 k.ú. Huť za jednorázovou náhradu 1 700,- Kč a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu na
části ppč. 407/1 v k. ú Jistebsko mezi Římskokatolickou farností Krásná a Obcí
Pěnčín na dobu neurčitou za jednorázovou
úhradu 100,- Kč na umístění vsakovací
jámy pro dešťovou a přečištěnou splaškovou vodu pro objekt Fary Krásná a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu“ na rozšíření veřejného
osvětlení ke hřbitovu Alšovice mezi Obcí
Pěnčín a Josefem Pulíčkem na ppč. 915/1
k.ú. Alšovice bezúplatně a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu“ na rozšíření veřejného
osvětlení ke hřbitovu Alšovice mezi Obcí
Pěnčín a f. Diana Forrest s.r.o. na ppč.
916/1 k.ú. Alšovice bezúplatně a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu“ na rozšíření veřejného
osvětlení ke hřbitovu Alšovice mezi Obcí
Pěnčín a Jitkou Hynkovou na ppč. 921/2
k.ú. Alšovice bezúplatně a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
l ZO schvaluje záměr přijetí daru poloviny podílu pozemkové parcely č. 2137/2 a
č. 862 v k.ú. Alšovice.
l ZO bere na vědomí informaci o záměru
směny pozemků ppč. 757/3 k.ú. Jistebsko
za ppč. 327/9.
l ZO schvaluje prodloužení Smlouvy o
nájmu nemovitostí mezi obcí Pěnčín a
panem Martinem Krupkou s dvou měsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou od
1. 6. 2016 do 1. 6. 2017 na tyto nemovitosti
a pozemky: budova č. p. 119 na stpč. 274,
budova č. p. 135 na stpč. 344, budova č. p.
136 na st.p.č. 345, ostatní objekt na stpč.

273 a pozemkové parcely ppč. 426/14,
445/6, 445/8, 445/9, vše k.ú. Bratříkov.
l ZO schvaluje záměr prodeje nebo pronájmu nemovitostí a pozemků: budova č.
p. 119 na stpč. 274, budova č. p. 135 na stpč.
344, budova č. p. 136 na st.p.č. 345, ostatní
objekt na stpč. 273 a pozemkové parcely
ppč. 426/14, 445/6, 445/8, 445/9, vše k.ú.
Bratříkov.
l ZO bere na vědomí záměr vypracování
studie na přístavbu ZŠ polytechnického
vzdělávání a školní družiny ZŠ Pěnčín.
l ZO schvaluje vypracování stavební
dokumentace na sociální zařízení pro
obecní objekt chaty na Dolní Černé
Studnici.
l ZO bere na vědomí informaci starostky
o stavbě prodloužení vodovodu v Huti,
která je v současné době ve fázi zahájení
územního řízení. Po vydání rozhodnutí
bude objednán projekt pro stavební
povolení.
l ZO schvaluje práce podle hodnocení
perspektivy a provozní bezpečnosti skupiny stromů u Kitelova domu, vypracované Ing. Miloslavem Wachem.
l ZO bere na vědomí informaci o kácení
a pěstební činnosti v obecních lesích.
l ZO schvaluje těžbu lesa na ppč. 681 k.ú.
Huť a prodej dřeva na pilu.
l ZO souhlasí s umístěním sídla FC Pěnčín
na adrese budovy Obecního úřadu Pěnčín
čp. 57, 468 21 Bratříkov.
l ZO schvaluje záměr daru st. pč. 12, ppč.
13, 14, 45/3, 45/4, 55/1, 55/3, 55/4, 55/5,
55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 59/
2, 59/3, 59/4, 60/1, 60/3, 61/1, 62/2,
921/1, 45/1, 62/3 a 760, vše v k.ú. Huť, za
účelem výstavby „Hřiště pro požární
sport“.
l ZO rozhodlo o poskytnutí dotace Radku
Hujerovi ve výši 3 000,- Kč na pořádání
hudebního festivalu MONSTER ROCK a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
l ZO rozhodlo o poskytnutí dotace SDH
Jistebsko ve výši 5 000,- Kč na činnost
spolku „Oslavy 130 let od založení SDH
Jistebsko“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
l ZO rozhodlo o poskytnutí dotace paní
Simoně Tomíškové ve výši 2 000,- Kč na
pořádání dětského dne a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
l ZO na základě doporučení hodnoticí
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Oprava hřbitovních zdí
v Alšovicích“ uchazeče DKK Stav s.r.o. za
nabídkovou cenu 2 272 974,- Kč s DPH a
pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
l ZO přijímá dotaci ve výši 700 000,- Kč
z Ministerstva zemědělství se SZIF z dotačního programu 16. Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova a souhlasí se
Dokončení na str. 3
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spolufinancováním akce do výše celkových
nákladů.
l ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.
2/2016.
l ZO bere na vědomí informace starostky
o realizovaných a plánovaných investičních akcích:
Přístavba ZŠ Pěnčín
Odkanalizování obce Pěnčín
Oprava objektu Bratříkov čp. 100
Oprava objektu Huť čp. 169
Multifunkční hřiště Pěnčín
Výstavba chodníků na Pěnčíně
Výstavba chodníků
na Dolní Černé Studnici
Rekonstrukce návsi v Huti.
l ZO bere na vědomí zahájení prací na
studii a projektu odkanalizování celé obce
Pěnčín. Dodavatel projektu bude vybrán
v rámci výběrového řízení.
l ZO bere na vědomí přípravu akce oprava objektu Bratříkov 100, zateplení, výměna oken, oprava střechy, plynové topení
pro případné podání žádosti na vhodnou
dotaci.
l ZO bere na vědomí přípravu akce oprava objektu Huť 169, zateplení, výměna
oken, oprava střechy, plynové topení pro
případné podání žádosti na vhodnou
dotaci.
l ZO Pěnčín schvaluje uzavření nájemní
smlouvy mezi obcí Pěnčín a SVS a.s. na
vodovodní dílo „Pěnčín, Stanovsko – vodovodní řady“ za roční nájem 1,- Kč bez
DPH a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
l ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Pěnčín, jako obdarovanou, a
paní Petrou Karlovou, jako darující, na 1⁄2
ppč. 2137/1 Alšovice, 1⁄2 ppč. 2137/2 a 1⁄2
ppč. 862 k.ú. Alšovice.
l ZO schvaluje záměr úplatného převodu
ppč. 768/8 k.ú. Alšovice od Státního
pozemkového úřadu na obec Pěnčín.
l ZO schvaluje podání žádosti o úplatný
převod ppč. 768/8 k.ú. Alšovice na Státní
pozemkový úřad.
l ZO schvaluje záměr pronájmu ppč.
407/5 k.ú.Jistebsko.
l ZO neschvaluje prodej ppč. 535/1 k.ú.
Jistebsko .
l ZO bere na vědomí žádost o pronájem
nemovitostí a pozemků: budova č. p. 119
na stpč. 274, budova č. p. 135 na stpč. 344,
budova č. p. 136 na st.p.č. 345, ostatní
objekt na stpč. 273 a pozemkové parcely
ppč. 426/14, 445/6, 445/8, 445/9, vše k.ú.
Bratříkov, panu Jindřichu Hlavatému.
l ZO bere na vědomí informaci o přípravě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016,
o stanovení kratší doby nočního klidu.
l ZO Pěnčín schvaluje pětičlenný osadní
výbor Dolní Černá Studnice ve složení:
Petr Kyselý, Simona Tomíšková, Ing.

