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COVID-19

Kittelův dům

TJ Sokol Alšovice

Úvodní slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
normálně bych zde psal o jaru, o Velikonocích
a akcích, které realizujeme a které nás čekají.
Bohužel tento rok je jiný. Od začátku roku na
nás blikal strašák v podobě koronaviru. Nejdříve
se jednalo o „malou tečku“ ve střední Číně,
ale koho z nás to zajímalo? Vždyť aglomerace
Wu-chanu má jenom tolik obyvatel jako Česká
republika a je to jedna z největších dopravních
křižovatek Číny. Pak se tečka rozšířila na flek
v centrální Číně, který se rozrostl do celé
jihovýchodní Asie. V tu dobu už bylo jasné, že
se díky intenzivní celosvětové letecké dopravě
bude tento vir šířit na všechny kontinenty. Jeho
šíření napomáhá i dlouhá inkubační doba a
ve většině případů i mírný nebo neznatelný
průběh onemocnění. Měsíc po vzniku epidemie
v Číně začínají v Česku jarní prázdniny, které
jsou ještě někde prodloužené o pololetní. Lidé
vyráží do Evropy především na hory. Proč taky
ne? Ceny jsou přívětivé, slunce svítí a o té divné
chřipce se moc nemluví. V únoru však začal
stoupat počet nakažených tempem 4 000 za
den a toto číslo každým dnem roste. Naše
vláda nedoporučuje jezdit do Itálie, ale co na
tom? Blbá chřipka, mě se to netýká, krásně si
zalyžuji, vždyť jsou i volnější sjezdovky. Když
se vrátím, tak mám jít na 14 dní do karantény?
Proč? Vždyť mi nic není a musím na ples a do
práce, abych mohl živit rodinu. Ano i takhle se
přemýšlelo. Nepopírám, že ze začátku jsem
měl také ten pocit, že se nás to netýká, že to
bude „asijská“ věc, stejně jako epidemie SARS
v roce 2002 – 2003. Bohužel se tak nestalo a
nastala pandemie. Je to můj subjektivní stručný
pohled na průběh nemoci.
Už dlouho jsem uvažoval, že následující věty
napíši, ale stále jsem si říkal, že na poučování

Odpady

TJ Sokol Skuhrov

ZZS LK

Policie ČR

Huť pro život

FC Pěnčín

MŠ Pěnčín

TJ Sokol Bratříkov

Hasiči radí

jsem mladý. Vzhledem k tomu, co se děje kolem
nás, mi to nedalo a musím to napsat.

neuposlechli doporučení, popřípadě dokonce
porušili nařízení.

Žijeme v jedné z nejsvobodnějších demokracií
světa, ale to stále neznamená, že každý občan
má jen práva a veřejná správa jen povinnosti.
Takhle ten systém nefunguje. Obě strany
totiž mají práva a povinnosti. To je nutné si
uvědomit. Pokud si toto neuvědomíme, nemůže
náš stát, kraj i obec fungovat. Veřejná správa
má za úkol hájit veřejný zájem (což by měl
být zájem většiny, protože nikdy to nebude
zájem všech). Jednotlivec, občan, logicky hájí
zájmy své, ale tyto zájmy může uplatnit pouze
v mezích právních předpisů, která mohou
vydávat stát, kraj, ale i obec. Tyto předpisy
jsou tvořeny s úmyslem určit pravidla, ale co
nejméně zasahovat do práv a svobodné volby
jednotlivce. Za porušení těchto pravidel jsou
určeny sankce, které by měly být adekvátní.

Nyní se nehádejme a pojďme společně proti
nepřízni a nemoci bojovat. Pomáhejme si, a
hlavně si to pamatujme. Naším problémem
je, že jakmile nám otrne a nebezpečí pomine,
vracíme se k rozhádanosti a sobectví. Planeta
nám ukazuje, že svět lidí je nemocný, a ona
proti němu chce bojovat. Musíme se připravit
na větší krize, důvěřovat si navzájem, pomáhat
si, dodržovat pravidla, jen tak naše společnost
může přežít a fungovat. Budiž nám tato
pandemie konečně ponaučením, na které
nezapomeneme. Protože jak řekl George
Santayana „Kdo nezná svojí historii, je odsouzen
ji opakovat“. Dost ovšem bylo filozofie, nyní je
potřeba konat.

Co se týká průběhu výskytu koronaviru, šel
stát cestou doporučení a přijímal taková
opatření, která měla šíření viru zamezit. Vláda
nechala rozhodování na vůli a společenské
odpovědnosti obyvatel. Bohužel čecháčství
zase zvítězilo, takže na vše se vymyslelo
řešení. Přijedeme z dovolené před půlnocí
a nemusíme do karantény, přijedeme přes
Polsko, nemusíme do karantény. Viru to je
ovšem jedno, hodina sem, hodina tam, cesta
ho také nezajímá. Občané měli vzít na sebe
odpovědnost za rozhodnutí vyjet do rizikové
země, ale to se v mnoha případech nestalo.
Šlo pouze o to, aby lidé, kteří si chtěli užít
dovolenou, ať již zaslouženou, vysněnou, nebo
každoroční, měli ve veřejném zájmu zůstat po
návratu doma. Někdo zůstal, někdo nezůstal,
nyní mohou zpytovat svědomí, zda to bylo
správné, nebo ne.
Vláda věřila v to, že lidé budou zodpovědní i
bez sankcí, ovšem nebyli a stát musel pravidla
zpřísňovat. Stát už nevydával doporučení,
ale rovnou příkazy. Lidé jsou omezováni a
někteří nadávají, snad nenadávají i ti, kteří

Obec se snaží v maximální míře svým občanům
v těchto nelehkých chvílích pomoci a je to nyní
její priorita. Všichni pracovníci i vedení obce jsou
připraveni pomáhat občanům a řešit problémy,
které se neustále objevují. Jsme zde pro Vás,
ale jen s Vaší pomocí se dá vše zvládnout. Přeji
nám, abychom všichni přečkali toto období,
které může být dlouhé, bez úhony. Nesmíme
ztrácet optimismus, humor, naději a především
lidskost.
Chtěl bych závěrem poděkovat učitelkám,
kuchařkám a uklízečkám z Mateřské školy,
které jsou i po uzavření naší školky v práci a šijí
bavlněné roušky. Dále panu Gajdošovi, který
daroval množství roušek. Dále děkuji všem
občanům, kteří v této době pomáhají svému
okolí šitím roušek, dovozem potravin. Prostě
děkuji všem, kteří v této době nabízejí pomoc.
Tento úvodní článek píši 18. 3. 2020. Co bude
zítra? Nikdo nedokáže říct. Proto píši datum,
protože se může stát, že až budete číst tento
úvodní článek, bude vše jinak.
Přeji Vám hodně sil, vytrvalosti a zdraví
Mgr. Ivan Matějček / starosta

Obecní úřad Pěnčín

Mgr. Ivan Matějček

Michal Bernat

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starosta obce

místostarosta obce

e-mail: starosta@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

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

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

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

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

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

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

12.00-15.00
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Důležitá telefonní
čísla a další kontakty

Usnesení z 21. zasedání Rady obce
Pěnčín ze dne 15. 1. 2020

Tísnová volání

1/2020ro Rada obce schvaluje program 21.
zasedání Rady obce.

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

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

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
tel.: +420 974 480 300
fax: +420 974 480 308
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

Základní škola
Tel. SEKRETARIÁT: 483 397 027
Tel. SBOROVNA: 483 397 607
Tel. ŘEDITELNA: 488 588 739
e-mail: zspenc@seznam.cz
www.zspencin.cz

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

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

Webové stránky
sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu

0 proti, 0 zdržel se
2/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57,
468 21 Bratříkov a Janou Hlavatou, IČ 03304469,
se sídlem Závodí 227, Železný Brod za cenu 180
Kč/hod. a jízdné 10 Kč/km s platností do 31. 12.
2020 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
4 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Ing.
Karel Zasche, Ing. Tomáš Kotyza

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

Usnesení z 22. zasedání Rady obce
Pěnčín ze dne 19. 2. 2020
4/2020ro Rada obce schvaluje program 22.
zasedání Rady obce.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
5/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH
UČEBEN ZŠ PĚNČÍN 22 - DODÁVKA NÁBYTKU“
dle předložené zadávací dokumentace.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche

smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4016517/VB/03“ mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468
21 Bratříkov a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
za jednorázovou úplatu 2 700 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se

6/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH
UČEBEN ZŠ PĚNČÍN 22 - PREZENTAČNÍ
TECHNIKA A JAZYKOVÁ LABORATOŘ“ dle
předložené zadávací dokumentace.

10/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-4009279/VB/3“ mezi Obcí
Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468
21 Bratříkov a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
za jednorázovou úplatu 1 000 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

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

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

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

7/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH
UČEBEN ZŠ PĚNČÍN 22 - IT A ROBOTIKA“ dle
předložené zadávací dokumentace.

11/2020ro Rada obce schvaluje, aby dřevo
vytěžené v roce 2019 na Jistebsku bylo
zpracováno pilou na trámy a prkna pro potřeby
obce.

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

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

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se

8/2020ro Rada obce schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě č. SoD/12/2019 „Hasičská zbrojnice
Jistebsko - přístavba - 2. etapa“ ze dne 30. 10.
2019 v rozsahu dodatečných stavebních prací
219 728,00 Kč bez DPH a méněprací 34 648,00
Kč bez DPH. Celková cena díla včetně dodatku
činí 2 676 520,00 Kč bez DPH a 3 238 588,70 Kč
vč. DPH. Rada obce pověřuje starostu k podpisu
dodatku.

12/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o ročních hlavních kontrolách hřišť
č. 20-99-T011-0“ mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501,
se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov a Hřiště
hrou s.r.o., IČ 03673073, se sídlem Sobotecká
810, 511 01 Turnov, za cenu 6 900 Kč bez DPH
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

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

0 proti, 0 zdržel se

9/2020ro
B Ř E ZE N 2 0 2 0

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

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se
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3/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu
Příběhy našich sousedů – Pěnčín 2020 mezi
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57,
468 21 Bratříkov a POST BELLUM, o. p. s., IČO
26548526, se sídlem Štěpánská 704/61, Praha
1, PSČ 110 00, a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.

Rada obce schvaluje uzavření

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
13/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
aktualizovaných smluv o dodávkách vody
pro všechna odběrná místa obce a pověřuje
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

starostu podpisem smluv.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
14/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o poskytování servisních služeb
systému Fireport mezi Obcí Pěnčín, IČ
00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

a FRP Services, s.r.o., IČ 01541137, se sídlem
Pražská 7, 261 01 Příbram II, za cenu 1 210 Kč
vč. DPH měsíčně a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.

Pěnčín ve Sdružení Český ráj a bere na vědomí,
že členský příspěvek činí 7 Kč za obyvatele a rok.

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

0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se
15/2020ro Rada obce schvaluje členství Obce

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

Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 23. zasedání Rady obce
Pěnčín ze dne 5. 3. 2020
16/2020ro Rada obce schvaluje program 23.
zasedání Rady obce.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
17/2020ro Rada obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2020.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
18/2020ro Rada obce schvaluje Smlouvu o
poskytování právních služeb mezi JUDr. Ivanou
Weberovou, advokátkou, IČ 71331085, se
sídlem V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad
Nisou a Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
19/2020ro Rada obce schvaluje rozpočet
Mateřské školy Pěnčín 62 - příspěvkové
organizace ve výši:
Příjmy 7 598 327 Kč
Výdaje 7 598 327 Kč.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
20/2020ro Rada obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu Mateřské školy Pěnčín 62 příspěvkové organizace na roky 2020 – 2024.

