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obce

Pěnčín

ZDARMA
Co se dočtete:

Ze zastupitelstva

Zápis do MŠ

Sokol Skuhrov

Zápis do ZŠ

Nový spolek Huť pro život

FC Pěnčín

Sokol Alšovice

Severočeský FAUST

Sokol Jistebsko

Žijí mezi námi

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení občané, dostáváte další Zpravodaj obce
Pěnčín. Vánoční svátky a zima, která letos byla
po dlouhé době opět zimou, utekly jako voda
a už přichází období jara a velikonoční svátky.
V posledním zpravodaji jsme Vás informovali
o investičních akcích, které jsme realizovali v
roce 2016. V tomto roce opět plánujeme další
akce, které, jak doufáme, povedou k zlepšení
života v obci.
Budeme pokračovat v celoplošných opravách
místních komunikací v Alšovicích, Huti a Pěnčíně.
V současné době je již vybrán dodavatel a v
době vydání zpravodaje, by již měly probíhat
práce na opravách. Samozřejmostí je i běžná
údržba komunikací, která po této zimě bude
taktéž časově náročná.
Letos bude probíhat výstavba vodovodu
v Huti na Stanovsku, kde již jsou vyřízeny

veškeré potřebné dokumenty a nyní vybíráme
dodavatele stavby. Veškerá povolení jsou i na
rozšíření veřejného osvětlení k alšovskému
hřbitovu, které se již nepovedlo zrealizovat
vloni. Budeme pokračovat i v rekonstrukci
Kittelova domu, kde jsme byli úspěšní při
získání dotace z Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Pokud vše půjde podle plánu, měl by být
Kittelův dům dokončen v polovině roku 2019.
V rámci projektu jsou plánovány kulturní akce
a workshopy, které budou jistě zajímavé a
přínosné.
Dále pracujeme na projektu chodníku z
Jistebska k bratříkovské poště, kde nyní
potřebujeme souhlasy majitelů pozemků s
provedením stavby a následně můžeme žádat
o územní rozhodnutí.

Na březnovém zasedání zastupitelstva
byla schválena výměna oken v obecním
domě Huť 169, doufáme, že nyní již nebude
nic komplikovat tuto akci a bude zdárně
dokončena, na ni naváže postupná realizace
vytápění plynem v této budově.
V únoru obec podala žádost o dotaci z
Integrovaného regionálního operačního
programu na vybudování nových
polytechnických učeben v Základní škole Pěnčín,
jednalo by se o dílny pro pracovní činnost,
keramickou dílnu a dvě jazykové učebny, které
by zároveň sloužily pro zájmové činnosti žáků.
Stejně jako v loňském roce budeme určitě
pokračovat v údržbě zeleně a hřbitovů. Po
povedené rekonstrukci alšovského hřbitova
bychom rádi navázali opravou huťského.
Na opravy jsme opět žádali o dotace. Podle
úspěšnosti uvidíme, co vše bude možné
zvládnout letos opravit. Minimálně musí být
opraveny svody na márnici, které jsou již
děravé.
Vážení občané na závěr Vám všem a Vašim
rodinám přejeme příjemné a pohodové prožití
velikonočních svátků plné sluníčka a krásného
počasí.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Malovaná vajíčka
ať vám dá slepička,
úsměv na líčka
a hodně sluníčka.
B a r b o r a H lo u ško vá , 6 le t

Hlavně šťastné a veselé Velikonoce
vám přejeme - kolektiv OÚ

Obecní úřad Pěnčín

Vladimíra Paldusová

Mgr. Ivan Matějček

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starostka obce

místostarosta obce

e-mail: starostka@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

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

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

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

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

12.00-15.00
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Důležitá telefonní
čísla a další kontakty
Tísnová volání
112 Tísňová volání – centrální číslo
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie České republiky

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

Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
tel.: +42097404740711,
fax: +420 974 474 907
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

Základní škola
tel.: 483 397 027, 483 397 627
fax: 483 397 727
e-mail: zspenc@seznam.cz
www.zspencin.cz

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

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

Dům s pečovatelskou službou
Alšovice 63, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 397 441

Pošta Bratříkov
Bratříkov 100,
tel.: 483 397 300

Webové stránky
sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva
obce Pěnčín ze dne 19.12.2016
191/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání, včetně jeho
doplnění: bod č. 9 Žádosti o dotaci z MMR ČR na
opravu komunikace a opravu hřbitovních křížů.
192/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
MUDr. Jarmilu Lejskovou
Ing. Tomáše Kotyzu
Mgr. Zdeňku Palovou

193/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
194/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 12/2016.
195/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje a
pověřuje správce rozpočtu, hlavní účetní a
příkazce operace provést rozpočtové opatření

za měsíc prosinec 2016. S rozpočtovým
opatřením bude zastupitelstvo obce seznámeno
na prvním zasedání v roce 2017.
196/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
schodkový rozpočet obce Pěnčín na rok 2017:
Příjmy:
Výdaje:

36 557 960,- Kč
36 557 960,- Kč

197/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti finančního výboru na rok 2017.
198/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti kontrolního výboru na rok 2017.
199/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o spolupráci mezi Městem Železný
Brod, Libereckým krajem, Obcí Pěnčín a p.
Josefem Pulíčkem“, týkající se úpravy vztahů
mezi smluvními stranami při realizaci projektu
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

„Odstranění odpadů z nelegálního skladu
Pěnčín – Sanace ekologické zátěže“ a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
200/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Pojistnou smlouvu na pojištění členů JSDHO
pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za
újmu“ mezi obcí Pěnčín a Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s. se sídlem Římská 2135/45,
Praha 2, IČ: 46973451 a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
201/2016 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí „Rámcovou smlouvu o obchodování
na finančním trhu mezi Českou spořitelnou, a.s.
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782
a obcí Pěnčín IČ: 00262501“.
202/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene-služebnosti a smlouvu o
právu stavby č. IV-12-4014884/VB/2, akce JN,
Pěnčín, Bratříkov, p.č. 1454-kNN“ a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
203/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s
podáním žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR o dotaci na akci „Oprava místní
komunikace 15c Pěnčín - Huť“ z podprogramu
117D81500 „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“, Dotační titul č. 5 a závazným
spolufinancováním projektu v minimální výši
50 % z celkových nákladů z rozpočtu obce.
204/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s
podáním žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR o dotaci na akci „Oprava hřbitovních
křížů v Huti a Bratříkově“ z podprogramu
117D81500 „Podpora obnovy a rozvoje

venkova“, Dotační titul č. 4 a závazným
spolufinancováním projektu v minimální výši
30 % z celkových nákladů z rozpočtu obce.
205/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
pověření Mgr. Zdeňky Palové, Jiřího Růžičky
a Ing. Jiřího Suchého ke kontrole dotací
poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2016.
206/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
přípravu opravy místní komunikace č. 874,
k.ú. Huť. Oprava bude provedena v roce 2017.
207/2016 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace o možnostech nakládání s
komunálním odpadem.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Pěnčín ze dne
6.2.2017
1/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
2/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:

zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p.Michala Bernata
p. Jiřího Růžičku
Mgr. Zdeňku Palovou