Ondřej Kolek, Radka Rambousková a Jiří
Mareš a volí na základě § 84, odst. 2, písm.
l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění předsedu osadního výboru Dolní Černá Studnice Petra Kyselého.
l ZO bere na vědomí informace starostky
o přístavbě MŠ a její kolaudaci.
l ZO schvaluje vícepráce na akci „Rozšíření kapacity mateřské školy Pěnčín“ ve
výši 210 020 Kč po odečtení rezervy a
méněprací.
l ZO schvaluje výběr dodavatele DEVA
F-M. s.r.o. na dodávku hasičské výstroje
za cenu 170 281,- Kč s DPH.
l ZO bere na vědomí připomínky pana
Pavla Šourka k záměru daru pozemků za
účelem výstavby „Hřiště pro požární
sport“.
l ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů (prodejny potravin) v budově Huť čp. 169.
l ZO schvaluje záměr prodeje stavby
„Pěnčín-Krásná – vodovod do lokality
p.p.č. 378/6 pro 3 RD“ se zájmem prodeje
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
za cenu 56 425,- Kč.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu
nebytových prostor (prodejny potravin)
v budově Huť čp. 169 mezi obcí Pěnčín a
Josefem Špidlenem od 1. 9. 2016 za roční
nájemné 15 000 Kč na dobu neurčitou a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu
části pozemku ppč. 407/5, k.ú. Jistebsko,
mezi obcí Pěnčín a manželi Michaelem a
Janou Evans za roční nájemné ve výši 2 000
Kč na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2026 a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
l ZO souhlasí s darováním pozemků stpč.
12, ppč. 13, 14, 45/3, 45/4, 55/1, 55/3,
55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10,
55/11, 59/2, 59/3, 59/4, 60/1, 60/3, 61/1,
62/2, 921/1, 45/1, 62/3 a 760, vše v k.ú.
Huť, za účelem výstavby „Hřiště pro požární sport“ SDH Huť. Darovací smlouva
bude schválena až po oddělení některých
částí pozemků užívaných jako přístupové
cesty s podmínkou, že obdarovaný na
převáděných nemovitostech do pěti let od
podpisu smlouvy zahájí stavbu „Hřiště
pro požární sport“, v opačném případě je
převede za stejných podmínek zpět na
obec. Do doby realizace budou pozemky
bezplatně užívat organizace z obce Pěnčín.
l ZO bere na vědomí informaci o
odkoupení pozemků 321/7 a 321/8, k.ú.
Jistebsko.
l ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-4014429/VB/04.
Číslo a název stavby: IV-12-4014429 JN,
Pěnčín, p.č.749/2, Kitl s.r.o. – k NN za
jednorázovou úplatu 1 000,- Kč a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.

l ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-4013352/003 JN, Pěnčín, Huť, ppč.
739, p. Císler – kNN H2A4 za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
l ZO bere na vědomí informace o dlužnících z obecních bytů a schvaluje podání
návrhů na exekuce: Věra Joklová, Naděžda Šilhánová, Naděžda Hübelová, Emil
Hujer a Věra Růžičková.
l ZO na základě doporučení hodoticí
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Oprava části místní komunikace v Huti - Zahájí“ uchazeče KZS
s.r.o. za nabídkovou cenu 706 629,- Kč
s DPH a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
l ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období let 20172019.
l ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě ze dne 7. 10. 2013 o zajištění zimní údržby místních komunikací a prostranství v obci Pěnčín mezi KZS s.r.o. Jistebsko
23 a obcí Pěnčín pro období 2016/2017 a
pověřuje starostku k podpisu dodatku.
l ZO bere na vědomí informaci o dokončené přístavbě MŠ Pěnčín.
l ZO souhlasí s převedením částky
120 000 Kč z rezervního fondu MŠ Pěnčín
do investičního na úhradu nového
vybavení do kuchyně.
l ZO Pěnčín bere na vědomí informaci
o plánované přístavbě ZŠ Pěnčín nazvané
„Rozvoj polytechnického vzdělávání a
kreativní mimoškolní zájmová činnost
v ZŠ Pěnčín, okr. Jablonec n. N.“ a navrhuje
postup v souladu se směrnicí 1/2016.
l ZO schvaluje návrhy oprav místních
komunikací v roce 2017:
- MK na ppč. 2266/2, 2213/2 a 2381, k.ú.
Alšovice,
- MK na ppč. 866/2 k.ú. Huť, 2112/1 a
2113, k.ú Alšovice, 789 k.ú. Jistebsko, a
ukládá místostarostovi zajistit dokumentaci.
l ZO schvaluje podání žádosti o zařazení
akce obnovy nemovité kulturní památky
Kittelův dům Krásná do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2017
na práce: Kanalizace splašková, ČOV,
stavební úpravy objektu – dokončení,
zdravotní instalace vnitřní, elektroinstalace (bez hromosvodu) a truhlářské výrobky
v celkové výši 1 834 594, 67 Kč dle položkových rozpočtů.
l ZO bere na vědomí veřejnoprávní
kontrolu v ZŠ Pěnčín a v MŠ Pěnčín,
nebyly shledány významné nedostatky a
navržená opatření budou řešena.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček , místostarosta
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Vítání občánků květen a červen 2016

V květnu a červnu proběhla dvakrát slavnost s našimi malými občánky. V květnu jsme přivítali Elišku Mikulovou - Huť 153,
Magdalenu Halamovou – Alšovice 178, Jana Macko – Bratříkov 129, Michala Hujera – Alšovice 223, Víta Navrátila – Krásná 30,
Jonáše Ullmanna – Huť 94 a Petra Beiera – Bratříkov 96.

V červnu jsme přivítali Stanislava Smutného – Pěnčín 51, Jakuba Kužela
– Jistebsko 122, Elišku Sodomkovou – Alšovice 85, Kateřinu Kuželovou
– Jistebsko 122, Jeronýma Kubíčka – Alšovice 47, Miroslava Langa –
Pěnčín 12, Tomáše Trnku – Pěnčín 37 a Adrianu Trnkovou – Pěnčín
10. Velké poděkování patří paní ředitelce Haně Hornové s dětmi z naší
MŠ, které nám tyto chvíle zpestřily svým vystoupením.
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ZŠ Pěnčín

Olympijský víceboj

1. září jsme zahájili nový školní rok. Tentokrát jsme do první třídy přivítali dvacet dětí. Slavnosti přivítání se účastnila celá škola. Paní učitelka přivítala prvňáčky před školou, zde se jich
ujali deváťáci, společně vypustili „balonky štěstí“ a pak prvňáčky odvedli do třídy, kde je přivítali zástupci obce, paní starostka Vladimíra Paldusová a místostarosta Mgr. Ivan Matějček.