23/2020ro Rada obce schvaluje výjimku z
nejvyššího počtu žáků v 6. třídě Základní školy
Pěnčín 22 a to v počtu 32 žáků.

Libereckého kraje, o.p.s., ve výši 10 000 Kč

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

SDH Pěnčín, sportovní činnost
ve výši 15 000 Kč

0 proti, 0 zdržel se

SDH Pěnčín, individuální dotace
ve výši 5 500 Kč

24/2020ro Rada obce schvaluje dar pro
Základní školu Pěnčín 22 – příspěvkovou
organizaci ve výši 10 000 Kč od Nadace
PRECIOSA, IČ 60254092, se sídlem Opletalova
3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se

0 proti, 0 zdržel se
22/2020ro Rada obce schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu Základní školy Pěnčín 22 příspěvkové organizace na roky 2020 – 2024.

TJ Sokol Bratříkov, sportovní činnost
ve výši15 000 Kč

0 proti, 0 zdržel se

TJ Sokol Bratříkov, individuální dotace
ve výši 15 000 Kč

27/2020ro Rada obce schvaluje vyplacení
odměn členům JSDHO za uskutečněné výjezdy
k zásahům ve výši 300- Kč za 1 člena a výjezd.

Sokol Huť, spolek, individuální dotace
ve výši 5 500 Kč

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

TJ FC Pěnčín, sportovní činnost
ve výši 15 000 Kč
SDH Jistebsko, údržba budov ve výši 13 500 Kč
SDH Jistebsko, individuální dotace
ve výši 10 000 Kč

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

SDH Huť, individuální dotace ve výši 5 500 Kč
SDH Huť, individuální dotace ve výši 5 000 Kč

Spolek Huť pro život, individuální dotace
ve výši 4 000 Kč
SDH Bratříkov, sportovní činnost
ve výši 15 000 Kč
Myslivecké sdružení Březí, Individuální
dotace ve výši 10 000 Kč
TJ Sokol Skuhrov, sportovní činnost
ve výši 15 000 Kč
SDH Alšovice, individuální dotace
ve výši 10 000 Kč
SDH Alšovice, individuální dotace
ve výši 6 000 Kč

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

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., individuální dotace
ve výši 3 000 Kč

0 proti, 0 zdržel se

Centrum pro zdravotně postižené

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

0 proti, 0 zdržel se

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

Spolek Huť pro život, individuální dotace
ve výši 2 800 Kč

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

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

TJ Sokol Alšovice, sportovní činnost
ve výši 15 000 Kč

0 proti, 0 zdržel se

Výdaje 16 140 000 Kč.

SDH Pěnčín, údržba budov ve výši 20 000 Kč

26/2020ro
Rada obce po projednání
doporučuje Zastupitelstvu obce Pěnčín zřídit
příspěvkovou organizaci Kittelovo muzeum
p.o. a schválit její zřizovací listinu.

ČSV ZO Huntířov, individuální dotace
ve výši 2 000 Kč

Příjmy 16 140 000 Kč

SDH Pěnčín, individuální dotace
ve výši 2 000 Kč

25/2020ro Rada obce rozhodla o poskytnutí
dotací z rozpočtu obce a schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace:

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
21/2020ro Rada obce schvaluje rozpočet
Základní školy Pěnčín 22 - příspěvkové
organizace ve výši:

Fit studio aerobiku Jany Boučkové z.s.,
sportovní činnost ve výši 8 000 Kč

B Ř E ZE N 2 0 2 0
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Usnesení z 21. zasedání Rady obce
Pěnčín ze dne 15. 1. 2020
28/2020ro Rada obce schvaluje vyhlášení
veřejné zakázky „VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH
UČEBEN ZŠ PĚNČÍN 22 - IT A ROBOTIKA“ dle
předložené zadávací dokumentace.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche

sledujte
dění obce
facebook.com/ObecPencin

0 proti, 0 zdržel se
30/2020ro Rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-4000488/VB/001“ mezi
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín 57,
468 21 Bratříkov a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
za jednorázovou úplatu 1 000 Kč a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
31/2020ro Rada obce schvaluje omezený
provoz Mateřské školy Pěnčín 62 - příspěvkové
organizace s platností od 16.3.2020 a pověřuje
starostu k provedení dalších opatření.
5 pro Mgr. Ivan Matějček, Michal Bernat, Richard
Hübel, Ing. Tomáš Kotyza, Ing. Karel Zasche
0 proti, 0 zdržel se
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín ze dne
16.12.2019
184/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
185/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		
navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
Ing. Karla Zascheho
p. Michala Bernata
Mgr. Zdeňku Palovou

186/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 10.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 11.
2019.
187/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 19. jednání rady obce.
188/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí radou schválené rozpočtové opatření
č. 10/2019.

189/2019 zo Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový
ve výši:
Příjmy: 33 867 500,00 Kč
Výdaje: 39 963 301,36 Kč
Financování: 6 095 801,36 Kč
Vzniklý schodek bude financován z přebytku
hospodaření minulých let.
190/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o využití či odstranění odpadu č.
3491008780 mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501,
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov a společností
Severočeské komunální služby s.r.o., IČ
62738542, se sídlem Smetanova 4588/91, 466
01 Jablonec nad Nisou, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Obecně závaznou vyhlášku obce Pěnčín č.
4/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území
obce Pěnčín s účinností od 2. 1. 2020.
192/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
opravu komunikace na p.p.č. 874 k.ú. Huť dle
schváleného plánu oprav, kde je uvedena v
roce 2022.
193/2019 zo Zastupitelstvo obce bere
na vědomí plánované termíny zasedání
zastupitelstva na rok 2020 a to v termínech
20. 1., 9. 3., 11. 5., 22. 6., 7. 9., 9. 11., 14. 12.
vždy od 17:30.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

191/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín ze dne
16.12.2019
1/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
2/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
Milana Špiku
Richarda Hübela
Mgr. Zdeňku Palovou

3/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění usnesení z 11. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019.
4/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace z 20. a 21. jednání rady obce.
5/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení 206/2016.
6/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti kontrolního výboru na rok 2020.
7/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje plán
činnosti finančního výboru na rok 2020.
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8/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
radou schválené rozpočtové opatření č.
11/2019.
9/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2020.
10/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o spolupráci při poskytování sociálních
služeb mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501 se sídlem
Pěnčín 57, 468 21 a Městem Železný Brod, IČ
00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, 468
22 Železný Brod. Finanční příspěvek činí 500
Kč za každého občana obce, kterému je péče
poskytována, za měsíc. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
11/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu pozemku p. č. 688/10 k.ú. Huť
o výměře 20 m2 mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501,
se sídlem Pěnčín 57, 468 21 a ***, bytem ***,
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

12/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvy o právu k provedení stavby „Pěnčín
– výstavba chodníku podél silnice II/287“ se
všemi vlastníky dotčených pozemků podle
projektové dokumentace č. 16-011 a pověřuje
starostu k podpisu smluv.
13/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr odkupu části pozemku p. č. 823/2
k.ú. Alšovice, druh pozemku ostatní plocha,
manipulační plocha, pozemku p. č. 832/3 k.ú.
Alšovice, o výměře 493 m2, druh pozemku
trvalý travní porost a pozemku st. p. č. 634 k.ú.
Alšovice, o výměře 202 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, včetně stavby technického vybavení
bez čp/če – ČOV, která je součástí pozemku.
14/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr odkupu části pozemku p. č. 407/3 k.ú.
Jistebsko, druh pozemku trvalý travní porost.
15/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo pro místní
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

rozvoj ČR o dotaci na akci „Rekonstrukce
dětského hřiště v obci Pěnčín“ z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova DT
117D8210H - Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a závazné
spolufinancování projektu v minimální výši 30
% z celkových nákladů z rozpočtu obce.
16/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci ve výši 300 000 Kč
na opravu MK na p. p. č. 2144/1 k.ú. Alšovice
z dotačního fondu Libereckého kraje do
programu 2.1 Program obnovy Venkova.
Předpokládané náklady projektu činí 1 162
000 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné
spolufinancování projektu v minimální výši 70
% z celkových nákladů z rozpočtu obce.
17/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Pěnčín u
Jablonce nad Nisou, přeložka cyklotras č.4247
a 4249“ z dotačního fondu Libereckého kraje
do programu 6.3 Podpora projektové přípravy.
Předpokládané náklady projektu činí 522 720
Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné
spolufinancování projektu v minimální výši
30 % z celkových nákladů z rozpočtu obce.

18/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce MK na p.p.č. 775/3 v k.ú.
Jistebsko s převedením cyklistické dopravy“
z dotačního fondu Libereckého kraje do
programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy.
Předpokládané náklady projektu činí 2 928
879,84 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje
závazné spolufinancování projektu v minimální
výši 50 % z celkových nákladů z rozpočtu obce.
19/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na štěpkovač větví
z dotačního fondu Libereckého kraje do
programu 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora
sběru a využití bioodpadů.
20/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj
kultury v Pěnčíně - Krásné“ z dotačního fondu
Libereckého kraje do programu 7.1 Kulturní
aktivity v Libereckém kraji. Předpokládaná
hodnota projektu činí 177 000 Kč. Zastupitelstvo
obce schvaluje závazné spolufinancování
projektu v minimální výši 70 % z celkových
nákladů z rozpočtu obce.

21/2020zo
Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Zažij Kittelův dům“ z dotačního fondu
Libereckého kraje do programu 7.6 Podpora
rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji
2020. Předpokládaná hodnota projektu činí 100
000 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné
spolufinancování projektu v minimální výši 50
% z celkových nákladů z rozpočtu obce.
22/2020zo Zastupitelstvo obce rozhodlo o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro Sokol Huť, spolek, ve výši 3 000 000
Kč na celkovou rekonstrukci sokolovny v Huti.
Finanční prostředky budou převedeny na účet
žadatele až po rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Libereckého kraje a MŠMT na tuto akci a dále
po podpisu smlouvy s dodavatelem stavby.
23/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2020.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín ze dne
16.12.2019
24/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

„Sociální byty v objektu Bratříkov č.p. 100,
Pěnčín“.

TJ Sokol Bratříkov, Nátěr střechy a vytápění
sokolovny ve výši 70 000 Kč

25/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje:

35/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
přidělování obecních bytů výběrovým řízením
ze zájemců, kteří podají žádost o daný byt.
Nabídka pronájmu bude přímo zaslána
žadatelům, kteří mají již na obci podanou
žádost. Minimální výše nájemného bude činit 50
Kč/m2. O výběru nájemce rozhodne rada obce.

