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Co se dočtete:

Územní plán obce
Huť Spolek pro život

Záchranná služba
TJ Sokol Skuhrov

ZŠ Pěnčín

Ředitelé ZŠ a MŠ

Výlet do Kyjeva a Černobylu

TJ Sokol Alšovice

Hasiči

Pomník svobody Bratříkov

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, dostalo se k Vám další číslo
zpravodaje Obce Pěnčín a v tomto volebním
období poslední. Na podzim již vyjde pouze
číslo předvolební.
Přestože jsme se snažili Vás průběžně v
předcházejících zpravodajích informovat o
dění v obci, o zrealizovaných akcích a o práci
zastupitelů, tak Vám v tomto čísle předkládáme
souhrn zrealizovaných akcí.
Vrátíme se na konec roku 2014, kdy jsme v
listopadu začínali jako nové zastupitelstvo a
první malou akcí byla modernizace knihovny
v Alšovicích, kde byla zakoupena z dotace nová
výpočetní technika a program na zpracování
výpůjček.
Ihned na začátku roku 2015 se začalo s
projektovou přípravou na přístavbu jednoho
oddělení mateřské školy. Celá přístavba začala
o prázdninách rekonstrukcí kotelny, kde byla

omluva
Omlouváme se za
chybu u jména autora
článku Přípravy na XVI.
všesokolský slet v Praze
v plném proudu.
Autorem článku je paní
Renata Pospíšilová,
chybně zde byl uveden
Ladislav Hladký.

již zastaralá kotelna na elektřinu vyměněna za
novou plynovou. Investice do rekonstrukce se
podle plateb za energie vrátí během čtyř let.
Na podzim se začalo s dlouho očekávanou
přístavbou, aby naše školka měla dostatečnou
kapacitu. Přístavba školky včetně výměny
střešního pláště na celé školce byla dokončena
v létě 2016 a od září již přistavenou třídu
vybavenou novým nábytkem využívaly děti.

místních komunikací v Alšovicích, Bratříkově
a v Huti. Celkově byly opraveny 2 kilometry,
včetně části komunikace v Huti – Zahájí, která
se opravovala na podzim.

Se změnou zákona o odpadech bylo nutné
vytvořit systém pro likvidaci nebo předcházení
vzniku biologicky rozložitelného odpadu. Po
zvážení několika variant bylo rozhodnuto,
že bude založena komunitní kompostárna.
Kompostárna stále funguje od dubna do října
a využívá ji mnoho občanů.

Přes léto byla opravena celá hřbitovní zeď v
Alšovicích a na hřbitově byly osázeny nové
stromy. Tím byla dokončena revitalizace
jednoho ze čtyř obecních hřbitovů. Druhým
celkově upraveným hřbitovem je ten na
Bratříkově. V tomto roce byla opravena
poslední část zdi a kromě jedné řady vysázeny
nové stromy.

O prázdninách roku 2015 bylo firmou ČEZ
rekonstruováno nízké napětí v části Huti. V
rámci rekonstrukce obec opravila svoje vedení
veřejného osvětlení a byla osazena nová LED
svítidla, která mají menší spotřebu než klasické
sodíkové výbojky.
Na Krásné byl vybudován nový vodovod na
Krásné, který napojil sedm stavebních parcel
a dva již stojící domy.
V létě byla naplánována výměna oken v
Huti 169, ale v srpnu 2015 byla pozastavena
z důvodu obdržené informace o návrhu
prohlášení domu čp. 169 v Huti za kulturní
památku. Po prohlídce Ministerstvem kultury
nebylo ani zahájeno řízení o prohlášení kulturní
památkou. Vzhledem k tomu, že už byly v
rozpočtu připraveny peníze na realizaci této
akce, bylo určeno, že se vymění okna na domě
Alšovice 13, obecním úřadu a hasičárně na
Bratříkově. Tato výměna proběhla v září 2015.

Dále byly vyměněny vrata na bývalé hasičské
zbrojnici v Huti a na hasičské zbrojnici na
Jistebsku. Byla demontována nevhodná a již
částečně nefunkční vrata za nová automatická.

V roce 2017 se pokračovalo v celoplošných
opravách místních komunikací v Alšovicích a
na Pěnčíně a v Huti v celkové délce 1700 m.
V létě bylo postaveno dlouhodobě očekávané
prodloužení vodovodu v Huti na Stanovsku,
v rámci kterého bylo z obecního rozpočtu
opraveno 230 m krajské silnice v celé šíři.
Huťská jednotka se na podzim dočkala zbrusu
nového dopravního automobilu, který se ihned
po předání zúčastňuje výjezdů.
O Dušičkách již cestu ke hřbitovu v Alšovicích
osvětlovalo 5 nových lamp veřejného osvětlení.
Některé akce jsou realizovány dlouhodobě,
jedná se především o rekonstrukci roubeného
Kittelova domu. Na tuto akci byla získána
evropská dotace a plánované dokončení a
otevření expozice je plánováno na červenec
2019.

Na jaře roku 2016 začaly celoplošné opravy

Od roku 2015 jsme také intenzivně řešili likvidaci

Obecní úřad Pěnčín

Vladimíra Paldusová

Mgr. Ivan Matějček

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starostka obce

místostarosta obce

e-mail: starostka@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

úřední dny OÚ Pěnčín:

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

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

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

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

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

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

Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková,
MUDr. Rudolf Šumaj,
Tel.: 483 397 026
MUDr. Jan Macko - zubní,
Tel.: 483 313 863

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

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

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

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

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

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

nelegální skládky nebezpečného odpadu. Tento
dlouhodobý problém se podařilo vyřešit v
roce 2017, kdy byl přes léto všechen odpad
zlikvidován a tím vyřešeno největší ekologické
riziko obce.
Samozřejmě byly uskutečněny v těchto letech
další investice, opravy a nákupy materiálu, ale
to by vydalo na samostatný zpravodaj.
V předchozích zpravodajích nebo usneseních
se můžete dozvědět náklady na výše uvedené
akce, které obec vynaložila na realizaci. Celkově
se jednalo za 3 roky o více než 32 000 000 Kč, z
toho obdržené dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, České republiky a Evropské unie na tyto
akce dosáhly více než 15 600 000 Kč.
Ale abychom se nezastavili jenom v minulosti
a její rekapitulaci, je nutné připomenout, co již
bylo realizováno za necelou polovinu roku 2018.
Již byla realizována výstavba propojovacího
vodovodního řadu na Jistebsku. V Huti 169
proběhla více než 5 let plánovaná výměna
oken v Huti 169. Téměř opravená je severní
hřbitovní zeď v Huti a také se restaurátorsky
opravují hřbitovní kříže v Huti a na Bratříkově.
Na Jistebsku je přistavována Hasičská zbrojnice.
Přes prázdniny budou realizovány celoplošné
opravy komunikací na Pěnčíně. Dobrou zprávu
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Přišlo nám vhodné shrnout jednotlivé akce
za naše volební období. Některé záměry
bohužel stále zůstávají ve fázi studií (náves
v Huti, obecní úřad), některé jsou projektově
rozpracovány (chodník z Jistebska na Bratříkov a
na Dolní Černé Studnici), na multifunkční hřiště
nad školou je již vydáno územní rozhodnutí
a doufáme, že v létě se začne pracovat na
dokumentaci pro stavební povolení a pro
provádění stavby.
Doufáme, že každá z akcí přispěla k lepšímu
životu v naší obci. Dětem přejeme příjemné a
slunečné prázdniny a dospělým co nejméně
starostí a pohodovou dovolenou.

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 12.3.2018.
36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.
37/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje :
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
MUDr. Jarmilu Lejskovou
p. Jiřího Růžičku
Mgr. Zdeňku Palovou

38/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
hospodářský výsledek ZŠ Pěnčín za rok 2017
s účetním výsledkem 42 243,38 Kč a souhlasí
s převodem hospodářského zisku ZŠ Pěnčín
do rezervního fondu.
40/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
hospodářský výsledek MŠ Pěnčín za rok 2017
s účetním výsledkem 270 879,51 Kč a souhlasí
s převodem hospodářského zisku MŠ Pěnčín
do rezervního fondu.
41/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Oprava severní hřbitovní zdi v části Huť,
Obec Pěnčín“
uchazeče Karin Sýkorová,
IČ 03200094, se sídlem Spojovací 179, 468 02
Rychnov u Jablonce nad Nisou za nabídkovou
cenu 1 449 844 Kč bez DPH a 1 754 311 Kč s
DPH a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
42/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-4008116/VB/2 mezi Obcí Pěnčín IČ
00262501 a ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035
za jednorázovou náhradu 1 000 Kč a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
43/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
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máme i pro základní školu, kde jsme obdrželi
registraci akce do dotační podpory Ministerstva
financí na přístavbu škol. Celkové náklady
stavební akce přesáhnou 15 000 000 Kč a
dotace z ministerstva dosáhne až 75 %. Nyní
probíhá řízení na výběr dodavatele stavby.
Plánované datum zahájení výstavby je srpen
nebo září 2018 a v září 2019 by měli nové
prostory již využívat žáci.

Nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Pěnčín
IČ 00262501 a Severočeskou vodárenskou
společností a.s., IČ 49099469 na vodovodní dílo
„Pěnčín, prodloužení vodovodu v p.p.č. 799/1,
k.ú. Jistebsko“ za 1 Kč a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
44/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pěnčín
na rok 2018 na projekt: „Odstranění odpadů z
nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické
zátěže“ Městu Železný Brod ve výši 285 140,22
Kč.
45/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě
za jednorázovou úplatu 100 Kč pro stavbu
vodovodu v Huti – Stanovsko JN 024 011 mezi
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, SVS a.s.Teplice, IČ
49099469 a vlastníky pozemků uvedených v
GP č. 480-59/2016 a v GP č. 483,338– 62/2016
a pověřuje starostku k podpisu smluv.
46/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č.j.
OLP/1646/2018 41/2018/TPČ, JN 024 017 mezi
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, Libereckým krajem,
IČ 70891508 a Severočeskou vodárenskou
společností a.s., IČ 49099451 spočívající
v povinnosti strpění uložení a provozování
vodovodního řadu „Pěnčín (Jbc), Huť –
prodloužení vodovodu k č.p. 78 v k.ú. Huť“
číslo stavby JN 024017 a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
47/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
připomínky zástupce KRABB, spol. s r.o. k
dodaným podkladům z předání staveniště a
zápis z jednání.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 9.4.2018.
48/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.

stavby spol. s r.o., IČ 28776976, Nudvojovice
2103, 511 01 Turnov za cenu 449 333,36 Kč
bez DPH a 543 693,36 Kč s DPH a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.

50/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.

58/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost paní Saksové o odkoupení ppč. 261 a
266 k.ú. Huť.

51/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku MŠ Pěnčín k 31.12.2017 v rozsahu
rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy účetní
závěrky bez výhrad a připomínek.

59/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení
ppč. 423/16 k.ú. Jistebsko na tři parcely určené
k výstavbě rodinných domů.

64/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozhodnutí starostky obce ze dne 6. dubna
2018, kterým jmenovala na základě doporučení
konkurzní komise ředitelku Mateřské školy
Pěnčín 62 – příspěvkové organizace, Pěnčín
62, 468 21 Bratříkov, p. Hanu Peškovou.
Rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 166
odst.. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.

60/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny části ppč. 923 k.ú. Huť za část ppč. 747
k.ú. Huť.

65/2018 Zastupitelstvo obce požaduje
projednat s projektantem opravu střechy na
ZŠ Pěnčín při zachování stávajícího oplechování.

61/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o plánovaném projektu rekonstrukce
a údržby místní komunikace na ppč. 874 k.ú.
Huť.

66/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje přístavbu
hasičské zbrojnice Bratříkov včetně vytápění,
splaškové a vodovodní přípojky dle projektu,
který vypracoval VN Projekt – Ing. Ondřej
Novotný za předpokládanou cenu 1 371 966
Kč včetně DPH.

49/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Luďka Hlavatého
Ing. Tomáše Kotyzu
Mgr. Zdeňku Palovou

52/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku ZŠ Pěnčín k 31.12.2017 v rozsahu
rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy účetní
závěrky bez výhrad a připomínek.
53/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku 1/2018 o nočním klidu.
54/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 3/2018.
55/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o
výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava
místních komunikací 16c, 20c, 21c, 24d, 29d,
obec Pěnčín“, uchazeče STRABAG a.s., IČ
60838744 Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
za nabídkovou cenu 5 446 098,03 Kč bez DPH
a 6 589 778,62 Kč s DPH a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
56/2018 Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Pěnčín, Jistebsko
– Propojení vodovodních řadů na ppč. 775/3
a 775/5“, uchazeče ZIKUDA vodohospodářské

57/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost pana L. Kouřila na odkoupení ppč. 768/8
a 768/16 k. ú. Alšovice.

62/2018 Zastupitelstvo schvaluje v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), § 80, odst.1), písmeno d) a e) příspěvek
na stravování a na penzijní připojištění se
státním příspěvkem uvolněným členům
zastupitelstva obce v souladu s Vnitřní směrnicí
č. 1/2011 o sociálním fondu.
63/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozhodnutí starostky obce ze dne 6. dubna
2018, kterým jmenovala na základě doporučení
konkurzní komise ředitele Základní školy
Pěnčín 22 – příspěvkové organizace, Pěnčín
22, 468 21 Bratříkov, Mgr. Martina Zicháčka.
Rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 166
odst.. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a

67/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s
umístěním směrových cedulí „bead game“ na
autobusové zastávky Pěnčín, Jistebsko, Pěnčín,
Dřevěnka a Pěnčín ve směru od Jablonce nad
Nisou.
68/2018 Zastupitelstvo obce pověřuje finanční
výbor, aby do příštího zastupitelstva připravil
rozpočtovou změnu s ohledem na plánované
stavební akce v tomto roce a posoudil možnost
jejich realizace z hlediska finančních možností
obce.
Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 14.5.2018.
69/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.
70/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
p. Richarda Hübela
p. Pavla Šourka
Mgr. Zdeňku Palovou

71/2018 Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání.
72/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtovou změnu č. 4/2018.
73/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu FV ze dne 10.5.2018.
74/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční
hospodaření Obce Pěnčín a závěrečný účet za
rok 2017, včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 bez výhrad.
75/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
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závěrku obce k 31.12.2017 v rozsahu výkazu o
plnění rozpočtu, rozvahy, výkazu zisku a ztrát a
přílohy účetní závěrky bez výhrad a připomínek.
Výsledek hospodaření, uvedený na účtu 431 ve
výši 5 829 989,26 Kč se převede na účet 432
– výsledek hospodaření minulých let. Účetní
obce se ukládá sdělit krajskému úřadu termín
schválení účetní závěrky.
76/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4015086/VB/03“ na ppč. 2112/1 kj.ú. Alšovice
mezi Obcí Pěnčín IČ 00262501 a ČEZ Distribuce,
a.s. IČ 24729035 za jednorázovou náhradu 1
000 Kč bez DPH a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy
77/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
přijetí daru části ppč. 384/2 a 383/2 k.ú. Huť
do majetku obce Pěnčín.
78/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části ppč. 591/1 k.ú. Alšovice.
79/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr

prodeje části ppč. 1120 k.ú. Jistebsko.
80/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu
ppč. 747/2 k.ú. Huť o výměře 62 m2 v majetku
pana Václava Buriana, Pěnčín 28 a ppč. 923/2
k.ú. Huť o výměře 61 m2 v majetku Obce Pěnčín
IČ 00262501 a pověřuje starostku k podpisu
směnné smlouvy.
81/2018 Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného
břemena) a souhlasu se zřízením stavby
mezi Obcí Pěnčín IČ 00262501 a p. Pavlem
Lachem, Krásná 64 „OPZ – vnitřní rozvod plynu,
Krásná č.p. 64“, včetně jeho venkovní části s
pilířkem HUP a RTP, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů za jednorázovou úhradu
100 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
82/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny části ppč. 2386/1 k.ú. Alšovice v majetku
obce Pěnčín a části ppč. 2284 k.ú. Alšovice.
83/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
„Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Pěnčín IČ
ČE RVE N E C 2 018
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00262501 a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Alšovice IČ 0070947392“ formou dotace na
úhradu nájemného za pozemky využívané k
lyžařskému vleku v Alšovicích ve výši 55 000
Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

„Smlouvu o přezkoumání hospodaření obce“
uzavřenou mezi Obcí Pěnčín IČ 00262501 a
firmou Auditor K KREDIT s.r.o., DIČ CZ25423690
na dobu neurčitou a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.

programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro
rok 2019 (výzva JSDH – V2 -2019) na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDHO
Jistebsko a JSDHO Bratříkov.

84/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu
o možnosti provést stavbu na cizím pozemku
(dohoda s vlastníkem pozemku)“ mezi Obcí
Pěnčín IČ 00262501 a Krajskou správu silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ
70946078 na stavbu „Silnice III/2879 a III/28741
Jablonec nad Nisou – Dolní Černá Studnice,
rekonstrukce silnic“ na části ppč. 742/4 a 751/5
k.ú. Jistebsko a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

86/2018 Zastupitelstvo schvaluje výběr
dodavatele na „Seč v obci Pěnčín 2018“ firmu
STATEK U ZVONKŮ, Kateřina Kubínová, Skuhrov
26, IČ 03972348 a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.

89/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na MV – GŘ HZS ČR do
programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí pro
rok 2019 (výzva JSDH – V1 -2019) na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky pro
JPO III.