3/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
4/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtovou změnu č. 13/2016 (obdržená
dotace na místní komunikace z Libereckého
kraje ve výši 300 000,- Kč).
5/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtovou změnu č. 1/2017 (oprava položky
4112, na které byla rozpočtována jiná částka
na rok 2017 dotace ze státního rozpočtu).
6/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
změnu rozpočtové skladby v přečíslování
položek v souladu s novelizací vyhlášky MF
ČR č. 323/2002 Sb. dle přílohy.
7/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
inventarizační zprávu k 31.12.2016 o provedené
dokladové a fyzické inventarizaci obce Pěnčín.
8/2017 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Oprava místních
komunikací v částech Alšovice a Huť, obce
Pěnčín“ uchazeče M-SILNICE a.s., Husova 1697,
530 03 Pardubice IČ 421968668 za nabídkovou
cenu 2 372 784,95 Kč bez DPH, 2 871 069,79
včetně DPH a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
9/2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo na
základě výsledku poptávky o výběru dodavatele
na akci „Zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení – Sportovní areál u základní
školy Pěnčín“ uchazeče V & M spol. s r.o., IČ:
47282525, Matoušova 21, 460 02 Liberec 3 za
nabídkovou cenu 280 000,- Kč bez DPH, 338
800,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku k
podepsání smlouvy.
10/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o právu k provedení stavby
OLP/236/2017“ mezi Libereckým krajem IČO:
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

70891508 a Obcí Pěnčín IČO: 00262501 na
realizaci stavby „Pěnčín – výstavba chodníku
podél silnice II/287“.

18/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení části ppč. 1239 a 1238/2 vše k.ú.
Bratříkov.

11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Pěnčín a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a Ing.
Císlerem Josefem a Mgr. Císlerovou Michaelou,
Pěnčín 76, 468 21 Bratříkov na ppč. 870/2 k.ú.
Huť za jednorázovou částku 100 Kč a pověřuje
starostku k podepsání smlouvy.

19/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části ppč. 878 k.ú. Huť, záměr
odkoupení části ppč. 689/2, 689/1 a 688/4 vše
k.ú. Huť.

12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
inženýrské sítě mezi panem Stanislavem
Lenzem a p. Danuší Lenzovou, oba trvale bytem
Na stezce 1330/3, Praha – Vršovice a SVS a.s.,
IČ 49099469, Přítkovská 1689, Teplice a obcí
Pěnčín, Pěnčín 57, IČ 00262501 na ppč. 537/3
k.ú. Jistebsko v rámci výstavby vodovodního
řadu JN 024 018 za jednorázovou částku 100,Kč a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Pěnčín,
Pěnčín 57, IČ 00262501 a SVS a.s., IČ 49099469,
Přítkovská 1689, Teplice na ppč. 775/3, 775/5
k.ú. Jistebsko v rámci výstavby vodovodního
řadu JN 024 018 za jednorázovou částku 1 000,Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
14/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje vodovodních přípojek realizovaných
v rámci výstavby vodovodu Krásná pro ppč.
423/2, 423/24, 423/25, 423/26, 423/15 a 423/19
vše k.ú. Jistebsko.
15 /2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Pěnčín,
IČ 00262501, Pěnčín 57 a SVS a.s. IČ 490
99 469, Přítkovská 1689, Teplice na prodej
vodohospodářského majetku „Pěnčín-Krásnávodovod do lokality p.p.č. 423/1 pro 9 RD“ za
kupní cenu 160 888,- Kč a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.
16/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny části ppč. 1653/2 k.ú. Bratříkov a části
ppč. 1391 k.ú. Bratříkov
17/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
odkoupení části ppč. 1545/2 vše k.ú. Bratříkov.

20/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, IROP na akci „Přístavba ZŠ Pěnčín čp.
22“ z výzvy č. 46 infrastruktura základních škol.
21/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
návrh na poskytnutí dotací a doporučuje návrhy
projednat a předložit na dalším zasedání ZO.
22/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
zakoupení DA vozidla pro JSDHO Huť za
předběžnou cenu 1,3 mil. Kč včetně vestavby,
které je ze zákona povinným vybavením pro
JPO III.
23/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložené návrhy na dokončení venkovních
úprav u budovy požární zbrojnice v Huti, včetně
zbývajícího dovybavení interiéru.
24 /2017 Zastupitelstvo obce souhlasí se
zapojením finančních prostředků z minulých
let ve výši 2,0 mil. Kč na paragraf 5512
požární ochrana a ukládá p. účetní připravit
rozpočtovou změnu.
25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci z Programu Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje č.1.1
U3) a U7) obnova, doplnění a oprava osobních
ochranných prostředků požární ochrany.
26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na GŘ HZS na pořízení CAS
pro JPO III.
27/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o přezkoumání hospodaření za rok
2017.
28/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost paní Heleny Posltové o opravu cesty. Na
jaře bude provedeno místní šetření.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta
D U B E N 2 017
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Pěnčín
ze dne 20.3.2017
29/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
30/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
MUDr. Jarmilu Lejskovou
Ing. Tomáše Kotyzu
Mgr. Zdeňku Palovou

Myslivecký spolek Březí, zlepšení prostředí
volně žijící drobné a spárkaté zvěře pro zvěř
ve výši 10 000,- Kč
SDH Bratříkov, podpora činnosti dětských
družstev ve výši 10 000,- Kč
TJ Sokol Alšovice, sportovní činnost a
volnočasové aktivity ve výši 22 000,- Kč

31/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.

SDH Alšovice, provoz SDH Alšovice ve výši
10 000,- Kč

32/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 2/2017.

SDH Pěnčín, oprava interiéru hasičské zbrojnice
SDH Pěnčín ve výši 5 000,- Kč

33/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
celoroční hospodaření Obce Pěnčín a závěrečný
účet za rok 2016, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 bez výhrad.