TJ Sokol Jistebsko, Údržba a provoz sokolovny
ve výši 70 000 Kč

zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
Ing. Karla Zascheho
Ing. Jana Matějčka
Mgr. Zdeňku Palovou

26/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o plnění usnesení z 12. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 20. 1. 2020.
27/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace z 22. a 23. jednání rady obce.
28/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
radou schválené rozpočtové opatření č. 3/2020.
29/2020zo Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru.
30/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pachtu pozemku p. č. 365/22 k.ú.
Jistebsko.
31/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr odkupu části p.p.č. 371/2 k.ú. Jistebsko.
32/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 372/6 k.ú. Jistebsko.
33/2020zo Zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci z Ministerstva Financí,
Podprogram 298D2280 – Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, výzva č.
6, včetně investičního záměru na akci: „Oprava
střechy, rekonstrukce obvodového pláště a
výměna oken v ZŠ Pěnčín“.
34/2020zo Zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci z Ministerstva Financí,
Podprogram 298D2230 – Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury,
výzva č. 7, včetně investičního záměru na akci:
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

36/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu č. 1.1
Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje na:
U 2) Obnova a doplnění osobních ochranných
prostředků
U 6)-a Pořízení věcných prostředků požární
ochrany a úpravy úložných prostor mobilní
požární techniky
U 6)-c Pořízení věcných prostředků požární
ochrany
37/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci projektu „Klenoty kulturní krajiny
Euroregionu Nisa“ reg. č. ERN-0960CZ-19.09.2019 na vlastní riziko a bere na
vědomí, že prostředky ze Společného fondu
malých projektů v Euroregionu Neisse-NisaNysa v Programu spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014–
2020, budou vyplaceny do výše disponibilních
úspor FMP s ohledem na pořadí náhradních
projektů a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
o dotaci.
38/2020 zo Zastupitelstvo obce rozhodlo o
poskytnutí dotací z rozpočtu obce a schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace:
TJ Sokol Alšovice, údržba a provoz sokolovny
ve výši 70 000 Kč

Sokol Huť, spolek, údržba a provoz sokolovny
ve výši 70 000 Kč
TJ FC Pěnčín, Údržba a provoz fotbalového hřiště
ve výši 70 000 Kč
39/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v
rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku č. JNA-V-3/2020 a pověřuje starostu
k podpisu dohody.
40/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce Pěnčín č.
1/2020 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území
obce Pěnčín s účinností od 14. 4. 2020.
41/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
založení a zřizovací listinu příspěvkové
organizace Kittelovo muzeum p.o.
42/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje
umístění sídla příspěvkové organizace Kittelovo
muzeum p.o. na adresu Pěnčín, Krásná 10
(Kittelův dům).
43/2020zo Zastupitelstvo obce schvaluje, v
roce 2020 opravu následujících komunikací
dle projektových dokumentací:
MK č. 32c na p.p.č. 2144/1 k.ú. Alšovice
MK č. 7d na p.p.č. 775/3 a 775/5 obě k.ú.
Jistebsko
MK č. 9c na p.p.č. 768 a 792/1 obě v k.ú.
Jistebsko
MK č. 7c na p.p.č. 766 v k.ú. Jistebsko
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta
B Ř E ZE N 2 0 2 0
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Změna ve sběru a svozu tříděného odpadu
Zastupitelstvo Obce Pěnčín se na svém
zasedání, které proběhlo 9. 3.2020, usneslo
na změně systému sběru a svozu tříděného
odpadu.
Co to pro občana obce Pěnčín znamená?
Usnadnění a zpohodlnění zjednodušení třídění
odpadů a tím i zvýšení třídění v obci, které bude
muset obec do budoucna plnit.
Od dubna tohoto roku se bude tříděný odpad
v pytlích svážet přímo od domů občanů. To
znamená, že třídění bude probíhat pytlovým
systémem. V případě řádného naplnění
určitého pytle jej občan dá v daný den před
dům tam, kam běžně přistavuje popelnici, a
obec ho odveze.
V praxi to bude vypadat tak, že 1x za 14 dní při
svozu komunálního odpadu se budou svážet i
pytle s tříděným odpadem.
Tříděný odpad si bude obec svážet na své
náklady.
Pytle budou vydávány na danou nemovitost a
k vyzvednutí budou v úřední dny na Obecním
úřadě, do budoucna plánujeme i zlepšení
distribuce pytlů.
Do pytlů se bude třídit:
Žluté pytle: PET + plasty z domácností
Oranžové pytle: kartony od nápojů
Šedé pytle: hliník + kovy
Modré pytle: papír
Větší velikosti papíru, kartónu, novin
a časopisů se svážou do balíku.

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

CO VŠE PATŘÍ DO SBĚRNÉHO BOXU?
Obecně lze říci, že do sběrného boxu může občan odložit rozměrově vhodné (malé a
střední) elektrospotřebiče a také baterie. Následující spotřebiče do sběrného boxu patří:
1. Malé domácí spotřebiče
např. vysavače, žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, mlýnky, mixéry,
kávovary, holicí strojky, masážní strojky,
hodinky, budíky, váhy apod.
2. Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení
např. minipočítače, notebooky,
elektronické diáře, kalkulačky,
telefony, mobilní telefony, počítačové
periferie jako myši, klávesnice nebo
reproduktory, počítačové komponenty
apod.
3. Spotřebitelská zařízení
např. rádia, videokamery,
videorekordéry, CD, DVD, MP3 a jiné
přehrávače, walkmany apod.

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

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

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

Svozy budou rozděleny do dvou dnů:
V úterý: Alšovice, Jistebsko, Krásná a Dolní
Černá Studnice.
Ve čtvrtek: Bratříkov, Pěnčín, Huť
První svoz proběhne v úterý 14. 4.2020
a ve čtvrtek 16. 4.2020.
Následně budou svozy každý sudý týden.
Kontejnery na sběrných místech v obci budou
kromě nádob na čiré a barevné sklo zrušeny.
Sběr jedlých olejů a tuků z domácností:
Od ledna 2020 mají občané obce možnost
ukládat jedlé oleje a tuky z domácností.
Prozatím bude sběrné místo na Obecním úřadě
Pěnčín. Oleje a tuky musí být vždy v uzavřené
PET lahvi.
Velkoobjemový odpad a pneumatiky:
V roce 2020 jsme zavedli službu uložení odpadu
pro občany naší obce do sběrného dvora v
Jablonci nad Nisou. Každý občan obce Pěnčín
bude moci nově využívat sběrný dvůr na Proseči
v Jablonci nad Nisou.
Občan, který má trvalé bydliště v naší obci, může
ročně bezplatně uložit 200kg velkoobjemového
odpadu a 4ks pneumatik.
Občan může odpad na sběrném dvoře uložit
po předložení dokladu totožnosti.
6
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Reakce na článek „Lidé bděte“
V minulém čísle zpravodaje jste si mohli přečíst
článek „Lidé bděte“ od jistého pana Zlobila.
Opravdu jsme jméno ze msty nezměnili my
na obci, ale tak se skutečně podepsal autor.
Nikdy jsme do článků nezasahovali a také je
nikdy necenzurovali. Pokud autor myslel, že
to dodá šťávu jeho článku, má na to právo.
Určitě není důvod reagovat na jízlivý úvodní
odstavec, prostě takový je stav dnešní doby a
já osobně se nad tím již nijak nepozastavuji.
Co mě ovšem mrzí, a dokonce i štve, je to,
jak článek pokračuje. O multifunkčním hřišti
nad školou se jednalo několikrát. K jednání
vždy byli přizváni zástupci obce, sportovních
klubů, školy a školky. Z několika jednání vzešla
nejprve studie vzhledu celého prostoru mezi
školou a zastávkou Dřevěnka, následně bylo
vypracováno zadání projektu pro územní řízení,
s jehož obsahem souhlasili všichni zmínění.
Po získání územního rozhodnutí se vypsala
veřejná zakázka na projekt pro stavební
povolení a projekt pro provádění stavby. A
zde se dostáváme k tomu, že v článku „Lidé
bděte“ nejsou uvedena všechna fakta a pouze
porovnává neporovnatelné a osočuje obec,
tudíž především vedení obce, z klientelizmu,
proto považuji za důležité uvést věci na pravou
míru.
V článku je porovnáváno hřiště u školy v Jablonci
nad Nisou, ovšem hřiště jsou úplně jiná. V
Jablonci se stavělo multifunkční hřiště společně
se čtyřmi drahami pro sprint na 60 m a dětskou

herní sestavou se zázemím s toaletami a s
malým kabinetem pro učitele.
Pěnčínské multifukční hřiště je složeno z
multifunkční plochy 40x20 m, okolo hřiště je
běžecký ovál v délce 200 m a na jedné straně
je 6 drah o délce 100 m, dále je naprojektováno
workoutové hřiště. Projekt obsahuje odvodnění
horního a spodního hřiště, včetně retenčních
nádrží o objemu cca 40 m3. Tato voda bude
zpětně využívána pro závlahu spodního
fotbalového hřiště, kde v rámci projektu je
navrženo i zavlažování. Dále projekt obsahuje
demolici stávajících kabin a výstavbu nového
zázemí odpovídající potřebám obou hřišť.
Projekt je rozdělen na části, aby šel realizovat
po etapách, kde je prioritou multifunkční hřiště
a běžecký ovál.
Stále se Vám zdá, že porovnáváme stejnou
věc? Mně tedy ne. Nyní se ovšem dostáváme
k hlavnímu, porovnání cen. V Jablonci stál
projekt 221 101 Kč. To byla cena projektu pouze
pro stavební povolení (ještě bez celkového
odvodnění areálu), který byl vyhotoven v roce
2017. Mezitím se situace na trhu projektantů
změnila a částky šly nahoru. My jsme za projekt
podle smlouvy měli zaplatit 716 925 Kč (za
pěnčínské hřiště jsou ceny uvedeny vč. DPH
21 %, jak jsou uvedeny u jabloneckého hřiště,
mi není známo). Kompletní částka se skládá z
několika částí: projekt pro stavební povolení
– 254 100 Kč, projekt pro provádění stavby
– 302 500 Kč, a následují další náklady, jako
předprojektové práce, kompletace a koordinace

projektu, vyřešení stavebního povolení atd.
Myslím si, že nyní je zřejmé, že ceny jsou
naprosto srovnatelné, dokonce si troufnu říci,
že vzhledem k rozsahu prací je to cena i velmi
přívětivá.
Co mě ovšem nejvíce urazilo, je nařčení, že
špatně hospodaříme s obecními penězi.
Autor článku očividně vůbec neví, jak funguje
zadávání veřejných zakázek na obci, což je
smutné, když si vezmu, že se zúčastňuje skoro
každého zasedání zastupitelstva. Při zadávání
veřejných zakázek nad 500 000 Kč bez DPH jsou
sice oslovovány tři subjekty (firmy), ale dále je
celá zakázka zveřejněna na profilu zadavatele,
což je internetový systém, kde se zveřejní
celá zadávací dokumentace a je umožněno
jakékoliv firmě z Česka, ale i z Evropské unie,
aby podala svoji nabídku, pokud samozřejmě
splní zadávací podmínky zadavatele. V tomto
konkrétním případě byly osloveni 3 dodavatelé,
z nichž 2 podali nabídku a k nim se připojil
jeden dodavatel, který se přihlásil právě na
základě zveřejnění zadávací dokumentace na
profilu zadavatele. Buďte si jisti, že s obecními
prostředky hospodaříme co nejekonomičtěji.
Mrzí mě, že někdo, kdo se zajímá o dění v obci,
je schopný napsat takový článek, ale s tím nic
neuděláme. Proto jsem autora vyzval k omluvě,
kterou odmítl, ale přislíbil vysvětlení resp.
„uvedení na pravou míru“ v tomto zpravodaji.

