PROSINEC 2014 – ZDARMA
V čísle: Z ustavujícího zastupitelstva l Náklady na rekonstrukci Kittelova domu a stavbu hasičárny v Huti l
Den slabikáře ve škole l Nová rubrika: Představujeme l Historie i současnost hasičů a lyžařů l

Úvodní slovo
starostky
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám poděkovala za podporu v komunálních volbách v letošním roce. Děkuji vám,
kteří jste mi dali hlas a tím jste mi umožnili stát se členem zastupitelstva obce
Pěnčín. Také děkuji členům zastupitelstva,
kteří mě zvolili starostkou obce Pěnčín.
Přestože jsem ve volbách získala většinu
hlasů, nebude lehké ustát tlaku těch, kteří
si přáli jiné výsledky. Nehodlám dnes
slibovat, co všechno pro obec a pro vás
udělám, ale určitě jedno vím, že budu
dělat vše pro to, abychom společně s dalšími členy zastupitelstva pokročili dopředu, oprostili se od zbytečných projektů
a připravili pro obec rozvojový dokument,
ze kterého bude jasné, co všichni potřebujeme a chceme. V současné době je nejdůležitější zajistit plynulý chod obce a kvalitní výkon státní správy, protože dobře
fungující obec je základem pro její rozvoj
i pro spokojenost občanů. K tomu určitě
využiji kvalitní spolupráce s novým obecním zastupitelstvem a novým místostarostou Mgr. Ivanem Matějčkem. Uvítám i
spolupráci občanů, kteří mají o dění v obci
zájem. Můžete se na mne obrátit s návrhy,
nápady a požadavky nejen při jednání
obecního zastupitelstva, ale kdykoliv.
V příštím zpravodaji vás budu podrobněji informovat o konkrétních aktivitách,
plánech a projektech v obci, které zahájíme
nebo budeme připravovat. Nemusíte ale
čekat jenom na další zpravodaj, protože
průběžné informace získáte na jednáních
zastupitelstva, která jsou veřejná.
Za obec Pěnčín děkuji Michalu Bernatovi, bývalému místostarostovi, za práci,
kterou pro obec vykonal. Přeji mu hodně
zdraví a úspěchů v jeho další práci.
Na závěr vám ještě jednou děkuji za vaši
podporu a spolupráci.
Krásné, pohodové Vánoce bez stresu a
shonu, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
vám všem přeje
Vladimíra Paldusová, starostka obce

Již tradiční akce Rozsvícení vánočního stromku obce Pěnčín proběhla dne 29. 11. 2014
nad fotbalovým hřištěm. Při rozsvěcení vystoupily děti z mateřské a základní školy
Pěnčín. Pro zahřátí byl zdarma čaj. SDH Bratříkov dále připravil občerstvení a nechyběl svařák na zahřátí dospělých.
Foto: - OU Milí přátelé,
mějte se vesele,
Vánoční svátky se blíží,
ať na duši vás nic netíží
a se všemi blízkými
se sejdete,
do nového roku šťastně
vyjdete
vám přeje
kolektiv OÚ.

Terezka Těhníková

Ze zastupitelstva
obce

Ustavující zasedání zastupitelstva
obce 5. 11. 2014

l ZO bere na vědomí námitky a připomínky obdržené od JSDHO Huť, které se týkají hasičské zbrojnice v Huti a budou
postupně řešeny.
l ZO bere na vědomí informaci o otevření a předání hasičské zbrojnice v Huti
JSDHO Huť.
l ZO schvaluje podání žádosti o zařazení
akce obnovy nemovité kulturní památky
Kittelův dům do Programu záchrany
architektonického dědictví v roce 2015 ve
výši 2 367 851 Kč bez DPH, 2 865100 Kč
s DPH.
l ZO schvaluje odkoupení ppč.1696 k.ú.
Bratříkov o výměře 97 m2 za cenu 20 540
Kč od Josefa Hujera do majetku obce.
l ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o zajištění zimní údržby místních
komunikací a prostranství v obci Pěnčín
mezi KZS, s.r.o., Jistebsko 23, a obcí Pěnčín.
Pověřuje starostku k podpisu dodatku
smlouvy.
l ZO bere na vědomí správu FV obce
Pěnčín, která se týká navýšení ceny díla za
provedené práce dodavatele na Kittelově
domu.
l ZO schvaluje proplacení vyšší částky za
provedené práce na Kittelově domě čp. 10
až po předložení změnových listů, dokládajících odůvodněné navýšení ceny díla.
l ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy
mezi obcí Pěnčín a Hanou Fryčovou na
ppč. 27/4 o výměře 427 m2, 28/5 o výměře 98 m2, k.ú. Huť, ve vlastnictví obce, a
ppč. 773/4 o výměře 525 m2 , k.ú. Huť, ve
vlastnictví Hany Fryčové a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

