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Připravované akce v roce 2021
Na zasedání zastupitelstva byl 18. ledna 2021 schválen rozpočet obce Pěnčín na rok 2021. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 31 981 479 Kč a výdaji
49 355 740 Kč. Z těchto čísel vyplývá, že
schodek rozpočtu činí 17 374 261 Kč.
Nejdříve je nutné říci, že první věcí,
která schodek vytváří, je výpadek příjmu
z důvodu daňových zákonů schválených
Vládou ČR a dále kvůli podpůrným programům pro podnikatele a živnostníky z důvodu pandemie COVID 19. Dalším důvodem
je množství plánovaných investic, které
chceme v letošním roce realizovat. Celá
částka 17 3374 261 Kč je kryta úsporami obce z předešlých let. Tyto úspory činí
přes 20 milionů korun a částečně budou
zapojeny, a proto si na tento rozvoj nemusí obec půjčovat. Jako vždy hledáme
i jiné zdroje financování, a tím jsou především evropské, národní a krajské dotace. O tyto dotace jsme žádali na přelomu
roku nebo ještě žádat budeme. S dotacemi, které nemáme přidělené v rozpočtu,
nemůžeme počítat, tudíž o tyto dotace,
pokud je získáme, budou navýšeny příjmy
a tím budou ušetřeny rezervy.
Určitě Vás ovšem zajímá, o které akce
se jedná. O úpravách hřbitovů se psalo
již v prosincovém vydání zpravodaje, stejně tak o rekonstrukci a doplnění dětského hřiště u Mateřské školy a o rekonstrukci brouzdaliště v Huti, včetně nové filtrace
vody a oplocení u silnice.

Mateřskou školu napojíme na čističku
odpadních vod v objektu Skleněné bižuterie Alšovice. Tuto čističku jsme koupili minulý rok. Projekt máme připravený a nyní řešíme jeho povolení s majiteli
pozemků a stavebním úřadem. Doufáme,
že všichni vlastníci budou vstřícní a dovolí
nám vést tuto přípojku přes své pozemky.
Pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Pěnčín – Huť bude pořízena nová
cisternová automobilová stříkačka, která
nahradí starý automobil LIAZ. Na tuto akci
je již také získána dotace.
Bude opravena komunikace v Alšovicích k vleku. Pokud nám bude přidělena
dotace, bude postaven zcela nový most
v Huti přes Žernovník, který je na spojnici
Hutě a Pěnčína přes Březí.
Letos začneme i s rekonstrukcí obecního úřadu. Pokud získáme dotaci, zrekonstruujeme celou budovu úřadu, včetně
fasády a krytiny střechy. Pokud budeme
akci financovat pouze z vlastních prostředků, přestavíme stávající zasedací místnost
na nové kanceláře, které budou lépe vyhovovat potřebám a fungování úřadu.
Dále dokončíme rekonstrukci všech
bytů v budově Bratříkov 100, kde byla dříve pošta a opravíme i fasádu, aby byl tento
dům ozdobou obce a ne její ostudou. Na
obecním domě v Huti 169 opravíme balkon a fasádu na čelní straně přízemí, včetně repase dveří a obnovy výlohy v obchodě. Dokončujeme projekt rekonstrukce

celého tohoto domu, především stavebních úprav a vytápění.
Na závěr minulého roku obec koupila
objekt bývalé restaurace Formanka. Tento rok bude o diskuzi, jak s touto nemovitostí naložit a co by v centru obce mělo
vzniknout. Doufáme, že se zapojíte i Vy
občané.
Tento rok bychom chtěli obdržet i stavební povolení na chodník z Jistebska na
Bratříkov a příští rok žádat o dotaci na jeho
realizaci.
V těchto dnech finalizujeme přípravu žádosti o dotaci na celý sportovní areál fotbalového hřiště, kde vznikne místo horního, téměř nevyužívaného hřiště
nové moderní multifunkční hřiště. Bude
zrekonstruováno spodní travnaté hřiště, včetně odvodnění a závlahového systému a také budou postaveny nové kabiny, které poskytnou dobré zázemí pro
diváky i všechny sportovce, včetně těch
z řad veřejnosti. Náklady na tento areál
jsou odhadovány ve výši téměř 60 milionů
korun. Dotace by měla pokrýt 70 % nákladů, zbytek bude financovat obec ze svých
prostředků a pomocí úvěru.
Výdaje obce budou vysoké, ale jak
vidíte, jsou investovány do oprav a rozvoje obecního majetku, které povedou ke
zkvalitnění života v obci.
Mgr. Ivan Matějček
starosta
situační výkres hřiště na straně 5 

Muzejní okénka pokračují – nahlížení do oken dovoleno
Muzejní okénka na Krásné v Kittelově domě budou pokračovat i nadále, a to do té doby, než se uvolní vládní opatření
a muzeum bude moci být otevřeno do plného provozu. Úspěšnou výstavu betlémů, kterou během dvou měsíců shlédly stovky
lidí, vystřídají ukázky z Kittelovy pracovny, léčení, bylinkářská tradice nebo třeba i staročeský masopust či Velikonoce.
Výdejní okénko s prodejem sirupů funguje od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. V nabídce je už i úplná novinka Syrob Růžový
květ. Určitě se zastavte.
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Co projednala rada obce
Rada obce se sešla během
prosince a ledna třikrát a mimo
jiné projednala:
 schválila objednávku na zajištění
podkladů pro podání žádosti o dotaci
na zateplení budovy Mateřské školy
a vzduchotechniku s rekuperací za
částku 199 000 Kč bez DPH od
společnosti Energomex s. r. o.
 schválila objednávku na zajištění
podkladů pro podání žádosti o dotaci
na zateplení budovy Základní školy
a vzduchotechniku s rekuperací za
částku 219 000 Kč bez DPH od
společnosti Energomex s. r. o.
 schválila vypracování žádostí
o dotace na zateplení MŠ a ZŠ
z Operačního programu životní prostředí
externím dodavatelem – Ing. Davidem
Plíštilem, Ph.D.
 schválila odměnu ředitelce MŠ Pěnčín
za řádné vedení školy a za provedení
mimořádné archivace
 schválila záměr pronájmu bytů
č. 1 a č 2 v domě Bratříkov 100

Minimální cena činí 50 Kč/m2 měsíčně
a následně po uplynutí lhůty a na základě
zaslaných žádostí rozhodla o přidělení
bytu za cenu 70 Kč/m2
 schválila smlouvu o smlouvě
budoucí kupní na objekt restaurace
Formanka Alšovice č. p. 40 a pozemku
st. p. č. 62/1 a p. p. č. 812/3 oba
v k. ú. Alšovice
 schválila uzavření Mateřské školy
Pěnčín v termínu od 23. 12. 2020 do
31. 12. 2020
 schválila vypracování žádostí o dotace
z Programu obnovy venkova ministerstva
pro místní rozvoj externím dodavatelem
a pověřuje starostu uzavřením smluv
 schválila Dodatek č. 1 veřejnoprávní
smlouvě k zabezpečení požární ochrany
mezi Obcí Pěnčín a Městysem Zásada.
Výše příspěvku bude od roku 2021 nově
činit 110 000 Kč ročně (dosud to bylo
90 000 Kč)
 schválila zvýšení školného v Mateřské
škole Pěnčín na 400 Kč/měsíc