Mgr. Ivan Matějček
starosta

Kittelův dům a Pouť sv. Josefa v roce 2020
Není to zase až tak dávno, co bývala tato výspa
Jizerských hor a mimořádná památka v Krásné
– Pěnčíně ruinou. Tajemný, téměř zřícený dům
navštěvovali pouze neohrožení milovníci záhad
putující za Faustem Jizerských hor – dr. Kittelem.
Dnes je to zde již úplně jiné, Kittelův dům získal
zpět svoji podobu z konce 18. století, opraven
je i kostel sv. Josefa s nádhernou výzdobou a k
návštěvě zve i opečovávaná Kittelova bylinková
zahrádka, jakož i ostatní památky v KrásnéPěnčíně, morový sloup Nejsvětější Trojice, v
malém domku ukrytá studánka svatého Josefa
či katolická fara.
Dům byl otevřen pro veřejnost vloni v létě.
Pro širokou veřejnost zde uvnitř domu vzniklo
informační centrum s širokou nabídkou jednak
informačních materiálů, z kterých bych rád
připomenul tenkou knížečku s jednoznačným
názvem Pěnčín u Jablonce nad Nisou s texty
Jasny Smolkové a fotografiemi Bohumila
Jakoubě, která vyšla v českém, německém a
anglickém jazyku. Vedle informačních materiálů
je zde nabídka místních produktů inspirovaných
dílem doktora Kittela. Velké pozornosti se
krom populárních sirobů těší Zámečnická
mast, vyráběná dle původních receptur, ale
s přihlédnutím k současným poznatkům a
samozřejmě respektující platné normy. Naši
předkové někdy dělali své prostředky opravdu
velmi silné a koncentrované, což současná
legislativa přece jenom trochu omezuje.
Zámečnická mast je oblíbena zejména jako
masážní prostředek, ale její použití je značně
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

širší. Nicméně s otvírací dobou muzea i
infocentra i prodejem našich produktů je
to aktuálně podobné, jako v celé naší zemi.
Aktuálně stále bojujeme s nebezpečím
koronaviru a tak jsme byli nuceni Kittelův dům
pro veřejnost dočasně uzavřít.
Na začátek sezóny 2020 bylo připraveno vedle
klasické, ale již i doplněné návštěvnické trasy
také spousta akcí pro nejrůznější skupiny
návštěvníků. S Kozí farmou Pěnčín jsme
vymysleli a připravili návštěvnicky atraktivní
zážitkovou prohlídkovou trasu pro děti,
připravenou jsme měli i velikonoční akci a
hodně pozornosti jsme věnovali také Pouti
sv. Josefa. To vše jsme ale byli nuceni odložit.
Aktuálně se těšíme, samozřejmě s ohledem
na budoucí vývoj, který nemůžeme až tak
zásadně ovlivnit, na to, že by Pouť a také 260.
výročí vysvěcení kostela mohlo proběhnout
v podzimním termínu Pouti ke sv. schodům
v místním kostele sv. Josefa. Jak to bude s
ostatními akcemi také nevíme, předpokládáme,
že všechny akce připravované na duben a
květen budou muset být odloženy.
Na Krásnou, tehdy ještě Šumburk, jako na
poutní místo začali první poutníci přicházet v
šedesátých letech 18. století brzy poté, co Jan
Josef Kittel nechal v kostele sv. Josefa postavit
Svaté schody a páter Wiesner do nich v roce
1762 vložil ověřené ostatky svatých z Říma.
Poutní místo v Šumburku mělo ve své době
velký význam. Přicházeli sem lidé z blízkého
i dalekého okolí, aby se tu modlili za zdraví,

za ochranu před válečnými útrapami nebo
přírodními živly. Rudolf Lang uvádí, že 1.
srpna 1832 přišlo z okolí Železného Brodu
procesí čítající na dva tisíce lidí, aby si vymodlilo
ochranu před cholerou. Dnes se ale podobné
aktivity, tedy scházení většího počtu lidí v
případě ohrožení nakažlivou nemocí důrazně
nedoporučuje, či spíše o nemocech víme tolik,
že se to přímo zakazuje s ohledem na jejich
infekčnost.
Co však můžeme, je to, setkávat se alespoň na
dálku prostřednictvím elektronických médií.
Paní doktorka Zdenka Rákosová z Matice
děkanství Železnobrodského jako jeden z
hlavních organizátorů pouti, proto navrhla,
abychom uspořádali online výstavu k tématice
Kittelovy Pouti sv. Josefa.
1. Fotografie z minulých ročníků
2. Obrázky s tématikou Pouti sv. Josefa
Pokud to neohrozí stabilitu serveru, na kterém
jsou umístěny stránky www.pencin-zittau.
eu, vaše fotografie a obrázky na tomto webu
vyvěsíme. Pouť se tak uskuteční alespoň
virtuálně.
Své obrázky a fotografie můžete posílat nejlépe
mailem na adresu sedlak@pencin.cz, nebo
jiným vhodným bezkontaktním způsobem na
Obec Pěnčín.

Mgr. Jan Sedlák
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Linky tísňového volání a automatická
lokalizace volajícího
150

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.

155

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže.

158

POLICIE
Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.

156

MĚSTSKÁ POLICIE
Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.

112

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je zavedeno
mezinárodní číslo tísňového volání 112. Systém telefonického centra tísňového volání
112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého
počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných
telefonních center v ostatních krajích.
Volejte když:
událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např.
při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů,
zdravotnické záchranné služby a policie.
si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů
nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci,
popř. identifikaci, volajícího.
si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových
jazyků.
je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.

Při volání na
jakoukoli tísňovou
linku sdělte
operátorovi tyto
údaje:
Co se stalo?
Požár, dopravní nehoda atd.
Kde se to stalo?
Místo (město, ulice, číslo opisné,
vhodný orientační bod
v blízkosti), včetně počtu zraněných
a dalších upřesňujících informací.
Kdo volá:
Jméno a příjmení.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před
voláním několika hlubokými nádechy
a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující
dotazy operátora. Po oznámení události
zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte
na zpětný dotaz operátora.

Automatická lokalizace volajícího
Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále
snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňových
volání. Výsledkem jejich úsilí je například
zavedení eCall, automatického tísňového volání
z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112
spuštěn v září 2017 v České republice.

Tato doplňková služba se spustí ve všech
„chytrých telefonech“ s operačním systémem
Android automaticky. Není tedy potřeba
instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat
polohové služby nebo přenastavovat
telefon. Služba je bezplatná.

Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS
formátu Advanced Mobile Location (AML),
jako nové funkcionality tísňové linky 112,
která bude využita také pro národní tísňová
čísla. Služba byla v České republice spuštěna 11.
února 2020, pro zařízení s operačním systémem
Android, a bude nabíhat postupně několik
týdnů. Pilotní provoz bude probíhat nejdříve
na území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do
celé České republiky.

K určení přesné polohy bude mobilní telefon
využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo
wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude
schopen určit polohu s přesností přibližně na
desítky metrů.

V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající
vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155,
158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi
nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu
se zpřesněnou polohou. Tato poloha se
operátorovi zobrazí na monitoru v mapě.

Podmínky pro fungování:
Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“,
vybavený lokalizačním zařízením
Používání systému Android, do budoucna
také iOS
Volající musí být na signálu svého operátora
Česká SIM karta
K odeslání dojde pouze vytočením tísňových
linek

V současné době využívá AML již 21 zemí
světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká
Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko,
Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Nebojte se v případě potřeby linky tísňového
volání použít. Nezapomeňte ale, že jejich
zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení §
17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí
vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární
ochrany nebo zneužít linku tísňového volání.
Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně
přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije
linku tísňového volání, dopustí se přestupku,
za který jí může příslušný orgán hasičského
záchranného sboru, vykonávající státní požární
dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné
činnosti HZS Libereckého kraje

Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů
sanitou, ale na místo vyráží menším vozem. A
pokud již na místě události není lékaře třeba
a o postižené se mohou postarat záchranáři,
lékař může jet k dalšímu případu.
Celkem Zdravotnická záchranná služba loni
ošetřila 53 583 pacientů, u 13 863 pacientů byla
nutná přítomnost lékaře. O 48 357 pacientů
se buď spolu s lékaři či samostatně postaraly
záchranářské posádky, letecká záchranná
služba vezla pacienty celkem 529krát.

Statistika nuda je, má však cenné údaje… Slova
z pohádky Princové jsou na draka se nám vybaví
pokaždé, když kompletujeme výjezdová čísla za
celý rok. A pokaždé jsme čísly, která se skrývají
za výjezdy našich sanit, vzlety vrtulníku nebo
počty přijatých hovorů, překvapeni.
V roce 2019 operační středisko Zdravotnické
záchranné služby přijalo a vyřídilo 129 306
hovorů. V průměru tedy naši operátoři zvedají
zvonící telefon 354krát za den. Přímo na naši
tísňovou linku 155 přitom volalo 77 897 lidí v
nouzi. Další hovory k nám byly předávány z
jiných tísňových linek. Naše posádky nicméně

tak často nevyjíždějí - zhruba ke třetině všech
hovorů nebylo nutné nikoho posílat, operátoři
je zvládli vyřešit po telefonu. Ať už doporučením
návštěvy praktického lékaře nebo lékařské
služby první pomoci, případně konzultací
ohledně podání vhodné medikace například
při snižování teploty.
Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do terénu
61 672 krát k celkem 52 288 událostem. Proč
se tato čísla liší? K některým událostem totiž
vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá vrtulník)
současně. To se stává zejména v případech, kde
je nutná přítomnost lékaře. Ten nejezdí velkou

A k jakým událostem nás lidé volali nejčastěji?
Stejně jako každý rok to byly úrazy. Ať už při
sportu, práci, volnočasových aktivitách nebo
jiné činnosti, naši pomoc po úrazu potřebovalo
11 030 lidí. Druhým nejčastějším důvodem jsou
dopravní nehody – k nim jsme v loňském roce
vyjížděli 2 288 krát. Cévní mozková příhoda
byla důvodem 1463 výjezdů a akutní infarkt
myokardu záchranáři řešili v 1 271 případech.
U dětí, respektive u osob mladších osmnácti
let, bylo třeba akutní pomoci pracovníků ZZS
LK u necelých 5 000 výjezdů.
Z uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů
záchranné služby mají stále tendenci narůstat.
Tento trend je ostatně patrný v celé České
republice. O pacienty z Libereckého kraje se
ZZS LK stará na čtrnácti základnách, celkem
má 32 výjezdových skupin.
ZZS LK

Jsme v tom

společně!

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19.
Ohnisko se bohužel přesunulo do Evropy a významně se
dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do
popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým
rodinám i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá,
jsme

a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka
ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou
seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v
bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení
nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat
městskou hromadnou dopravou.

v tom přece všichni společně. Znevažování onemocnění
a nerespektování legislativy není

Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně
pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát
se obětmi trestných činů, pojďme si

v současné době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků
dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme
ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!

i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom
přispěli k zamezení šíření nákazy.

Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby
chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení
celé populace. Respektování nastavených opatření znamená
nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických
a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních,
a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů. I přes mnohá
a opakovaná upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte
párty, jděte příkladem svým prarodičům dodržováním
bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky

a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší spoluobčané.
Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory
může být jakýkoliv styk s infekční osobou

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni nebudou
podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní
hrozbou.

17. 3. 2020
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TJ Sokol
Alšovice
Vážené sestry a bratři, Vážení občané!