38/2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo o
neposkytnutí dotací z rozpočtu obce spolkům:

34/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
na přezkoumání hospodaření obce Pěnčín za
rok 2017 společnosti K KREDIT s.r.o. za cenu
26 620,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku
k uzavření smlouvy.
35/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
hospodářský výsledek ZŠ Pěnčín za rok 2016
s účetním výsledkem ztráty 461,68 Kč.
36/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
hospodářský výsledek MŠ Pěnčín za rok 2016
s účetním výsledkem 0,- Kč.
37/2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo o
poskytnutí dotací z rozpočtu obce spolkům
a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace:
TJ Sokol Alšovice, údržba a provoz sportovních
zařízení včetně budov ve výši 50 000,- Kč
TJ Sokol Huť, údržba a provoz sokolovny v Huti,
sportovní a kulturní činnost ve výši 50 000,- Kč
TJ Sokol Bratříkov, oprava nátěru střechy
sokolovny ve výši 50 000,- Kč
TJ Sokol Jistebsko, údržba sokolovny ve výši
50 000,- Kč
FC Pěnčín, činnost FC Pěnčín ve výši 50 000,- Kč
FC Pěnčín, údržba a provoz areálu fotbalového
hřiště ve výši 50 000,- Kč
SDH Jistebsko, Dětská hasičská soutěž
Floriánek ve výši 4 500,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o.p.s, služby zdravotně
postiženým ve výši 7 000,- Kč
TJ Sokol Bratříkov, zajištění činnosti v
Sokolovně Bratříkov v roce 2017 ve výši 18
000,- Kč
Simona Tomíšková, Dětský den ve výši 3
500,- Kč
TJ Sokol Skuhrov, pravidelná sportovní
příprava v lyž. oddílu ve výši 25 000,SDH Huť, Soutěž v požárním útoku Pohár
sklářské Hutě ve výši 5 000,- Kč
TJ Sokol Huť, 45. ročník krosu Huť-BratříkovHuť ve výši 10 000,- Kč
4
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Simona Tomíšková, dlabání dýní ve výši 1
500,- Kč
Simona Tomíšková, mikulášská nadílka ve
výši 1 500,- Kč
Simona Tomíšková, rozloučení s létem ve
výši 2 000,- Kč
Simona Tomíšková, rozsvícení vánočního
stromečku ve výši 2 000,- Kč
Okrsek Pěnčín č. 4, okrsková soutěž ve výši
3 500,- Kč
SDH Jistebsko, hasičské slavnosti Litoměřice
2017 ve výši 15 000,- Kč
SDH Huť, den složek IZS, oslava 140. výročí ve
výši 18 000,- Kč
39/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí Pěnčín a Státním
pozemkovým úřadem na vodovodní řad
na ppč. 160/3 k.ú. Huť v obci Pěnčín. Věcné
břemeno bude úplatné dle znaleckého posudku
a ZO pověřuje starostku k dořešení záležitosti.
40/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na vodovodní řad na ppč. 340/1 k.ú. Huť v
obci Pěnčín za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč bez DPH mezi obcí Pěnčín, Lesy
České republiky Hradec Králové a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. Teplice a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.

Pěnčín, Huť – Prodloužení vodovodu v ppč.
910 k č.p. 78.
45/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti o účelovou investiční
dotaci na pořízení CAS pro JPO III z programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018
Ministerstva vnitra-generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR.
46/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti o účelovou investiční dotaci
na přístavbu požární zbrojnice Jistebsko z
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
pro rok 2018 Ministerstva vnitra-generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
47/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu
stávajících oken v čp. 169 Huť za plastová a
pověřuje starostku a místostarostu k zajištění
realizace, včetně výběrového řízení. Rozpočtová
změna bude předložena ke schválení až po
výběrovém řízení dle skutečné vysoutěžené
částky.
48/2017 Zastupitelstvo obce souhlasí s
realizací plynového topení v objektu Huť čp. 169
v prodejně, ve dvou bytech a prostoru bývalé
pošty a pověřuje místostarostu k dořešení akce.
49/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
projekt sanace a likvidace kontaminovaných
zemin a betonů (nelegální sklad odpadů Pěnčín)
a souhlasí s výběrovým řízení.
50/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytování odlehčovací služby
mezi obcí Pěnčín a Centrem sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 2 000,- Kč na
rok 2017.
51/2017 Zastupitelstvo obce doporučuje
přijmout žádost paní Zdeňky Mužíčkové
k pronájmu bytu zvláštního určení pro
seniory a osoby se zdravotním postižením ve
vlastnictví statutárního města Jablonec nad
Nisou a nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 50 000,- Kč a nezavazuje se
uzavřít smlouvu.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

41/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti za jednorázovou
úplatu 1 000,- Kč a smlouvu o právu stavby č.
IV-12-4015086/VB/3“, akce „Pěnčín, Alšovice,
pč. 744-7, Vojtěch-kNN“ a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
42/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej ppč. 2375 k.ú. Alšovice.
43/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na Liberecký kraj z Programu
č. 2.1. – Program obnovy venkova, regionální
rozvoj, DT 4 na opravu místních komunikací.
44/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na Liberecký kraj z Programu
vodohospodářských akcí, Ochrana vod a rozvoj
vodohospodářské infrastruktury, Program
vodohospodářských akcí (PVA) na stavbu

A le n ka N e o r a l o v á , 4 ro k y
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Podání žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ BERUŠKA
proběhne dne 4.5.2017 (čtvrtek)
v budově MŠ Pěnčín 62
od 8.00 do 11.30 hodin.
Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 1.4.2017
na Obecním úřadě Pěnčín či v MŠ. Žádosti budou k dispozici
také v elektronické podobě na stránkách MŠ či OÚ.