Co projednalo zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce se během
prosince sešlo dvakrát a mimo jíné
projednalo:
 schválilo ceník za odvoz a odstranění
směsného komunálního odpadu
včetně 2× ročně ambulantního odvozu
nebezpečných složek komunálního
odpadu společnosti Severočeské
komunální služby s. r. o., od 1. 1. 2021
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Pěnčín č. 3/2020 o poplatku
za komunální odpad s účinností
od 1. 1. 2021
 schválilo střednědobý výhled rozpočtu
obce Pěnčín do roku 2025
 schválilo koupi bývalé restaurace
Formanka s pozemky v Alšovicích za
1 970 000 Kč
 vzalo na vědomí žádost o prodej části
p. p. č. 758/10. Zastupitelstvo požaduje,
aby bylo smluvně vyřešeno užívání místní
komunikace, která se částečně nalézá na
p. p. č. 759/2 vše k. ú. Alšovice – cesta
Slivkovi
 schválilo podání žádostí na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR o dotace na akce:
Ašovice – opravy místních komuniací
28c a 29c, Huť – rekonstrukce mostu
přes Žernovník – most u Daníčkových,
rekonstrukce obecního úřadu v Pěnčíně
U všech žádostí by dotace činila 80 %

 schválilo projektovou přípravu
zateplení a dalších energetických úspor
budov základní a mateřské školy pro
podání žádosti v rámci Operačního
programu životní prostředí s termínem
případné realizace v letech 2022 a 2023
 schválilo podání žádosti na Národní
sportovní agenturu o dotaci na akci
„Sportovní areál u Základní školy Pěnčín“
– předpokládané náklady jsou 57 mil. Kč
a dotace by činila 70 %. Spoluúčast by
obec hradila z úvěru
 schválilo podání žádosti na Státní
zemědělský intervenční fond o dotaci
na akci „Oprava hřbitovního kříže
Krásná“. Předpokládaná cena opravy činí
230 tis. Kč
 schválilo rozpočet na rok 2021 jako
schodkový ve výši:
Příjmy:
31 981 479 Kč
Výdaje:
49 355 740 Kč
Financování: 17 374 261 Kč
Vzniklý schodek bude financován
z přebytku hospodaření minulých let ve
výši 17 374 261 Kč
 Zastupitelstvo také diskutovalo
o situací se svozem popelnic.Svozová
firma Severočeské komunální služby
poslala na základě nově schváleného
zákona o odpadech nový ceník svozu
popelnic, který znovu zvyšuje cenu za
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vývoz popelnice v rozmezí 35–70 Kč
za popelnici a rok 2021. Bude se dále
jednat, jak se svozovou firmou, tak
ostatními obcemi. Sama obec nemá
moc šanci cokoli změnit. Samotný
zákon však neznamená automatické
zvýšení ceny za vývoz popelnice. Zvyšuje
ceny za skládkování. Pro obce se ale
letos cena nemění v případě, že obec
nepřekročí částku 200 kg / osoba /
rok. Vzhledem k tomu, že naše roční
produkce odpadů se pohybuje kolem
350 tun, nemělo by se nás zvýšení
týkat (řádově, 2 000 obyvatel á 200 kg
znamená 400 tun odpadů jako hranici
pro vyšší cenu). Otázkou ale zůstává,
jak se odpady váží. Svozová firma zatím

není schopna vážit jednotlivé popelnice
a myslíme si, že se často míchá odpad
i z jiných obcí, aby se vytížilo auto. Bude
to složité, jiná firma se do výběrového
řízení nepřihlásí, a tak asi nebude
zbývat nic jiného, než na podmínky SKS
přistoupit. Cesta vlastního svozu popelnic
je zatím asi v nedohlednu.
Termíny zastupitelstev pro rok 2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plánované termíny zasedání zastupitelstva
na rok 2021 a to v termínech 18. 1.,
22. 3., 7. 6., 30. 8., 25. 10., 13. 12.
vždy od 17:30 hodin
Připravil Rh

Střednědobý výhled rozpočtu obce
Pěnčín na období 2022–2025
Údaje v tis. Kč
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

třída
1
2
3
4
1+2+3+4

5
6
5+6

Výdaje celkem
Příjmy celkem
Financování celkem
Financování – zapojení přebytku
z minulých let
Financování – přijatý úvěr (+)
Financování – splátky úvěru (-)

2022

2023

25 000
1 000
0
0
26 000

2024

25 500
1 000
0
0
26 500

Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková
MUDr. Rudolf Šumaj
Tel.: 483 397 026
Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
www.policie.cz
Tel.: +420 974 047 407 11
Fax: +420 974 474 907
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
Základní škola
www.zspencin.cz
Tel.: 483 397 027, 483 397 627
Fax: 483 397 727
e-mail: zspenc@seznam.cz

2025

26 000
1 000
0
0
27 000

Důležitá
telefonní čísla
a další kontakty

26 500
1 000
0
0
27 500

23 000
3 000
26 000

23 400
3 100
26 500

23 800
3 200
27 000

24 200
3 300
27 500

26 000
26 000
0

26 500
26 500
0

27 000
27 000
0

27 500
27 500
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

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
Pošty Partner
Pěnčín – Řeznictví Šourek
Pěnčín 29, tel.: 607 253 098
Huť – Potraviny J. Špidlen
Huť 169, tel.: 776 268 818

Poznámky k rozpočtovému výhledu:
1. Rozpočtový výhled na jednotlivé roky je sestaven jako vyrovnaný.
2. V rozpočtovém výhledu nejsou zahrnuty investiční dotace,
které obec případně získá.
Příjmy:
Třída 1 – procentní výnosy z daní, místní a správní poplatky
Třída 2 – pronájmy nemovitostí, bytů, ostatní služby
Třída 3 – příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí
Třída 4 – přijaté dotace
Výdaje:
Třída 5 – provozní výdaje na běžnou údržbu, nutné zařízení a objekty
obce a chod obce
Třída 6 – investiční výdaje na plánované akce
Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem obce Pěnčín dne
14. 12. 2020 usnesením č. 162/2020zo.
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2 500 000,00 Kč

300 000,00 Kč

Opravy a rekonstrukce VO

300 000,00 Kč

150 000,00 Kč

Pěnčínské slavnosti

100 000,00 Kč

Oprava plotu koupaliště Huť

6320: Pojištění majetku

Obecné výdaje z finančních operací.

6310: Výdaje z finančních operací

63 Finanční operace

150 000,00 Kč

100 000,00 Kč

350 000,00 Kč

Huť čp. 169 – PD topení

Huť čp. 169 – oprava balkónů a výlohy

200 000,00 Kč

Provoz obecních bytů

Oprava elektro a podhled Bratříkov čp. 67

500 000,00 Kč

Rekonstrukce tří bytů čp. Bratříkov 100

1 900 000,00 Kč

Celkem

Finance určené na dotace spolkům a ostatním zájmovým skupinám

6409: Ostatní činnost – příspěvky TJ /ostatní/

6402: Finančí vypořádání minulých let

Úhrady daní finančnímu úřadu (DPH, daň z příjmů právnických osob převodem na vlastní účty).

6399: Ostatní finanční operace

600 000,00 Kč

8 500 000,00 Kč

850 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

– Kč

2 500 000,00 Kč

9 350 000,00 Kč

9 350 000,00 Kč

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

– Kč

700 000,00 Kč

700 000,00 Kč

4 400 000,00 Kč

  49 355 740,00 Kč

1 250 000,00 Kč

670 000,00 Kč

350 000,00 Kč

200 000,00 Kč

30 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

Výdaje na vlastní správní činnost obce včetně platů obecních zaměstnanců a dohod o provedení práce.

6171: Činnost místní správy

6115: Volby do zastupitelstev územních samospráv

3612: Bytové hospodářství

Oprava fasády čp. Bratříkov 100

2 000 000,00 Kč

2 400 000,00 Kč

8 661 000,00 Kč

Výdaje na činnost zastupitelských orgánů, včetně odměn zastupitelům. Výdaje na činnost výborů zastupitelstva.

6112: Zastupitelstva obcí

Výdaje na pojištění obecního majetku.

3 700 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

700 000,00 Kč

3 410 000,00 Kč

90 000,00 Kč

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Sportovní areál u ZŠ – realizace v případě dotace

3 000 000,00 Kč

500 000,00 Kč

Realizace čístírny a stavební úpravy brouzdaliště

3412: Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

100 000,00 Kč

Provoz koupaliště Huť

3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace

34 Tělovýchova a zájmová činnost

Výdaje na vítání občánků, jubileí

3399: Ostatní záležitosti kultury / vítání občánků, jubilea, pořádání poutí /

150 000,00 Kč

Výdaje na vedení obecní kroniky a obecní zpravodaj

Nákup CAS

300 000,00 Kč

5512: Požární ochrana – dobrovolná část

55 Požární ochrana

Technický paragraf pro krizová opatření.