l ZO na svém ustavujícím zasedání v souladu s § 69, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
vzalo na vědomí zprávu o výsledku voleb
a ověřilo platnost volby členů obecního
zastupitelstva.
l ZO po projednání rozhodlo, že Vladimíra Paldusová bude předsedat ustavujícímu zasedání do zvolení starosty obce.
l ZO bere na vědomí, že z 11 členů zastupitelstva obce složilo slib celkem 11 členů
ZO, (v souladu s ust. § 69, odst. 2 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů).
l ZO ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písmene
k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, určuje funkci
starosty obce jako uvolněnou, a to od 5. 11.
2014.
l ZO ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písmene
k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, neurčuje funkci
místostarosty obce jako neuvolněnou.
l ZO ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písmene
k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, určuje funkci
místostarosty obce jako uvolněnou, a to od
1. 1. 2015.
l ZO neschvaluje volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmene m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, nevolí starostu
obce Pěnčín Mgr. Ivana Matějčka.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmene m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, volí starostku
obce Pěnčín p. Vladimíru Paldusovou.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmene m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Vážení spoluobčané, chci vám poděkovat
za projevenou důvěru, kterou jste mi dopřáli v letošních komunálních volbách. Bylo
pro mě velké překvapení, že jsem dostal
tolik hlasů, jelikož bylo některými spoluobčany avizováno, že to dělám špatně a že
až vyhrají volby, tak nám to ukáží z minuty
na minutu. Realita je ale jiná. Vy, občané
naší obce, jste ukázali, že celé vedení obce
včetně bývalých zastupitelů to dělalo dobře.
Vždyť bylo zvoleno osm z jedenácti bývalých zastupitelů, což je skvělé ohodnocení
naší práce. A to i přes ty čtyřleté pomluvy,
které se v obci proti nám zastupitelům
děly.
Bohužel vám musím sdělit, že nepokračuji ve funkci uvolněného místostarosty.
Práce na obecním úřadě mě velice bavila
a byla to veliká zkušenost. Ale asi nemám
„žaludek“ na to, co se za mého fungování

konalo. Stačí si přečíst všechny zpravodaje, které byly vydány za našeho působení,
a to nemluvím o pro mě zoufalém vydání
Náhradního Pěnčínského zpravodaje,
který byl vydaný tři dny před řádnými
volbami stranou ODS. Zpravodaj byl okamžitě odsouzen váženými občany obce
v diskuzním fóru na stránkách obce Pěnčín. Samozřejmě, že v tomto výtisku byly
kvalitní články lidí, kteří se „neklepali“ na
křeslo zastupitele. Graficky byl také velmi
kvalitně připraven. Ale co tam napsal pan
Kundera a hlavně pan Špika, bývalý starosta obce, který v roce 2010 ani nechtěl
obhájit post starosty a nekandidoval, tak
to bylo tedy něco. V článku zneužil výňatky z mého článku, který jsem napsal do
prosincového zpravodaje 2013. Tento můj
článek měl úplně jiný kontext, než pan
Pokračování na str. 3

17. 9. a 8. 10. 2014

Bývalý místostarosta se loučí

zřízení), v platném znění, volí místostarostu
obce Pěnčín Mgr. Ivana Matějčka.
l ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor
v souladu s § 84 odst. 2, písmeno l) a m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, pro volební
období 2014 – 2018.
l ZO neschvaluje počty členů finančního
a kontrolního výboru pro volební období
2014 – 2018: finanční výbor s celkovým
počtem členů pět, kontrolní výbor s celkovým počtem členů pět.
l ZO schvaluje počty členů finančního a
kontrolního výboru pro volební období
2014 – 2018: finanční výbor s celkovým
počtem členů pět, kontrolní výbor s celkovým počtem členů tři.
l ZO nevolí na základě § 84, odst. 2, písm.
l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, předsedu
finančního výboru p. Richarda Hübela.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, předsedu finančního
výboru Ing. Tomáše Kotyzu.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, předsedu kontrolního
výboru p. Luďka Hlavatého.
l ZO neschvaluje poměrné zastoupení
zvolených subjektů ve FV – z každého
subjektu jednoho navrženého člena.
l ZO nevolí na základě § 84, odst. 2, písm.
l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, člena
finančního výboru Luboše Kunderu.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena
finančního výboru Mgr. Radima Brožka.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena
finančního výboru Ing. Jiřího Suchého.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
člena finančního výboru p. Pavla Šourka.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Ing. Jana Matějčka.
l ZO nevolí na základě § 84, odst. 2, písm.
l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
člena kontrolního výboru Pavla Palduse.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
členku kontrolního výboru Mgr. Zdeňku
Palovou.
l ZO volí na základě § 84, odst. 2, písm. l)
a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena
kontrolního výboru p. Aleše Dubského.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta
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Místostarosta
se loučí