Kritéria k přijímání dětí:
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem v obci
Pěnčín, 468 21 Bratříkov, které ke dni 1.9.2017 dovrší věku 3 let, za
splnění následujících kritérií:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
2. Dítě, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává
anebo se od 1.9. 2017 bude vzdělávat
A n ičk a T v rdík ov á, 3 rok y

Zprávy z FC
Pěnčín – zimní
příprava 2017
Na konci podzimní části soutěže mi trenér
L. Pumrle nastínil plán zimní přípravy, resp.
na mě činil dotaz, co si může finančně v
přípravě dovolit. Jeho požadavek byl finančně
zajistit tréninkové jednotky u okolních oddílů
disponujících umělým trávníkem, tréninkové
jednotky ve sportovních halách a v neposlední
řadě soustředění ve Vrchlabí. Bylo toho dost,
ale já jsem mu 90% odkýval a částečně jsem si
myslel, že to bude vzhledem k vytíženosti jak
jeho samého a hráčů jako neuskutečnitelné
a že ušetříme. Opak byl pravdou, trenér
donutil hráče k nebývalé tréninkové účasti,
jen mě nemile překvapilo, že tato účast nebyla
potvrzena v samotných přípravných utkáních,
to beru jako kaňku. Do přípravy se zapojily i
potencionální posily, ale jestli jejich přestup
zrealizujeme už teď pro jaro, nebo až pro další
soutěžní ročník, je zatím ve hvězdách, měli
bychom se domluvit s jejich mateřskými oddíly,
ale v rozehrané soutěži to není jednoduché.
Já to chápu, fotbalistů je málo a všichni chtějí
soutěže dohrát. My si zase ty hráče potřebujeme
otestovat v jarních utkáních, které tak trochu
bereme jako přípravu pro následující soutěžní
ročník, který by pro nás mohl být posunem
o třídu výše, ale to samozřejmě předbíhám.
Mám dobrý pocit z trenérské dvojice L. Pumrle,
ke kterému se připojil David Holman, což mě
trošku překvapilo, ale nebráníme se tomu,
abychom měli takto nestandardně mladou
věkovou trenérskou dvojici. Chlapci jsou trošku
horkokrevní a asi v nich budeme muset tyto
mladické emoce při zápasech trošku krotit, ale
nechci, aby si to někdo pletl s tím, že by nebyli
lidsky slušní, na to se u nás v Pěnčíně hodně
dbá. Oba jsou strašně pracovití a dokážou
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

3. Děti podle věku, z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti
od věkově starších
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu 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

hráče zdravě zbláznit za fotbalem. Zápasově
se nám příprava daří, což je výborné pro chuť
mužstva více trénovat, ale jestli byla příprava
dobrá, ukážou až jarní zápasy, ale myslím si, že
toto mužstvo může v této soutěži sice prohrát,
ale nemůže prohrávat, zda by to tak bylo i ve
vyšší soutěži, tak to nedokážu už odhadnout.
Co nám dělá radost je i to, že svépomocí
zlepšujeme zázemí kabin, když se této role
ujali samotní hráči pod vedením předsedy

oddílu Libora Votočka, to velmi oceňuji. Trochu
jsme investovali i do marketingu, což zastřešuje
náš tiskový mluvčí Jirka Najman a vzal na sebe
další funkci a to marketingového pracovníka,
za což mu patří dík, protože tak můžeme naše
příznivce odměnit za diváckou účast na našich
utkáních drobnými klubovými předměty, což
určitě přispěje k jejich vztahu k našemu oddílu.
Jaroslav Strnad
D U B E N 2 017
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TJ Sokol Alšovice Co nás čeká v roce 2017
Vážené sestry, bratři a hlavně příznivci
Tělocvičné jednoty Sokol Alšovice.

Turistický oddíl pořádá letos kromě tradičního
XLIII. pochodu Krajem českých sklářů - 29.
dubna také zájezd na muzikál „Sibyla, královna
ze Sáby“ – 21. dubna, výlet do Českého
Krumlova s návštěvou otáčivého hlediště 26. – 27. srpna a víkendový podzimní výlet
- 6. – 8. října.

Rád bych Vás seznámil s plánem našich akcí
na rok 2017.

30. dubna přivítáme jaro tradičním pálením
čarodějnic, 27. května již 7. Jarmareček, 3.
června Den dětí a v listopadu Myslivecký ples.
ke cvičení a pohybu v přírodě ty nejmladší
cvičence a turisty. Z nich by mohla vzejít další
generace cvičitelů, kteří by mohli pomoci i ve
starších věkových kategoriích.

Určitě budeme rádi, když přijdete pomoci na
některou z pořádaných brigád, u kterých se
na závěr určitě najde čas na opečení buřta a
prohození pár slov.

Máme také oddíl florbalu, kde probíhá jednou
týdně trénink dětí. V naší sokolovně je také
možnost hraní badmintonu a stolního tenisu.
V těchto sportech pořádáme několikrát do roka
turnaje o hodnotné ceny.

V roce 2016 jsme uspořádali všechny
naplánované akce a zájem o ně z Vaší strany
byl pro jejich organizátory odměnou za úsilí
při jejich přípravě.

Rád bych Vás pozval na naše internetové
stránky www.dosokola.cz, kde jsou nejen
všechny akce, které pořádáme, ale také
kalendář vytíženosti malého a velkého sálu.
Budeme rádi, když si přijdete protáhnout svá
těla. Máme také facebookové stránky „ TJ Sokol
Alšovice“, kde najdete i spoustu fotografií z
pořádaných akcí.

V rámci všestrannosti pořádáme zdravotní
cvičení pro ženy, rodiče s dětmi, předškolní
děti, mladší děti a starší děti. Je životně důležité,
že máme mezi sebou cvičitelky, které dokáží
činnosti v Sokole a TO věnovat čas a přivést

Rok 2017 je rokem, kdy se naplno rozjedou
nácviky skladeb na XVI. všesokolský slet v Praze.
Zúčastní se ho opět i naše jednota a to hned v
několika skladbách - cirkus, siluety, méďové a
hlavně hodně očekávaná „chlapáci“.

6
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Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
obětovali své soukromí i pohodlí a zasloužili
se o to, že naše jednota je schopna poskytovat
široké veřejnosti příjemné chvíle k odpočinku,
zábavě a hlavně ke sportovnímu vyžití.
Za výbor TJ Sokol Alšovice
Karel Daníček / starosta TJ

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Letos slaví SOKOL 155 let výročí svého založení
Sokol je jedna z nejstarších sportovních
organizací na světě. Založili jej 16. února 1862
vlastenci v čele dr. Miroslavem Tyršem a Jindřich
Fügnerem původně jako Tělocvičnou jednotu
Pražskou. Název byl oficiálně uznán až v r. 1865,
přestože už v prvních stanovách byl sokol v letu
používán jako spolkový znak a jednotě se tak
od počátku říkalo.
Sokol hrál za Rakouska-Uherska význačnou
roli, byl rozhodujícím prvkem při vytváření
československých legií v období 1. sv. války.
V době 1. republiky se stal nejpočetnější
tělovýchovnou sportovní organizací na našem
území, která sdružovala občany různého
politického a náboženského přesvědčení i
vzdělání a sociálního postavení. Představoval
i vysokou morální autoritu v boji za svobodu
a národní samostatnost v době okupace za
2. světové války. Více jak 3,5 tis. Sokolů bylo
popraveno a umučeno.
Největší počet členů měl Sokol v roce 1948,
kdy měl více jak milion členů v celkem 3 367
jednotách. Na všech sletových vystoupeních
po celé republice cvičilo více jak půl milionu
členů a přihlížely jim 2 miliony diváků. Činnost
Sokola byla 3 x zakázána či přerušena. Nejdříve
za Rakouska-Uherska v r. 1915, podruhé za
2. sv. války v r. 1941 a v roce 1948 po XI.