5213: Krizová opatření

Technický paragraf pro krizové situace.

5212: Ochrana obyvatelstva

52 Civilní připravenost na krizové stavy

Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně služeb.

4351: DPS

43 Sociální pomoc

3319: Ostatní záležitosti kultury / zpravodaj, kronika /

900 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

120 000,00 Kč

5 000 000,00 Kč

1 700 000,00 Kč

200 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

200 000,00 Kč

1 000,00 Kč

1 610 000,00 Kč

950 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na
rok 2021

Výdaje na sekání a péči obecních pozemků a veřejnou zeleň včetně platu technických pracovníků, nákupu a údržby techniky.

3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů, včetně tříděného.

Výdaje na výjezdní jednotky Bratříkov, Huť, Jistebsko

200 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

3 300 000,00 Kč

3722: Sběr a svoz komunálních odpadů

37 Ochrana životního prostředí

3639: Komunální služby – koupě pozemků, daně
Nakládání s majetkem obce, komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené,účtování obecního majetku, daně z pozemků.
Zadržování dešťové vody u ZŠ a v has. areálu Huť – příp. a zjišťování podmínek dotace.

Výdaje vztahující k územnímu plánu, změny v územním plánu.

3635: Územní plán

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

800 000,00 Kč

Hřbitov Alšovice – čerpání vody
3633: Místní sítě

180 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Hřbitov Bratříkov – oprava střechy márnice a stání na popelnice

80 000,00 Kč
250 000,00 Kč

Hřbitov Krásná – kříž

Fond malých projektů

3322: Zachování a obnova kulturních památek – Kittelův dům

Příspěvek příspěvkové organizaci Kittelovo muzeum

3315 Činnosti muzeí a galerií

Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih, údržba a energie)

3314: Knihovny

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky

Provoz volnočasového kroužku – 3. oddělení ŠD

Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz,údržbu základní školy

3113: Základní školy

400 000,00 Kč

1 700 000,00 Kč

Nový plot a dětské hřiště u mateřské školy

Odkanalizování MŠ

1 200 000,00 Kč

Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz, údržbu MŠ a školní jídelny

3111: Předškolní zařízení

31 a 32 Vzdělávání

1 000,00 Kč

2341: Vodní díla v zemědělské krajině
32 000,00 Kč

1 000,00 Kč

30 000,00 Kč

7 678 740,00 Kč

178 740,00 Kč

2321: Odvádění a čištění odpadních vod

Věcná břemena, projekční činnost

2310: Pitná voda

23 Vodní hospodářství

Poplatek Libereckému kraji za veřejnou silniční dopravu

2292: Dopravní obslužnost

600 000,00 Kč

Oprava komunikací z R-materiálu

2 500 000,00 Kč

Mostek v Huti – realizace pouze v případě získání dotace

PD cyklotras Dolní Černá Studnice – Kittelův dům a Krásná – Huť

3 000 000,00 Kč

Alšovice MK 28c od sil. III/28739 k vleku

300 000,00 Kč

Běžné opravy, údržba

Hřbitov Krásná – stání pro popelnice

900 000,00 Kč

7 500 000,00 Kč

Oprava márnice na Krásné

800 000,00 Kč

Zimní údržba

2212: Silnice

3632: Pohřebnictví

650 000,00 Kč

Výdaje za elekřinu

3631: Veřejné osvětlení

Stavební úpravy obecního úřadu

Paragraf
Položka
třídění

500 000,00 Kč

Výdaje:
Údržba, opravy a provoz obecních nebytových prostorů a budov.

100 000,00 Kč

74 000,00 Kč

24 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na
rok 2021

Provoz a údržba obecních hřbitovů

Paragraf
Položka
třídění

22 Doprava

Poplatek lesnímu hospodáři

1036: Správa v lesním hospodářství

Obhospodařovávání obecních lesů (výsadba a údržba obecních lesů)

1032: Podpora ostatních produkčních činností

10 Zemědělství, lesní hospodářství

Výdaje:

Rozpočet obce Pěnčín na rok 2021

31 981 479,00 Kč

17 374 261,00 Kč
– Kč
17 374 261,00 Kč
8115
8123

457 100,00 Kč
1 595 169,00 Kč
110 000,00 Kč
– Kč
– Kč
– Kč
720 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
364 210,00 Kč
– Kč
5 746 479,00 Kč

4112
4116
4121
4111
4211
4122
4152
4216
4222
4232

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

1 000,00 Kč
1 276 000,00 Kč

2 000,00 Kč

1 000,00 Kč

350 000,00 Kč

– Kč

250 000,00 Kč

60 000,00 Kč

20 000,00 Kč

40 000,00 Kč

– Kč

550 000,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

3 300 000,00 Kč
75 000,00 Kč
400 000,00 Kč
4 700 000,00 Kč
300 000,00 Kč
13 500 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
35 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
8 000,00 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
1 100 000,00 Kč
24 954 000,00 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2021

Financování:
třída 8 – financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Úvěr
Celkem

3639

6310

6171

4351

3745

3725

3722

3632

3613

3322

3612

3314

1032

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1335
1337
1341
1343
1344
1342
1361
1381
1511

Paragraf
Položka
třídění

Celkem

třída 4 – přijaté dotace
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotač.
vztahu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Obec Zásada, příspěvek na hasiče
Neinvestiční přijaté transfery z všeobec. pokl.
Investiční přijaté transfery z všeobec. pokl.
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

třída 3 – kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

třída 2 – nedaňové příjmy
1032: Podpora ostatních produkčních činností
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314: Činnosti knihovnické
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
3612: Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3322: Zachování a obnova kulturních památek
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor
3632: Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu hrobových míst
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725: Využívání a znešk. kom. odpadů – EKO KOM
EKO KOM
3745: péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4351: Příjmy z poskytováných služeb a pronájmů
DPS
6171: Činnost místní správy
Příjmy z prodeje zboží
6310: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
6320: Přijaté pojistné náhrady
Přijaté pojistné náhrady

třída 1 – daňové příjmy
Daň z příjmů fyz.osob placené plátci
Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí

Příjmy:

Situační výkres hřiště v Pěnčíně

Kittelovo muzeum

Výstava betlémů
měla úspěch
Do Hromnic trvala výstava betlémů za
okny Kittelova domu. Podle odhadů je
vidělo přes 500 lidí. Existuje určitě spousta fotografií, ale moc se nám líbila prezentace Kamila Syrovátky. Děkujeme.
Rh

Kittelovo muzeum
přes zimu
Po vzniku příspěvkové organizace Kittelovo muzeum je muzeum otevřeno celoročně, tedy i přes zimu. Bohužel přišel
koronavirus, vládní opatření a nouzový
stav a my museli muzeum pro veřejnost
zcela uzavřít. Připravili jsme a připravujeme obměnu a doplnění expozic a další
akce na letošní rok.
Advent na Krásné dne 12. prosince 2020 ukázal, že o kulturní aktivity na
muzeu je velký zájem. Jelikož nemůžeme mít otevřeno, nachystali jsme výstavu betlémů za okny. Myslím si, že výstava byla velmi úspěšná a odhadujeme, že
betlémy vidělo za ten měsíc a půl, více jak
500 lidí.
Kromě toho se věnujeme změnám
a doplněním expozic. Po skončení výstavy
betlémů, kde jsme museli trochu improvizovat a expozici třeba ve světnici naaranžovat směrem k oknu, vše vrátíme zpět
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Kittelovo muzeum