Pokračování ze str. 2
Špika použil do svého hanopisu, kterým
kritizoval náš postoj k názorům spoluobčanů ve zpravodaji obce. Myslím si, že
je ještě větší drzost dát jako nadpis svého
osobního článku: Předmluva k článku
Hasiči na Litoměřických slavnostech 2014
a pod článkem je ještě fotka členů SDH
Jistebsko. Luboš Kundera zase na závěr
svého smyšleného článku sdělil, že je mu
nás zastupitelů lidsky líto, jako občan
Pěnčína však doufá, že již v příštím zastupitelstvu nebudeme. No a teď po volbách
vidíme, jak to vše dopadlo.
Nechci tady fňukat nebo někoho pomlouvat, jen jsem napsal, co si myslím
o tom, co se před volbami dělo. A nikdo
se nemůže divit, že jsme s autory tohoto
mimořádného volebního zpravodaje po
volbách nekomunikovali, protože toto se,
vážení členové ODS, nedělá. Je vidět, že
nejste takoví féroví parťáci, jak veřejnosti
předkládáte.
Teď bych chtěl poděkovat starostce a
celému osazenstvu obecního úřadu. Byla
s vámi skvělá spolupráce. Za čtyři roky
našeho působení se nám mnoho věcí podařilo vyřešit, hlavně jsme se snažili být
vstřícní a komunikativní a pokud kdokoli
potřeboval pomoci, hned bez odkladů se
vše vyřešilo. Myslím si, že nám to klapalo,
a doufám, že to bude klapat i s novým
místostarostou Ivanem Matějčkem, který
do vedení obce vnese zase trochu jiný
směr.
Vážení spoluobčané, ještě jednou vám
děkuji a budu se snažit jako zastupitel obce
vás i nadále nezklamat.
Michal Bernat, zastupitel obce

Poděkování ODS

Vážení spoluobčané, jménem kandidátů
za ODS děkujeme za hlasy, které jsme od
vás obdrželi v komunálních volbách. Díky
vám jsme v zastupitelstvu obhájili dva
mandáty. Naše role bude i následucíjí
čtyři roky opoziční. Ale co můžeme slíbit
už nyní, je, že budeme důsledně chtít
prosazovat a pokoušet se naplňovat věci
z našeho volebního programu, který byl
připraven tak, aby naši obec rozvíjel a
posouval kupředu. Rádi budeme naslouchat vašim názorům, ať již prostřednictvím osobních setkání nebo mailem
(richardhubel@seznam.cz) či facebookem.
Přejeme nově zvoleným kolegům –
zastupitelům, starostce i místostarostovi–
hodně úspěchů v jejich práci.
Prožijte všichni klidný konec roku, užijte
si pokojné a šťastné Vánoce a Nový rok a
v novém roce buďte všichni zdraví,
spokojení a šťastní.
Za kandidáty ODS v komunálních
volbách 2014
Richard Hübel a Jarmila Lejsková

Dovoleno
Dámy a pánové, je po volbách a vy jste
rozhodli, kdo má u vás největší důvěru.
Někdo rozhodl tím, jak volil. A i ti, co se
rozhodli k volbám nejít, vlastně volili.
Mandáty jsou rozdány a funkce také. Někteří jsou spokojeni, někteří už teď nadávají. Já, jako člen ODS, chci poděkovat za
hlasy, které jste nám dali. Vám všem, kteří jste se ztotožnili s naší představou
o směru, kterým by se měla ubírat naše
obec. Stačilo to na dva mandáty. Poděkování je upřímné a doufám, že zastupitelům
za ODS se podaří některé myšlenky z našeho programu prosadit. Že to nebude
jednoduché, ukázalo hned první ustavující zastupitelstvo. Vítězové voleb ani naše
zastupitele nekontaktovali ohledně, alespoň zdvořilostního, jednání. Je jasné, že
povolební jednání byla vedena ve smyslu
- vše proti ODS. Dočkáme se tedy jasného
vyjádření, co chce koalice za čtyři roky
uskutečnit? Přes jasnou většinu, nebo
právě proto, mě osobně překvapil postup
na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Vše probíhalo zásadně volbou aklamací
(veřejné hlasování). Bývalo zvykem, že
opozici se nabídla některá místa v ustanovených výborech. K tomu tentokráte nedošlo ani nabídnutím sebeméně významné funkce. Prostě se zastupiteli za ODS se
zametlo. Kde byli v tu chvíli autoři slov,
že se zde nedělá politika – kromě politikou