Dnešní článek se mi nepíše nejlépe, ale na
základě nařízení vlády ohledně Koronaviru
Vám oznamujeme, že všechny naše aktivity v
sokolovně jsou až do odvolání zrušeny. Jedná
se hlavně o veškeré cvičení, trénink florbalu,
pin pong a badminton. Museli jsme zrušit
Sokolský ples a Maškarní ples. Pevně věřím,
že situace se zlepší a budeme pro vás moci
uspořádat tradiční pochod a jarmareček. Pokud
jste si někdo zakoupil lístky na ples, budou vám
proplaceny (Romana Fabiánová tel. 605452732).
O dalším postupu vás dle dalšího vývoje
budeme informovat na našich internetových
stránkách www.dosokola.cz a na facebooku.
Děkujeme za pochopení a věřím, že tuto
nelehkou životní situaci všichni ve zdraví
zvládneme. Je potřeba, abychom na sebe byli
maximálně ohleduplní a dodržovali všechna
nařízeni, to je jediná obrana proti šíření tohoto
viru.
Pokud nemůžete do Sokola, protáhněte se
každý den doma, „ ve zdravém těle zdraví duch“.
Kdykoli mluvíme o Sokolu, v mysli se
automaticky ozve věta, již zakladatelé Miroslava
Tyrš a Jindřich Fügner vtiskli sokolskému hnutí
do vínku jako trvalý úkol, jako smysl usilování.
„ Ve zdravém těle, zdravý duch“.
Tato myšlenka ve své zdánlivé jednoduchosti
přesně a mnohostranně vystihla pohyb v
tehdejší společnosti. Rok před vznikem Sokola,
1. ledna 1861, vyšlo první číslo Národních
listů. František Ladislav Rieger tu nastínil
Český politický program. Opíral jej o národní
rovnoprávnost, občanská práva a rozsáhlou
samosprávu. Současně v té době již vycházel
Riegrův Naučný slovník a to pod heslem „ V práci
a vědění je naše spasení“. Jak pozoruhodně
se toto Riegrovo přesvědčení doplňuje se
sokolským mottem „ Ve zdravém těle zdravý
duch“. Spojením těchto tezí vzniklo nedostižně
výstižné pojmenování toho, co společnost ke
svému růstu potřebuje, co tvoří její opravdu
dobrý základ, bez čeho se nemůže úspěšně
rozvíjet. S odstupem 150 let můžeme jenom
konstatovat, jak je toto vymezení hodnot trvale
platné – dnes, stejně jako tehdy.
Zmínil jsem již pilíř, na němž sokolské hnutí
stálo. Tedy na přesvědčení, že tělesná aktivita
se snoubí s aktivitou duševní, že jedno bez
druhého dává chabý výsledek. Důraz byl
kladen právě na rozvoj celé osobnosti, na to,
aby každý, kdo se k Sokolům přidá, byl sám
k sobě náročný. Aby se vzdělával, posiloval
svou zdatnost, pěstoval občanské ctnosti jako
je soudržnost, pracovitost, láska a věrnost
vlasti. Společnost nadšeně tyto teze přijala a
prosazovala je v osobním, pracovním i veřejném
životě. Myšlenka dvojjediného zdraví, zdraví
těla a zdraví duše, coby záruka osobního i
národního růstu, se silně ujala.
Obávám se, že dnes na své zdraví pohlížíme
10
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Turistický oddíl při TJ Sokol Alšovice si
Vás dovoluje pozvat na muzikálové
představení TARZAN

KDY?

KDE?
CENA?

12. 6. 2020 (pátek od 1800)

Divadlo Hybernia, Praha 1
Kč 1300,- (vstupné + doprava)

Odjezd autobusu:
1445 Jablonec nad Nisou (U Balvanu-směr ŽB)
1500 Horní Maršovice (aut. zast.)
1505 Pěnčín (aut. zast.)
1510 Alšovice (aut. zast.)
1525 Železný Brod (u SUPŠ Sklářské)

Zájemce prosíme o přihlášení a zaplacení
účastnického poplatku 1300,-Kč na farmě u paní
Pulíčkové, nejpozději do 30. 4. 2020!!!
jinak. Podotýkám, že neodděluji tělo od ducha.
Ale zdá se mi, že jsme přijali pohodlnou
představu, že toto všestranné usilování o
duchovní rozvoj i tělesné zdraví nám zajistí
lékárna na každém rohu a nemocnice v každém
městě. Ale tehdy, před 150ti lety, uvažovali
naši předkové jinak.
Stavěli Sokolovny. A do nich se nechodilo pouze
cvičit. Byla to společenská centra, kde se hrálo
ochotnické divadlo, konaly přednášky, všechny
umělecké i společenské aktivity zde nalézaly
uplatnění a prostor.
A součtem těchto pestrých činností byl onen
zdravý duch, který se projevil v těžkých chvílích
našeho národa. Mám na mysli padlé Sokoly
ve dvou světových válkách, mám na mysli
oporu při budování našeho samostatného
demokratického státu po roce 1918. Velmi
těžkou etapou pro sokolské hnutí bylo období
nacismu a komunismu. Oba totalitní režimy
zanechaly trvalé jizvy na celé naší společnosti,
Sokolové nemohli být a nebyli výjimkou.
Chci zdůraznit, že věřím naprosto v ideály, které
toto hnutí formovaly, v jejich trvalou platnost.
Věřím, že Sokolská obec vstoupí silněji do dění
v naší zemi a bude se utvrzovat myšlenkami,
které čas prověřil. Ano, dnešní společnost žije
jinak. Máme počítače a uzavíráme se do jejich

informačních či zábavních databází, jsme čím
dál více sami. U počítače se necvičí a sociální
sítě nemohou nahradit opravdové setkávání
lidí, kteří spolu mluví a ne že si pouze dopisují.
Věřím, že toto okouzlení nekonečnými
možnostmi počítačů vystřídá fáze, kdy si
připomeneme, že jsme tvory společenskými.
Že se v rodinách i ve společnosti vrátíme k
tomu, co dává základní smysl naší existenci a
dá nám také šanci zvládnout i nečekaně obtížné
úkoly, které se před námi jistě objeví. Tak, jako
vstoupily do života generací našich rodičů,
prarodičů, kam až dohlédneme. Myslím si tedy,
že stále více budeme oceňovat spolupráci a z
ní pramenící ochotu si pomáhat, že posílíme
svůj vztah ke svým rodinám i k naší vlasti a
budeme aktivními členy společnosti. Že nám
v tomto usilování může být dobrým vzorem a
inspirací Sokol, tím jsem si jisty.
Na všechny připravované akce vás srdečně
zveme, budeme se na vás těšit. Jinak vám přeji
krásné poklidné prožití vánočních svátku a
rozloučím se s vámi novoročním mottem „
Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch
co největšímu počtu lidí, je práce nejzdravější“
NAZDAR ! 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

T.J. Sokol Skuhrov

Zpravodajství ze sněhové sokolské stopy

Milí spoluobčané,
když jsem se minulý týden vydal na zahradu
a uviděl vykvetlé sněženky, uvědomil jsem si,
že letošní zima už asi definitivně končí a jaro
klepe na dveře. Průběh letošní zimy nebyl pro
náš sport příliš příznivý.
Trénovali jsme poctivě a zodpovědně. Přípravce
(benjamínci a minižáci) se věnovali Pepa
Večerník s Honzou Halamou a během tréninků
odvedli skvělou práci. Svěřenci v přípravce se
naučili obraty na lyžích, dokonce i v prudkém
svahu, stoupání stromečkem, odšlapování v
zatáčkách, jízdu ve vajíčku a rychlé vstávání
po pádu. Zvládají techniku na běžkách, jako
málokdo z dospělých .
Žáci a dorostenci pilovali techniku se
zaměřením na nové trendy jak v bruslení, tak
i v klasice. Především naskakované bruslení
do prudkých kopců, soupaž starty, balance na
jedné lyži apod. To vše pod vedením zkušených
trenérů Tomáše Preisslera, Honzy Dubského
ml. a Hedviky Dusilové.
Do lyžařských běžeckých závodů, ať již místních,
krajských nebo celorepublikových, se z
našeho oddílu letos aktivně zapojilo celkem
41 sportovců. Mnoho závodů bylo zrušeno a
mnoho přeloženo do vyšších poloh s lepšími
sněhovými podmínkami. Na Mísečkách a v
Břízkách jsme byli skoro jako doma.

hodnocení ve své kategorii umístil na 4. místě,
Zuzka Nagyová byla 8. Velmi dobrých výsledků
ještě dosáhli Fanda Procházka, Tomáš Zurynek,
Kačka Tynková, Kája Hübnerová, Honza Zurynek
a Lucka Dubská. Ti všichni vyjeli pro oddíl
nejvíce bodů.
V Českém poháru se naši závodníci také
neztratili. I přes přísně nastavená kritéria,
kdy body získává pouze prvních 25 závodníků,
uspěli naši dorostenci – Nikola Nikodýmová 22.
místo (36 bodů), Kuba Michalenko 34.(5 b.).
Mezi žáky bodovali Filip Hloušek 10. místo (50
bodů), Honza Zurynek 27.(15), Kája Hübnerová
31.(11), Kuba Dusil 36.(7) a Kačka Tynková
39.(1). Blahopřejeme!
Ve dnech 28.2.-1.3. jsme se zúčastnili
Mistrovství ČR starších žáků, které se konalo
na Horních Mísečkách. V silné konkurenci jsme
se rozhodně neztratili. Za významný úspěch lze
považovat 5. místo Filipa Hlouška v běhu na 4
km klasickou technikou. Ve štafetách chlapců
to bylo 15. místo z 38 startujících štafet. Naše
štafeta běžela ve složení Filip Hloušek, Štěpán
Dubský a Honza Zurynek.
Pěkného umístění dosáhly též Kája Hübnerová,
Lucka Dubská, Kačka Tynková a Jakub Dusil.
V celkovém hodnocení všech lyžařských klubů
ČR se Sokol Skuhrov umístil na krásném 19.
místě.

V neděli 16.2.2020 náš oddíl uspořádal veřejný
závod, 35. ročník Sokolské lyže, kterého se
zúčastnilo celkem 77 závodníků od nejmladších
kategorií až po veterány. Závody se uskutečnily
na Krásné na louce u hřbitova. Díky obětavému
nasazení trenérů a rodičů našich svěřenců se
nám podařilo připravit 3 tratě pro klasický běh,
zajistit občerstvení a zorganizovat zdařilý závod.
Ukončenou sezónu 2019/2020 považujeme
za úspěšnou. Museli jsme ji však bohužel
předčasně ukončit. Z důvodů virové nákazy
se již nejely dva poslední republikové závody
žactva a dorostu, které Svaz lyžařů zrušil.
Nyní u nás probíhá regenerační tréninkové
období. V rámci možností a nyní bohužel
pouze individuálně do přírody, výlety za jarním
sněhem do Krkonoš a do Jizerek, na kola do
Českého Ráje atd. Plán jarní přípravy je pestrý.
Přejeme všem občanům Pěnčínska pěkné jaro,
hodně sluníčka ale i vláhy a hlavně pevné zdraví,
ke kterému můžete přispět třeba i sportem.
SKOL!
Martin Hübner
ved. trenér lyžařského
oddílu T.J. Sokol Skuhrov

V Krajském poháru Libereckého kraje jsme
odběhali celkem 6 závodů a náš oddíl T.J.
Sokol Skuhrov se v hodnocení klubů umístil
na pěkném 8. místě z celkově 22 bodovaných
družstev. Zvláště poslední pohárový závod v
Bedřichově se nám velmi vydařil a posunuli
jsme se z průběžného 10. místa před Harrachov
a Velké Hamry. Za sebou jsme opět nechali
věhlasné kluby jako SKI Vysoké n.J., Ski klub
Benecko, TJ Semily nebo Biatlon Liberec. Z
jednotlivců se nejlépe v krajském poháru
dařilo Filipovi Hlouškovi, který se v celkovém
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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Rok 2019 Spolku Huť pro život