85/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje

87/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
sponzorský dar pro ZŠ Pěnčín od NADACE
PRECIOSA IČ60254092 ve výši 10 000 Kč.
88/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na MV – GŘ HZS ČR do

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 6.6. 2018.
90/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program
dnešního zasedání.
91/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele:
		
navrhovatele:

p. Petru Nikodýmovou
MUDr. Jarmilu Lejskovou
p. Michala Bernata
Mgr. Zdeňku Palovou

92/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
kontrolu usnesení z minulého zasedání.
93/2018 Zastupitelstvo obce konstatuje, že
dílo „Výměna výplní otvorů - bytový dům Huť
169“ nebylo provedeno dle zadání a požaduje
zjednání nápravy.
94/2018 Zastupitelstvo obce souhlasí s
převzetím díla „Výměna výplní otvorů – bytový
dům Huť 169, Pěnčín“ s vadami a nedodělky
dle předávacího protokolu a pověřuje
místostarostu k podepsání předávacího

protokolu a ZO souhlasí se zaplacením
faktury f. LG-DINEX spol. s r.o. se sídlem nám.
Příbramské 509/4, 460 01 Liberec 4 ve výši 90%
z fakturované částky, 10% bude uhrazeno po
odstranění vad a nedodělků.
95/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek
č. 1 ke smlouvě o provedení stavby Výměna
výplní otvorů – bytový dům Huť 169, Pěnčín“
mezi Obcí Pěnčín a LG-DINEX spol. s r.o., IČ
482 699 72, nám. Příbramské 509/4, 460 01
Liberec 4 a pověřuje starostku k podpisu tohoto
dodatku, který je přílohou usnesení.
96/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění
nalepovacích lišt v oknech v podkroví v budově
Huť 169.

Vladimíra Paldusová / starostka
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta

Vyhodnocení Územního plánu obce
Pěnčín a žádosti o jeho změnu
Spokojenost

Fidlerová Lucinka, 4 roky

Vážení občané, Obec Pěnčín s pořizovatelem
územního plánu obce Městským úřadem
Železný Brod se dohodla na zpracování
vyhodnocení Územního plánu obce Pěnčín,
vydaného dne 29.4.2015.

V rámci vyhodnocení budou posouzeny i žádosti
o změnu územního plánu, proto žádáme
vlastníky pozemků, kteří mají zájem o změnu

funkčního využití svého pozemku, aby podali na
Obecní úřad Pěnčín vyplněnou žádost včetně
příloh a to nejpozději do 25. 7. 2018. U později
podaných žádostí již nemůžeme zaručit jejich
zpracování při vyhodnocení územního plánu.
Žádost je možné stáhnout na stránkách obce
Pěnčín www.pencin.cz
OÚ Pěnčín

facebook.com/leteckyvylet

@LeteckýVýlet

tomas@leteckyvylet.cz
+420 605 585 260

Vážení čtenáři Pěnčínského zpravodaje, jelikož
se blíží konec volebního období, tak bych chtěl
vyseknout poklonu Starostce, Místostarostovi,
zastupitelstvu obce, finančnímu a kontrolnímu
výboru.
Dle mého názoru to takto má vypadat.
I na to, že jsme velmi rozlehlá obec se sedmi
osadami a skoro 2.000 obyvateli, tak Obec co se
týče investic, zrealizovanými a rozpracovanými
projekty je na vysoké a kvalitní úrovni.
Jelikož jsem prošel také uvolněnou funkcí
místostarosty, tak vím, jak je to těžké a proto
před vedením obce smekám klobouk.
Ano, vždy je co zlepšovat, ale za posledních 8
let se podařilo obec „našlápnout“ správným
krokem a pevně doufám, že to takto bude
fungovat i nadále v dalším volebním období.
Přeji všem krásné a pohodové léto.
Michal Bernat / zastupitel obce
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Vítání
občánků
25.5.2018
a 8.6.2018

Poslední páteční odpoledne v květnu a druhý
pátek v červnu jsme přivítali do naší obce další
nové občánky. Sešli jsme se v zasedací místnosti
obecního úřadu spolu s dětmi ze školky, které
vystoupily pod vedením paní ředitelky Hany
Hornové se svým pásmem básniček, písniček
a tanečků. Poté novopečené rodiče přivítala
paní starostka a mohli jsme přistoupit ke
slavnostnímu podpisu do pamětní knihy. Rodiče
se svými ratolestmi si odnesli drobný dárek a
sadu fotografií, které jim připomenou tento
den. Děkujeme všem za účast a ještě jednou
přejeme mnoho nerušených chvil strávených
s rodinou.

Foto 1 z 25.5.2018: Zleva stojící – Matyáš Čapek, Štěpán Šikola, Michal Vasiljev. Zleva sedící – Ema Kovářová, Anna
Vlasáková, Sofie Lachová, Petr Švanda.

Foto 2 z 8.6.2018: Zleva stojící – Jakub Posledník, Veronika Novotná, Martin Belda. Zleva sedící – Tereza Drobníková,
Kristýna Novotná, Dominika Stránská, Marie Kyselá.

Kronika - obraz našeho života
pro budoucí pokolení
Vážení občané, dovoluji si Vás oslovit z titulu
nové kronikářky obce Pěnčín, kterou jsem byla
řádně zvolena zastupitelstvem obce. Jsem si
velmi dobře vědoma nesmírné odpovědnosti,
která na mne při této práci čeká. Paní Jasna
Smolková, která kroniku vedla po mnoho let,
nasadila jistě laťku hodně vysoko. Chci jí touto
cestou také poděkovat za rady a zkušenosti z
této činnosti, které určitě ráda využiji. Všichni
víte, že kronika se nepíše pouze pro jednu obec,
ale musí zaznamenat události a život ze všech

sedmi částí obce Pěnčín. Proto se obracím na
všechny, kdo mají zájem o záznam různých
událostí do kroniky obce, aby se ozvali ať už
osobně nebo na e-mail kronpen@seznam.cz.
Zájem o záznam činnosti do kroniky by určitě
mohli mít především členové spolků, zájmové
skupiny občanů, ale i jednotlivci. Věřte, že si
vážím každého podnětu, neboť jistě není v
silách jednoho člověka vědět o všem, co se na
tak rozlehlém území děje. Budu ráda, pokud mi
prostřednictvím e-mailu poskytnete informaci,

fotografie či jiné údaje. Snažím se osobně
navštívit akce konané v jednotlivých částech
obce, navštěvuji jednání zastupitelstva obce
a snad se mi podaří získat alespoň několik
„zpravodajů“, se kterými budu ve spojení.
Děkuji všem, kdo se mi ozvou.
Marie Halodová
Huť
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Kdo je operátor linky 155?

Ten, kdo v tísni pomáhá
hlasem jako první.

by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.

„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu
pomoci?“ Stejná nebo velmi podobná věta
zazní po celé republice každých 15 vteřin.
Každých 15 vteřin se najde někdo, kdo nutně
potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe nebo
pro své blízké. Každých 15 vteřin operátoři na
dispečinku rozhodují, kam poslat sanitu, kam
lékaře, kam „jen“ zdravotníka. Každých 15 vteřin
rozhodují o lidských životech. Každých 15 vteřin
aktivně pomáhají.
Zdravotnické operační středisko Záchranné
zdravotnické služby Libereckého kraje vzniklo
1. ledna 2007 sloučením bývalých okresních
dispečinků ZZS okresů Liberec, Česká Lípa,
Jablonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které jako

první pomáhají lidem v krizových situacích,
patří operátorům - sestrám specialistkám v
oboru intenzivní péče s kurzem Operační řízení
přednemocniční neodkladné péče.
Hlavním úkolem operačního střediska je
nepřetržitý příjem tísňových volání a jejich
vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti
výjezdových skupin celého Libereckého kraje.
Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého
kraje na linku 155, případně z operačních
středisek ostatních složek integrovaného
záchranného systému. Zdravotnické operační
středisko je centrálním pracovištěm operačního
řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. To
znamená, že nikdy nemůže nastat okamžik, kdy

V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového
volání se rozběhne složitý řetězec pokynů a
informací mezi volajícím na lince, operátorem
a záchranáři. Pokud je to nutné a možné,
rozběhne se i systém AED – tedy aktivace
defibrilátorů rozmístěných mezi hasiči nebo
policisty. Ty je nutné všechny nepřetržitě
koordinovat a rozhodovat o případném
posílení pomoci. Zároveň musí operátor v
podstatě nepřetržitě komunikovat s volajícím
a poskytovat mu instrukce k zajištění první
pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na
místo události. A je i tím, kdo koordinuje
předávání pacientů nemocnicím jako cílovým
poskytovatelům akutní lůžkové péče.
Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je
poskytování pokynů volajícím tak, aby
je správně pochopili a aby i naprosto
neinformovaný člověk dokázal zabezpečit
první pomoc postiženému, případně sám
sobě. Pro tuto činnost jsou operátoři
speciálně vyškoleni. Právě proto mohou
prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu
provádět postupy pro záchranu života do
doby, než na místo dorazí záchranáři.
Den linky 155 si připomínáme 15. května.

Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl?
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede
malá sanitka, k někomu velká a k někomu
dokonce obě? Důvody jsou přitom prosté. Ten
rozhodující je, zda je u pacienta třeba lékař nebo
zda stačí zdravotník. O tom, který vůz vyšle,
rozhoduje dispečer na operačním středisku
bezprostředně po kontaktu s volajícím. V jeho
kompetenci je také vyslat další vůz, je-li potřeba
pomoc posílit.
V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být nemusí.
Výjezdové posádky jsou minimálně dvojčlenné
a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky.
Výjezdová skupina Rendez-Vous (RV – malé
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auto) pracuje ve složení lékař a řidič-záchranář.
Ke své práci využívají plně vybavené osobní
vozidlo, které ale neslouží k přepravě pacienta.
K té je využívána výjezdová skupina rychlé
zdravotnické pomoci (RZP – velká sanitka),
která pracuje ve složení zdravotnický záchranář
a řidič-záchranář. A velkou sanitu využívá i
výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
(RLP). V ní jezdí vždy lékař, záchranář a řidičzáchranář. I toto vozidlo je určené k přepravě
pacienta.
Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta
vysílá operátor, tedy ten, s kým se pacient nebo
jeho okolí telefonicky spojí na čísle 155, na
místo události pouze samostatnou skupinu RZP
nebo RV, případně obě skupiny zároveň. Vyslat
může také vrtulník Kryštof 18, kde pracuje
posádka ve složení lékař, záchranář a pilot.
Dvoumotorový vrtulník je vybaven stejně jako
sanitka a umožňuje například rychlejší zásah
ve špatně přístupném terénu nebo rychlejší a
šetrnější transport pacienta do vzdálenějších
specializovaných zdravotnických zařízení.

Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena
pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
www.zzslk.cz
Najdete nás také na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, p.o.
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Léto, prázdniny, dovolené – buďte opatrní!
KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel:
neskákat do neznámé vody či nechodit do
vody rozehřátí. Opatrní by měli být především
kardiaci, epileptici, lidé s vysokým krevním
tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým
onemocněním. Malé děti u vody vždy hlídejte.
Kruhy na koupání a rukávky nejsou v žádném
případě plnohodnotnou ochranou neplavců.
POBYT NA SLUNCI

Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních
povinností, kdy teplé dny lákají ke hrám a
sportovním aktivitám. Nedostatečný dohled
dospělých, přecenění schopností, podcenění
rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky –
to jsou hlavní příčiny následných dětských
úrazů a zvýšeného počtu zásahů zdravotnické
záchranné služby.
Obvyklým důvodem zranění dětí při
sportu a venkovních aktivitách je absence
bezpečnostních pomůcek. Ty v případě pádu
dokáží úrazu mnohdy zcela zabránit, nebo
alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a
pro děti povinnou ochrannou pomůckou, je
přilba – a to nejen při jízdě na kole. Měla by
být samozřejmostí také při jízdě na koloběžce,
skateboardu nebo bruslích.
Se vzrůstající oblibou zahradního grilování

stoupá i počet popálenin. Tato poranění jsou
velmi bolestivá a traumatizující a jejich hojení
dlouhodobé. Dalším velkým rizikem jsou
zahradní bazény a jezírka. Při jízdě autem by
mělo být samozřejmostí použití bezpečnostních
pásů a dětských zádržných systémů.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani
dospělým. Tento trend je obecně ovlivněn
zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním,
sportováním, při kterém lidé neodhadnou své
síly, zahrádkařením, kutilstvím.
SPORT
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během
roku pravidelně nesportujete. Pro sport si
vybírejte terén, který odpovídá vašim silám
a schopnostem. Nepodceňujte bezpečnost
a používejte ochranné prostředky, například
přilby a chrániče.

Vystavení pokožky slunečním paprskům by
nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte
na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční
brýle. Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který
vzniká při pobytu na slunci, či úpalu, který
je způsoben pobytem v horkém prostředí.
Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a
dodržujte pitný režim, úměrně se oblékejte,
noste pokrývku hlavy.
DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů,
kteří nejsou zvyklí na běžný provoz a často
nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním
horku se navíc i nejzkušenější řidič mnohem
rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile za
volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí,
zastavte, nadýchejte se čerstvého vzduchu,
napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na
chvíli zdřímněte.
ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje
s drogami a alkoholem, a tak naši záchranáři
často ošetřují nezletilé intoxikované osoby.
Alkohol snižuje odhad míry rizika a lidé pod
jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly.

Ocenění za dlouhodobou
pedagogickou činnost pro
ředitelku základní školy
U příležitosti dne učitelů, 28. března, proběhlo
v multimediálním sále Krajského úřadu
v Liberci ocenění učitelů. Tento rok bylo
oceněno 21 učitelů z přibližně 60 navržených
ve třech kategoriích. Ocenění za dlouhodobou
pedagogickou činnost obdržela i ředitelka naší
základní školy Mgr. Miluše Halamová. Ocenění
obdrželi grafický list od studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné
školy v Jablonci nad Nisou. Květiny vypěstovali
a naaranžovali žáci Střední odborné školy v
Liberci, Jablonecká ulice, občerstvení zajistila
Střední škola gastronomie a služeb v Liberci,
Dvorská ulice.
Mezi jednotlivými bloky byl zajištěn kulturní
program v podání Komorního orchestru
Základní školy a Základní umělecké školy
Liberec, Jabloňová pod vedením Daniela Matejči
nebo dětí z Mateřské školy Kulička při SŠ a MŠ
na Bojišti.
Paní ředitelka pracuje na naší základní škole
36 let, z toho 20 let vykonává funkci ředitelky.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Kromě ředitelování vyučovala pracovní
vyučování (praktické činnosti), matematiku
a výpočetní techniku. K rozvoji obce i školy
přispívala i mimopracovními aktivitami.
Za jejího působení ve funkci ředitelky bylo
vymyšleno a následně zrealizováno mnoho
projektů. V roce 2000 byla vybudována školní
naučná stezka na Černou Studnici. Stezka je
využívána školou v rámci výuky a veřejnosti
k procházkám. V roce 2003 vznikl projekt
„Festival Pěnčínská nota“. Jedná se o pravidelné
setkávání tří škol, ZŠ Jenišovice, ZŠ Malá Skála
a ZŠ Pěnčín, kde se žáci prezentují svým
uměleckým programem. Festival je veřejný a
má stále zvyšující úroveň. V roce 2007 vznikl
ekologický projekt „Koulíme, koulíme kouli
na Černou Studnici“. Do tohoto ekologického
programu se přihlásilo několik škol. Od roku
2015 se škola za podpory obce zapojila do
akce „Ukliďme Česko“. Každý rok v dubnu se
všichni žáci celé školy rozejdou podle map do
všech koutů obce a sbírají pohozené odpadky.
Projektů a akcí je mnohem více, proto jsme

zmínili jenom ty nejdůležitější.
I my se připojujeme k poděkování za práci pro
obec a školu a přejeme paní Halamové hodně
zdraví a úspěchů v dalším životě.
Mgr. Ivan Matějček / místostarosta
ČE RVE N E C 2 018
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ZŠ Pěnčín: „Koulíme, koulíme
kouli na Černou Studnici“

Projekt CIVIS – ŠUŽ
Pro tento školní rok, jsme se my, žáci 7. ročníku
ZŠ Pěnčín zapojili do projektu CIVIS – škola pro
udržitelný život. Tento projekt je zaměřen na
zapojování žáků i dalších občanů do řešení
místních problémů a účast v praktických
projektech pro obec. Jeho heslem je učení
o místě, v místě a pro místo. Cílem bylo
vymyslet něco, co by mohlo přispět obci a
jejím občanům a přitom rozvinout sociální a
občanské kompetence žáků.

Tento ekologický projekt se zapsal do
historie svým 11. ročníkem. Poslední roky
se u příležitosti Dne dětí tohoto setkání
zúčastňují tři školy: ZŠ Huntířov nad Jizerou,
Masarykova Základní škola Zásada a ZŠ Pěnčín.
Za jedenáct let jsme nasbírali celkem 2 196
kg hliníku. V letošním školním roce žáci naší
školy přinesli rekordní množství - 196 kg,
celkem jsme sběrně odevzdali 292 kg. Za 1kg
hliníku dostaneme 12,50 Kč. Odměnu si podle
nasbíraného množství spravedlivě rozdělíme.
Získané peníze dáváme do fondu SRPDŠ. Pro
nejlepší sběrače školy uspořádáme výlet.
S organizací nám pomáhají maminky, které
napečou sladké dobroty, firma Fipobex nám
zajišťuje odvoz účastníků vláčkem a firma
Jaroslava Štryncla odváží hliníkové koule pod
vrchol Černé Studnice.
Všem sponzorům srdečně děkuji.

Sbíráme nejen hliník, ale učíme děti a rodiče
třídit papír, Pet lahve a tetrapak. Sbíráme
také drobné elektrospotřebiče a baterie. Jsme
přihlášeni u firmy Kovošrot Group Liberec do
soutěže o nejlepší školu ve sběru tříděného
odpadu. Již třetím rokem po sobě jsme vyhráli 1.
místo ve sběru Pet lahví. Nasbírali jsme 760 kg.
Získali jsme poukázku na nákup kancelářského
zboží v hodnotě 2 000,- Kč. Sběrně jsme ještě
odevzdali 3990 kg papíru a 200 kg tetrapaku.
Správné nakládání s odpady je podstatné
nejen z hlediska stavu životního prostředí, ale
také jako vzor pro další generace. Jít zkrátka
svým potomkům příkladem je naprostý základ,
připojte se k nám a třiďte odpad s námi.