zblblých neúspěšných kandidátů???
A neodpustím si poznámku k průběhu
ustavujícího zastupitelstva. I když dopředu bylo jasné, jak vše dopadne, mohl
celý akt proběhnout na úrovni. Bývalo
dobrým zvykem, že nově zvolení zastupitelé byli společensky oděni. Tak to je
přežitek, a proč by se zástupce bezmála
dvou tisíc lidí na tento akt převlékal do
saka a vázal se s kravatou, když státní
vyznamenání od prezidenta republiky se
přebírá taky ve flaušce. Bylo dobrým zvykem, že zvolený zastupitel se „obtěžoval“
zvednout, dojít ke stolu předsedajícího,
pronést zákonem stanovené slovíčko
„slibuji“ a potvrdit svůj slib podpisem.
Tentokrát paní starostka zastupitele obešla
a ti, mimo pana Hübela, který jediný při
pronesení této zákonem stanovené formulace povstal, vsedě zamumlali, někteří
dokonce doslova „slibuju“! A podškrábli
to. Poté byly navoleny předem připravené
výbory, finanční a kontrolní. Jen pro formu
se předsedající zeptala, jestli k návrhu má
někdo doplnění a když se tak stalo, tak
veřejnou, rozuměj kontrolovanou volbou,
byly tyto návrhy shozeny ze stolu. S nějakou tajnou volbou, byť patří k demokracii,
se přece nebudeme zdržovat. Kdo je pro…
proti… zdržel se… Vyšlo to? Hotovo! Takže
vzkvétej, Pěnčíne, nic ti v tom nebrání.
Luboš Kundera

Dovolím si vyjádřit názor jako nově
zvolený zastupitel na formu voleb zástupců obce a dvou výborů. Není dle mého
v dnešní době důstojné (ani pro volené ani
pro ty, kteří volí), aby se volba tak důležitá, tedy orgánů obce, konala jako veřejná.
Jistě, žádný zákon to nezakazuje a i náš
jednací řád tuto volbu umožňoval. Spíš si
myslím, že by to mělo být součástí jakési
kultury či etiky vládnutí. Vždyť přece
mandát z tajné volby je pro všechny zvolené mnohem silnější než ten, který byl
dosažen veřejným zvednutím ruky. Přitom vlastně tajná volba je ještě mnohem
jednodušší než nechat hlasovat po jednotlivých jménech kandidujích zastupitelů –
nebo občanů – jeden lístek vhozený do
urny. Ještě více mě to zarazilo, když bylo
jasné, že dohody o funkcích jsou uzavřeny
a prakticky nebylo možné to změnit. Tento akt vlastní dohody prosím nekritizuji,
protože ať se mi to líbí, nebo ne, je to i
demokratické i politicky možné. Nebo byla
veřejná volba proto, že se třeba někdo bál,
že v tajné volbě někdo dohodu nedodrží?
To už je svědomím každého ze zúčastněných. Co mě ale přišlo ještě více nestandardní je, že se shodilo ze stolu poměrné
zastoupení ve výborech. To už s demokracií nemá společného vůbec nic. Přitom,
přátelé, stačilo málo, v každém výboru

nechat pro oponenty jedno místo (do obou
výborů jsme navrhovali nezastupitele),
které by stejně nemělo vliv na jeho rozhodování. Že by opět strach z toho, že by vám
někdo viděl pod pokličku? Ale tak to přece
nefunguje. Nebo myslíte, že ano?
Své oponenty ale mohu ujistit, že nebudu zastupitelem, který bude jenom kritizovat. Myslím si, že náš program nabízí
řadu možností, jak se může naše obec
rozvíjet správným směrem. A pokud jsem
dobře četl i programy ostatních stran, tak
většina z nich toto předpokládá... tak uvidíme. Těším se na spolupráci.
Děkuji za důvěru a mějte se hezky
Richard Hübel

Demokracie rozkvétá...