Úspěchy našich malých fotografů

Již jedenáctý rok funguje na naší škole
fotografický kroužek. Tento rok byl opět
velmi úspěšný. Fotografie Radka Votočka
dostaly řadu diplomů a ocenění a byly
vystaveny na řadě fotografických výstav
po celé České republice. K jeho největším
úspěchům patří: Praha – Fotoakademie 1. místo na téma „Černá a bílá“, Praha –
Fotograf roku – 5. místo v celkovém
pořadí mezi juniory do 20 let, Praha –
Photobase – Absolutní vítěz za nejvíce
oceněných fotografii, Havlíčkův Brod –
Brody v Brodě – 3. místo na téma „Krásy
města“, Jablonec nad Nisou – 1. místo na
téma „S foťákem na cestách“ (na snímku).
Na celorepublikové fotografické soutěži

Photobase získala Kateřina Pilařová za
fotografii „Málo stačí k radosti“ v kategorii Portrét 3. místo. V soutěži „Domácí
mazlíčci“ v Kladně obsadila 2. místo Kateřina Pilařová a 3. místo Kateřina Šťastná.
Čestné uznání dostala Kateřina Nagyová,
zvláštní ocenění za sadu tří fotografií dostal Radek Votoček. Krásný zážitek máme
z focení při natáčení amatérského divadla
v Liberci „Natoč si svůj vlastní film“. Fotili
jsme také 18. listopadu „Noc divadel“,
generálku ochotnického STUDIA HAMLET v Železném Brodě. Věřím, že i tento
školní rok budeme slavit další úspěchy a
že nám fotografování opět přinese hodně
radosti.
Mgr. Miluška Halamová

Olympijský víceboj řadím mezi projekty,
které rozhodně patří mezi potřebné. V první řadě je tento celoroční projekt velice
dobře sponzorován a má partnery zvučných jmen, v současné době je hlavním
partnerem Sazka. Pro aktivní školy je připraveno mnoho cen a dárků a pro tu nejšťastnější pak 500 000 Kč na sportovní vybavení školy. To není jediná kladná stránka
OV. Děti mají možnost zpětné vazby díky
sportovnímu vysvědčení a také mohou
sledovat vývoj svých výkonů. Neméně
důležitou roli hraje porovnání s ostatními
zúčastněnými školami. Na sportovním
vysvědčení může vidět, kolik děti stejného
věku a pohlaví mělo lepší výkon.
Testuje se osm schopností: výbušnost,
ohebnost, aerobní vytrvalost, silová vytrvalost, rychlost, rovnováha, hbitost a síla.
Každou z těchto schopností testuje sportovní disciplína. A tady se dostávám snad
k jedinému vážnému nedostatku OV. Není
objektivní stanovit úroveň schopnosti
pouze na základě jedné disciplíny, jelikož
existuje mnoho druhů například silové
vytrvalosti. Dítě s vyvinutým břišním
svalstvem udělá velké množství leh sedů,
ale přítahů na hrazdě udělá málo díky
ochablému svalstvu paží a zad.
Na sportovním vysvědčení se také dítě
může dozvědět svůj dominantní pohybový typ, protože rozhodně ne všechny děti
jsou stejné. Každé má své silné a slabé
stránky – OV jim je odhalí a sportovní
odborníci jim doporučí sporty, ve kterých
by vynikaly. Pro učitele je zase velmi důležité třídní srovnání a stanovení celkového třídního pohybového typu. Zároveň má
v ruce jednoduché a srozumitelné výsledky všech dětí, které může archivovat a
přitom nezaberou vůbec žádné místo.
Další obrovskou motivací jsou „školní
hlídky“. Mezi garanty OV patří mnoho
předních českých sportovců, kteří objíždějí nejaktivnější školy v republice. Mnoho
z těchto sportovců se pyšní tituly mistrů
světa a olympijských vítězů a setkání
s nimi by bylo pro děti obrovským zážitkem. Zkrátka OV má rozhodně víc pozitiv
než negativ a jeho přínos pro školu je nesporný. Pokud bude možnost, určitě se
budeme účastnit každý rok.
Mgr. Pavel Hadač

Rybu nakreslil Honzík Bejr, 5 let

Pěnčínský zpravodaj / 5

ZŠ Pěnčín

Náš pobyt v Olympijském parku Rio Lipno 2016
l Naše škola vyhrála za účast v Olympijském víceboji pobyt v Olympijském
parku Rio–Lipno. Získali jsme pětidenní
pobyt ve stanovém městečku na Lipně pro
skupinu dvaceti žáků s doprovodem dvou
dospělých v termínu konání olympijských
her 15. – 19. srpna 2016. Poukaz na pobyt
v Olympijském parku škola poskytla lyžařskému oddílu TJ Sokol Skuhrov, jehož
činnosti se účastní většina žáků naší školy.
Ti si pobytu na Lipně nesmírně užili.
Mgr. Miluška Halamová
l Na olympijském táboře na Olšině se
mi velmi líbilo hlavně proto, že jsme si
mohli zkusit hodně sportů, zkoušeli jsme
si vodní sporty i míčové hry a mnoho jiných sportů. Potkali jsme dokonce i nějaké
olympijské sportovce, třeba Jiřího Prskavce
(horní foto) a také Jarmilu Kratochvílovou

(spodní snímek). Viděli jsme i ostatní
sportovce, kteří přijeli přímo do Lipna
z Ria De Janeira. Když jsme přijeli do tábora, plnili jsme různé úkoly, jako třeba
lanovou dráhu, skok do dálky, vybíjenou
a rafty na klidné vodě. Taky jsme si vyráběli vlastní „vlajku“. Bylo tam napsané
„Dětský olympijský tábor Olšina, základní škola Pěnčín“. My jsme si tam mohli
něco dopsat nebo dokreslit. Nakreslili jsme
tam panáčka v olympijských barvách a
podepsali jsme se tam.
Další den jsme byli v základním parku
v Lipně, kde jsme si zkusili basketbal. Poté
jsme šli k vodě, kde jsme si s bývalým
olympionikem Václavem Chalupou zkusili jet v lodi. Ukázal nám, jak dokáže loď
rychle jet, a poté jsme si to zkoušeli. Pak
jsme šli ještě na kanoe a paddleboardy.