všesokolském sletu, kdy byla tělovýchova
sloučena a sjednocena. Slety byly zakázány, ale
cvičilo se dál. Naše generace pamatuje a aktivně
se účastnila všech spartakiád na Strahovském
stadionu v Praze. Každému cvičebnímu dni
přihlíželo více jak 200 tis. diváků a na ploše
současně cvičilo až 13 tis. cvičenců.
K obnově Sokola došlo v roce 1990, kdy se
začaly obnovovat jednoty i župy, a již v roce
1994 měl Sokol 165 tis. členů v 920 jednotách.
V devadesátých letech 19. století se dostává
sokolská myšlenka i do našeho podhůří do
vesnic. Přináší ji nadšený, mladý student
medicíny Celestýn Daníček z Huntířova. Za ním
tíhli mladí hoši z Alšovic. Zalíbila se jim sokolská
myšlenka a tak v roce 1894 byla u nás založena
tělocvičná jednota Sokol s prvními jedenácti
zakládajícími členy. Byli to: František Halama,
Karel Cvrček, Josef Hujer, Josef Kurfürst,
Zachariáš Paldus, Antonín Paldus, Stanislav
Volf, František Prokop, Leopold Mazánek, Matěj
Tichý, Jan Hendrych, František Novotný.
Jednota měla mladé a průbojné činovníky a
členy, a proto se brzy dostala mezi nejlepší
jednoty v Sokolské župě Ještědské. Třebaže
to byla jednota vesnická, v závodech v r. 1902
získala již třetí místo za Turnovem a Libercem.

Cvičilo se u Mazánků, nejprve v šenkovně, pak
na nově přistaveném sále. V létě se cvičilo
venku. Sokolští žáci cvičili také na nářadí (bradla,
hrazda), které jim postavili starší bratři.
Sokol pořádal často výlety, veřejná cvičení,
besedy, akademie a slušné zábavy, jak
programové, tak taneční. Podporován byl
mnoho let ochranitelkou – Sokol v Praze
Břevnově. Jednota se od svého založení
zúčastnila všech sletů v Praze a členové bývali
častými hosty břevnovských sokolů.
Činnost Sokola měla pro kulturní rozvoj Alšovic
nesmírný význam. Nebyl to jen tělocvik sám
a pozoruhodné úspěchy v něm, ale hlavně
veškerá sokolská činnost získávající mládež na
svoji stranu. Ta byla z vysedávání při kartách
a při alkoholu odvedena do tělocvičny a do
přírody. V Sokole i doma zněly sokolské a
národní písně a lavinovitě se šířila četba novin
a dobrých českých knih.
V Alšovicích začíná nový lepší život. Osada se
staví na úroveň ostatním obcím a v mnohém
je i předstihuje. O Alšovicích se už jinak mluví
a od sokolů se chodí mnozí ze sousedství učit.
Do první světové války je Sokol vedoucím
činitelem v kultuře u nás a jde za ním valná
většina mladých i starých občanů. Sokol se
zajišťuje ke své činnosti i finančně, a když
začíná válka, má již uspořeno 3000,-Kč a
prozřetelně je půjčuje bez úroku osadě na
dostavbu silnice, aby předešel jejich konfiskaci
ve prospěch Rakouska. Alšovice patří v té době
mezi nejpokrokovější osady širokého okolí.
V roce 1929 byla na vesnické poměry
vybudována nádherná tělocvična. Vybudována
byla díky pracovní a finanční obětavosti
členů sokola. Původní plochá střecha však
nevyhovovala, a proto bylo přikročeno k
přestavbě, která byla dokončena r. 1959.
Díky mnoha aktivním členům se daří udržovat
sokolovnu i dodnes a doufám, že tato
dlouholetá tradice bude pokračovat dále.
Za výbor TJ Sokol Alšovice
Karel Daníček / starosta TJ

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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TJ Sokol
Jistebsko
Ohlédnutí
za loňskou
sezonou

Naše tělovýchovná jednota Sokol Jistebsko
pokračovala v údržbě sokolovny, kdy za finanční
podpory obecního úřadu se podařilo vyměnit
všech pět oken na sále a pokračovat v obložení
sálu.
Během roku sokolovna sloužila k rekreačním
sportům. V letním období jsme ve využití
sokolovny spolupracovali s rekreačním

zařízením pana Dusila z Krásné, kde proběhlo
několik sportovních turnusů.
Od podzimu loňského roku zde pod vedením
pana Šikoly vznikl atletický oddíl, který
navštěvuje asi 10 dětí.
Pokud se týká sáňkařského oddílu, ten je
rozdělen na několik kategorií. V kategorii žáků
proběhly všechny závody na sáňkařské dráze
na Smržovce, kde se naši členové umístili na
předních místech. V kategorii juniorů v jízdě
na dvojsedadlových saních reprezentuje
naší jednotu Zdeněk Pěkný, který se spolu s
Filipem Vejdělkem ze Smržovky zúčastnil šesti
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světových pohárů, kde se umísťovali na 4. až
15. místě a celkově se umístili na 7. místě. Na
mistrovství světa v Siguldě obsadili 12. místo.
V kategorii mužů v jízdě na dvojsedadlových
saních v rámci reprezentace se Jaromír Kudera
spolu s Matějem Kvíčalou ze Smržovky zúčastnil
všech devíti závodů světového poháru, kde
obsadili celkové 22. místo.
Předposlední světový pohár se konal v
PyongChangu v Jižní Korei, kde se umístili
na 17. místě a zároven si vyzkoušeli budoucí
olympijskou dráhu. V celkovém hodnocení
národních pohárů, jež se jedou v rámci

kvalifikace, se umístili na pěkném třetím místě.
Většiny závodů se spolu se závodníky zúčastnil
i Jindřich Zeman, trenér reprezentačního
družstva.
Dále se naši členové zúčastnili závodu veteránů
v Krásné, kde Jaromír Kudera starší obsadil v
kategorii 51 až 60 let třetí místo.
V letošním roce plánujeme další práce na
údržbě sokolovny a rozšíření jejího využití.
Za TJ Sokol Jistebsko
Kudera Jaromír