SNK MOP děkuje
Děkujeme všem našim voličům, kteří se
dostavili k volbám a podpořili naše sdružení. Získali jsme dva mandáty a posléze
i post místostarosty, což považujeme za
velký úspěch. Po celé volební období se
budeme snažit prosazovat náš volební
program a pracovat tak, aby se z Pěnčína
stávala lepší obec, ve které se dobře žije.
Věříme, že vás nezklameme. Přejeme vám
krásné a klidné prožití Vánoc a mnoho
štěstí a zdraví do nového roku 2015.
Ing. T. Kotyza, Mgr. I. Matějček
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Ještě naposled
Nerada využívám Zpravodaj naší obce
k mému problému, ale nemám jinou možnost, jak se ohradit k nehorázným lžím
pana Kundery na mou osobu a práci kontrolního výboru, a to těsně před volbami,
kdy jsem neměla ani možnost se bránit.
Bohužel, nemám na to dostatek peněz,
abych si vydala vlastní zpravodaj, a tak
milý čtenáři odpusť, že tě zatěžuji svým
problémem, ale slibuji, že naposled k tomuto tématu.
Není to poprvé, kdy si pan Kundera
slušně řečeno otřel „svá ústa“ o moji osobu. Poprvé jsem se neozvala, jen si něco
dost ošklivého pomyslela a nechala to tak.
Jenže nelze stále tolerovat jeho lži a jak
lidové rčení říká „na hrubý pytel musí být
hrubá záplata“. V jednom jsem s panem
Kunderou ve shodě, a to na škodě, že zasedání nenavštěvuje více občanů a tudíž
jen zprostředkovaně si můžou udělat obrázek o jeho jednání. Viděli by a slyšeli, že
většího odborníka na všechno v obci nemáme, že mu jde pouze o blaho obce, ale
jen za sebou zavře dveře, už kuje pikle.
Bohužel tím, že bylo rozhodnuto, že
poslední Zpravodaj obce se bude týkat
pouze voleb, to je volebních programů a
kandidátek jednotlivých stran a sdružení,
nedostal už kontrolní výbor možnost složit účet ze své práce, jak měl stanoveno
v plánu práce. Pan Kundera nepřenesl přes
srdce, že jsem poděkovala paní starostce,
která pomohla našemu výboru tím, že
když viděla, že máme na programu kontrolu dlouhodobých usnesení, vytáhla nám
z počítače tato usnesení a ulehčila nám
práci. Přesto jsem z tištěných usnesení
tento dokument překontrolovala. To je
však problém pana Kundery, ne můj, já
nemám problém starostce poděkovat za
něco, co nemusela dělat. Pokud by práci
kontrolního výboru kritizovalo zastupitelstvo, starostka nebo místostarosta, tak to
beru, ale aby ji kritizoval nekompetentní
člověk, to mi nejde na rozum.
Hlavním úkolem kontrolního výboru je
„hlídat“ plnění usnesení zastupitelstva,

Historie první
světové války
Prosím naše spoluobčany o pomoc. Obrátila se na mne autorka připravované publikace o pomnících padlým v První světové válce. Pokud máte doma jakékoliv fotografie či dokumenty o působení vašich
dědečků či pradědečků v této válce, prosím o jejich zapůjčení. Jedná se hlavně
o jména, která jsou uvedena na pomnících
v Bratříkově a v Alšovicích. Dokumenty
se pouze ofotografují a vrátí zpět. Zanechte
je prosím na OÚ u paní Nikodýmové.
Předem moc děkuji.
J. Smolková

což se dělo na všech jeho zasedáních po
celé volební období. Vedle toho se náš
výbor zajímal, jaký je stav obecního majetku, co je potřeba opravit a zajistit, ale i
o mnoho dalších záležitostí.
Bohužel jaksi pravda a láska nevítězí
nad lží a nenávistí a pan Kundera s tím má
své problémy. Je mi pana Kundery moc
líto, že se musí snižovat k takovýmto podrazáckým praktikám. Už i z toho důvodu,
že je synem člověka, kterého jsem měla
možnost poznat jako člena KSČ, ale hlavně jako báječného a veselého člověka. Pro
pana Kunderu platí, že papír snese všechno a pokud se to podaří tři dny před volbami, o to je to lepší, navíc na kvalitním
papíru, který se mi moc hodil jako podložka do odpadkového koše, kam také tento
článek patří.
Jak píši v úvodu svého článku, už nikdy
se nebudu tématem „Kundera“ zabývat, i
kdyby se pan Kundera stavěl na hlavu. Jen
se domnívám, že by neměl zneužívat
obecní zpravodaj ke stálým výlevům
svých emocí. Samozřejmě, ve zpravodaji
ODS ať si „pindá“, co chce.
Využívám tohoto článku i k tomu, abych
poděkovala občanům, kteří dali hlas kandidátům na kandidátce KSČM. Je dobře, že
je v nově zvoleném zastupitelstvu poměrné
zastoupení žen, mužů a mladých. Jen lituji, že se nedostali zástupci osad Jistebska,
Alšovic a Dolní Černé Studnice.
S nadcházejícími vánočními svátky
přeji občanům jejich pěkné prožití a vše
dobré po celý rok 2015.
Ex zastupitelka Lada Niklová