Také jsme si zkusili rugby, baseball,
plážový fotbal, atletiku (skok do dálky,
skok do výšky, hod oštěpem, vrh koulí,
běh na 60 metrů), jet v raftu na divoké
vodě, box, karate, šachy, kulečník a florbal.
Skákali jsme z věže vysoké šest metrů do
vzduchové duchny.
Při uvítání Jiřího Prskavce jsme vytvořili špalír se zvednutými pádly, poté si Jiří
Prskavec dal závody s Vítem Přindišem a
vyhrál Jiří. Dali si závody, za jak dlouho
udělají pět eskymáků. Vít měl dva pokusy,
protože poprvé vypadl z bazénu, a Jiří
také, protože poprvé se málem utopil. Pak
se usušil a podepsal se nám a my jsme se
s ním vyfotili.
Když jsme potkali Jarmilu Kratochvílovou, tak nám vyprávěla o svém sportování, podepsala se nám a pak jsme všichni
koukali, jestli někdo nepředeběhne její
rekord. Poté se pár dětí dalo dohromady
a udělalo štafetu na 800 metrů.
První den na Olšině jsme měli seznamovací diskotéku, jedna z vedoucích nás
naučila sambu. Také jsme jako škola Pěnčín mohli být natáčeni u ohně, protože
nikdo z jiných škol neuměl hrát na kytaru
a nebo ji tam neměl. Poslední den jsme
měli karneval jako v Riu De Janeiru, zatančili jsme si ještě jednou sambu a někdo
dělal pro televizi rozhovor, skoro všichni
jsme měli masku. Nejvíc se mi líbily rafty
na divoké vodě, rugby, baseball, paddleboardy a box.
Denisa Nikodýmová
l Středa: V půl osmé byl budíček, probudili jsme se do krásného slunečného
dne. V osm hodin jsme šli na snídani.
K svačině jsme dostali jablko s müsli tyčinkou a vodu z Makra a ještě obědový
box. V devět hodin jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl do Loučovic na
rafty. Nejdříve jsme šli pro neoprény.
Když jsme se převlékli, dostali jsme vestu,
pádlo a helmu. Šli jsme k výpusti, kde jsme
se školili, kdybychom vypadli z lodi. Tomš
byl pokusnej králík. Potom jsme šli s vedoucí lodi do raftu. První jízda byla testovací, druhou jízdu jsme se naučili povel
tequilla, který znamená ponořit hlavu do
vody. Druhá jízda byla zábavnější. Třetí
jízda byla nejzábavnější a jeli jsme těžší
cestu. Když jsme se svlékli, tak jsme
s mladšími dvanácti let hráli jiné hry a pak
dělali eskymáka. Poté jsme přejeli do
Frymburku, kde jsme si vyzkoušeli atletiku - vrh koulí, hod oštěpem, překážkový
běh, skok do dálky, skok do výšky, sprint
na 60 m. Potom jsme se šli vykoupat a
v půl čtvrté přijela Jarmila Kratochvílová.
Třicet dva dětí se pokoušelo zaběhnout ve
dvou týmech po šestnácti nový rekord na
800 m za 1:52:28, ale nepovedlo se. Pak
jsme jeli zpátky do tábora.
Tomáš Preissler
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MŠ Pěnčín

První výlet v novém školním roce
Ve čtvrtek 8. září pro nás přichystala naše paní ředitelka překvapení: „Děti - jedeme na výlet mašinkou“. Na dětském hřišti na
Krásné jsme měli malou přestávku, pohráli jsme si a hurá zpátky do školky. Mašinka nás krásně vezla až ke hřbitovu v Huti, kde
jí motor vypověděl službu a my museli dojít na oběd pěšky. Pro děti to byl krásný zážitek, i nové plačící děti neukáply slzičku.
Děkujeme firmě FIPOBEX, že nám výlet umožnila.
Učitelky MŠ.
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Osadní výbor na Dolní Černé Studnici

Vážení občané, v posledních měsících se v naší obci udála spousta změn. Nechali jsme se inspirovat občany obce Huť a založili si
osadní výbor. Doufáme, že nám tento krok pomůže lépe prosazovat
zájmy naší malé obce. Členy osadního výboru jsou: Petr Kyselý předseda, Simona Tomíšková, Radka Rambousková, Ing. Ondřej
Kolek a Jiří Mareš.
Podařilo se získat prostředky z obecního rozpočtu na opravu
chaty a výměnu brány na hřišti. A tak máme nová plastová okna,
která nám vyměnila firma pana Pavlíčka, novou bránu pak zrealizoval Tomáš Kyselý. A také nové dřevěné obložení chaty, na které
jsme dostali materiál od obce a svépomocí si chatu obložili, natřeli
a uklidili. Ještě nás nějaké další úpravy čekají, o jejich realizaci vás
budeme informovat v dalším zpravodaji.
Také jsme v tomto roce uspořádali několik akcí a moc bychom si
přáli, aby tento trend, kdy se občané scházejí, i nadále pokračoval.
A tímto vyzýváme občany Dolní Černé Studnice, aby i oni přispěli
se svojí troškou do mlýna. Pokud budete mít nějaké nové nápady
na uspořádání nějakých dalších činností nebo akcí, které by šly na
hřišti pořádat, dejte nám vědět a my se je pokusíme uskutečnit.
Protože vím, že tu máme velmi šikovné a zručné ženy, mám návrh,
abychom se domluvili a uspořádali nějaké tematické dílničky pro
děti a ženy.
Shrnutí akcí, které již proběhly:
l Pálení čarodějnic
l Přijďte si jen tak opéct buřtíka
l Dětský den
l Velká brigáda (velké poděkování patří všem zúčastněným)
l Rozloučení s létem
l Pravidelné pondělní cvičení pilates pod vedením
paní Evy Kozderkové (tímto jí mnohokrát děkujeme)
Velmi nás těší, že máme na každé akci hojnou účast a spokojené
občany Dolní Černé Studnice.
Radka Rambousková a Simona Tomíšková

Foto nahoře: Občané Dolní Černé Studnice na brigádě
při opravě chaty, dole: Den dětí na Dolní Černé Studnici.
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FC Pěnčín – informace o nové sezóně 2016/17
Vážení sportovní příznivci, s podzimem
se opět rozbíhají fotbalové soutěže od 1.
ligy až po okresní přebory, a ani Pěnčín
není výjimkou. Tuto sezónu budeme již
tradičně hrát libereckou I. B třídu. Je to již
počtvrté za sebou, když jsme v předešlých
třech ročnících dokázali soutěž dvakrát
vyhrát, přičemž jsme dvakrát odmítli postup do vyšší soutěže. V loňském roce jsme
smolně skončili druzí, pouhé dva body za
vítězným týmem Velkých Hamrů.
V nadcházející sezóně budeme opět
usilovat o vítězství v soutěži a případný
postup. V této soutěži došlo k zajímavé
reorganizaci hracího systému. Každá ze
dvou skupin I. B třídy (východ/západ)
byla zredukována ze čtrnácti na dvanáct
týmů, které spolu odehrají základní soutěž,
a následně dojde k nadstavbě. Spojí se
prvních šest týmů z každé skupiny a budou hrát o dvě postupová místa do vyšší
soutěže a naopak týmy na šestém až dvanáctém místě tabulky budou hrát o sestup.
To je určitě velkým oživením pro diváka,
ale postup do vyšší soutěže se stává daleko
těžším než v předchozích ročnících.
V letošní sezóně do fotbalových bojů
vstoupíme s těmito družstvy:
1. Minikopaná hráči ročník 2008 a
mladší – trenérem družstva je Pavel
Kurfiřt, vedoucím J. Strnad.
Soutěž se hraje turnajovým způsobem
na malých hřištích po celém okrese Jablonec n. N. Těchto turnajů se budeme pravidelně zúčastňovat víkend co víkend. Zároveň družstvo funguje jako fotbalová
školička pro žáčky ročníku 2011 (výjimečně 2012) a starší. Kdo máte zájem, přijďte
se podívat na trénink a svoji ratolest přihlásit. Tréninky jsou úterý/čtvrtek, obvykle
od 16 hodin.
2. Okresní přebor mladší žáci, hráči
ročník 2004 – 05, trenérem je Eduard
Brečko, vedoucím M. Mrkvička.
Soutěž se hraje systémem podzim/jaro,
jsou to hráči, kteří prošli přípravkou a jsou
velmi šikovní. Těšíme se na jejich výkony,
v této kategorii hrají všichni hráči s opravdovým nefalšovaným zápalem a je radost
sledovat jejich vývoj. Domácí utkání budou
hrát v sobotu od 10 hodin, soutěž jsme
začali doma 10. 9. 2016 s Harrachovem (po
uzávěrce zpravodaje). Určitě se přijďte na
tyto žáky podívat a povzbudit je. Vesměs
jsou to všichni kluci z Pěnčína, kteří navštěvují místní školu a zaslouží si naši a
vaši pozornost.
3. Muži - soutěž I. B třída, východ Libereckého kraje - trenérem mužstva je
Stanislav Karela, vedoucím L. Votoček.
Domácí utkání budou hraná vždy v sobotu od 17 hodin. Mužstvo je pro tuto sezónu o poznání silnější než to loňské. Je
posíleno o dva navrátilce, a to P. Heinricha
ze Mšena a P. Baláska, u kterého ještě