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Sokol Skuhrov oddíl lyžování účtuje
Cílem našich činností provozovaných v našem
lyžařském oddíle je vypěstovat lásku našich
adeptů k pohybu, upevňovat zdraví a morálně
volní vlastnosti osobnosti. Posilovat ctižádost,
touhu po vítězství v rámci daných pravidel a
v kolektivu pomáhat vytvářet dělné prostředí
zaměřené na zvyšování výkonnosti jednotlivců
a fair play jednání.
V současné době máme v péči 49 sportovců ve
věku do 18 let, tedy dětí. O ně se stará 5 trenérů
s platnou licencí a pravidelně 3 asistenti. A
nesmíme zapomenout na sympatizanty oddílu,
kteří jsou ochotni pomoci třeba s dopravou na
závody, s přípravou lyží, s péčí o závodníky a
při pořádání závodů.
Naše početná přípravka ( trenér Pepa Večerník
č. tel.: 603 886 979) má vysokou účast v
podzimním období, kdy jsou děti vyzvednuté ze
školní družiny a účastní se tréninku v prostoru
Pěnčína. V zimním období, při lyžařském
výcviku, není možné tento způsob používat.
S ohledem na místní sněhové podmínky,
úpravu tréninkového prostoru nezbývá, než
aby dopravu dětí na tréninky zajišťovali rodiče.
Ne každý však může s ohledem na zaměstnání
tuto eventualitu splnit. Uvítali bychom, aby
rodiče mezi sebou více komunikovali a v tomto
směru si vypomohli.
V letošním roce hodláme provést nábor již nyní
na jaře. Slibujeme si od toho pevnější vazbu
mezi dětmi, kterou si vybudují v doprovodných
programech sportovní přípravy. Začínáme nový
roční tréninkový cyklus. Využíváme plavecký
bazén k hrám ve vodě, průpravě k plavání,
rádi bychom zařadili jízdu na koloběžce.
Připravujeme krátkodobý pobyt pod stany
při vodní turistice (rafty) na Jizeře v kempu
Zrcadlová koza.

Preissler – 12. místo na M-ČR. V závodech
Českého poháru se umístil na 8. místě a jednou
se na závodiště ve Vysokém nad Jizerou mohl
podívat z malého podia – 5. místo. Byl i členem
štafety libereckého kraje, která na M – ČR
obsadila cenné páté místo.
Na závodech Svazu lyžařů České republiky
se prezentoval i náš dorost. Úspěšně závodil
Vadym Rishko, když v individuálních závodech
se dvakrát dostal mezi dvacítku nejúspěšnějších
závodníků a v team sprintu se mu s parťákem
Jirkou Boudou podařilo umístit na 11. místě.

Naše žactvo závodilo v seriálu závodů – Pohár
libereckého krajského svazu lyžařů.
Nejúspěšnější byli Tomáš Preissler, který
obsadil 3. místo a Kateřina Brožková a Nikola
Nikodýmová na 5. a 6. místě.
Osm mladších žáků a žákyň startovalo v
celostátní soutěži Hledáme nové talenty.
Nejúspěšnější byl Filip Hloušek, který obsadil
v závodě klasickou technikou 12. místo.
Družstvo do soutěže získalo celkem 14 bodů
a v rámci České republiky obsadilo 23. místo.
Starší žactvo reprezentovalo v závodech
Českého poháru a mistrovství České republiky.
Dva chlapci a čtyři děvčata získali celkem 115
bodů a v rámci ČR se umístili na 23. místě.
Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Děvčatům se podařilo bodovat v individuálních
závodech v Jablonci a v team sprintu Denisa
Nikodýmová a Anežka Vavřačová obsadila 14.
místo na M – ČR na Zadově.
Tento dorostenecký tým získal 86 bodů do ČP
a obsadil 22. místo.
V superpoháru (žactvo + dorost + dospělí, které
nemáme ) jsme obsadili lichotivé 25. místo v
rámci celé České republiky, když bylo celkem
hodnoceno 47 klubů.
Za několikaletou úspěšnou práci, výchovu
a dosahování výsledků v kategorii staršího
žactva je náš oddíl zařazen do systému podpory
Svazem lyžování České republiky. Patříme mezi
23 oddílů ČR, ve kterých je zřízeno Sportovní
středisko mládeže.
Pravidelně spolupracujeme se Základní školou
Pěnčín. Letos se nám podařilo opět uspořádat
školní lyžařské běžecké závody. Upravili jsme
závodiště, poskytli servis při přípravě lyží. Při

pěkném počasí měly závody úspěch u účastníků
závodu.
Rád bych ještě připomněl, že naši úspěšní
bývalí závodníci pokračují ve sportovní kariéře
v příbuzných lyžařských disciplinách. V biatlonu
to je Petra Suchá a Karolína Dusilová, obě
účastnice Zimní evropské olympiády mládeže
v Turecku v letošním roce. Pepa Nagy v
orientačním běhu a v zimním orientačním běhu.
Letos úspěšný účastník Mistrovství Evropy v
zimním orienťáku.
Naším přáním je, aby se nám dařilo dávat
mladým sportovcům návod na možný způsob
smysluplného trávení volného času. Proto
máme na období jaro – léto již připraveny
lákavé sportovní programy velmi pestrého
charakteru. Tak jen v kostce. Je to turistika,
cyklistika, vodní turistika, pobyt pod stany s
časem naplněným hrami, plavání, atletika,
kolečkové brusle, obratnostní dovednosti,
základy horolezectví ……
Naše úsilí a výsledky pravidelně zveřejňujeme
v pěnčínském Zpravodaji a každý má možnost
plnění našeho programu sledovat na stránkách
Sokol Skuhrov – lyžařský oddíl.
Dlouhodobě máme podporu pro zajištění
našeho sportovního projektu Obecním úřadem
Pěnčín. Dovolte mi na samý závěr poděkovat
Zastupitelstvu obce Pěnčín za podporu, kterou
nám projevují.
Vladimír Hušek
D U B E N 2 017
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Nový spolek
v Huti a jeho
činnost
V lednu 2017 byl v Huti založen Spolek Huť
pro život. Vznikl z iniciativy několika aktivních
občanů, kteří již několik let pracovali na tom, aby
se v Huti lépe žilo, aby se lidé více poznali, aby si
vážili místa, kde žijí a mohli být na Huť hrdí. Již v
loňském roce se nám podařilo obnovit tradiční
Masopust, pořádáme společný Rodinný bál pro
všechny generace. Také program Filipojakubské
noci lidi pobavil. Velmi dojemné a milé setkání
bylo v září s nejstaršími spoluobčany Huti. Na
podzim jsme opět poprvé pořádali Posvícení. A
co teprve vánoční výstava! Ohlasy byly opravdu
nadšené. Nechci vyjmenovávat tu záplavu akcí,
které jsme pořádali nebo se na nich podíleli,
jen chci zdůraznit, že takovéto aktivity spolků
opravdu občany spojují a to nejen napříč
generacemi, ale také s občany přespolními.