Poděkování
za důvěru

Vážení spoluobčané, dostává se vám do
ruky nové vydání našeho obecního zpravodaje, tentokráte toho oficiálního. Předem bychom vám velmi rádi poděkovali
za vloženou důvěru, kterou jste nám svěřili při letošních volbách do zastupitelstva
obce. Je to pro nás takové znamení, že jsme
za uplynulé volební období pracovali
dobře, pro vás i pro naši obec, a proto jste
nám vyslovili opět důvěru. Budeme se
snažit vás v následujících letech tohoto
volebního období nezklamat. Tato vámi
vložená důvěra je pro nás tak říkajíc pohonem pro další práci, která není leckdy
jednoduchá, ba řekl bych někdy velmi
spletitá, ale je nutná pro dobré fungování
naší obce. A o to nám všem přeci jde. Je
pravdou, že někdy se musejí udělat i věci
ne moc populární, ale ono to prostě jinak
není možné. Nebudu zde vyzdvihovat
konkrétní akce, které se nám podařilo
zrealizovat za skoro uplynulý rok. Je na
každém z vás, udělat si celkový obrázek.
Někdo řekne, že se neudělalo skoro nic,
ale já si myslím, že i několik třeba menších
akcí vcelku dělá dobré dílo. Byly tu akce
samozřejmě i větší, ale mám radost ze
všech, které se podařilo zrealizovat. Dále
bych rád poděkoval všem lidem, pro které slovo pomáhat není cizí. Taktéž všem,
kteří se podílejí na celkovém chodu naší
obce. Také bych rád popřál všem našim
spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku jen to nejlepší.
Za Sdr. obč. Pěnčín pro in. a pro.
Luděk Hlavatý

CENÍK odvozu a odstranění komunálního odpadu
platný od 1. ledna 2015

velikost nádoby
četnost svozů
1 svoz
cena za rok
80 l
1x1T
52
42,2 150,80 l V
1x1T
39,2 020,80 l
1x14 D 26
56,1 450,80 l V
1x14 D
52,1 330,80 l
kombi
39
47,1 800,80 l V
kombi
44,1 680,110/120 l
1x1T
52
49,2 500,110/120 l V
1x1T
46,2 370,110/120 l
1x14D
26
66,1 710,110/120 l V
1x14D
61,1 580,110/120 l
kombi
39
55,2 110,110/120 l V
kombi
51,1 980,240 l
1x1T
52
95,4 900,240 l V
1x1T
90,4 670,240 l
1x14D
26
129,3 330,240 l V
1x14 D
120,3 100,240 l
kombi
39
106,4 120,240 l V
kombi
100,3 890,Pytel TDO velký
110 l
60,- Kč/ks
Pytel TDO malý
60 l
30,- Kč/ks
Rekreační objekt nebo osoba s TP
500,- Kč/ks
Letní svoz od 1. 5. do 31. 10.
Zimní svoz od 1. 11 do 30. 4.
1x14D svoz v sudé úterý (6. 1. 2015, 20. 1. 2015, 3. 2. 2015, atd…)
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Rekonstrukce Kittelova domu

Od roku 2004 probíhá rekonstrukce Kittelova domu, který je
kulturní památkou. Práce byly
zahájeny takzvanou záchranou
Kittelova domu, která probíhala
do roku 2008. Od té doby pak
probíhá obnova Kittelova domu.
Na rekonstrukce každoročně
přispívá Ministerstvo kultury
v rámci dotačního programu
Záchrana architektonického dědictví a Obec Pěnčín ze svého
rozpočtu, v některých letech
přispěl i Liberecký kraj.
- OU -

Kittelův dům 2004
ROK
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ministerstvo kultury
1 500 000,00
2 825 000,00
4 621 000,00
3 000 000,00
2 650 000,00
1 000 000,00
700 000,00
1 360 000,00
1 300 000,00
560 000,00
1 270 000,00
20 786 000,00

–

2014 k 26. 11. 2014

Obec Pěnčín
549 991,50
1 582 753,98
762 824,24
873 381,51
1 026 927,50
1 006 674,11
990 135,82
1 002 960,91
1 164 880,27
1 219 894,54
734 544,99
10 914 969,37

kraj Liberec
500 000,00
100 000,00

600 000,00

Náklady celkem
2 049 991,50
4 907 753,98
5 483 824,24
3 873 381,51
3 676 927,50
2 006 674,11
1 690 135,82
2 362 960,91
2 464 880,27
1 779 894,54
2 004 544,99
32 300 969,37