vyřizujeme administrativní náležitosti,
které mu asi nedovolí nastoupit v prvních
dvou kolech. Na přestup z Dobrovic jsme
získali útočníka Honzu Mrklase, který už
u nás v minulosti působil. Dále jsme dotáhli přestup mladíka P. Ference, jenž
může nastupovat jak v záloze, tak v útoku
a ještě jednáme o jednom až dvou hráčích.
Ze stávajícího kádru prakticky nikdo neodešel, jen nevíme, jak to bude s V. Nemyrovským, který se dočasně vrátil na Ukrajinu. Cíl mužstva je jasný, tak jak jsem již
psal na začátku, pokusíme se soutěž vyhrát a jakékoliv umístění od čtvrtého
místa dolů by bylo zklamáním a určitě
bychom řešili, proč se tak stalo, a trenérské
místo by se otřáslo.
U všech sportovních a zájmových sdružení dochází z nařízení vlády ke změně
vyžadující zapsání těchto organizací do
spolkového rejstříku. Určitě už tím prochází hasiči, sokolové atd., tedy i my jsme
museli k této změně přistoupit, a to i z důvodu, že v případě nezapsání do tohoto
rejstříku bychom nemohli čerpat žádné
dotace a případně přijímat sponzorské
dary. Prošli jsme tedy tímto byrokratickým
procesem a v této době už bychom měli
být řádně zapsáni. Tento úkon si mimo
jiné vyžádal i uspořádání valné hromady
a volení nových statutárních zástupců
klubu, z čehož vzešel nový výkonný výbor. Předsedou se stal Libor Votoček,
místopředsedou Jaroslav Strnad, hospodář
je Ivan Matějček a členové jsou L. Mastník
a M. Lang. Tímto došlo k zániku předsednictví Jardy Votočka, kterému tímto děkujeme za dlouhodobé předsedování. Jarda

byl jmenován doživotním čestným předsedou oddílu a na oddíl má dále svůj
osobitý vliv. Roky však nezastavíme a tak
i v roli správce hřiště Jardovi začíná pomáhat Luděk Mastník a věříme, že bude
hřiště opečovávat se stejnou pečlivostí jako
Jarda.
Přijďte nás podpořit na naše utkání, to
je jediné, co nám na Pěnčíně schází: větší
účast vás diváků a fanoušků. Máme zato,
že jsme takový malý rodinný klub a rádi
bychom naši rodinu rozšířili o vás, fanoušky. Rádi bychom mezi námi přivítali i zájemce o práci v oddíle, ať již funkcionářskou, nebo práci s dětmi. Určitě víte, na
koho se obrátit. Možná máme rezervy v
malé propagaci v obci, což se budeme
snažit napravit. Možná se pokusíme obohatit fotbalová utkání nějakými soutěžemi
či slosovatelnými cenami.
Závěrem vás zvu na návštěvu našich
webových stránek www.fcpencin.cz, kde
se po každém víkendu dozvíte výsledky
našich družstev, různé zajímavosti z mužstva a podobně.
Děkuji tímto všem sponzorům a obecnímu úřadu za finanční podporu v naší
činnosti. Bez jejich podpory bychom nemohli vyvíjet činnost na stávající úrovni.
Byli bychom rádi, kdyby nás podpořili
další sponzoři z naší obce, ať již finančně
či materiálně. Vše jsme schopni smluvně
uzavřít a propagovat vaši firmu v rámci
naší činnosti. Ukažte i naším prostřednictvím, že se vám daří a my se pokusíme i
mimo sportovní činnost pomoci vašim
podnikatelským aktivitám.
J. Strnad, místopředseda oddílu

Sokol Skuhrov – lyžařský oddíl v 23. sezoně
Již od roku 1993 poskytuje běžecký lyžařský oddíl sportovní vyžití v oblasti
Pěnčínska. Tradičně spolupracuje se základní školou. Nejmladší běžkařští adepti
pod vedením zkušeného trenéra Pepy
Večerníka zde mají své tréninkové zázemí.
Ostatní členové lyžařského oddílu mají své
zázemí v sokolovně Skuhrov. Využívají
tamního zařízení a okolních prostor.
Vrcholem tréninkového úsilí je účast na
závodech. Mladší žactvo v závodech pořádaných krajským lyžařským svazem Pohár Libereckého kraje. Starší žactvo a
dorost se účastní Českého poháru a mistrovství České republiky. Příprava na vrcholné vystoupení v sezoně je dána pestrou všestrannou sportovní průpravou v
průběhu celého přípravného období. Naši
mladí sportovci se tak v průběhu roku
seznámí a prakticky projdou různými
druhy sportu. Po skončení závodního
období v rámci regenerace se zdokonalují
v plaveckých dovednostech v jabloneckém
bazénu. A pak následuje celá řada sportů:
turistika, cykloturistika, gymnastika,