Mgr. Miluše Halamová
ředitelka ZŠ Penčín

Po dlouhém rozhodování a přemýšlení jsme
se nakonec rozhodli pro návrh s názvem
Zapomenutá místa Pěnčínska. Naším cílem
bylo vytvořit turistickou trasu, která návštěvníky
provede po zajímavých místech v našem okolí,
jež jsou často opomíjena. Na každé z těchto
míst jsme se rozhodli umístit i informační
tabuli, která návštěvníky seznámí s historií
daného místa. Každá tabule navíc obsahuje
i úkol. Výsledky si může každý zkontrolovat
v IC Kozí farmy Pěnčíně, kde bude zároveň
mapa celé trasy.
Nejde však jenom o samotný výsledný projekt,
ale celou cestu, která k němu vedla. Za naší
trasou se totiž skrývá obrovské množství práce,
času, ale i problémů. Museli jsme se naučit
pracovat v týmu, kde má každý svou roli a může
něčím přispět. Museli jsme spolupracovat s
představiteli obce a místními občany, sháněli
si materiál a sponzory, komunikovali s různými
institucemi, hledali informace k daným místům
nebo vyráběli informační tabule. Zkrátka každý
si tam našel to své.
Navíc má celý projekt ŠUŽ mnohem hlubší a
důležitější poselství. A tím je uvědomění si, že
máme obrovskou zodpovědnost nejenom za
naše okolí, ale i celou planetu. Aby si i další
generace mohly vychutnávat pohled na všechna
ta překrásná místa, aby lidé mohli žít v čistém
prostředí.
Žili jsme tím celý rok. Uvědomili si, že i my
můžeme něco udělat pro obec i pro ostatní
obyvatele. Zjistili jsme, že nejde jenom brát a
nic nedávat. Pochopili, že hlavně naše generace
má zodpovědnost za to, jak bude svět vypadat
v budoucnu. Snad si toto uvědomí více lidí
a nezůstane jen u projektu nebo prázdných
slov a slibů.
Takže pokud se budete chtít projít, poznat
zajímavá místa a jejich historii, neváhejte a
navštivte IC Kozí farma na Pěnčíně, kde bude
mapa celé naší trasy. Pak už se jen vydejte na
cestu, užívejte si a bavte se.

G a ve lč íko vá N e lin ka , 6 le t
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S pozdravem žáci 7. třídy ZŠ Pěnčín a Mgr.
Pavel Hadač
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Škola a školka budou
mít nové ředitele
O prázdninách dojde v obou našich
příspěvkových organizacích ke změnám ve
vedení. Na svoji žádost končí ve funkci ředitelky
mateřské školy k 1. 9. Hana Hornová. Na její
post nastoupí do té doby vedoucí učitelka
mateřské školy Hana Pešková, která byla jediná
uchazečka o tuto pozici. Po skončení svého
šestiletého období se rozhodla k odchodu i
ředitelka základní školy Mgr. Miluše Halamová.
Tu nahradí Mgr. Martin Zicháček, který byl
vybrán taktéž na jaře v konkurzu. Ten se stane
ředitelem již 1. 8.

Nastupující ředitelce i řediteli jsme položili
několik otázek, které nám ochotně zodpověděli.

Rozhovor s
Hanou Peškovou

školky a předškoláčkům nabídnout různé
zájmové činnosti. V neposlední řadě bych si moc
přála posílit čtenářskou pregramotnost našich
dětí tím, že bychom v naší školce pořádali chvíle
čtení našich babiček a dědečků. Věřím, že tyto
chvilky posílí děti nejen čtenářsky, ale také
soužitím s jinou generací.
Pěnčínská školka pořádá mnoho aktivit pro
děti a i jejich rodiče. Budete v nich pokračovat,
popřípadě rozšiřovat?
Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího
procesu ve školce je právě spolupráce s rodiči.
Umožňuje to rodičům nahlédnout do naší práce
s jejich dětmi a my zase máme možnost více
poznat svět, ve kterém děti vyrůstají. Akce s
rodiči samozřejmě budou pokračovat a zcela
jistě vymyslíme i něco nového. V tuto chvíli
vám můžu slíbit, že budu vždy usilovat o to,
aby v naší školce byli spokojeni zaměstnanci,
rodiče a hlavně děti, o které tu především běží.

Rozhovor s
Martinem Zicháčkem

Š ť a st n á J u l i n k a , 6 l e t

Oznámení

Hostinec
Sklářský Dvůr
opět otevřen
Otevřeno
14-22 hodin
o víkendu déle
pondělí zavřeno
O víkendu teplá jídla, přes týden
studené chuťovky k pivu.
Stanislav Kowaleski
Tel.: 777 185 601

Jak dlouho jste se rozhodovala, než jste se do
konkurzu přihlásila a co Vás nakonec nejvíce
přesvědčilo se přihlásit?
S myšlenkou jít do konkurzu jsem si pohrávala
již od doby, kdy naše paní ředitelka Hanka
Hornová oznámila, že se svoji funkcí končí.
Musím ale upřímně přiznat, že po vyhlášení
konkurzu jsem si stále víc a víc uvědomovala,
jakou zodpovědnost tato funkce s sebou nese,
a pokládala jsem na pomyslné misky vah PRO
a PROTI. Jak vidíte, vyhrála láska k mé práci,
posun o kousek dál a touha mít větší vliv na
dění v naší MŠ.
Prostředí mateřské školy již znáte, kam chcete
školku dále směrovat?
Myslím, že naše školka má dobré jméno a je
nasměrována správným směrem. V hlavě mám
spoustu nápadů, jak vylepšit naší školku a práci
v ní. Zpočátku se určitě vydám ve šlépějích
naší bývalé paní ředitelky, rozkoukám se
ve své nové funkci, spřátelím se se všemi
zákony, předpisy, vyhláškami... a pak se se
svým nepostradatelným týmem pustím do
případných inovací v naší školce.
Můžete nám konkrétně popsat novinky, na
které se můžeme těšit?
Určitě bych chtěla, po dohodě s naším
zřizovatelem, umožnit rodičům platby školného
pomocí internetového bankovnictví, v co
nejbližší době zařídit lepší zabezpečení naší
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Plánuji několik novinek na příští školní rok,
nicméně nejdříve potřebuji tyto záležitosti
probrat s pedagogickým sborem, takže v tuto
chvíli je čtenářům ještě nemohu prozradit.
Školu čeká zajisté mnoho nového, změny však
budou přicházet postupně.

Jak dlouho jste se rozhodoval, než jste se do
konkurzu přihlásil a co Vás nakonec nejvíce
přesvědčilo se přihlásit?
Přibližně jeden měsíc. Škola jako celek nejvíce
odpovídala mým představám o ideální škole.
Ředitelem základní školy již jste, ale přeci jen
každá škola je jiná, kam chcete školu dále
směrovat?
Určitě kupředu v reakci na neustálý vývoj
společnosti, se kterým musí škola držet krok.
Na druhou stranu je zde celá řada tradičních
hodnot, o kterých jsem přesvědčen, že by měla
škola zastávat. Rád bych pracoval na škole, do
které chodí žáci i učitelé rádi. Škole, která je
otevřená rodičům, a panují na ní partnerské
vtahy.
Můžete nám konkrétně popsat novinky, na
které se můžeme těšit?

Základní škola pořádá tradiční akce jako
Pěnčínská nota nebo Koulíme, koulíme kouli.
Chcete v těchto tradicích pokračovat? Můžeme
očekávat i další akce, pokud již máte nějaké
alespoň v hlavě?
Tradice jsou pro školu důležité, takže nemám
důvod žádné narychlo rušit. Některé akce
budou zajisté pokračovat, některé se možná
časem obmění a jiné vzniknou jako nové.
Nejdříve se musím se všemi akcemi a lidmi,
kteří za nimi stojí blíže seznámit.
Pro naše občany jste neznámým člověkem,
sdělíte nám něco o Vás například zájmy a záliby?
Mám rád hory. Jsem držitelem pilotní licence
pro paragliding a motorový paragliding. Rád
tedy létám a vůbec holduji řadě letních i
zimních sportů – trochu se věnuji sportovnímu
lezení, ferratám, turistice, v zimě jezdím na
snowboardu nebo na běžkách.
Oběma přejeme v nové funkci, aby navázali
na úspěchy předešlého vedení a podařilo se
jim vše, co mají v plánu a ještě více.
ČE RVE N E C 2 018
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TJ Sokol Alšovice
Vážené sestry, bratři a hlavně příznivci
Tělocvičné jednoty Sokol Alšovice.
Rád bych se s Vámi podělil o informace z
jarních akcí naší jednoty a seznámil s plánem
našich dalších akcí, která ještě na letošní rok
plánujeme.

vláček, jízda na koni a střelba z luku. Byla zde
i spousta výborného jídla a pití. K poslechu a
tanci již tradičně hrála kapela Kapelníci.