Setkání Sokolů na Bratříkově
V květnu roku 2014 se v
bratříkovské sokolovně sešli
členové Sokola Bratříkov a
Sokola Poděbrady. Toto setkání se uskutečnilo na přání
Miloše Havlíka, bývalého
člena Sokola Bratříkov, který
je nyní čestným starostou
Sokola Poděbrady. Setkání
začalo v bratříkovské sokolovně za účasti současných i
nejstarších pamětníků Vlastimila Havla, Emila Hujera a
Oldřicha Růžičky. Po krátkém zavzpomínání v prostorech bratříkovské sokolovny
se vyrazilo uctít památku
bývalých členů Sokola a
dalších obyvatel Bratříkova,
kteří padli v I. světové válce
(viz foto). Starosta TJ Sokol
Bratříkov Jaroslav Chlum a
zástupci TJ Sokol Poděbrady
se dohodli na dalším společném setkání.
Za TJ Bratříkov
Rostislav Kotyza
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Výstavba hasičské zbrojnice v Huti
Obec je ze zákona povinna zřizovat jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO). V obci Pěnčín působí dokonce
tři tyto jednotky, a to Huť, Bratříkov a
Jistebsko. JSDHO Huť je jediná, která má
působnost i mimo katastr obce. Tato jednotka však neměla vhodné a odpovídající
zázemí, proto byla v roce 2009 zahájena
výstavba nové hasičské zbrojnice. Započatá stavba byla vzhledem k nedostatku
finančních prostředků přerušena. Torzo
hasičárny bylo zakryto plachtami a čekalo
se, až budou zajištěny další finanční zdroje na její dostavbu. Když obec obdržela od
Ministerstva vnitra další dotaci, došlo
k problému s dodavatelem stavby, který
žádal navýšení ceny díla. Po dlouhých
jednáních došlo k ukončení smlouvy a byl
vysoutěžen nový dodavatel. Ten ovšem
nedokázal dodělat zakázku v požadované
kvalitě a před dokončením díla se dostal
do konkurzu. Dostavbu a opravu vad
zajistila obec ze zadržené částky, která
nebyla dodavateli zaplacena. V tabulce
jsou uvedeny celkové finanční náklady,
které byly hrazeny z dotací ministerstev,
Libereckého kraje a obecního rozpočtu na
celou výstavbu hasičské zbrojnice v Huti.
- OU -

Stav před zahájením druhé etapy (10. 7. 2013).

Dostavená hasičská zbrojnice Huť.

Hasičská zbrojnice Huť 2009 - 2014 k 26. 11. 2014
ROK
2009
2010
2011
2012
2013
2014

MINISTERSTVO
10 000 000,00

8 000 000,00
18 000 000,00

OBEC
PĚNČÍN
236 293,80
92 570,00
0,00
21 879,00
2 665 134,90
3 006 750,00
6 022 627,70

KRAJ
LIBEREC

900 000,00
100 000,00
1 000 000,00

NÁKLADY
CELKEM
10 236 293,80
92 570,00
0,00
21 879,00
11 565 134,90
3 106 750,00
25 022 627,70

Matěj Mastník
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ZŠ Pěnčín

Slavnost slabikáře Úspěšný rok našeho mladého fotografa

Rok se s rokem sešel a opět do školy
přišly zástupy maminek, tatínků, babiček
a dědečků i sourozenců, aby se podívaly,
jak se jejich ratolesti v první třídě za necelé tři měsíce připravily na čtení. V půl
čtvrté odpoledne totiž začala jako každý
rok na naší škole, tentokrát v tělocvičně,
Slavnost slabikáře. Malí prvňáčci nejprve
vystoupili s pásmem básniček a říkanek.
Pak přišla na řadu opravdová zkouška
čtení, kdy děti z tabule četly slova a šest
dobrovolníků si trouflo i na celé věty.
Všichni to zvládli perfektně, tréma a nervozita z nich dávno opadla. Dále přišlo na
řadu překvapení, které si pro ně vyrobili
žáci 9. třídy. Předali prvňáčkům talisman
– vláček, ve kterém jedou všechny děti
z první třídy i s paní učitelkou Renatou
Pospíšilovou. Následovalo osobní předávání Slabikáře, kdy každý deváťák popřál
jednomu „svému“ prvňáčkovi a ten od něj
dostal svůj Slabikář i s věnováním. Žáci
deváté třídy ještě zahráli pohádku „O řepě“.
Na závěr přišel na řadu dort ve tvaru
otevřené knihy a sladkou odměnu dostala
i celá devítka. Občerstvit se děti šly do naší
nové kuchyňky, kterou si mohli prohlédnout i rodiče. Celé odpoledne dopadlo
dobře a všem se, myslím, líbilo.
Mgr. Martina Ferstlová