Tento rok jsme započali výroční členskou schůzí,
která proběhla 17. ledna 2019. Na této schůzi
bylo schváleno zřízení a podmínky institutu
čestného členství v našem spolku. A čestné
členství bylo také touto členskou schůzí uděleno
– panu Helmutovi Dubskému a panu Stanislavu
Boudíkovi za nezměrnou a významnou pomoc
při aktivitách našeho spolku. Kromě stálých 23
členů spolku máme tedy i dva čestné členy.
I v tomto roce jsme měli opravdu bohatý
program. Hned 9. února jsme uspořádali
přednášku s praktickými ukázkami a
promítáním s názvem Drtivé dopady. Poutavé
povídání přiblížilo návštěvníkům známé i
neznámé dopady vesmírných těles na naši
planetu. Přednášející pan Jakub Haloda přinesl
mnoho vzorků meteoritů na ukázku, které
dal kolovat a tak si každý mohl udělat lepší
představu o těchto tělesech.
Hned za týden 16. února jsme pořádali tradiční
rodinný maškarní bál, na kterém, také už
tradičně, vystoupila Náhodná skupina Labau.
Kdo neví, tak je to náhodná skupina mužů, kteří
každý rok na bále předvedou své vystoupení a
sklízejí zasloužený aplaus.
Obsluha na bále byla pirátská, o čemž svědčily
vlajky nad mateřským korábem a také vzhled
posádky.
Za měsíc, 16. března, odstartoval od hasičské
zbrojnice masopustní průvod pod vedením
pana Václava Fišera, který také požádal
starostu obce pana Ivana Matějčka o povolení
masopustního veselí. Toto právo nám bylo
uděleno s tím, že dodržíme stanovené
podmínky, což jsme rádi slíbili. Nový laufr se
velmi osvědčil, neboť dovedl průvod masek
celou obcí zdárně až na Stanovsko, kde se
všichni mohli posilnit a občerstvit na vepřových
hodech.
Na konci března jsme se opět sešli při úklidu
hřbitova v Huti a to za krásného slunečného
počasí.
Upravený terén okolo kaple sv. Vojtěcha
zdárně a bez úhony přečkal zimu a bylo
načase pokračovat s pracemi. Dohodli jsme
se s panem starostou, že o pozemek u kaple
12
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budeme pečovat a osázíme svah okrasnými
keři. Všechnu práci i opatření rostlin jsme
zařídili a obec proplatila jen nákup rostlin.
Vysázeli jsme na 150 keřů. Díky pravidelnému
zalévání panem Lubošem Kunderou s hasičskou
cisternou se všechny rostliny ujaly. Každý má
možnost vidět, jak se změnil vzhled středu Huti.
V dubnu jsme se podíleli na tradičních
čarodějnicích, které pořádají hasiči. Tentokrát
jsme přišli s novinkou, pekli jsme na brutaru
plněné bramborové placky. I když jsme na jejich
výrobu použili více jak 7 kg těsta, ukázalo se, že
to zdaleka nestačí. Doslova se po nich zaprášilo.
Všichni, kdo ochutnali, nám je moc chválili.
V neděli 28.4. jsme společně oslavili 270 let
barokní kaple sv. Vojtěcha v Huti. Sešli jsme
se na upraveném prostranství před kaplí, kde
jsme si připomněli historii této stavby a také
kdo byl sv. Vojtěch a jaký byl jeho život.
První květnový den je už tradičně zasvěcen Pouti
sv. Josefa na Krásné. Pro náš spolek je to velmi
náročná akce, protože zajišťujeme společně s
hasiči z Huti občerstvení pro poutníky. Kdo má
ruce a nohy musí pracovat. Nabízíme 2 polévky,
vepřový řízek s bramborovým salátem, bigos,
guláš, uzenky z udírny, grilované krkovice a
špízy, chleba se škvarkovým sádlem a také pivo
a limo. Vše musí být řádně připraveno, vždyť
řízků je 150, polévky 150 porcí, bramborového
salátu chystáme 35 kg. Veškerý zisk je věnován
na opravu a záchranu kaple v Huti. Kromě
zajišťování občerstvení máme na pouti i vlastní
stánek s našimi výrobky.
Po tak náročné polovině roku jsme si dopřáli i
malý odpočinek, jeli jsme vlakem na malý výlet
do Oybinu v Německu. I tento den se nám
vydařil, bylo pěkné teplé počasí a bylo nám
spolu dobře. Na zpáteční cestě jsme se řádně
vyprahlí zastavili na Dřevěnce na pivu – taková
malá tečka za tím naším výletem!
V červenci jsme měli stánek na pouti v Zásadě
a už se blížila spřátelená akce našich hasičů –
veteránshow. Konala se 27. července a počasí
bylo doslova horké. Na této akci naše členky
zajišťují vstup a tradičně děláme sejkory.
Výtěžek z prodeje sejkor dáváme celý hasičům,
protože jim moc rádi oplácíme pomoc na

Krásné na pouti.
V polovině srpna se nám naskytla příležitost
získat nějaké finanční prostředky prodejem
našich sejkor – a to na místě zcela nečekaném
– na Horní Černé Studnici pod rozhlednou.
Tamní provozovatelé restaurace pozvali
na večerní vystoupení libereckou skupinu
Těla a projevili zájem o to, abychom zajistili
občerstvení návštěvníkům koncertu pod širým
nebem. Návštěvnost byla velká, protože do 21.
hodiny jsme měli vyprodáno. Naše sejkory si
získávají věhlas.
V září máme na programu dvě akce a také
už tradiční. Je to společné setkání seniorů a
účast na slavnostech na farmě u Pulíčků na sv.
Václava, kde míváme stánek s našimi výrobky.
Letos proběhlo setkání se seniory 15. září v
restauraci U Luďmíry v Huti na Stanovsku.
Počasí nám přálo a tak se dalo sedět i venku.
Připravili jsme opravdu bohaté pohoštění a
byla radost pozorovat spokojené občany, jak
se výborně baví. Překvapením pro nás byla
zcela nenadálá návštěva bývalých obyvatel Huti
německé národnosti, kteří žijí v Neugablonz.
Samozřejmě jsme je srdečně přivítali a pohostili.
Pan Hans Theileis předal malý finanční dar
na opravu kaple, tito bývalí občané Huti
sledují naši práci na facebooku a s dojetím
a vděčností právě na opravu kaple skládají
finanční prostředky.
Pro letošní rok jsme pro stánek na farmu
upekli perníčky ve tvaru zvířátek. Naše perníčky
udělaly radost mnoha dětem na slavnosti na
farmě.
V říjnu míváme posvícenskou zábavu se soutěží
o nej... Letos jsme vyhlásili soutěž o nejlepší
domácí sekanou. Byli jsme překvapení, jak
velký zájem lidé projevili, protože se nám
sešlo 15 přihlášených vzorků! Porota měla
opravdu velmi těžký výběr, ale zvítězila sekaná
na myslivecký způsob, sekaná našich chalupářů
a sekaná s houbami. Sláva! K dobrému jménu a
zájmu přispívá jistě i naše soutěž o ceny, které
jsou o posvícení samozřejmě o potravinách a
o kuchyni vůbec.
Na konci října jsme uspořádali velkou brigádu
na úklid hřbitova. Krásné počasí nám přálo,
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sešlo se nás asi 18 a to i nečlenů - například
z řad chalupářů. Práce se udělalo moc a po
práci došlo i na odměnu, letos jsme využili
opravdu krásného plodného dne a opekli
jsme si buřty, které jsme zapili pivem. Bylo to
trochu překvapení, ale všem to přišlo k chuti
a k radosti.
Blížila se naše největší akce a tou je bezesporu
jarmark a dočasná kavárna. Napekli a nazdobili
jsme vánoční perníčky a s laskavým svolením
majitele salonku v bývalé restauraci U Špalků
pana Bernata započal 16.11. náročný týden,
během kterého jsme zhodnotili vše, co jsme
během celého roku nachystali. Ano, po celý rok
se vařily marmelády, pletlo se, šilo a vyráběly se
věnce a svícny. Návštěvníci odcházeli spokojení,
nakoupili krásné originální dárky, každý den
měli možnost ochutnat něco dobrého ke kávě,
svařáčku či čaji. Všichni členové spolku odvedli
opravdu velký kus práce. Myslím, že za tři roky

práce a zkušeností už každý člen spolku zná
své místo ve službě a ví přesně, co má dělat.
Před první adventní nedělí už musí být
nachystány oba vánoční stromy v Huti: před
kaplí a na Stanovsku. Ale i v kapli zdobíme
strom, rozsvítí se o první adventní neděli
všechny tři. Na Stanovsku u rozvěcení stromu
máme přichystáno drobné pohoštění a pan
Oldřich Kubáček všem k radosti zahraje na
trubku vánoční písně.
I v tomto roce přibyla jedna nová akce a byli
bychom moc rádi, kdyby se stala také tradiční.
Náš spolek uspořádal pro občany Mikulášskou
nadílku. Sešli jsme se před kaplí v pátek 6.
prosince u našeho stánku s horkými nápoji.
Za zvuků krásné hudby a pod nádherně
osvětleným vánočním stromem vyšel z
kaple mezi překvapené občany sv. Mikuláš s
doprovodem andělů. Mezi lidmi a hlavně dětmi
pobíhali čerti a zjišťovali, kdo zlobil a kdo byl

hodný. Mikuláš poté rozdal za pomoci andělů
dětem dárky. Všichni měli radost z pěkné akce
a my měli radost navíc, že přišlo dost občanů
i s dětmi.
V letošním roce se otevřel pro veřejnost
dokončený Kittelův dům. Byli jsme obcí
osloveni, zda bychom měli zájem účastnit
se adventu na Krásné. Rádi jsme tedy ještě
14. prosince s našimi výrobky prezentovali
spolek na Krásné. Doufáme, že svou účastí
jsme obohatili dojem návštěvníků a že jsme
podpořili obec ve snaze zatraktivnit dění na
Kittelovsku.
Přejme si, aby nám vydrželo zdraví a chuť
pracovat jako dosud a snad i přispívat ke
zviditelnění obce.
Marie Halodová
předseda spolku

Sokol Bratříkov – Sokolíček pro nejmladší

Mezilidské vztahy, přátelství, kamarádství se
vytváří od útlého věku. Na vesnicích bylo a je i
dnes zvykem kamarádit se od dětství nejenom s
vrstevníky stejného věku, ale staršími i mladšími
dětmi. Vytváří to dobré vztahy mezi dětmi i
rodiči.

sokolovně “zařádí“. Pro velký zájem a věkový
rozdíl cvičitelé vytvořili dvě skupiny.

Dnes nastává problém, kde se mohou děti
i rodiny setkat, opustit stereotyp televize,
počítače, mobilů i práce. Mnoho možností u nás
na vesnici není a ani ve městech tuto možnost
najdete málokde.

Cvičení mladších dětí je zaměřeno spíše
na herní prvky, seznámení s kolektivem a
seznámení rodičů. Cvičení starších dětí je
zaměřeno na základní cvičení a je doplněno
badmintonem a výhledově lukostřelbou. Letní
měsíce v obou případech nabízejí cvičení
ve venkovním prostředí a výlety. Cvičení je
bezplatné, podmínkou je pojištění dětí, které
je možno zajistit za 90Kč ročně přihlášením
do Sokola Bratříkov, což je členský příspěvek.

V listopadu loňského roku Sokol Bratříkov
oslovil všechny rodiny s dětmi v osadě Bratříkov
a nabídl jim možnost cvičení jednou týdně pod
vedením instruktorů. Milé překvapení je, že
odezva byla velká. Po šesti cvičeních má nově
vzniklý Sokolíček 26 dětí, které se těší, jak si v

Děti okolo tří let cvičí od 16oo v každé úterý za
přítomnosti rodičů. Starší děti okolo osmi let
cvičí od 1630 v každý čtvrtek.