Nejdůležitější akce pro nás je samozřejmě
XVI. všesokolský slet v Praze, který proběhne
1. – 6. 7. 2018 v Eden aréně. V neděli 10. 6.
na Městském atletickém stadionu v Turnově
proběhl v sousedství krásné historické
sokolovny Krajský sokolský slet. Ve skvělé
náladě předvedli cvičenci divákům na zcela
zaplněném stadionu všech 11 sletových
skladeb. Na ploše se představilo 950 sokolů
- od nejmenších dětí s rodiči až po nejstarší
Věrnou gardu Sokol - Česká obec sokolská.
Nejstarší cvičenky a cvičenci předvedli svou
skladbu Princezna Republika.
Jak všichni dobře víte, letos nás na podzim čeká
velké výročí 100 let od vzniku samostatného
českého státu, které nemůžeme nechat bez
povšimnutí. Ve spolupráci s T. J. Sokol Bratříkov,
obcí Pěnčín a pod záštitou Libereckého kraje
připravujeme oslavu tohoto významného
výročí. Toto výročí není jen o Sokole, a proto
bych chtěl touto cestou oslovit i jiné organizace
a spolky, které by se k této oslavě připojily.
Rád bych vám nastínil program, který jsme si
pro širokou veřejnost připravili.

28.4. jsme pořádali již 44. ročník pochodu
Krajem českých sklářů, počasí nám přálo a
zúčastnilo se ho celkem 785 turistů a cyklistů.
Tato akce je velmi náročná na organizaci a
ochotu lidiček ve službách, na pochod je jich
potřeba přes 40. Všem tímto moc děkuji a na
všechny účastníky pochodu se budeme těšit
v příštím roce.
30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic, které
zahájily děti lampiónovým průvodem. Program
před zapálením vatry jsme ve spolupráci s SDH
Alšovice vyplnili střelbou ze vzduchovky a hasiči
předvedli svoji techniku a nechali děti stříkat z
ručních stříkaček. Tímto bych chtěl SDH Alšovice
poděkovat za pomoc při přípravě vatry a za
připravený program pro děti.

Zahájení celé akce bude na Bratříkově, kde
položíme věnec k památníku první světové
války. U bratříkovské sokolovny bude
zasazen strom republiky a zazpívá pěvecký
sbor z Huntířova. Následně se přesuneme
pomocí vláčku do Alšovic k pomníku padlých
z 1. světové války, kde také položíme věnce.
Další program bude pokračovat v sokolovně v
Alšovicích, kde cvičenky a cvičenci předvedou
své skladby z letošního všesokolského sletu,
k tanci a poslechu bude hrát Jablonečanka a
nakonec kapela KONECKONCŮ.

1. 6. Jsme ve spolupráci se spolkem ZAČEKA
pořádali k příležitosti MDD dětské odpoledne.
Nejdříve se o zábavu postaral kouzelník,
který dorazil až z Prahy. Poté děti absolvovaly
pohádkovou cestu, kde na jednotlivých
stanovištích dané pohádky plnily úkoly.
Po absolvování všech stanovišť je čekalo
překvapení v podobě zavěšených uzenek na
stromech. Tu si pak mohly opéct nad ohněm.
Tato akce se velmi podařila, děti byly nadšené.
Velké díky patří kolektivu ZAČEKA za organizaci,
vaše převleky byly úžasné.

Budeme rádi, když se této akce zúčastní
občané naší i dalších obcí, jedná se o oslavu a
připomenutí především naší české státnosti,
kterou je nutné si připomínat a být na ni hrdí,
protože několikrát v historii byla vykoupena
krví a svobodou našich předků.
V listopadu se můžete těšit na tradiční
Myslivecký ples a s tím spojenou vynikající
kuchyni.
Na všechny připravované akce vás srdečně
zveme, budeme se na vás těšit. Jinak vám přeji
krásné prosluněné léto, užijte si dovolenou a
sokolu NAZDAR !

Karel Daníček

Tak to by bylo k akcím již uplynulým a nyní
bych vás seznámil, co nás čeká.

Starosta TJ SOKOL Alšovice

PENZION KRÁSNÁ
Zvládnete připravit snídani a oběd pro 30 dětí?
26. 5. jsme pořádali již 8. ročník Alšovského
Jarmarečku. Tato akce si již získala značnou
popularitu a letos ho navštívilo okolo 600 lidí.
Byla zde připravena spousta atrakcí pro děti,
10
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Nabízíme Vám přivýdělek 2x v týdnu od června do září.
Volejte na telefonní číslo 723 384 340 nebo pište na mail
jizerky@penzionkrasna.cz

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Krajský slet
v Turnově

D e n isa J i ří k o v , 9 . tří d a

V neděli 10. června proběhl v Turnově
Krajský sokolský slet. Program byl zahájen
průvodem v 13.00 hodin. Čelo průvodu patřilo
praporečníkům v historických krojích, za živou
hudbou pochodovali všichni cvičenci sletových
skladeb.
Po hromadném nástupu všech cvičenců byl
zahájen program sletu.
Tělocvičná jednota Sokol Alšovice měla
zastoupení ve skladbách Méďové, Cirkus,
Ženobraní, Siluety a Borci. Pro všechny to byla
taková generální zkouška na XVI. Všesokolský
slet v Praze, který proběhne 1. až 6. července
v Praze.
Diváci se zde sešli opravdu v hojném počtu
a výkony cvičenců ocenili svým potleskem.
I Počasí si dalo říci a déšť poslalo až v závěru
sletu. Byla to velmi zdařilá sokolská akce.
Poděkování patří všem cvičencům a hlavně
jejich cvičitelům.
Renata Pospíšilová
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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Co nového u hasičů
Utekl nám další půlrok a u nás mladých hasičů
z SDH Bratříkov se stále něco děje. Již v únoru
jsme se zúčastnili závodů na Dlouhém Mostě u
Liberce. I přes vysokou nemocnost vysíláme po
týmu mladších a starších. My vedoucí nečekáme
žádné velké úspěchy, ale děti jedou naplno. Na
závěr se koná obrovské překvapení, když starší
přebírají odměny za druhé místo a mladší končí
těsně pod bednou.
Vyřádili jsme se na dětském karnevalu, kde
ústředním motivem byli kovbojové a indiáni.
Vyhlášení nejhezčích masek a rozdělení
výborných dortů od Lidušky zakončilo dětské
odpoledne v sokolovně.
Následovala Jablonecká hala v soutěži
jednotlivců – běh na 60 m s překážkami, pro
kategorie mladší, starší a dorost. Ve všech
kategoriích jsme měli zastoupení.
Využili jsme i akcí jako divadelní představení,
pochod krajem Českých sklářů aj., kde všude
bylo naše mladé hasiče vidět. Pozvání na pálení
čarodějnic od SDH Pěnčín jsme zakončili spaním
v klubovně.
I letos jsme uspořádali Bratříkovský víceboj,
kterého se zúčastnilo celkem 18 týmů včetně
našich. Poté jsme již jezdili po závodech

patřících do Jablonecké ligy a to ve Bzí,
Příchovicích, Velkých Hamrech. Vyvrcholením
byl Jablonecký Plamen.
Každoročně jezdíme i do Desné, kterou
jsme letos vynechali z důvodu účasti našich
dorostenců na jejich oficiálně prvních závodech.
Z okresu Jablonec nad Nisou byli jako jediní
ve smíšeném družstvu. Konkurence týmů z
Libereckého okresu byla opravdu velice silná.
Byť jsme jeli spíše sbírat zkušenosti, přivezli
jsme domů naprosto nečekaně pohár a medaile
za 1. místo. Všem obrovský dík a gratulace.
1. června (na mezinárodní den dětí) se naše
týmy přemístily na Frýdštejn, aby zde obhájili
loňské 1. místo v kategorii starších a místo
druhé u mladších. Tím, že se nám starší
přesunuli do kategorie dorostu a mladší do
starších, nebylo to vůbec jednoduché. Štěstí
u nás stálo a starší své 1. místo obhájili a
zříceninu hradu v podobě dortu opět získali.
Mladší na medailových pozicí také zůstali, byť
se museli spokojit s místem třetím. V neděli
vyrazila přípravka na svůj festival do Stráže
pod Ralskem. Zde předvedla ukázku zásahu
hasičů při výbuchu plynu v rodinném domku
a vyprošťování zraněných osob. Vše jsme
zakončili zmrzlinovým osvěžením ve vyhlášené
zmrzlinárně.