Advent na Krásné
a postupně doplníme o další věci, které v expozicích ještě chybí. Ve světnici to
bude zejména malovaný mísník (kredenc)
a malovaná polička na talíře i několik kusů
věrných replik staré žitavské keramiky.
Z dotace z projektu přeshraniční spolupráce s městem Neukirch v Lužici jsme
opravili starý historický stůl. Kolem repliky starých kachlových kamen vznikla také
dřevěné lavice. Dochází také k postupným opravám dalšího starého dřevěného
nábytku.
V patře také pracujeme na přesunu expozice bylin do prostoru patrových
kuchyní a na jejich místo připravíme expozici, jako připomínku starého Kittelova muzea, ze kterého máme celou řadu
exponátů. Muzeum fungovalo v letech
2010 až 2018 a řada návštěvníků na něj
s nostalgií vzpomíná.
Chci zde velmi poděkovat všem, kteří
nám různě nabízejí jak pomoc, tak věci do
expozic. Některé jsme již využili a některé
určitě využijeme. Náš záměr vybudování
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sklářské expozice stále trvá. Jsem rád, že
se začínáte ozývat s náměty na uspořádání akcí a výstav. To je přesně to, co chceme, abyste se zapojili. Jak už jsem mnohokrát řekl, nechci, abychom byli zakozervovaným muzeem. Epidemie a nouzový stav vše trochu brzdí, ale věřím, že
se stav zlepší tak, abychom mohli veřejné
akce pořádat.
Chci také připomenout, že stále můžete posílat fotografie do soutěže, kterou
jsme vyhlásili v prosinci a potrvá až do
března. Zatím máme pouze dva přihlášené, kteří zaslali své fotografie.
Na letošní rok připravujeme:
V sobotu 1. května 2021 Pouť sv. Josefa na Kittelovsku – tradiční setkání lidí,
řemesel a hudby.
V sobotu 19. června 2021 Svatojánský den – tradiční akce, která začala ještě na starém muzeu. Připomeneme si tradici slunovratu, sbírání, sušení a používání
bylin, sekání trávy i vyprávění o pravěkých

sekerkách, včetně možnosti si vyzkoušet
kámen štípat a brousit. K tomu bude hezká hudba a občerstvení. Akce by měla být
součástí Pěnčínských slavností, které se
chystají v areálu fotbalového hřiště.
Na červenec a srpen chystáme akce
s řemesly, hudbou, pohádkami a programem pro děti. Spolu s farností potom
budou prohlídky kostela i výstavy na faře.
Na podzim v polovině září bude tradiční pouť Povýšení sv. kříže spolu s doprovodným programem – výstavy, besedy
a koncerty.
Dveře Kittelova domu jsou Vám celý
rok otevřené. Věříme, že se situace zlepší a budou opět normálně probíhat prohlídky. I tak ale dnes můžete zajít do naší
prodejny a koupit třeba výrobky firmy Kitl
nebo zajímavé knihy či sklářské výrobky
místních sklářů.
Rh
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Z historie

Do školy,
do pionýra
Je 1. září roku 1950. Třída plná dětí.
Ticho. Uličkou prochází pan řídící učitel
Havlík. Na sobě má černý plášť a v ruce
rákosku. I největší zlobiči jen polykají naprázdno. Bezstarostné časy právě skončily. Já díky dědovi už umím číst
a trochu psát i počítat. Tak věřím, že to
zvládnu.
Škola stála na návsi, od našeho domu
kilometr tam a kilometr zpět. A třikrát týdně odpoledne ještě jednou. Buď „starou
cestou“ podle silnice nebo zadem mezi
poli kolem hřbitova.
Ve škole jedna třída s pěti ročníky. Nejvíc, dvanáct, bylo nás, prvňáků. Ve třetím
ročníku jediný žák. Učitel to neměl jednoduché. S mladšími si více povídal, starším
ukládal písemné práce. Jednoduché to
neměli ani slabší žáci, pro ty lepší to byl
jedinečný výcvik samostatnosti a sebedůvěry. Brzy se však stalo něco, co jsme
nechápali.
Je zimní pošmourné ráno, dávno
po zvonění. Učitel nikde. Tušíme, že je
něco ve vzduchu. Otevírají se dveře třídy
a v nich stojí starší usměvavá paní. Bude
nás teď učit. O Havlíkovi ani slovo. Třída
už není tichá, mnozí si dokonce hlasitě
šeptají.
Teprve později nám řekli, že Havlík byl
zatčen za protistátní činnost, ale neřekli jakou. Slyšel jsem někde, že měl ukrytou vysílačku. Po letech ho propustili, ale
kantořit už nemohl a pracoval jako dělník.
Od třetí třídy mě učila paní Marie Věchtová, přísná a občas nervózní „stará panna“. Moc rád jsem ji neměl, ale naučit
uměla. Ve škole založila pionýrskou skupinu a řadu schůzek i sama vedla. Stal jsem

se taky pionýrem a slavnostní slib jsme
s babičkou obrečeli. Většina schůzek
však byla nuda a bylo to jen pokračování školy „v bleděmodrém“, vlastně rudém.
V páté třídě jsem učitelce pomáhal
s opravami prací prvňáků a druháků. To
jediné mě bavilo, protože látku jsem znal
už dávno předem. Jen povinnou ruštinu
jsem kdovíjak neuměl, však s ní měla problémy i Věchtová, která byla jen pár lekcí
před námi.
Občas jsem měl kázeňské problémy, ale jen mimo školu, když jsme něco
„vyvedli“ s Věrkou (Věroslavem) Havlem,
o rok starším spolužákem. Bydlel u školy se starou mámou a starším bratrem,
který si dovolil odmlouvat i Havlíkovi. Věrka si žil „po svém“. Byl lovcem, rybářem,

průzkumníkem mnoha sadů a zahrad
a především klukem s velkým K. Ničeho
se nebál a držel slovo.
Do žákovské knížky mi Věchtová několikrát napsala „Nedoporučuji kamarádství
s Věroslavem Havlem“. Děda s babičkou
mě vždy jen pokárali, protože to kamarádství na můj prospěch vliv nemělo. A kdyby nic jiného, tak jen to, že Věrka mě naučil chytat pstruhy do ruky, bylo báječné.
A ovoce od sousedů mi prospívalo, sami
jsme měli málo.
Z knihy Miroslava Matěchy Vzpomínky
z Bratříkova.
Knihu lze zakoupit za cenu 110 Kč
v Řeznictví Dřevěnka, Infocentru Kozí farmy nebo na Obecním úřadě.

Poslední obyvatelka Burku
Paní Ursula Scheitlerová byla poslední
obyvatelkou „Burku“ (Kittelova domu) na
Krásné.
Ursula se narodila 21. listopadu 1942
tatínkovi Brunovi a mamince Hertě Pivrncovým v domě č. p. 35 v Jistebsku, části zvané Krásná (dříve Šumburk). V domě
bydleli společně s rodiči paní Herty, tedy
s dědečkem a babičkou malé Ursuly.
Dědeček se vyučil pasířem a živil se výrobou bižuterie. Ursulin tatínek Bruno byl
vyučen truhlářem. Na válečná léta si Ursula nepamatovala, byla moc malá. Jedinou
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vzpomínku měla na rok 1945, na osvobození. Vzpomíná si, že seděla v okně,
po silnici projížděli sovětští důstojníci na
koních a mávali na ni.
Po roce 1945, když začal odsun Němců ze Sudet, došlo i na její rodinu. Maminka Herta, rozená Berndtová, byla Němka, tatínek Bruno Pivrnec měl německé
školy. V rodině se mluvilo německy. Dům
č. p. 35 v Jistebsku byl zařízený a vybavena byla i dílna. O takové domy byl mezi
členy nově vznikajících národních výborů
zájem. Snaha o vystěhování rodiny z domu