O děti se profesionálně starají instruktoři

volnočasových aktivit Mária Benešovská,
Klára Halamová, Rostislav Kotyza. Najdete nás
i veškeré informace na facebooku pod názvem
Sokolíček Bratříkov.
Srdečně Vás, kteří máte zájem, zveme v termínu
cvičení na prohlídku, možnost setkání nebo
cvičení s dětmi.
PS: Případné dotazy možné
na tel.739 578 368 Mária Benešovská
Mária Benešovská,
Klára Halamová, Rostislav Kotyza
Instruktoři volnočasových aktivit
Karel Dubský
Starosta TJ Sokol Bratříkov

Vedení České obce sokolské a co na to stav sokoloven?
Sokol je tělovýchovná organizace, která má
nejenom ve svém poslání pouhé cvičení a
sportovní činnost, ale též maximální snahu o co
největší vzdělání, mravní čistotu a dokonalost.
Tato myšlenka, kterou se řídili zakladatelé
Sokola Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner je
chvályhodná a našemu národu prospěšná.
V současné době naráží na mnohá úskalí,
zájem mládeže o jiné aktivity, neschopnost
náčelnictva České obce sokolské v Praze, které
nedovede pochopit základní skutečnosti této
doby. Krásné myšlenky a sportovní činnost
se nedají provozovat na silnicích, polích
nebo náměstích. Naši předkové vybudovali
sokolovny, které v současné době jsou
převážně v značně zchátralém stavu. Jejich
provozuschopnost drží “nad vodou“ práce
členů, sponzorské dary. Bez příspěvku obcí
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a pomoci jiných organizací, jako dobrovolní
hasiči, si jejich přežití nedovedu představit. V
mnohých případech jsou sokolovny jediným
kulturním stánkem na vesnicích, kde se občané
mohou setkat.
Co na to vedení České obce sokolské. Na činnost
v minulém roce nám přispěla 2000Kč, na provoz
nic. V současné době 88 členů platí příspěvky,
dospělý 400Kč, děti a důchodci180Kč. Z vybrané
částky jde 30% pro vedení ČOS. Každý si lehce
spočítá, že na celoroční provoz sokolovny, který
činí za energie zhruba 100 000Kč, to nestačí.
A co údržba? Malý nepoměr. V budoucnu nás,
jako většinu sokoloven, čeká výměna starého
kotle za nový, ekologický. Je to maličkost za 350
000 Kč. Každá další položka oprav je v řádech
statisíců. Výhled opravdu neradostný.

V naší sokolovně došlo vlivem vlhkosti k
devastaci cca 25% podlahové krytiny na sále.
Stav je neudržitelný a během roku budeme
muset podlahu vyměnit nebo skončit činnost
v sokolovně. Vlivem nutných izolací podlahy je
předpokládaná cena výměny 1 000 000Kč. Tímto
článkem se obracíme na všechny organizace a
občany, kteří mohou přispět na tuto opravu.
Přispět je možno zaslat na transparentní účet
Fio banky č. 2401750338 /2010
Děkujeme každému dárci za pochopení naší
situace
Karel Dubský
Starosta TJ Sokol Bratříkov
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SDH PĚNČÍN
Dovolte , abych seznámil spoluobčany o činnosti
dobrovolných hasičů Pěnčín za rok 2019 .
V lednu jsme oslavili 85 let od založení českých
hasičů na Pěnčíně .
Sbor má 56 členů a z toho je 14 žen .
Začátkem roku jsme se účastnili na valných
hromadách okolních sborů kde jsme čerpali
náměty pro naší činnost a upevnili vzájemnou
spolupráci . Prvním úkolem bylo založení
družstva žen . Byla zakoupena potřebná výbava
potřebná k této činnosti . Pravidelně pořádáme
pálení čarodějnic , pravidelně připravujeme
oslavu dětského dne , na železnobrodském
jarmarku jsme měli stánek s občerstvením
. Po několika letech jsme provedli sběr
železného šrotu . S Škodou Š 1203 jsme se na
pozvání některých sborů na oslavách sborů
nebo předávání nového auta . Několikráte
jsme uspořádali posezení s harmonikou . S
Mikulášskou družinou jsme navštívili rodiny
s malými dětmi . Nezapomínáme na životní
jubilea svých členů .
Sportovní činnost jak mužů tak žen byla velmi
úspěšná svými výsledky . Muži se zúčastnili
celého seriálu nočních soutěží ,který zakončili
celkovým vítězstvím . Dále se zúčastnili mnoha
dalších soutěží , kde byli též velmi úspěšní
. Zúčastnili jsme se mezinárodní soutěže v
Širokém Dole , ale útok nám nevyšel , přesto

to byl nezapomenutelný zážitek za účasti
151 družstev mužů a 51 družstev žen . I ženy
nezůstaly za muži se svými výsledky pozadu
ze 24 startů byly několikráte na bedně a v
Podkozákovské lize se prali o celkové první
místo , které jim uniklo jen díky menším počtem
prvních míst . Na okrskové soutěži v Radčicich
brali první místo a v mnoha dalších soutěžích

se vždy umísťovaly na předních místech. Všem
patří poděkování za pomoc .
Přejeme si aby se včas vyřešila situace s
conoravirem a mohli vás pozvat na veřejné
akce pořádané naším sborem v roce 2020.
Ladislav Hladký

FC Pěnčín: Závlaha fotbalového hřiště
Vážení spoluobčané,

po přečtení článku pana Hlobila v posledním
obecním zpravodaji na předposlední straně
jsem dospěl k závěru, že v dalším zpravodaji
musím jako předseda fotbalového oddílu
FC Pěnčín reagovat na informace, které se
nezakládají na pravdě. Řádky píšu s odstupem
2 měsíců po zveřejnění článku, takže již bez
emocí. Především je nutno říci, že výstavbu
hřiště s umělým povrchem měli ve svém
předvolebním programu všechny kandidující
strany, jenž po volbách mají v obecním
zastupitelstvu svoje kandidáty a ti se na přípravě
podkladů pro projektanty podíleli. Následně
oslovení projektanti vypracovali projekt a ten
představili na obci k připomínkovému řízení,
kterého se účastnili ředitelé škol a předsedové
dalších subjektů, jenž hřiště budou využívat
v rámci svých aktivit, a všichni měli možnost
vznést návrhy, připomínky, popřípadě námitky,
čehož zástupci školy plně využili. Uspořádat
veřejnou diskusi není v tomto případě na místě,
protože projekt je tak rozsáhlý, že kdyby se s
připomínkami k němu měli vyjadřovat jednotliví
občané, tak by z toho vznikl takový chaos, který
by nikdo do finální podoby nebyl schopen dát
dohromady, a na Pěnčíně by se nic nepostavilo.
Součástí projektu, který je rozdělen na jednotlivá
díla, je i rekonstrukce hlavní hrací plochy
fotbalového hřiště. Tím se myslí vybudování
drenážních per po celé ploše hřiště, s jejich
svedením do podzemní nádrže a následně
vybudování rozvodu vody k jednotlivým
vysouvacím postřikovačům, vše samozřejmě
řízeno automaticky. Následně bude provedena
14
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finální úprava nového travnatého povrchu.
Pan Hlobil si v článku dělá doufám legraci s
větou, jestli děti potřebují ke svému sportovišti
dojít přes automaticky zavlažovaný trávník,
na to odpovídám, že určitě nepotřebují,
ale co určitě uvítají je si zacvičit nebo jinak
využít hezký udržovaný zelený trávník a ne
vyprahlou, udusanou plochu se žlutou trávou
spálenou od slunce. Vždyť fotbalový stadión
je společně se školou dominantou Pěnčína,
orientačním bodem, ať už pro samotné
návštěvníky naší obce nebo jen pro projíždějící
a tak proč toto místo nemít hezké. Spoustu
lidí napadne, že když jste to nepotřebovali
do teď tak i v budoucnu byste se bez toho
obešli. OMYL! NEOBEŠLI! Realizací horního
multifunkčního hřiště potažmo terénními
úpravami dle vyjádření odborníků s největší
pravděpodobností přijdeme o jediný zdroj
vody nutně potřebné ke kropení trávníku. Již
nyní léto co léto bojujeme s nedostatkem vody,
protože tento pramen v horkých dnech vysychá
a tudíž jsme odkázáni na nakupování vody z
řádu, což pro klub, který nemá štědré sponzory
a bojuje o každou korunu, je z dlouhodobého
hlediska neudržitelné. Jenom pro představu na
průměrné zakropení hřiště dvěma přenosnými
postřikovači cca za 3 hodiny je spotřeba
zhruba 20 m3 vody. Klub, jenž vloni oslavil
40 let existence a hlavně v posledních letech
se důstojně snaží reprezentovat naší obec v
Libereckém kraji (pro neznalé 4. místa z 16-ti
družstev v 1. A třídě s minimální ztrátou na
bednu), by si jistě renovaci sportoviště zasloužil.
Jsme proto vděčni zastupitelstvu, že zařadilo
rekonstrukci fotbalového hřiště do celého