Od září nabízíme
volná místa v kategorii
přípravka dětem ve věku
od 3 let. Neodmítneme
však ani zájemce starší.
Nyní nás už čeká jen okrsková soutěž na
Bratříkově a pak, o týden později, požární
útok ve Zlaté Olešnici. Během prázdnin všichni
načerpáme nové síly a v září se pustíme znovu
do bojů.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat
pracovníkům OÚ, Libereckému kraji, fa Batlička,
fa Štryncl, vedoucím, instruktorům, rodičům
i všem ostatním, kdo nám během sezony
pomáhají. Díky jejich finanční, hmotné i osobní
pomoci jde vše snáze.
Za SDH Bratříkov,

Vlaďka Šírková
vedoucí mládeže

Huť Spolek pro život

Co se děje
v Huti
Spolek Huť pro život i v letošním roce pokračuje
společně s dalšími složkami v oživování
kulturního a společenského života v osadě.
Vše začalo již tradičním masopustem. Sešlo
se na 60 masek, nositelé těch tradičních se
snaží je každoročně vylepšit, a tím je průvod
obcí pestřejší a lákavější. Celá akce byla
zakončena zabijačkovými hody a věřte, že
připravené pochoutky zmizely hodně rychle.
Brzy se masky sešly znovu, tentokrát na bále
na sále hospody Sklářský dvůr. Plný sál opět
překvapila „náhodná skupina Labau“ svým
vystoupením, tentokrát v mexickém stylu.
Stavění máje a pálení čarodějnic je samozřejmě
též tradice, letos se podařilo vztyčit takovou
máj, že svoji výškou ohrožovala i radnici s
hodinami. Hektický týden byl zakončen na
Pouti na Krásné, kde spolek společně s hasiči
zajišťoval občerstvení.¨
To vše se událo za pět měsíců. Každá akce
samozřejmě přinese nějaký někdy jen nepatrný
zisk. Kde končí? Výtěžky společných akcí spolku,
hasičů a Sokola putují na opravu Kaple na návsi
v Huti. Že se s ní opravdu něco děje, si může
každý ověřit při návštěvě Hutě.
Pavel Paldus
Za spolek Huť pro život
12
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Bieylonov ičov á Sá r ka , 4 r o ky

ZŠ Pěnčín

Fr. Brunclík - Pomník svobody v Bratříkově
Podnět k němu dán na jaře v roce 1918
studujícími bratříkovskými. K účelu tomu
sehráno 7 divadel s výnosem 1.706,36 Kč.
Vypracován návrh pomníku a provedení zadáno
p. Jos. Kouřilovi za Zásady. Vlastní pomník je
že žuly tmavé, jablonecké, spodek a sloupoví
ze žuly hamrské. Ozdoben je poprsím p.
presidenta (zatím sádrovým). Na přední straně
pomníku jsou 2 mramorové desky. Na první
je nápis Památník založení československého
státu věnovaný památce padlých vojínů. Dolejší
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

obsahuje jména obětí války z Bratříkova.
Slavnost odhalení konána 14. září 1919. Pořad
slavnosti byl tento 1. starosta Sokola ř. uč.
Brunclík Fr. odevzdal pomník ochraně obce.
2. starosta obce Petr Patrman jménem ob.
zastupitelstva přejímá ochranu významného
památníku. 3. Br. JUDr. Jindřich Patka ze Semil
proslovil slavnostní řeč. 4. Zahradní koncert. 5.
Taneční zábava za účinkování vojenské kapely
z Liberce. Žel, účast – i z nejbližšího okolí – byla
velmi slabá. Výnosem ze slavnosti doplněn fond

na potřebnou výši. Celkový náklad byl 3852
Kč. Třeba uvážiti, že cena peněz v té době byla
ještě na značné výši. Později stavěné pomníky
byly již nepoměrně dražší. Tak postaven v obci
naši pomník „svobody“, první v celém okresu
a snad i v celé republice. Jest nejen ozdobou
obce, ale slouží i za středisko a shromaždiště
při rozličných slavnostech.
Přepsáno bez úprav ze Sborníku okresu
železnobrodského, březen 1924
ČE RVE N E C 2 018
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Ze Sokola Skuhrov
Vy, čtenáři Pěnčínského zpravodaje, jste
zvyklí na sportovní informace, výsledky a
úspěchy našich lyžařů běžců. Věřte, že nyní
Vás seznámím s informacemi z jiného soudku.

Letošní rok je pro naši společnost stým
výročím vzniku Československa po rozpadu
habsburské monarchie. Zároveň je rokem, ve
kterém se pořádá XVI. všesokolský slet České
obce sokolské, která obnovila činnost po roce
1989. A to po třetí ve své historiii. Věříme, že
již natrvalo.
Naše sokolská jednota v letošním roce oslavuje
120. výročí svého založení. Toto výročí jsme
oslavili uspořádáním veřejného závodu v běhu
na lyžích a Přeborem Župy jizerské v běhu na
lyžích. Stejně tak i krosovým závodem v běhu
přes překážky na hřišti ve Skuhrově.

Těší nás účast sportovců na závodech, když
se tu sešlo na sto dvacet závodníků všech
věkových kategorií z celého libereckého kraje.
Naši sokolští závodníci se v konkurenci
nejlepších lyžařských a atletických
reprezentantů svých oddílů neztratili. Nějakou
tu medaili si odnesli. Věřím, že svým soupeřům
nedarují nic zadarmo a poctivou celoroční
přípravou se v hlavní závodní sezoně prezentují
skvělými výkony. Talentů máme skutečně dost.
Vrátím se k Všesokolskému sletu, který na
začátku prázdnin bude hostit naše hlavní
město.
Naši dívky a chlapci se představí ve skladbě
„Cirkus“. Mají za sebou nácviky pod vedením
cvičitelky Aleny Halamové. Zúčastnili se

secvičné skladby cvičenců z Alšovic a Frýdštejna
v Železném Brodě a na Frýdštejně.
Působivost skladby si prožili na oblastním sletu
v Turnově. Tady vystupovali ve vyvrcholení
předváděných skladeb, odměněni bouřlivým
potleskem.
Při vystoupení zejména dětských a žákovských
skladeb se mi i vlhko vkrádalo do očí.
Dostala mě především ukázněnost a víra
cvičenců sama v sebe. Fakt byli skvělí. Byli
SUPER.

Vláďa Hušek

ZŠ Pěnčín
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Výlet do Kyjeva a Černobylu

Památník hladomoru

Kyjevskopečerská lávra

Radar Duga

Černobyl - 4. reaktor

Majdan

Matka Vlast

Nabídka levných letenek do Kyjeva mě
navnadila a letos v březnu jsem se vydal do
tohoto starobylého slovanského města ležícího
na Dněpru. Když už je člověk v Kyjevě, pak si
vyloženě říká o návštěvu neslavně proslulý
Černobyl. Ale pěkně popořádku.

proč část Ukrajinců považovala Hitlera v roce
1941 při obsazování země za osvoboditele.
Dopravu zajišťují jako všude v postsovětských
zemích maršrutky a metro, které je stejné jako
v Praze (žeton na jednu jízdu stojí 5 Kč).

nám chce kolikrát nadávat na poměry, pořád
se máme velice dobře.

Cestování mě vždy nutí nastudovat si
dopředu aktuální reálie i stručnou historii
navštěvovaného místa a výlet pak pro mě
bývá hlubší a zajímavější. Ubytování jsem
zvolil stylově v hotelu Київ necelý kilometr od
Majdanu, což je kyjevské centrální náměstí
(jako Václavák v Praze). Koncem roku 2013 se
zde odehrávaly občanské protesty Euromaidan
proti vládě, která odmítla asociační dohody s
EU. Řetězec následných událostí přes zabrání
Krymu Ruskem a snahou o odtržení východních
oblastí nemá konce dodnes. Hmatatelným
odkazem jsou stovky fotografií obětí nepokojů,
které lemují východní část Majdanu.
Navštívil jsem krásné kyjevské kostely,
kyjevskopečerskou lávru - rozsáhlý klášter,
muzeum miniatur, kdy jsem si oprášil
vzpomínku na legendární film “Jáchyme,
hoď ho do stroje” a japonského miniaturistu
Uko Ješitu, stometrovou sochu Matku Vlast,
památník ukrajinských hladomorů… Hladomory
na Ukrajině jsou vůbec samotnou kapitolou. Při
tom největším z nich v letech 1932-33 zemřely
3 miliony lidí a příčinou byla Stalinova politika
násilné kolektivizace. To byl jeden z důvodů,

Při hledání hospody mě zaujalo, že v samotném
centru není problém slušnou knajpu najít, ale
kousek dál od centra je problém zalít hrdlo i
v totálním pajzlu. Prostě místní mají hodně
hluboko do kapsy a návštěva restauračního
zařízení není pro každého běžnou záležitostí.
To se odráží v množství hospod. Další postřeh
- kvalitní hospody jsou z velké části gruzínské,
takže jsem si pochutnal na khachapuri a
chinkali. Pivo vesměs příšerné, čepované
čochtany s pěnou, co vydrží první dva loky,
bez řízu, zkrátka český pivní standard je
někde úplně jinde. Vodka naopak kvalitní. Vše
samozřejmě pro nás velice levné. Večeře v
dobré restauraci na Majdanu s pivem zhruba
100-120 Kč. V létě musí být parádní relax na
pláži u Dněpru, kde jsou v sezoně kiosky s
občerstvením. Na konci března zde nejsou ani
kiosky, ani krásné Ukrajinky v bikinách, ale já
jsem se přesto v ledové řece vykoupal.
Průměrný plat na Ukrajině je 4000-5000 Kč,
ceny jsou nižší než u nás, ale pětkrát nižší
rozhodně ne. V přepočtu na paritu kupní síly
(zohlednění cenové hladiny) vychází průměrná
mzda v ČR na 1900 $ a na Ukrajině 900 $. Važme
si toho, kde žijeme a jak si žijeme. I když se