č. p. 35 počala hned v roce 1945, ovšem
k fyzickému vystěhování došlo až těsně
před vánoci v roce 1947.
Obyvatelé domu č. p. 35 byli vystěhováni do tzv. Burku. Kdysi výstavný dům
doktora Kittela z 18. století, který sloužil
též jako nemocnice a lékárna, se stal po
cca sto padesáti letech útočištěm těch,
co přišli o vlastní bydlení.
Burk byl patrový, v přízemí a v patře
bylo dohromady jedenáct bytů. Pivrncovým byly přiděleny dvě místnosti, Berndtovým tři místnosti v patře. Ve sklepě byly
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Z historie, SDH Pěnčín informuje
zřízeny kóje pro uhlí nájemníků. Voda byla
sice do domu zavedena, ale byla závadná,
a proto obyvatelé chodili pro pitnou vodu
do studny k sousedům (původní muzeum
doktora Kittela). Suché záchody byly pro
celý dům dva, a to v přízemí.
V necelých šesti letech začala Ursula
chodit do české školy na Krásné. Teprve
ve škole se naučila pořádně česky, Jejím
prvním učitelem ve dvoutřídce byl pan učitel Strnad.
Nejlepší kamarádky měla dvě. Oldřišku Mikulovou, která byla o něco mladší
a bydlela v sousedním domě, kde ševcoval její dědeček.
Další kamarádkou, i když jen „prázdninovou“ byla Markéta – říkala si Aťa, neteř
šumburského faráře Raaba, který žil na
faře se svou sestrou. Ursula chodívala
za Aťou na faru si hrát, ale farář byl přísný pán a nedovolil dívkám běhat po parádních pokojích. Po získání československého občanství vyučoval pan farář Raab
na okolních školách římskokatolickému
náboženství.
Po skončení základní školy nastoupila
Ursula do jednoho ze závodů n. p. Bižuterie, kde pracovala na dekoraci tombaku. V roce 1964, 10. října, se provdala za

Ericha Scheitlera, který pocházel z vesnice Lipnice na Sokolovsku, která padla za oběť těžbě hnědého uhlí. Po úmrtí
její babičky Marie Pivrncové, která bydlela v domě č. p. 73 v Dalešicích, se mladí
manželé Scheitlerovi do tohoto domu nastěhovali. Nemoc manžela v roce 2012,

o kterého pečovala a posléze i jeho ztráta se neblaze projevila na jejím zdravotním stavu. Zemřela po delší nemoci dne
24. února 2015.
Marie Nedomlelová
kronikářka obce Dalešice

Zhodnocení činnosti SDH Pěnčín za rok 2020
Členská základna našeho sboru čítá
celkem k 1. lednu 2021 51 členů, z toho
je 14 žen.
Rok 2020 byl pro činnost sboru
v důsledku pandemie velmi omezený, ale
přesto se nám podařilo pár akcí úspěšně zvládnout. Nejdříve se v lednu konala
valná hromada sboru, na které byl zvolen
nový výbor na další pětileté období. Schválili jsme si plán činnosti na rok 2021. Byli
jsme na valných hromadách okolních sborů. Plánovali jsme akce, které se nekonaly jako pálení čarodějnic, Železnobrodský
jarmark, Pěnčíské slavnosti, od kterých
jsme si slibovali finanční přínos do kasy.
Obecní úřad vyhlásil dotační program pro
spolky a to nám pomohlo částečně vyřešit finanční situaci ve sboru. Tímto děkujeme obecnímu úřadu a zastupitelstvu,děkuji i tradičním sponzorům.
Co se nám podařilo v roce 2020. Proběhlo několik soutěží v požárním sportu
se střídavými výsledky jak mužů tak žen.
Největší akcí našeho snažení bylo uspořádání noční soutěže v požárním sportu FNC na hřišti v Huti. Pro šedesát družstev, která soutěžila bylo připraveno zázemí, občerstvení a vše potřebné pro zdárný
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průběh. I přes nepřízeň počasí bylo přítomno více jak 500 lidí. Děkuji za kladný
přístup hasičů z Huti, kteří nám značnou
měrou pomohli a jmenovitě děkuji panu
Kunderovi za obětavost a přístup k soutěži. Muži soutěž pokazili a ženy to zachránily druhým místem. Soutěž byla hodnocena všemi účastníky velmi kladně a již
se těšíme na 26. června 2021, kdy plánujeme pořádat soutěž opět v Huti. Po
uvolnění pandemie jsme uspořádali Dětský den s rozloučením s létem, kde bylo

historicky nejvíce dětí v počtu 70. I tato
akce se vydařila. Jak jistě víte, ve sboru
máme Škodu 1203, se kterou jsme vyrazili na sraz těchto vozidel v Dolní Kalné, kde
bylo na sedmdesát exemplářů a o naše
auto byl velký zájem i mezi zahraničními
hosty. To je ze života sboru v roce 2020.
Děkuji všem, kteří se podíleli na činnosti
v tomto mimořádném roce pro nás všechny a věřím, že rok 2021 bude lepší.
Hladký
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Pranostiky
Na Hromnice – zimy polovice (2. 2.)
Na Nový rok o slepičí krok. Na Hromnice
o hodinu více.
Na Hromnice chumelenice, vesele se
dívá sedlák ze světnice
Na Hromnice musí skřivánek vrznout,
i kdyby měl zmrznout.
Na sv. Blažeje pije skřivan z koleje. (3. 2.)
O sv. Dorotě, uschne prádlo na plotě. (6. 2.)
Na sv. Alexeje z hor se voda proudem
leje. (27. 2.)

Hromnice
Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,2238), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna
40. dne po narození, tedy po šestinedělí,
do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Předkřesťanský svátek Hromnice původně souvisel s Perunem, slovanským bohem hromu
a blesku, který se právě 2. února probouzel ze zimního spánku a svůj návrat ohlašoval stylově za doprovodu rachotu hromů a blesků, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc, slavený 1. února. První jarní hřmění zahánělo zlou zimu
a síly temnoty a současně otevíralo přírodu k novému životu. Hromnice tak byly
prvním svátkem jara, i když to faktické bylo
ještě v nedohlednu. Svátek, jak napovídá
jeho název, je spojený s ochranou před
ohněm, bouří a bleskem. Nejznámějším
příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den,
které se pak během bouře dávaly do oken
a měly tak ochránit domácnost. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce
pranostik (kolem čtyřiceti). Na Hromnice
se tradičně sklízel betlém a někde také
vánoční stromek. Na Hromnice si zapalujeme svíci a vnášíme tak světlo do svého
domova i nitra.
LiR
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Na Hromnice
můžeme očistit
tělo i svůj domov
O Hromnicích i o svátku Imbolcu se tradičně vykonávaly rituály očisty, například
koupáni v ledové vodě. (Otužování studenou vodou a jarní očistu přineseme
v dalším čísle zpravodaje. pozn. red.)
Lidé, kteří nejsou odolní, mohou použít
i třeba teplou bylinkovou koupel. Dobré je
očistit obydlí, začít s úklidem, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat, poslat dál)
to, co už nepoužíváme. K očistě domu se
otevírala na chvilku všechna okna a dveře,
aby vše staré mohlo „odletět“ pryč. Cílem
je očistit prostor a vpustit do něj novou
čistou energii, která se pomalu probouzí
z dlouhého zimního spánku.
LiR

Ochutnejte jídlo našich předků
Postní doba předvelikonoční, jaké
jídlo si dopřávali naši dědové a babičky.
Šest neděl před Velikonocemi začíná půst. V zimním období, kdy se člověk zdržoval více ve stavení, než venku,
se věnoval nejrůznějším činnostem, a to
doma, ve stodole i v dílně. Byla to vhodná doba k usebrání mysli i čas ručních
prací. Řezbářství, pletení z proutí, vyšívání, pletení, háčkování, navlékání korálků.
V dřívějších dobách lidé takto trávili svůj
dlouhý zimní čas. K tomu se na sklonku
zimy, před Velikonocemi dodržoval i půst.
Půst není hladovka ani dieta, je to odříkání a zdržení se něčeho dobrého a nejde
jen o jídlo. Půst je očista duše i těla,

znamená umět si poručit. Jde o posilování vůle a utužování se, být odolnější v zlých
časech. Vlastní zkoumání hranic, zkouška
vůle a dodržení slibu před sebou samým.
Dodržení půstu má pak velmi pozitivní
vliv na člověka. V křesťanském pojetí se
odpočítává 6 neděl před Velikonocemi,
kdy každá neděle má svůj název. Květná,
Smrtná, Družební, Kýchavá, Pražná, Liščí neboli Černá či Pučálka. První postní
neděle Liščí neboli černá je od Velikonoc
vzdálená šest týdnů. Postní jídla byla bezmasá. V této době se pekly různé placky,
preclíky a z klíčené pšenice či hrachu se
připravoval postní pokrm.
LiR