tohoto projektu a v rámci získávání dotací na
realizaci žádá o peníze i na tuto přestavbu.
Nebylo-li by to tak, získání finančních
prostředků v rámci samostatné dotace by bylo
zcela nereálné. Peníze na celý tento projekt by
dle dostupných informací neměli být spojeny
se školstvím. Proto mě reakce pana Hlobila
přijde zcela nepochopitelná, když prosazuje
vybudování nějakého jednoduchého hřiště
pro školu a kritizuje záměr zastupitelstva
vybudovat multifunkční hřiště i s revitalizací
celého areálu na Pěnčíně a udělat z něj
moderní sportoviště, které bude opět dlouhá
léta sloužit všem občanům celé obce, protože
zde neprobíhají jenom fotbalová utkání, ale i
další aktivity jako jsou čarodějnice, dětský den,
slavnosti, rozsvěcení vánočního stromku atd.
Má-li znalosti ve stavebnictví, proč nenabídne
zastupitelům radu nebo pomoc a spíš jim hází
klacky pod nohy a jejich práci kritizuje. Vím,
že všichni určitě nedělají všechno dobře, to
ani nejde, ale dejme zvoleným zastupitelům
prostor, šanci a čas na práci a případný účet
jim vystavme v příštích volbách, ale do té doby
takříkajíc držme h..u a buďme rádi, že je obecný
zájem zde na Pěnčíně něco vybudovat. Nemám
rád lidi, kteří nic nedělají a všechno kritizují, tak
něco dělejte a nebudete mít čas na kritizování
ostatních a získáte si tím můj obdiv a úctu.
S přáním hezkého jara a na Pěnčíně na fotbale
na shledanou
Libor Votoček
Předseda FC Pěnčín
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Lidébděteapokudtovydržítetaknepřestávejtebýtbdělídálanžtojdeokaždéhozvás...
S panem starostou jsme se domluvili, že mě pošle svůj článek do zpravodaje a já napíši svůj názor, ale nevím, nevím, jestli to bude stačit na
uzavření případu školního hřiště na Pěnčíně, jak předpokládá pan starosta. Skutečně jak píše pan starosta chodím na zasedání zastupitelstva
už víc než 10-12let, ne proto, že bych trpěl nějakou úřední úchylkou, ale chodím tam jen proto, že hledám řešení svého problému, který však
měl a stále má být řešen a vyřešen právě vedením obce Pěnčína a Železného Brodu. Jedná se o vyřazené železniční pražce, které ohrožují
životní prostředí a dál problému obecní cesty, která se po příjezdu jedné naší sousedky stává neprůjezdnou, nebo průjezdnou jen s velkými
komplikacemi. O pražcích už nyní, my všichni zainteresovaní víme, že jsou úředně uznaným nebezpečným odpadem. Bylo třeba se obrátit na
ČIŽP, KÚLK, MŽP. Všechny orgány vydaly svá rozhodnutí, výzvy, ale pražce jsou stále zde. Podle vyjádření KÚLK jsou pražce v takovém množství,
dlouhodobým ohrožením zdraví a života. V dnešní době nám všem jde o život, tak si prosím uvědomte, jak vypadá takový souboj, který trvá
hrozných 12-15 let. Věřte, že je to nesmírně náročné, pokud musíte bojovat jak s tím, kdo zákony porušuje, tak s tím, kdo by je měl hájit a prosadit
do praxe, ale který nemá zájem, nezná, neumí a pokud ho moc obtěžujete, tak si s vámi vytře svůj úřednický zadek. Kdybych tušil jen 1/10
problémů, které jsem tu musel a stále musím řešit, tak věřte, že bych se tomuto Pěnčínu vyhnul velkým obloukem. Přesto musím poctivě dodat,
že současné vedení obce je aktivnější, než bylo předchozí. Za celou dobu, co jsem okolnostmi donucen chodit na zasedání zastupitelstva, bylo
poslední veřejné zasedání ZO 9.3.20 pro mě poprve příjemným překvapením. Přístup pana starosty a místostarosty byl aktivní, suverení, byla
vidět snaha o využití času při jednání ZO, poskytnuty aktuálních informací i jednání zastupitelů bylo konstruktivní a poprve jsem měl chuť jim
na závěr za jejich jednání a vystupování zatleskat. Možná to byla jen první, náhodná vlašťovka, ale díky za ní, držím jí palce, aby nám nechcípla.
V dnešní mimořádné době, kdy je zdravotnímu riziku vystavena celá společnost, máme všichni jiné starosti a priority, než se dohadovat o tom,
kdo se komu a za co má omluvit. Každý se můžeme domnívat cokoliv, zvláště, pokud nemáme možnost adekvátních informací. Žijeme v době
otevřené společnosti, a stále jsem přesvědčen, že informací od vedení obce Pěnčín se k občanovi dostává málo, přestože komunikační kanály tu
jsou, ale nefungují, tak, aby se naplnily konkrétními, otevřenými informacemi. Na druhou stranu, každá extrémní událost, jako prožíváme nyní,
prověří kvalitu lidí, jejich koexistence, vzájenmé tolerance a respektu jednoho k tomu druhému. Možná, že u někoho změní i žebříček hodnot.
Na hodocení je ještě příliš brzy, ze svého pohledu, zatím vedení obce mohu jen pochválit, právě za tu starší generaci, za snahu a nabídnutou
pomoc starší, ohrožené skupině místních obyvatel.
Ale dost bylo chválení, pokračování je z jiného úhlu pohledu: je dobré si uvědomit, že žijeme v právním státě a platí zde jasně stanovená
pravidla. Ústava nám říká - lid je zdrojem veškeré státní moci… státní moc slouží všem občanům... kdo slouží, není náš pán, ale náš
sluha a neměl by si na našeho pána hrát, ale měl by nám poctivě sloužit a to byl a je právě ten kardinální problém. Všechno se dá pojmout,
upravit, otočit úplně jinak, než jak má a může takový právní stát vypadat a fungovat. Místní vedení obce s realitou doby a platnými zákony
už dlouho nesouhlasilo a proto si už před mnoha lety, vytvořilo svůj vlastní virtuální, paralelní svět, kde neplatí všeobecně platná a uznávaná
pravidla, jako ve zbytku státu, ale platí tady “naše vlastní, upravená, mnohem lepší pravidla”. Tady to bude platit, ale o 100m dál už to neplatí.
Pokračování s příklady by vydalo na celou stránku...
Zpátky do příští reality, k našemu školnímu hřišti o kterém je a bude ještě nějáký čas řeč. Cena od posledně “nabobtnala” z 35mil.Kč na
aktuálních 47mil.Kč. To je víc než 3x tolik, kolik stála přístavba školy. Cena samotného školního hřiště je prý jen cca 20mil.Kč. Nerozumím
tomu. Investici do místního fotbalového klubu ve výši přesahující 10mil.Kč také nerozumím. Obec je zřizovatelm školy, ale není zřizovatelem
fotbalového oddílu. Jde o zájmový spolek a přestože je fotbal provozován na pozemku obce, jedná se o stejný spolek, sdružení... jako je Sokol,
nebo SDH. Když jeden spolek dostane 10mil.Kč, tak nejde ostatní spolky utěšit, uchlácholit pár tisíci, nebo desetitisíci Kč, to je hrubý nepoměr
a vyvolá nespokojenost a pravděpodobně i nevraživost. Jsem přesvědčen, že o tak velké investici by měli rozhodnout všichni občané Pěnčína,
kteří se o věc budou zajímat např. v referendu, nebo o věci vést naprosto otevřenou diskusi. Pokud to vedení obce neudělá, tak se současné i
další vedení obce bude topit v dlouhé řadě dohadů a nevyhne se spekulacím a oprávněné kritice.
Od jedné složky vedení obce jsem se dověděl, i když to nebylo předmětem zkoumání této složky, že mé předchozí vyjádření o školním hřišti bylo
“kruté”. Z mého pohledu je kruté, tvrdé a bezohledné s místními občany zacházet jako s někým, kdo mi nestojí za vysvětlení, seznámení s velkým
investičním záměrem, ještě předtím, než se rozhodnu utratit tak obrovskou částku. Každý máme právo na svůj názor, ale každý konkrétní
zastupitel obce je za daný stav odpovědný, a pokud by byl odpovědný také materiálně, potom jsem přesvědčený, že by vypadalo rozhodování
vedení obce naprosto jinak ! O tom, že s obecními prostředky hospodaří vedení obce co nejekonomičtěji se dá vést předlouhá, adresná diskuse.
Napsal jsem to, co jsem napsal, je to můj názor, nemám důvod na předchozím ani na tomto článku nic měnit ani nemám potřebu se za svoje
názory někomu omlouvat. Pokud máte nepříjemné zkušenosti s úřady a jejich zaměstnanci, které právě vy živíte a zaměstnáváte, podívejte se
na stránky www.asociacehydra.cz a možná tam najdete inspiraci a pomoc při souboji právě s úřední hydrou, přeji vám, aby vás nepřemohlo
znechucení a apatie.
pro úplnost, nejmenuji se Zlobil, ale Hlobil - Pěnčín 18.3.2020

JAK SI EDA KRISTIÁNŮV ZAHRÁL S KOLÍNSKOU
KAPELOU ZA ŘÍZENÍ MISTRA FRANTIŠKA KMOCHA
Bylo to, neklame-li mě paměť v roce 1902 k
podzimu, kdy bratříkovská jednota (sokolská)
oplatila své ochranitelce jednotě českobrodské
její návštěvu u nás na okrskovém cvičení. Bylo
nás tam asi 25. Nemíním líčiti, jak kavalírsky a
pohostinsky se k nám českobrodští chovali.
Kdo tam tehdy byl, tomu jistě krásné chvíle
ony nevymizí z paměti nikdy.
Po zájezdu na Lipany pořádána byla večer na
naši počest skvělá akademie s nezbytným po
ní tancem, při níž účinkovala dosud, ale zvláště
tehdá populární kolínská kapela za osobního
řízení mistra Frant. Kmocha. O přestávce přitočil
se náš Eda Kristiánův (Louma) ke kapelníkovi
Frant. Kmochovi se slovy, mohl-li by si s nimi
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

zahrát. Kmoch změřil si Edu od čela až k
botám zkoumavě, jak to jen muzikanšti umělci
dovedou a ptá se:“Co hraješ ?“ „Nejradši flétnu“.
Na to Eda.“Uvidíme“, pravil Kmoch. Eda zaujal
místo flétnistovo, prohlédl flétnu, rozdány
partesy (co to bylo nevím, ale bylo v tom těžké
solo na flétnu) „jedem!“ a už to šlo. Eda pískal
jako Cherub, Františkův důležitě zamračený
obličej dostával znenáhla tvářnost úsměvně
měsíčkovatou, a když hudba dozněla, zaburácel
přeplněný sál divokým potleskem, jehož lví podíl
patřil našemu Edovi.. Mistr Kmoch poklepal
mu na rameno se slovy:“Bratře, nechtěl bys
jítí s námi ?“ „Rád bych, ale nemohu“ dí Eda.
Kmoch potřásl mu upřímně pravicí , objal ho,
bouřlivý potlesk ozval se znovu, ale to už Eda

zmizel z jeviště.
„Tak ukázal´s drahý příteli Edo, že Bratříkováci
jsou nejen ukázněnými sokoly, dobrými borci,v
prostných i na nářadí, ale že někteří, z nich jsou
přeborníky i v jiných oborech českého umění .
Promiň, že po letech vytáhl jsem na světlo tuto
vzpomínku , která ti zajisté slouží jen ke cti.
Převzato z: Památník Sokola v Bratříkově
Vydaný u příležitosti župního sletu
Sokolské župy Krkonošské
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
18. a 19. července 1936
Příspěvek sepsal Jos.L.Jozífek
B Ř E ZE N 2 0 2 0
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Zprávičky z
naší školičky
Vážení čtenáři,
jenom krátce bych vás chtěla seznámit s
děním v naší mateřské školce. Tento školní
rok 2019/2020 naší školku navštěvuje 79 dětí,
o které se stará 7 pedagogických pracovníků,
5 kuchařek (vaříme i pro ZŠ), 2 uklízečky,
paní školnice a pan domovník. Všem nám záleží
na tom, aby se děti cítily ve školce hezky a
chodily do školky rády.
Pořádáme různé akce pro děti i jejich rodiče.
Pokud by někoho zajímaly bližší informace,
může se podívat na naše webové stránky www.
pencin.cz/skolka, kde máme i fotogalerii.
Zápis nových dětí se bude konat 5. 5. 2020 od
8.30 do 12.00 hodin. Další informace budou
včas zveřejněny na webu Obce Pěnčín, MŠ
Pěnčín a na informačních tabulích. Přihlášku
k přijetí dětí do MŠ Pěnčín si můžete stáhnout
na našich webových stránkách.
Za celý kolektiv MŠ Pěnčín 62 vám všem v této
složité době přeji hlavně pevné zdraví!
Hana Pešková

Pěnčínské
Hrátky
s pamětí slavnosti
Máme za sebou další rok setkávání s prima
partou z Alšovic z pečovatelského domu.
Vážím si nejen krásného zázemí, ale především
bezvadných lidí, kteří chtějí pracovat se svou
pamětí a udržovat ji.
Obdivuji a oceňuji jejich přístup a motivaci i
zodpovědnost, se kterou řeší témata. S tímto
způsobem má moje práce smysl.

Ředitelka MŠ

13. 6.2020 proběhnou na horním fotbalovém
hřišti První Pěnčínské slavnosti.
Slavnost započne v dopoledních hodinách
programem pro děti. Program bude ještě
upraven, ale můžete se těšit na kouzelníka,
vystoupení dětí z TJ Sokol Alšovice, hudební
produkci budou tvořit skupiny KRÁSNÁ PRÁCE,
STANDUP, ŽÍZEŇ A TĚLA. Počítá se se stánkovým
prodejem s velikou účasti trhovců.

Všichni zaslouží velkou pochvalu a poděkování!

Akce bude propojena s Kittelovým muzeem,
kde bude mimo jiné probíhat kulturní program
pro děti.

Také děkuji obci za podporu projektu a dobrou
spolupráci.

Mezi slavnostmi a Kittelovým domem bude
jezdit kyvadlová doprava.

Všechny, kdo mají chuť pracovat a posilovat
svou paměť, rádi uvítáme mezi námi.

Akce je organizována na nadregionální úrovní
a počítá se s návštěvníky z celého Libereckého
kraje.

Nejbližší setkání je 19.brezna od 10 hodin.
Zdeněk Choura

Budeme rádi, když se všichni zúčastníte a tím
započne celoobecní “sdružování“.

pracovník v sociálních
službách a lektor

OÚ Pěnčín

Informace
pro občany
Na Obecním úřadě
Pěnčín je možnost
zaplatit veškeré platby
za odpady, psy, hroby
apod. platební kartou.
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