kanoistika, atletika, jízda na kolečkových
bruslích, celá řada míčových her, odpalovaná, obratnostní hry, základy orientačního sportu a samozřejmě lyžování.
Naši sportovci mají možnost pokračovat
ve svém zdokonalování na sportovním
gymnasiu v Jablonci n. N. V minulosti této
možnosti využilo několik našich členů,
jako Tomáš Jakubička - juniorský reprezentant, nebo Zdena Halamová a Lucka
Hušková, které pak vystudovaly pedagogický institut. Úspěšně absolvovala studium i Petra Nikodýmová. Letos zde začíná
studium Vadym Rishko.
O sportovní růst pečuje pět trenérů
s patřičnou licencí. V letošním roce je pro
ně připraveno odborné proškolení s možností čerpání zkušeností od norského
trenéra Nyslenda. Náš oddíl je odborně i
materiálně připraven úspěšně pokračovat
ve své činnosti. Akce, tréninkové plány,
výsledky závodů, fotogalerie i videa si
můžete prohlédnout na internetových
stránkách Sokol Skuhrov-lyžařský oddíl.
Vladimír Hušek, vedoucí trenér
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Oslavy výročí
130 let SDH
Bratříkov a
120 let TJ Sokol
Bratříkov
V sobotu 25. 6. 2016 uspořádaly SDH
Bratříkov a Sokol Bratříkov oslavy při
příležitosti 130 a 120 let od svého založení.
Oslavy byly zahájeny již dopoledne netradiční štafetou požárních družstev a požárním útokem, kterého se zúčastnily štafety
mužů, žen a dětí. Následovaly ukázky
vyproštění z havarovaného vozu a následně jeho hašení. Obě ukázky předvedli
hasiči z jednotky Maršovice. Nakonec bylo
bratříkovským SDH předvedeno hašení
pomocí koněspřežné stříkačky. Následně
se přesunuly oslavy dovnitř sokolovny,
kde proběhla slavnostní schůze, při které
byli oceněni členové SDH a Sokola. Po
schůzi následovala vystoupení, která
předvedli rodiče s dětmi a žáci Sokola
Alšovice a dále byla k vidění ukázka flamenga v podání španělské a dvou českých
tanečnic. Po ukončení schůze zahrála
Broďanka. Večer byla uspořádána taneční
zábava s kapelami Těsně vedle a Krásná
práce. I když účast večer nebyla hojná,
doufáme, že si všichni, kteří se přišli na
oslavy podívat, užili příjemnou atmosféru
a pěkné počasí. Děkujeme všem, kteří
přispěli k tomu, aby se mohly tyto oslavy
uskutečnit a všem účinkujícím a soutěžním
družstvům.
Ivan Matějček

Sluníčka nakreslila Anička Dlasková, 3 roky,
strom nakreslil David Hűbner, 5 let.
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Družstva SDH Bratříkov si vedou výborně
První zářijový den není jen začátkem
školního roku, ale i začátkem nové hasičské sezony. Rádi bychom proto zrekapitulovali, co se nám k závěru loňské sezony
podařilo u mladých hasičů, ale i nastínili,
co nás v nadcházející sezoně čeká.
Kromě úspěšné reprezentace našeho
SDH na závodech v Desné a na Frýdštejně
jsme dotáhli do konečné fáze dokoupení
výzbroje a výstroje. U příležitosti 130.
výročí se naše děti ukázaly v nových dresech a svými výkony dokázaly všem,
kteří na oslavu dorazili, že si dokáží poradit
v různých situacích.
Naše první poprázdninové závody se
konaly ve Smržovce. Na tyto závody odjely čtyři týmy (přípravka, starší a 2x
mladší). Proti nám se na start ve všech
kategoriích postavilo osmnáct týmů. Jako
první se postavila na startovní čáru přípravka. Nádherná souhra a vynikající čas
v nás vyvolával pocit, že by zlato mohlo
být naše. Tak se také po doběhnutí všech
tří týmů stalo. Jako další šly do jámy lvové týmy mladších. V celkovém počtu osmi
týmů se ty naše rozhodně neztratily. Jen
škoda, že jsme domů přivezli bronz a
„brambory“. Tak už to ale chodí, být o pár
setinek rychlejší, mohli jsme mít medaile
dvě. Poté už se připravovaly na start týmy
starších. Naši vybíhají jako čtvrtí a jde jim
to opravdu dobře. Časomíra se zastavuje
a my se dostáváme na předběžné první

místo. S napětím čekáme na výkony soupeřů. Náš výsledný čas zůstává nepokořen
a starší si odvážejí také zlato. Mimo to
získávají i trofej za nejrychlejší požární
útok.
Do konce letošního roku nás čekají ještě
závody O pohár starosty v Tanvaldě
(10. 9.), Floriánek na Krásné (17. 9.), Soptík
v Jabloneckých Pasekách (24. 9.) a podzimní kolo celoroční soutěže Plamen na
Bratříkově (8. 10.). Neváhejte a příjdte
podpořit naše mladé hasiče, zejména na
Floriánka na Krásné a na Plamen na
Bratříkově.

Ráda bych touto cestou poděkovala
všem sponzorům, kteří nám pomohli finančně, materiálně či osobní pomocí.
Velké díky patří i těm, kdo s dětmi pomáhají ve svém volném čase a rodičům za
jejich svozy na tréninky a závody.
Na závěr bych ráda pozvala případné
zájemce o požární sport do našich řad.
Právě probíhá nábor dětí do kategorií
přípravka (ročníky narození 2013 -2011) a
mladší (ročníky narození 2010 – 2006).
Vedoucí mládeže Vlaďka Šírková
Starosta SDH Pavel Šourek
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Kam a kdy
za kulturou
a sportem
ZÁŘÍ
m 28. září 2016 od 16.30
Fotbalové hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání
Pěnčín - Lučany

ŘÍJEN

Zveme Vás na přespolák Huť-Bratříkov-Huť.
Již 44. ročník přespolního běhu Huť-Bratříkov-Huť se koná v tradičním termínu první říjnovou
neděli, což letos vychází na 2. 10. 2016. Přijďte protáhnout svá těla v hlavním závodě na 10 km
(muži i ženy) nebo kratší variantě na 5 km, případně v turistické a velmi oblíbené kategorii na
3,3 km. Zazávodit si samozřejmě mohou i vaše děti, pro které jsou připraveny tratě od 50 metrů.
Více informací o závodě na www.sokolhut.cz a na straně 13.
Zdenda Bouda z Hutě

Poslední leč
Myslivecký spolek Březí vás tímto
zve na Poslední leč, která se bude
konat dne 22. 10. od 20 hodin v sokolovně na Bratříkově. Máme pro vás
připravenou spoustu zvěřinových
dobrot, soutěž o ceny a půlnoční překvapení. Předprodej vstupenek na
telefonním čísle 724 391 938 nebo
každý pátek od 18 do 19 hodin v sokolovně Bratříkov. Těší se na vás
členové Mysliveckého spolku Březí.

m 1. října 2016 od 16.30
Fotbalové hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání
Pěnčín - Držkov
m 2. října 2016 od 9.00
Hřiště u hasičské zbrojnice Huť
44. ročník krosu
Huť – Bratříkov - Huť
(více viz strana 12 a 13)
m 8. října 2016 od 9.00
Hřiště u Sokolovny Bratříkov
Podzimní kolo soutěže Plamen

m 14. října 2016 od 19.00
Sklářský dvůr v Huti
Posvícenská zábava
m 15. října 2016 od 16.00
Fotbalové hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání
Pěnčín – Jablonec nad Jizerou
m 22. října 2016 od 20.00
Sokolovna Bratříkov
Poslední leč – pořádá MS Březí
(více viz tato strana)
m 29. října 2016 od 14.30
Fotbalové hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání
Pěnčín - Albrechtice