Preclíky
 25 dkg hladké mouky
 10 (15) dky tuku
 3 dkg droždí
 špetka cukru a soli popř. vlahé mléko
Připravíme kvásek (do teplého mléka
rozdrobíme droždí, přidáme 2 lžíce cukru a 2 lžíce mouky, ponecháme 10 minut
v klidu. Pak dáme mouku do mísy, rozpuštěný tuk i kvásek nalijeme na mouku
a vypracujeme těsto. Nenecháváme ho
kynout. Tvoříme preclíky a dáváme hned
na plech. Pomazané vejcem, posypané
mákem nebo kmínem na vymaštěném plechu upečeme dozlatova.
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Pražma

Masopust

Druhé postní neděli se říkávalo též
„pražná“ v této době se připravovala pražma, zřejmě nejstarší dochovaný pokrm
z obilí připravovaný nad ohněm. Podávání
pražmy bylo spojeno s obřadem k zimnímu Slunovratu ale i k Velikonocům. Pšenici máčíme 1 až 3 dny (vodu denně vyměňujeme), pak vodu slijeme – přecedíme
a zrní pečeme – pražíme na sucho – bez
tuku na pánvi či na plotně. Při pražení zrna
promíchávám, aby se upekla stejnoměrně. Jakmile změní barvu, vzhled a začnou
vonět, sesypeme je na talíř. Pražmu takto

Masopust je označován jak v češtině,
tak i v jiných jazycích různými slovy různého původu. Mardi Gras pochází zřejmě z francouzštiny a v doslovném překladu znamená „tučné úterý“, v němčině
Fastnacht (masopust, předvečer postu)
Karneval z latinského Carnival, tedy den,
kdy se všichni dosyta najedí, aby byli silní
na následující postní období. Carnival ve
významu nabytí síly (valere) z masa (caro,
genitiv carnis).
Někteří pisatelé si myslí, že Mardi
Gras může být spojován se starořímskými pohanskými oslavami jara a plodnosti, jako jsou Saturnalie, která byly zaznamenány již v letech 133–31 př. n. l. Tato
oslava ctila boha zemědělství, Saturna.
Jejich konání mělo být v polovině prosince, před zasetím ozimů. Byl to týdenní festival, kdy se ostatní práce a podnikání zastavily. Školy a soudy byly uzavřeny
a byly pozastaveny všechny běžné sociální aktivity. Kořeny masopustu, nebol-li karnevalu, jsou však jistě mnohem rozmanitější. Staří Germáni zaháněli duchy zimy,
u Římanů hodovali během saturnálií pánové a otroci u jednoho stolu. Od nástupu
křesťanství chtěli lidé především v katolických oblastech Německa před začátkem
postní doby ještě pořádně slavit. Dnešní
karneval je od všeho trochu – rozpustilá
slavnost ve zčásti třeskutém zimním mrazu, vzpoura proti autoritám a především
příležitost oslavit život a užívat si ho plnými doušky.
Zatímco řada svátků je vyznačena
v kalendáři, masopust v něm nenajdete.
Proč tento svátek upadá v jistou „úřední“
nemilost, je do jisté míry záhadou. Přitom
v minulosti tomu tak nebývalo a dodnes
například v Německu je doba karnevalu neoficíálně označována jako 5. roční období a je slavnostně zahajována již
11. 11. v 11 hodin a 11 minut, tedy v „bláznivý čas“ kdy bude vše tak nějak naopak,
s vyhlášením svobody políbit se, což symbolicky znamená začátek zpustlého,
nemorálního života během celého období, kdy je svět dočasně postavený na hlavu nebo prostě bláznivý.
Chceme-li vědět, na který datum připadá masopust, můžeme si to vypočítat.
Masopust je totiž svázán stejně jako velikonoce nebo letnice se starobylým lunárním kalendářem, mnohem starším než je
ten dnešní gregoriánský, patřící mezi solární (sluneční) kalendáře, tedy kalendáře
založené na vzájemném pohybu Slunce
a Země. 

jedli první rolníci, než se naučili obilí drtit
a nakonec i mlít. Z umleté pražmy zalité
vodou, popř. mlékem se pak dělala kaše.

Pučálka
Udělejte si pučálku, velmi chutný, tradiční pokrm, který sahá až do středověku.
Naklíčíme zelený celý hrášek (2-4 dny)
na teplém místě. Vodu denně vyměňujeme, opatrně proplachujeme, aby se
v posledních dnech neolámaly klíčky. Pak

vodu scedíme a zprudka hrášek opečeme
na pánvi s menším množstvím tuku. Opatrně promícháváme, až hrášek začne zlátnout a také prskat. V poslední fázi jej můžete ochutit na sladko cukrem (popř. skořicí), nebo na slano (solí a pepřem).

Sám sobě lékařem
Zdraví z domácí lékárny
V zimním období se často potýkáme s kašlem. Nejbližší pomoc na většinu našich onemocnění a potíží můžeme
nalézt na louce u domu, na procházce
v lese nebo i v kuchyni. Od března budeme společně bylinky sbírat, sušit a zpracovávat. Pokud jste si vloni nestačili nasušit trochu jitrocele, petrklíčů, bezu apod.
tak tentokrát můžete sáhnout do kuchyňských zásob a od kašle si tak trochu
pomoci. Prvním účinným lékem na kašel
i odhlenění je cibule.

Cibulový čaj
Nakrájenou cibuli povaříme ve vodě
10 až 15 minut, scedíme a tento čaj
pijeme po douškách oslazené medem.
Pokud je chuť i zápach cibule překážkou,
můžeme přidat hřebíček, skořici, mátu,
kousek zázvoru či citron.
Cibulová šťáva
Nakrájenou cibuli prokládáme cukrem
nebo medem, počkáme až pustí šťávu,
kterou podáváme po lžičkách na úporný
suchý kašel. Účinek se dostaví poměrně
rychle. (Uchováváme v uzavřené sklenici
v lednici).
Anýzový čaj
Rozdrťte vrchovatou lžičku anýzu, pak je
přelijte ¼ vařící vody a nechte 10 minut
louhovat. Sceďte a oslaďte medem. Pijte
po malých douškách až 6 šálků denně.
Fenyklový čaj
Podobně jako u anýzu, pije se pětkrát
denně.
Tymiánový čaj
Působí především proti křečovitému
kašli. Vrchovatou čajovou lžičku přelijete
šálkem vody a zahřejete do varu. Pak
sceďte, oslaďte medem a pijte třikrát
denně.
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Masopust

Důležitý údaj, který bychom potřebovali pro výpočet je datum úplňku po
prvním jarním dnu (21. březen). V roce
2021 připadá tento úplněk na 28. března ve 20:48 hodin. Velikonoce začínají
v pátek po zmíněném prvním jarním úplňku, tedy Velký pátek vychází v roce 2021
na 2. dubna. Také se můžeme spolehnout
na tradiční výpočet Popeleční středy, která bude v roce 2021 17. února. Pak nám
masopust, tak jak býval tradičně slaven
v Českých zemích, vychází takto:
Tučný čtvrtek 11. února 2021
Přípravou na masopust býval čtvrtek
před masopustní nedělí, nazývaný „tučný
čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Masopustní neděle 14. února 2021.
Hlavní masopustní zábava začínala
o masopustní neděli. Také toho dne byl
oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho,
protože se všichni chystali do hospody
k muzice. Někdy se tancovalo přímo na
návsi a tanec se často protáhl až do rána.
Také masopustní pondělí probíhalo ve
znamení zábavy a tance. V mnoha vsích
se konal „mužovský bál“, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Masopustní úterý 16. února 2021.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý před
popeleční středou. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se
masopustní divadelní představení. K nejoblíbenějším námětům patřil soud s opilcem Bakchusem. Motivy rozličných her
a divadelních výstupů mnohdy nesly a ve
venkovských průvodech ojediněle stále nesou i ohlasy starých předkřesťanských slavností se stopami magických
rituálů. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou
provádět. Masky byly všude pohoštěny
– něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd,
někdy vedený na řetězu medvědářem.
Jinou tradiční maskou bývala klibna nebo
brůna (maska šimla či kobyly), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo
rancem na zádech, bába s nůší, kominík
se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Maškarní úterý (masopustní úterý) – bylo vyvrcholením masopustu. Závěr masopustu je
známý také jako bláznivé dny, ostatky,
ostatek, fašank, šibřinky, končiny.
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Popeleční středa 17. února 2021.
Popeleční středou začínal čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Neděle se
do postní doby nezapočítávají, poněvadž v těchto dnech svátku byl půst tradičně přerušován. Z časového hlediska
tedy Popeleční středa připadá na 46. den
před Velikonoční nedělí. Popeleční středa
je jedním z dvou dnů přísného postu (společně s Velkým pátkem) a připomínkou
pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem, tzv. popelec, doprovází udělovatel slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se
navrátíš. To je důležité pro to, aby si člověk uvědomil skutečnosti pomíjivé i svoji
lidskou podstatu a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.
V českém, většinově katolickém prostředí se na rozdíl od např. luteránského Saska, kde této tradici nebylo přáno,
masopustu dlouho dařilo. Tradice byla silně narušena až v letech po komunistickém převratu. Dnes masopust znovu ožívá, i když často vlastně z pramenů a literatury. Původní nepřerušovaná lidová tradice s předkřesťanskými prvky je již jako
šafránu.