Přímo z centra Kyjeva je možnost jet na výlet
do Černobylu - místo jaderné havárie místní
elektrárny v dubnu 1986 vzdálené 130 km
severně od hlavního ukrajinského města. Kolem
elektrárny je třiceti kilometrová zóna, do které
je vstup pouze na povolení. V současné době
žije v zóně pár desítek lidí, kteří se sem vrátili
domů, i když to úřady nedoporučují, ale tolerují.
Vedle nich se tu po týdnu střídají pracovníci,
kteří mají na starosti správu zóny a hlavně
zakonzervovaného reaktoru čtvrtého bloku
jaderné elektrárny, který havaroval před 32 lety.
V zóně jsou místa, kde je zvýšená radiokativita
a dosimetr sem tam zběsile pípá. Zvláštní
atmosféru mají vesničky, které musely být
opuštěny svými obyvateli ze dne na den tři
dny po havárii, především pak město Pripjať,
kde v době výbuchu bydlelo 50 tisíc obyvatel.
Okolí reaktoru je místem čilého pracovního
ruchu, údržbu sarkofágu zajištují lidé z celého
světa (hlavně Kanaďané, Francouzi a Ukrajinci).
Po výbuchu čtvrtého bloku ještě 14 let (do
roku 2000) fungovaly první tři bloky elektrárny,
pátý a šestý, který byl v roce 1986 těsně před
dokončením, již do provozu spuštěn nebyl.
Pár kilometrů od Černobylu je ještě jedna
zajímavost - kilometr dlouhý a 150 metrů vysoký
radar Duga, který byl napájen právě elektrickou
energií z Černobylu a měl být v době studené
války “okem” na Západ. Dle průvodkyně byl
tento radar schopný během dvou hodin od
odstartování nepřátelské imperialistické
raketové střely vypočítat přesné místo dopadu.
Problém byl v tom, že střela by doletěla na svůj
cíl za 20 minut.
Ukrajina je každopádně krásná země. Návštěva
Kyjeva stojí za to, Černobyl je místo k zamyšlení
a historie ukrajinského národa raději snad
neopakovatelná. Fotky na www.zdenda.net

Belda J ára, 6 let
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Š o u r ko vá Ma r u ška , 6 le t

Zdenda Bouda z Hutě
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Osmičkový
rok u nás

Československa buď trpně přizpůsobili nebo
za většinou dramatických okolností opouštěli
republiku. Ti, kteří zůstali a nepřizpůsobili se,
byli postihováni. Tak se žilo dalších dvacet
let, téměř stejnou dobu jaká uplynula mezi
skončením první světové války a začátkem
druhé.
Rok 1968. „Pražské jaro“ - nejenom to hudební,
ale nadějné, že dojde k politickému uvolnění v
zemi a postupné demokratizaci zřízení.

Vím, že o významných osmičkách v kalendáři
letošního roku bylo již řečeno mnoho. Jsem
o patnáct let mladší než je naše republika a
proto mi dovolte, abych se krátce zmínila o
dalších dvou osmičkách v naší historii, které
jsem intenzivně prožívala a uvedla zde pouze
mé osobní zážitky a dojmy. Tímto vyprávěním
chci také apelovat na ty mladší a mladé,
kteří nemuseli absolvovat vojenskou službu,
nemuseli bojovat ve válce, nemuseli žít v
ilegalitě, nemuseli se bát koncentračních táborů
či věznění. Chci je poprosit, aby nezapomínali
na to, že historie se opakuje, i když si moc přeji,
aby tomu tak nebylo.
Rok 1948. Tři roky po skončení druhé
světové války. Radost a chuť pokračovat na
již položených základech a s vyvarováním se
počátečních chyb rozvíjet život ve svobodné
demokratické zemi a hájit hodnoty evropské
civilizace. Rok voleb do Národního shromáždění,
ve kterých se zvláštní převahou zvítězila
Komunistická strana Československa. Abdikace
prezidenta Eduarda Beneše. Málokdo tušil, jaké
to bude mít následky – diktaturu jedné strany,
nekompromisní likvidaci všeho a všech co by
vybočovalo z ideí této strany. Rušení škol, na
kterých byla výuka zaměřena jiným směrem
než východním.
Zaskočeni tak náhlým atakem se obyvatelé

Sedávali jsme do noci u rozhlasových přijímačů
a sledovali jednání. Dubčekův „Socialismus s
lidskou tváří“. Dnes politologové prohlašují,
že to byla utopie, my jsme to však tehdy tak
nevnímali a věřili jsme, že může existovat
nějaký mezičlánek mezi tvrdým kapitalismem
a diktaturou proletariátu. Byla zde naděje.
Této myšlenky se chopili i tehdejší velmi
erudovaní politici Josef Smrkovský, Oldřich
Černík či František Krieger. Postupná opatření –
např. odstranění cenzury se však neshodovala
s diktátem Moskvy a následovala „pozvání“
na setkání výše jmenovaných politiků v čele
s Alexandrem Dubčekem s představitelem
SSSR – Leonidem Brežněvem. Když slovní
nátlak „ty, ty!“ nepřinel žádoucí výsledky, došlo
k nejhoršímu.
20. srpna jsme se vraceli z dovolené v
Jugoslávii a divili se, proč na hranicích
Slovenska a Maďarska je shromážděno tolik
vojsk, tanků, obrněných vozidel. Časně ráno
21.8. nás probudil hluk letadel a z rozhlasu
se po smutné melodii ozval hlas známého
hlasatele se sdělením, že v noci překročila
hranice Československa vojska armád
Sovětského svazu, Německé demokratické
republiky, Maďarské demokratické republiky,
Polské demokratické republiky a Bulharské
demokratické republiky a směřují na Prahu.
Ptali jsme se – proč? Občané jsou spokojeni
s vyvíjející se situací. Odpověď zněla: Jdeme
vám pomoci v boji proti kontrarevolucionářům
a posluhovačům imperialismu. Docházelo
k hrůzným případům, v Liberci srazil tank
ženu, nedovolili nikomu, aby jí pomohl, tak
lidé začali házet na tanky kameny. Výsledkem
bylo 8 mrtvých a 40 zraněných. V Desné
narazila cisterna s palivem do stěny domu,
došlo k silnému požáru. Náhodně procházející
babička s vnučkou obě uhořely, další žena

byla těžce popálena a měsíce se léčila v Praze
v nemocnici, do které následující rok přivezli
Jana Palacha. V Praze stříleli na Národní
muzeum na Václavském náměstí či na budovu
Československého rozhlasu na Vinohradské
třídě synové či vnuci vojáků, kteří nás přijeli
osvobodit na konci druhé světové války a které
jsme vítali kyticemi šeříků a s otevřenou náručí.
Z tajných vysílacích míst jsme však byli neustále
informováni a nabádáni k rozvaze. Nemáme
nic, čím bychom se mohli bránit a musí nám
pomoci naše důvtipnost a chytrost. Během
jedné noci se města změnila na „Dubčekovo“
a „Svobodovo“, směrovky na silnicích byly
přetočeny nebo přemalovány na „Moskva“.
Cizí vojáci bloudili a nikdo jim nedal správné
informace. Okupanté byli rozpačití – prostí
vojáci očekávali opět bouřlivé vítání a místo
toho mladí lidé skáčí na tanky a vysvětlují
jim, že dostali mylné informace, že je v naší
zemi nepotřebujeme. Jeden ruský voják, který
pochopil celou tragédii, se v Praze zastřelil.
A naopak – někteří si fotografovali naše lidi
na tancích a rozesílali snímky do světa jako
doklad, jak je vděčně vítáme. Po následných
neúspěšných jednáních v Moskvě nám bylo
jasné, že Pražské jaro byl jen sen. Vše bylo
potvrzeno nástupem Gustáva Husáka do čela
KSČM a následnou normalizací. Sovětská vojska
zůstala na stráži v naší zemi po dlouhých téměř
21 let, kdy po „Sametové revoluci“ došlo k jejich
odsunu.
Již jsem zde psala o akátové aleji z Krásné
přes Čížkovice ke „Kříži“ vysazené na počest
vzniku Československé republiky v roce 1918.
Alejí jsem procházela tento rok koncem
března. Staleté stromy mají již pokroucené
větve, popraskané kmeny. Neviděla jsem
nasazení pupenů a v duchu jsem si říkala – tak
stařečkové, vy už asi kvést nebudete. Šla jsem
tam opět na konci května. Všechny stromy, i ty
nejstarší jsou bujně olistěné a hrozny akátových
květů snad nikdy nezářily tak hustě. Nabízí se
srovnání s naší republikou – věřím, že i přes
mnohé kotrmelce každým rokem více a více
rozkvete. Že se poučíme z chyb i z historie
a nebudeme muset vzpomínat na takové
události, o kterých zde píšu.
Jasna Smolková
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