Daneček Žídek

V letošním roce jsme pořádali druhý Masopust
a průvod masek byl vskutku obdivuhodný,
neboť se sešlo více jak 70 krásných tradičních
masek. Jsme opravdu rádi, že nám podporu
vyjádřili svou účastí i občané okolních obcí a
mnozí také v maskách.
Musím na tomto místě velmi ocenit naši
spolupráci s ostatními spolky v Huti a to SDH
Huť a Spolek Sokol Huť. Věřím, že společnými
silami se nám všem podaří dosáhnout cíle, které
jsme si stanovili právě pro lepší život v Huti, ať
už obnovu tradic, vstřícný přístup k občanům,
zlepšování vzhledu obce a musím zmínit i cíl
zásadní - opravu historické dominanty Huti kaple Sv. Vojtěcha.
Přeji všem občanům krásné jarní dny
„obohacené“ úklidem obcí a nebojte se
sdružovat, zažijete to cenné na životě - pevná
přátelství!
Za Spolek Huť pro život
Marie Halodová
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SEVEROČESKÝ
FAUST
V roce 1988 vydalo Severočeské nakladatelství
v edici Postavy a události knihu „Severočeský
Faust“. Autorem je PhDr. Miloš Pulec, duchovní
Starokatolické církve. V úvodu knihy autor při
přípravách na vydání knihy vzpomíná na dobu,
kdy poprvé navštívil náš kraj.
„Bylo to o Velikonocích roku 1946, kdy jsem se
dostal do Šumburku poprvé. Čerstvý student
národopisného semináře profesora Karla
Chotka na Karlově univerzitě hledal v jizerském
podhůří svou příležitost objevit sídlo onoho
zázračného lékaře, o němž píše Josef Svátek v
Pražských pověstech a legendách zcela neurčitě
– že žil kdesi v krajině za Turnovem. Nalezl jsem
víc, než jsem čekal: dědinku pod Maršovským
kopcem s domky sem tam rozhozenými,
ubíhajícími hluboko do údolí Žernovníku a s
okouzlujícím výhledem k horám Jizerským,
Krkonošům, na Kozákov a dále „do kraje“.
Setkal jsem se s typicky horskými, z velké části
ještě roubenými stavbami a s daleko viditelným
poutním kostelíkem téměř na nejvyšším
místě dědiny. A hlavně s Burkem, mohutným
patrovým roubeným sídlem lékaře-čaroděje. K
tomu ještě s mnohým, co ho připomínalo a také
s přívětivými usedlíky, Čechy i Němci, kteří byli
ochotni o něm vyprávět. A nejen o něm, ale i o
mnohém, mnohém jiném. Tak jsem tam zůstal.
Hoštěn dumlovkou i dumlovačkou, šolkami,
hladkým maršem, drcenkou, nevěstou a jak
se všechny ty bramborové speciality jmenují.
Zapíjel jsem je kozím mlékem. Spal jsem na
obyčejné půdě a s podzimem jsem pomáhal
sklízet modrou „hlavatku“ - zdejší zelí. Prolézal
jsem chlévy a mačkárny, bavil se s pamětníky,
učiteli ve škole i s dětmi, sbíral a dával si
pojmenovat houby. Vetřel jsem se i do Burku,
prozkoumal kostelní věž, hřbitov i každičkou
kapličku a pilně zapisoval. Tak tu vznikaly
základy k mé dizertační práci „Monografie
sklářské obce na bývalém česko-německém
jazykovém rozmezí.“
Po letech jsem se tedy k milované látce vrátil,
už proto, abych se jako pamětník živé tradice
kytlovských pověstí připojil k těm, kdož se jimi
zabývali. Očekávaje sedmý křížek na zádech
neběhal jsem už od domku k domku, nahoru
dolů jako kdysi. Spíše jsem se tu po kluzkých
chodnících vlekl o holi. Ty cesty za pamětníky
by už také byly marné. Kde jsou ti, kteří mi
kdysi o Kytlovi vyprávěli?
Jistě si zaslouží vzpomínku rodina zdejšího
rodáka Fr. Housky, jehož maminka i babička
tolik pamatovaly, tehdy devadesátiletý I.
Wiedner, který býval kočím v Burku u tehdejšího
barona Rõmische a později se stal mačkačem
skla, i jeho dcera Žofie, stejně jako téměř
85letá Anežka Strnadová, která si prý ráda
„vymejšlela“, vysloužilý hrobník Fajfr, „český
Fajfr“ jak si on sám hrdě říkal, který byl za
život jen jednou ve škole, zato toho věděl
víc než dost, stará paní Kleinertová z Dolní
Černé Studnice a ještě starší pan Havlišta z
Čižkovic. Tam jsem navštěvoval rád v typickém
horském domku pana Jindřicha Malého, jehož
maminka si nedala vymluvit, že z drobtů, které
o Štědrém večeru vyhazuje na zahrádku vyrůstá
bylina „boží drobet“ a Josefa Müllera, bývalého
12
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menšinového pracovníka i jeho dceru Anežku,
kdysi známou „prostřednici“. Není již pana
Drdy, u něhož mívali svá zasedání „spiriti“, jen
v domě při samém Burku či Remišovně mě
uvítali u ševce Boudy a dokázali jsme si ještě
o Kytlovi povídat. Tu mi paní Oldřiška Mikulová
potvrdila, že v Burku nikdy nestrašilo, zato tady
u ní, v bývalé porculánce, si podle názoru lidí
strašidla „podávaly ruce“. Porozprávěli jsme
si o osudu kittelovské Čertovy zdi a s pýchou
jsem byl ujištěn, že snědek ovislý, který jsme
tu kdysi jako poslední zbytek Kytlovy botanické
zahrady objevili, dosud nezanikl…..
Zdaleka jsem nevzpomněl všech svých
tehdejších informátorů, patřil k nim i učitel Josef
Lhota ze Zásady a jeho kolega učitel Motejlek,
kteří mi půjčovali ochotně své zápisky, i Alfréd
Hübner, jenž pečlivě maloval zdejší zanikající
lidové stavby a s kterým jsme společně
zachránili a do Národopisného muzea v Praze