Pranostiky vázané na masopust:
Masopustní úterý
Masopust na slunci – pomlázka
v Senci.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková
bude Veliká noc.
Bude-li příjemné povětří (v masopustní
úterý), bude dosti hrachu.
Teče-li v úterý masopustní voda
kolejem, bude úrodný rok na len.
Bude-li v úterý masopustní neb v středu
(Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý
půst větrný bude.
Masopust na mrazu – někdo přijde
k úrazu.
Je-li rybník na masopustní úterý zmrzlý
– čeká nás neúroda po celý rok.
Popeleční středa
Jaké je počasí o Popeleční středě,
takové se drží celý rok.
Suchý půst – úrodný rok.
Mgr. Jan Sedlák
(fota: z archivu Spolku Huť pro život)
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Malujeme světnici či dům, dobře a účinně
aneb Není vápno jako vápno
Čistě bíle vymalované zdi patří stále k oblíbenému způsobu ošetření vnitřních i venkovních omítek. Na bílení můžeme použít přípravky typu Primalex, Remal
apod. nebo také tradiční vápno. Domy
i světnice se ostatně dříve bílily jenom
vápnem. O tom jaký je rozdíl v použití
těchto přípravků si povídáme s etnografem a odborníkem stavitelem z Kittelova
muzea Mgr. Janem Sedlákem.
Pokud chceme čistě bíle vymalovat světnici, jakou má výhodu vápno proti např. Primalexu či podobným
nátěrům?
Vápno je nejstarší, tradiční nátěrový
materiál, který má své nezastupitelné místo dodnes. Jeho vlastnosti jsou geniální, kromě dekorační má i dezinfekční účinek. Venkovní ovzduší příliš ovlivnit nelze,
ovšem uvnitř bytu nebo domu si díky
vápenné malbě můžeme velmi pozitivně
ovlivnit prostředí. Vezmeme-li kolik škodlivin k nám přichází vlivem imisí ze vzduchu, kolik jich je ve vybavení z moderních
materiálů. Vápenná malba, která na sebe
naváže znečištění a škodliviny ze vzduchu, nám velmi pozvedne naše domovy, kde pak žijeme v krásném čistém prostředí. Vápenný nátěr je difuzně otevřený – vzdušný. Proti tomu akrylátové nátěry se v krátké době stanou nepropustné,
zadržují vlhkost ve zdech a mohou se začít
objevovat plísně.
Do starších domů bys tedy doporučil jednoznačně malování vápnem?
Přesně tak, starší domy je dobré opravovat a natírat starými, osvědčenými
materiály.
Vápno se dá i tónovat. Podobně jsme
postupovali i u Kittelova domu. Na venkovní zdi jsme použili plnokrycí vápenný
nátěr (Porokalk, který už má potřebná aditiva) a v interiérech jsme pak rovněž malovali vápnem. Na hliněné omítky byl použit polotransparentní vápenný nátěr, aby
vynikla struktura omítky.
Avšak není vápno jako vápno, jaký
je mezi nabízenými vápny rozdíl?
Velký. Ideální je použít tzv. dlouhá vápna, dva až tři roky odležená. Ta ale většinou nebývají v drogeriích a specializovaných prodejnách skladem, musí se objednávat. Pro zjednodušení procesu lze použít alespoň trochu ucházející vápno, kterému se lidově říká „Čerťák“, ale i zde je nutno delší odležení, které je možno zčásti
nahradit intenzivním šleháním a hnětením.

Zpravodaj obce Pěnčín 02/2021

Velmi osvědčené bylo dříve hašení vápna,
které však úplným laikům nelze doporučit.
Jaký je tedy správný postup, vápno
mám dva roky odležené, tedy namočené ve vodě.
Začínáme s rozmíchaným opravdu řídkým vápnem, tzv. vápenným mlékem.
Vím, že nátěry vápnem většinu lidi odradí, pro svoji četnost. Počet nátěrů je minimálně dvakrát, třikrát i vícekrát. Natírat je
nutno kvalitní malířskou štětkou a je nutno
získat určitou zkušenost a zručnost. Proti
otěru malby se do nátěru může přidat trochu fermeže, nebo mléka a dobře směs
rozmíchat. Někdo používá také osvědčený tvaroh, ale i zde je nutná zkušenost
s poměry a postupným přimícháváním.
Stěny lze také příjemně barevně tónovat
do vápenného mléka, získávají tak přirozený vzhled. Vápenné omítky z kvalitního

vápna a nezbytných příměsí jsou při správné technologii a dostatečné karbonizaci téměř věčné. Na historických domech
a sakrálních památkách vydrží i stovky let.
A na závěr malá odbočka, lze
vápnem malovat i sádrokartonové
místnosti?
Já osobně sádrokarton do místností
kde se bydlí příliš nedoporučuji. Je to často recyklát vzniklý při spalování uhlí a odsiřování spalin v elektrárnách Jde o difuzně uzavřený, tedy málo prodyšný materiál,
který lze natřít spoustou k tomu určených
materiálů, pokud splňují příslušné normy
pro bytové prostory, aniž by to ovlivnilo
jeho dané vlastnosti. Vápno je ale na klasický sádrokartón nevhodné.
Děkuji za rozhovor.
LiR
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Národní muzeum
Všechna muzea a galerie jsou bohužel zavřená, ale třeba NM přišlo s úžasnou nabídkou on-line výstav. Osobní návštěvu t nenahradí, ale stojí za to se podívat.
On-line výstavy na https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/online-vystavy