LISTOPAD
m 19. listopadu 2016 od 20.00
Sokolovna Alšovice
Mistrovské utkání
Pěnčín - Smržovka
m 26. listopadu 2016 od 15.30
Dětské hřiště Pěnčín
Rozsvěcení vánočního stromku
mmm
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TJ SOKOL HUŤ

ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů
VYPISUJÍ

44. ROČNÍK KROSU
„MEMORIÁL ZDEŇKA BOUDY“

HUŤ – BRATŘÍKOV - HUŤ

NEDĚLE 2. ŘÍJNA 2016
V Huti na travnatém hřišti u hasičárny od 9.00 hodin
O PUTOVNÍ POHÁRY
BEADWORLD Skleněné bižuterie a.s. ALŠOVICE
TJ Sokol Huť
JHP Duňka s.r.o. Alšovice
Okresního svazu tělovýchovy JABLONEC n. N.
9.10 hodin
9.20 hodin

10.15 hodin
10.30 hodin

11.00 hodin

Časový program:

- společný nástup účastníků závodu, aktuální informace k závodu
- předškolní dívky a chlapci
ročník 2014 – 2013
50 metrů
- předškolní dívky a chlapci
ročník 2012 – 2011
80 metrů
- nejmladší žákyně a žáci
ročník 2010 – 2009
400 metrů
- nejmladší žákyně a žáci
ročník 2008 – 2007
400 metrů
- nejmladší žákyně a žáci
ročník 2006 – 2005
400 metrů
- mladší žákyně
ročník 2004 – 2003
800 metrů
- mladší žáci
ročník 2004 – 2003
1200 metrů
- starší žákyně
ročník 2002 – 2001
1700 metrů
- starší žáci
ročník 2002 – 2001
2100 metrů
- muži neregistrovaní
ročník 1996 a starší
3300 metrů
- muži mílaři
ročník 1996 a starší
5000 metrů
- ženy
ročník 1996 - 1982
5000 metrů
- ženy veteránky
ročník 1981 a starší
5000 metrů
- ženy
- ženy veteránky

ročník 1996 - 1982
ročník 1981 a starší

MUŽI - hlavní závod

10 km

veteráni A
veteráni B
veteráni C
veteráni D
11.30 – 12.00 hodin

MUŽI 10 km
ŽENY 10 km
ŽENY 5 km
MUŽI 5 km

20-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let
70 let a starší

10000 metrů
10000 metrů

ročník 1996 - 1977
ročník 1976 - 1967
ročník 1966 - 1957
ročník 1956 - 1947
ročník 1946 a starší

Cíl hlavního závodu

www.sokolhut.cz
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Čertovy skály na Černé Studnici - tip pro lezce i chodce
Vsadím se, že takřka každý občan naší vesnice ví, že cestou po hřebeni
Černé Studnice od rozhledny na Berany stojí zhruba po kilometru napravo
od cesty skupina Čertových kamenů. Tvoří ji čtyři skalní věže z jemnozrnné dvouslídé žuly, jež byla v minulosti využívána jako stavební materiál.
Proto je dnešní počet a stav místních skalních věží výrazně chudší než
v předminulém století. Nejvýraznější dominantou je hubená dvanáctimetrová věž, horolezci nazývaná Kladívko (někdy je uváděn i název Kačenka).
Dále tu výletník může nalézt dvouvrcholovou Čertovu hlavičku s pěknou
údolní stěnou, Černostudniční věž a cvičnou skalku Čertík.
Historie horolezectví na černostudničních skalách sahá do dvacátých let
minulého století, kdy celé Jizerky objevoval liberecký horolezec Rudolf
Kauschka s druhy. Po druhé světové válce sem zavítali bratři Ginzelovi a
v padesátých letech oblast navštěvoval i můj kamarád - legenda českého
horolezectví - Petr Prachtel, který - jak o sobě rád říká - je ve svých osmasedmdesáti letech stále aktivním hovnolezcem. V této době byly zřejmě
vylezeny všechny základní linie. V sedmdesátých letech na Černé Studnici
lezli jablonečtí horolezci v čele s Arturem Röslerem, bratry Kuncovými,
Čestmírem Kožíškem a dalšími. V roce 2001 celou oblast dojistila a zkompletovala dvojice Miroslav Peč a Pavel Kotůček. Díky tomuto kroku se
skály zpopularizovaly a většinou stačí k jištění pár expresek, vlastní jištění
je zapotřebí pouze výjimečně.
Mezi klasické cesty patří určitě Severní stěna na Kladívko (obtížnost III),
Jižní stěna na Černostudniční věž (IV), dále pak pěkné cesty na Čertovu
hlavičku - Údolní cesta (IV), Po zádech draka (IV), Myslivecká cesta (V-VI),
Traverzová cesta (V-VI). Celkově se na těchto skalách dá tělo lezcovo
protáhnout na více než šedesáti liniích.
Všem občanům Pěnčínska přeji povedené babí léto a doporučuji si udělat
výlet na Černostudniční hřeben. Ať už s lanem nebo bez.
Zdenda Bouda z Hutě
Foto: vlevo dole - Kladivo na čarodějnice, vpravo nahoře - Kladívko,
vpravo uprostřed - Jižní stěna, vpravo dole - Po zádech draka.
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Zadní voj - o návratu legionářů do vlasti - 4. část
(Výňatky z knihy F. V. Krejčího „U Sibiřské armády“)
V předchozí části dojel vlak s delegací z vlasti až k nejzápadnější pozici našich
legionářů na Sibiři. Zde obdržel vedoucí delegace F.V. Krejčí telegram od Dr. E. Beneše
s pokyny zahájit co nejdříve přesun legionárů na východ do Vladivostoku.

Na východ
Vlak s poselstvem se vrací zpět z Irkutska do Vladivostoku. Druhý den jízdy
podél břehů jezera Bajkal zastavuje vlak
ve stanici Morituj. Je téměř poledne, což
znamená, že vypršela lhůta, daná Seměnovovi. Vojáci z vlaku vystupují na přilehlou stráň a poměrně bez problémů odzbrojují Seměnovce.
Je těžké porozumět stávajícímu politickému složení. Trať drží Američané, ale nad
územím vládne Seměnov mocí své soldatesky, obyvatelstvo však je proti němu a
dělnictvo hrozí bolševickým povstáním.
A nad Seměnovem drží ochrannou ruku
Japonci – je to pro ně dobrou záminkou,
aby uplatňovali svůj vliv na moře až k Bajkalu. Jak Seměnov, tak i Japonci mají silný
zájem na tom, aby nás co nejdéle zdržovali
u Bajkalu, neboť jakmile projedeme k moři, přivalí se sem rudá armáda ze západu,
smete atamana a přinutí snad Japonce
k zjevné válce se sovětským Ruskem.
Po týdnu od výjezdu z Irkutska vlak
vjíždí do stanice Věrchně-Udinsk. Cesta
dále do Čity je prý volná, Seměnov byl
zneškodněn.
Dobré zprávy ale nepřícházejí ze západu, kde bolševici stříleli již na náš zadní
voj v Kaňsku. To znamená, že rudá armáda nás dostihla, je nám v patách. Dle
pozdějších zpráv se v Krasnojarsku dne 9.
a 10. ledna 1920 vzdala téměř celá polská
legie postupujícím sovětským vojákům,
tudíž našim legiím v Kljukvanně i zbytkům jihoslovanské legie připadl úkol
zadního voje.
Je-li západ až po Krasnojarsk rudý a
střed, který ovládáme, esérovsky růžový,
vládne v nejvýchodnější části Sibiře bílá
hrůza. Zde, na území seměnovském, od
Bajkalu resp. nyní již od Věrchně-Udinska
až k hranicím Číny a Mongolska se prostírá útvar, jejž nelze nazvat státem a jenž ani