převezli celou 200 let starou dřevěnou světničku
z bourané staré rychty na Jistebsku. Žel, zmizela
zdejší německá obecní kronika, kterou jsem měl
tehdy pro svou práci k dispozici, podobně jako
v jabloneckých archivech není již všechno, co
jsem tam krátce po válce studoval.
Před čtyřiceti lety starší lidé o Kytlovi vyprávěli,
ale ze všech školních dětí o něm již tehdy věděly
tak dvě, tři. Přesvědčil jsem se v oné době,
že ani německé dítě z rodiny, která v Burku
bydlela, jméno tajuplného lékaře či cokoliv o
něm ani nezaslechlo. Takže jsme tehdy přišli
ve chvíli nejkrásnější....
Dopsáno v starodávné dřevěné chaloupce u
věkovité lípy pod Černou Studnicí o Velikonocích
roku 1987“
Autor knihy a bez úprav uvedeného, trochu
zkráceného úvodu k ní se narodil v roce 1923
a zemřel v roce 1991. Určitě by měl námět k

pokračování, kdyby Kittelovsko navštívil dnes.
Burk se probouzí a doufejme, že se navrátí
ke své bývalé kráse, kouzlu a věhlasu a bude
jednou z rarit nejen Libereckého kraje. Z
bylinek rostoucích kdysi kolem jeho domu
je sestavena kouzelná „Kittelova zahrádka“
pod kostelem, z bývalé Rémišovny je útulné
Kittelovo muzem, kterým by jej provedla a
poutavě povyprávěla dcera Oldřišky Mikulové,
se kterou si kdysi povídal, podle Kittelových
receptářů se vyrábějí velmi žádané masti,
siroby, šláfruňky, životabudiče. I děti ve škole již
o „doktoru Kittelovi“ vědí mnohé a ve školním
archivu Základní školy v Pěnčíně bychom nalezli
mnoho pěkných kreseb. Díky nadšencům a
pochopení Obecního úřadu můžeme dnes říci:
„Na odkaz minulosti jsme navázali a doufejme,
že se podaří napravit vše, co se pokazilo“
Jasna Smolková

SDH PĚNČÍN pořádá pálení čarodějnic
30.dubna v 19 hoh. u fotbalového hřiště.
Občerstvení zajištěno a tradiční ohňostroj. Srdečně zve SDH PĚNČÍN.
Občané mohou přivést větve a uložit na hromadu.

L u c ka M a s tí k o v á , 5 l e t
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D a vid H ü b n e r

ŽIJÍ MEZI NÁMI

EMIL HUJER
BRATŘÍKOV

Pana Hujera jsem překvapila téměř v pravé
poledne, kdy s manželkou připravovali k obědu
guláš. Krásně to u nich vonělo. Při jeho velké
skromnosti svolil po přemlouvání (a možná
i proto, aby mohl v klidu dokončit vaření) ke

N a t á lka L y n o , 4 ro k y

krátkému povídání, třebaže by vzpomínek bylo
nejméně na celý den.

sklad obilí Jednotného zemědělského družstva.

Pan Hujer se narodil v roce 1937 v Bratříkově a v
jeho rodném domě žije dodnes. Po absolvování
základní školy se vyučil foukačem technického
skla. Učiliště bylo v Železném Brodě v tehdejším
podniku Žebrosklo a bylo přidružené ke
sklářské škole. Učiliště bylo dvouleté a jeho
zvláštností bylo, že bylo internátní a to i pro
místní. Vzpomíná na učitele chemie inženýra
Strnada, který bydlel v Bratříkově za můstkem
přes Žernovník, kde se říkalo „na bažině“. Při
zkouškách ze složité spleti chemických vzorců
nad „Bratříkováky“ prý přimhouřil oči.
Po vyučení nastoupil do zaměstnání v národním
podniku Technoslo Držkov, kde pracoval až do
odchodu do důchodu, později ještě v případě
potřeby vypomáhal. Jak při cestách do školy
tak do zaměstnání chodil – tak jako ostatní
z Bratříkova – na autobusovou zastávku k
Červenému domu. Tehdy nebylo tolik možností
hromadné dopravy, jako je tomu dnes. Svou
životní lásku nalezl v Jirkově (podobně jako
někteří další Bratříkováci), vychovali spolu dvě
děti – dceru a syna a společně se radují z vnuků
a pravnuků.
Od mládí byl aktivním sportovcem a 20 let hrál
fotbal za Držkov – s ním i dalších sedm mužů
z Bratříkova. Byl a je členem Sokola Bratříkov,
za který 16 let hrál aktivně stolní tenis. Jako
cvičenec se zúčastnil posledního Sokolského
sletu v Praze v roce 1948.

Od dětství docházel do Hasičského spolku
Bratříkov a podle tehdejších předpisů se členem
mohl stát až ve svých osmnácti letech. Aktivně
se zapojoval do práce s dětmi a v roce 1963 byl
jmenován velitelem sboru. V této funkci působil
do roku 1999, kdy byl jmenován starostou. V
roce 2007 ve věku 70 let se dobrovolně funkce
vzdal.
Ani ve volných chvílích nedokázal odpočívat a
jeho další zálibou byla turistika, cyklistika či v
zimě jízda na lyžích. Kdyby u rozhledny na Černé
Studnici byla návštěvní kniha, jistě by jméno
Emil Hujer bylo mezi nejčetnějšími.
Za svou veřejně prospěšnou celoživotní činnost
obdržel řadu ocenění a vyznamenání.
Uveďme některé z nich:
Zlatá medaile za zásluhy v ČSTV
Pamětní plaketa. K 50 letům trvání
Československé republiky 1918 – 1968
udělená Československým svazem požární
ochrany
Pamětní list za dlouholetou a obětavou
práci v požární ochraně, udělený
Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska
Diplom „Čestný starosta“ za dlouholetou a
aktivní činnost v požární ochraně, udělený
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Po změně politického režimu v Československu
byla činnost Sokola zrušena a v pečlivě
opatrovávané sokolovně byl na sále nějaký čas

Jasna Smolková
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