Severočeské muzeum v Liberci
Severočeské muzeum v Liberci prošlo
mezi lety 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí. Návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory, a nové moderní expozice otevřou v únoru 2021. Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší
v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí i nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných
liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů,
starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významná je i sbírka více
než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší
jsou datovány kolem roku 1860. Celkový počet uchovávaných sbírkových předmětů přesahuje 700 tisíc kusů. Zajímavá
je expozice věnovaná historickým hudebním automatům. Jedná se o jednu z největších v zemi. V samostatné expozici
v měšťanském domě, který je součástí
budovy muzea, jich najdete šest desítek.
Nechybí zde pianoly (od místních výrobců), polyphony, intony, hřebíčkové trsací automaty, flašinety, orchestriony, které představuje soubor samočinně hudbu
(re)produkujících přístrojů a zařízení, které zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí dávno již zapomenutých technických řešení. Většina vystavených exponátů je plně funkční, takže
lze exponáty obdivovat nejen zrakem, ale
i sluchem. Součástí je třeba model varhan či flašinetu, na něž si můžete zahrát.
Nové expozice 2021
Severočeské muzeum v Liberci prošlo nákladnou rekonstrukcí. Naleznete
zde zbrusu nové expozice uměleckých
řemesel a průmyslu, kterým bude vyhrazeno celé jedno patro muzea. Nahlédnete tak do jednotlivých historických období, od starověku, přes středověk, renesanci a baroko až po současnost. V přízemí bude nově k vidění instalovaný depozitář, aby mohli návštěvníci nahlédnout
i do prostor, kam se běžně není možné
dostat. Budou zde vystaveny předměty
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z různých fondů, například skla či uměleckého kovářství, a to formou depozitárního uložení, aby si návštěvníci udělali představu, jak to v něm vypadá. Vstupní
schodiště nově střeží bronzové sochy lva
a lvice z dílny známého českého výtvarníka Jaroslava Róny.
Z historie muzea
Severočeské muzeum v Liberci bylo
založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích
je nejstarším muzeem tohoto typu. Budova
v romanticko-historizujícím stylu, ve které
dnes sídlí, byla dokončena v roce 1898.
Depozitáře ukrývají přes 700 tisíc kusů
sbírkových předmětů. Má bohatou knihovnu a tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické a uměleckohistorické.
Expozice užitého umění zahrnuje
v chronologickém přehledu vývoj evropského užitého umění od starověku do
současnosti. Nevšedně bohatý soubor
uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých i obecných kovů a dalších oborů nabízí vedle
estetického zážitku rovněž zprostředkovanou informaci o proměnách výtvarných
slohů v průběhu staletí. Expozice přírody Liberecka přibližuje živou i neživou přírodu Libereckého kraje. Největší část je
věnována Jizerským horám, další sekce seznámí návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu, Frýdlantska a Českého
ráje; opomenuta zde není ani příroda silně ovlivněná člověkem. Textové a fotografické výstavní panely jsou doplněny řadou
malých dioramat s množstvím rostlin i živočichů. Expozici dominují dvě unikátní dioramata věrně zobrazující prostředí bučiny a rybníku i s jejich typickými obyvateli.
Součástí budovy Severočeského muzeaje
také rekonstruovaná renesanční věž bývalé liberecké radnice.
Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec
Tel.: +420 485 246 111
E-mail: muzeumlb@muzeumlb.cz
www.muzeumlb.cz

Hasiči radí
občanům
Vstup na zamrzlou vodní plochu
nemusí být vždy bezpečný.
Jakmile se hladiny rybníků, vodních
nádrží a při delších a silnějších mrazech
také řek pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody.
V letošním roce je tato zábava vzhledem
k četným koronavirovým omezením jiných
sportovních aktivit ještě o něco lákavější
a masovější. Aby se z romantiky a zdravé
sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní pravidla:
Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm
a led má namodralou barvu). Vždy záleží
také na počtu osob, které se na vodní ploše pohybují.
Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh.
Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo nečistotami (např. listím, větvemi) dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také
na praskliny.
Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se ihned na břeh, případně si
lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste
se doplazit na břeh. Pokud to není možné,
zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.
Jestliže se i přes veškerou opatrnost
propadnete do ledové vody, nepanikařte. Prudkým kopáním nohama se snažte
dostat na hladinu, paže rozložte ze široka
na led a neustálým kopáním nohama se
snažte dostat co nejdál na led a plazením
co nejkratší cestou na břeh.
Pokud se propadne pod led někdo
z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo
plazením. Na pomoc si vezměte hokejku,
případně delší větev, bundu, opasek nebo
lano.
Pokud začne praskat led i pod Vámi,
ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.
Zachráněnému se po vytažení z vody
snažte zajistit teplo a suché oblečení.
V případě šoku nebo silného podchlazení
přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Při selhání základních
životních funkcí zahajte okamžitě resuscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až
do příjezdu záchranářů.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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Lušti a vyhraj

Křížovka
I tentokrát měla naše křížovka úspěch. Přišlo 16 správných odpovědí. Štěstí při losování měly dvě ženy, které vyhrávají Kitl
Šláftruňk 250 ml – Marcela Ulrichová z Hutě a Jana Petrášová z Alšovic. Ceny si můžete po předchozí domluvě vyzvednout
na Kittelově muzeu. Ještě upozorňuji, že ten, kdo nenapíše své jméno a odkud je, nemůže být zařazen do slosování. Taková jsou
pravidla. Děkuji za pochopení. Dnes hrajeme o dvě lahve novinky Kitl Syrob Růžový květ.
Rh
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CLARK,
KIEL,
ERKOL

UHLOVODÍK

1. DÍL
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ŠUMAVSKÉ
JEZERO

DRUH
PEPŘE

INICIÁLY
DIRIGENTA
ANČERLA
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„Proč jste se k nám na
psychiatrii dostal?“
UZENÁŘSKÉ
VÝROBKY

ORVAT
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VÝROBEK

NÁJEMNÉ
JÍZDY

KYTY
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VÁPENCOV.
ÚTVAR

SPORTOVNÍ
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STAVEBNÍ
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SPZ
BRUNTÁLU
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V NĚMECKU
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INIC.HERCE
TÖPFERA
EVROPAN
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Nový sirup z růžových květů je čistou přírodou v lahvi
Omamná vůně, nezapomenutelná chuť
a především zcela přírodní složení. Kitl
Syrob Růžový květ, který v limitované
edici přichází na trh, přináší nevšední smyslový zážitek. Ocitnete se doslova v zahradě rozkvetlých růží a zaujme vás
intenzivní, nasládlá chuť růží, kterou si
oblíbily i děti.
Sirup je nejenom lahodný, ale především zcela přírodní. Při jeho výrobě
nebyly použité žádné konzervanty, ale
pouze přírodní látky. Sirup byl vůbec
poprvé v České republice vyroben s použitím celosvětově unikátní metody přírodní konzervace.
Ojedinělou technologii vyvinula společnost Kitl ve spolupráci s vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze
a Výzkumného ústavu potravinářského
v Praze. K zakonzervování sirupu použili
silice z růžových lístků, a tak je zcela přírodní, bez jediné umělé přísady, pouze
z toho, co lze získat z květů růží.
Syrob Kitl Růžový květ je doslova přírodou v lahvi. „Místo tradičních, rizikových
konzervantů, používáme přírodní, biologicky aktivní látky z růže stolisté,“ vysvětluje docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze. Tyto
látky mají významné antioxidační účinky
s příznivým dopadem na imunitní systém.

Zároveň vytvářejí v sirupu prostředí, které
brání rozvoji škodlivých plísní a sirup znehodnocujících bakterií.
Kitl Syrob Růžový květ je jedenáctým
sirupem v řadě uvedeným společností
Kitl na trh. Firma se specializuje zejména
na výrobu bylinných či ovocných sirupů,
s důrazem na využívání surovin z biologického a k přírodě šetrného hospodářství.
Má i vlastní sady a pěstitele si přísně vybírá. Za své bio produkty získala společnost

Servis zahradní techniky
Martin Benda
Alšovice 213 | IČ: 09159223
Tel: 731 136 468 | E-mail: matesmartinek@seznam.cz
Nabízím:
opravy a servis zahradní techniky
(sekačky, pily, křovinořezy, traktůrky, zahradní nůžky, …)
značky: Stihl, Husqvarna, Honda, Stiga, Oleo-Mac,
Briggs&Stratton, Al-ko, Vari
broušení řetězů motorových a elektrických pil
sekání křovinořezem

Kitl řadu ocenění, mj. Výrobek Libereckého kraje, titul Firma roku Libereckého
kraje a 3. místo v celostátní soutěži Firma roku v roce 2013, vyhrála i v prestižní
americké soutěži The Mazer Cup International Competition 2015 a také zaujala na
veletrhu Země živitelka, odkud naposledy
Kitl přivezl v roce 2019 hlavní cenu Zlatý klas za limitovanou letní edici Kitl Syrob
Okurka BIO.

Fotografická
soutěž
Fotografická soutěž na téma „Zima na
Pěnčínsku“ stále pokračuje.
Fotografie můžete posílat na e-mail
info@kittelovomuzeum.cz do 15. března 2021. Každý účastník soutěže může
zaslat max. 2 fotografie s vlastním názvem
na uvedené téma, s uvedením jména a příjmení a kontaktu na sebe. Porota vybere
tři nejlepší fotografie a ty budou představeny v dubnovém čísle zpravodaje a autoři
budou odměněni věcnými cenami.
Rh
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