nemá oficiálního jména, ale jenž se drží
pouze krutou silou soldatesky s podporou
Japonců. V čele tlup Seměnova stojí několik důstojníků a byrokratů ze starého režimu, Maďarů a Němců, kteří slavjanofilskému atamanovi našeptávají, že jediná
spása Ruska je ve spojenectví s Německem,
vojskům velí baron Unger von Sternberg
a Seměnov, bojovník za obnovu Rusi, také
neučiní důležitého kroku bez vědomí
Japonců.
Taková jest tedy situace našeho vojska
v polovině ledna 1920. Dotýká se obou
pólů ruského světa a oba nám hrozí nepřátelstvím. Na moři jsou teprve dva první
pluky, celá ostatní armáda vězí ještě hluboko v Sibiři a jen dva pluky – třetí a
čtvrtý – se dostaly teprve za Bajkal.
Admirál Kolčak se se svým vlakem dostal okolo 10. ledna do Nižně-Udinska, kde
na něm místní povstalecká vláda žádala,
aby se jí vzdal. Jelikož i ruské oddíly, které ho měly chránit, přešly na stranu revoluční, obrátil se bývalý vrchní vladař s
prosbou na diplomatický sbor spojenecký,
ten pak požádal vrchního velitele spojeneckých vojsk na Sibiři generála Janina,
aby admirála Kolčaka vzal pod svou ochranu, a to jako osobu soukromou. Provedení
bylo svěřeno našemu údernému praporu.
Zároveň byly vzaty pod naši i mezispojeneckou ochranu vagony, které sebou admirál Kolčak vezl a které obsahovaly
zbytky ruského „zlatého pokladu“, které
v roce 1918 naše legie v Povolží zachránily před bolševiky. 15. ledna 1920 ve stanici Innokjentěvska byl admirál Kolčak vydán do rukou představitelů Politického
centra a pod zesílenou stráží dopraven do
místní věznice.
Ve stanici Mandžurie, na hranici čínské
oblasti a téměř v polovině cesty z Irkutska
k moři přicházejí telegramy ze západu.

Rudí už narazili před dvěma týdny na náš
zadní voj a při vyjednávání s nimi žádali,
abychom vydali zbraně – nemožný požadavek. Bylo by nemožné, aby naši hoši
třetí divise byli nuceni obětovat své životy pro zabezpečení odchodu ostatních k
moři – nyní, patnáct měsíců po skončení
světové války. Dalším nebezpečím by
mohlo být, že by se, tak jako polské legie,
pod nárazem rudých rozprchli nebo k nim
dokonce přešli podlehnuvše slibům, že se
takto snáze dostanou domů. Na západ
odchází telegrafická zpráva, nabádající
vojáky, aby vytrvali na svých místech a
pokud okolnosti dovolí se pohybovali dále
k Irkutsku a nedali se zmást bolševickými
útoky ani sliby.
Ani z východu nepřícházejí optimistické
zprávy. I tam se chystá povstání a u moře
prý hrozí převrat. Spásné místo Vladivostok se tak náhle zdá být hrozbou, že vlak
tam přijede do stejných poměrů, které nás
vyhnaly z Irkutska.
Další zlé zprávy ze západu: situace je
katastrofická. Zadní voj zajišťující bezpečný odjezd musí jít pěšky, došlo k boji,
ztratili jsme dva broněviky. Ke srážce
s předvojem bolševickým došlo v Nižně
Udinsku, odtud by tedy musela celá celá
třetí divize nastoupit cestu k Irkutsku.
Podle mapy je z Nižně-Udinska do Irkutska
asi tak daleko, jako z Prahy do Terstu.
Po střelbě opustil náš zadní voj pěšky
území nižně-udinsklého nádraží směrem
východním, kde se později spojil s dalšímí
našimi částmi. V tomto boji byli naši nuceni zničit děla i majetek 2. baterie III.
dělostřeleckého pluku. Padli tři naši vojáci a sedm bylo raněno. Pěšky ustupující
zadní voj se skládal z praporu 10. a 12.
pluku a 2. baterie III. dělostřeleckého
pluku, která tvořila náš zadní voj už od
počátku ledna. Zadní voj vedl major
Zemek, velitel II. pluku.
7. února bylo podepsáno příměří s bolševiky. Stanoví se jím neutrální pásmo
mezi mužstvem československým a sovětským vojskem. Jsou ujednány i způsoby
pohybu na dráze. Zlatý poklad nebude
Dokončení na str. 16
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v žádném případě vyvezen na východ,
zůstává v Irkutsku pod ochranou stráže
z obou vojsk a při odjezdu posledního
československého ešalonu z Irkutska bude
odevzdán tamnímu revolučnímu výkonnému výboru. Poklad byl uložen v 18 vagonech v 5.148 bedýnkách a 1.678 vojenských pytlech. Převzetí bylo úředně potvrzeno hlavním pokladníkem ruské státní
banky a dvěma zástupci státní kontroly.
O poklad měli zájem i Japonci a další spojenci s tím, že jej použijí na úhradu půjček,
ale vrchní velitel československých legií
předal zlato ruskému národu. Fámy o tom,
že poklad byl našimi lefionáři rozkraden
se nazkládají na pravdě.
Admirál Kolčak byl námi vydán se
svolením generála Janina a pod tlakem
naprosté nutnosti do rukou tamních revolucionářů – irkutských bolševiků (sovětské
rudé vojsko ještě v té době do Irkutska
nedorazilo) a byl stejný den v Irkutsku
zastřelen.
Po dlouhé době cestování Sibiří, kdy
nebylo spojení mezi Irkutskem a Vladivostokem je možné odeslat naší vládě telegram
o tom, co se s naší armádou v hloubi Sibiře
děje. Zprávu oznamující do vlasti, že naše

armáda šťastně proplula úskalím sibiřských převratů, uzavřela příměří s bolševiky, nastupuje cestu domů a je vojensky
naprosto neporušena.

V příští závěrečné části již budou naši
legionáři ve Vladivostoku vyhlížet lodě,
které by je měli přepravit domů.
Jasna Smolková

Vláček nakreslila Barunka Hloušková, 5 let
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