Člen fotografického kroužku a žák ZŠ
Pěnčín Radek Votoček zažil velmi úspěšný
fotografický rok. Jeho fotografie dostaly
řadu diplomů a ocenění. V soutěži „Fotograf roku 2014“, které se zúčastňují stovky
fotografů z Čech a Slovenska, ocenila komise profesionálních fotografů Radkovi
celkem osm fotografií.
V červnu proběhla v Jablonci nad Nisou
soutěž na téma „Holduj tanci pohybu“,
kde spolu s Jakubem Svobodou, který
získal první místo, byl Radek druhý. Výstava fotografií byla k vidění v Městské
knihovně. V soutěži Brody v Brodě získal
první a druhé místo na téma „Život ve

škole“ a ocenění „Nejlepší junior do 20 let“.
Soutěže se zúčastnilo osmdesát osm fotografů. Výstava nyní putuje po pěti městech
(Brodech) a od 27. února do 29. března
bude k vidění v Železném Brodě v Městské
galerii Vlastimila Rady. Na konci listopadu
si ještě dojel do Prahy pro cenu za fotografii na téma „Génius loci“. Soutěže se
zúčastnil úspěšně již podruhé a pokaždé
byl nejmladším účastníkem. Fotografie
jsou nyní k vidění v divadle Na Prádle na
Malé Straně.
Na snímku:
Radek při předání cen v Havlíčkově Brodě.
Ivana Houserová
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Sbor Dobrovolných Hasičů Pěnčín slaví
osmdesát let založení Českých hasičů
Dovolte mi přiblížit některé mezníky
v životě pěnčínských hasičů.
V Pěnčíně byla podle záznamů před sto
třiceti lety četa hasičů, která patřila do
seskupení hasičů Huť.
25. 12. 1934 se sešlo několik občanů
z Pěnčína u občana Antonína Víta, kde
debatovali, jak založit Český sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně. Byla provedena
agitace mezi občany. Agitační práci dobrovolně přijali Antonín Vít, Josef Matěcha
a Josef Pivrnec. 1. 1. 1935 tito oznamují, že
čeští občané vítají založení sboru. Na 3. 2.
1935 byla svolána ustavující schůze u pana
Hesouna – dnešní hostinec Formanka. Na
ustavující schůzi byli pozváni: starosta
župy Brázdova Palacký, Josef Cvrček,
starosta čtvrtého okrsku téže župy, Alois
Vokněr a Josef Klikar. Předsedou ustavující schůze byl zvolen Josef Klikar. Na
návrh řídícího učitele pana Karla Dubského bylo přistoupeno k přijímání členů.
Přihlásili se: Vít Vít, Vaníček Josef, Jizba
Jaroslav, Matěcha Josef, Mach Josef, Vít
Antonín, Horák Václav, Pivrnec Josef,
Húbner Alfréd, Vele Ferdinand, Poslt
Hugo, Němec Antonín, Mastník Joesf,
Vaníček Karel, Perejna Dimitrij, Trakal

Václav, Havel Jindřich, Růta Václav, Peteráč Josef, Mastník Jan, Drobník Vladimír,
Vele Josef, Rytíř Josef, Havel Jaroslav,
Vrabec Jaroslav, Hesoun Ladislav. Předsedou byl zvolen Matěcha Josef. První
valná hromada byla svolána na 31. 3. 1935.
Závěrečná slova, za jakým cílem byla organizace založena: bratři, buďme si vědomi velkého a zodpovědného úkolu, majíce
natolik věci naší na mysli a slibujeme, že
budeme bdíti našich zásad a nedáme se
strhnouti osobním, stranickým či jiným
zájmem, že budeme ruku v ruce pro
nezkalené bratrství. Československému
bratrství zdar.
Na jaře roku 1936 se začalo se stavbou
hasičského domu (dnešní obecní úřad). Jak
se sháněly prostředky na stavbu: členové
se rozjeli do okolních vesnic požádat o dary
na stavbu. Pan Nejedlý slíbil nějaké cihly.
Pan Ježek daroval deset korun, bratr Drda
věnoval šedesát korun. Dopravci z Bratříkova Kopal, Šourek a Vlach dovezou několik aut písku z Černé Studnice zdarma.
Pan Hoření z Železného Brodu daroval
dvě skruže. Na výstavbě se podílelo ještě
mnoho občanů. Stavba byla dokončena na
podzim téhož roku.

Po dohodě na valné hromadě se zakoupil pozemek na výstavbu České měšťanské
školy - dnešní Zelená škola. Stavba byla
zahájena na jaře 1937 a po vánocích téhož
roku se ve škole vyučovalo.
Činnost hasičů Pěnčína přerušila druhá
světová válka. Po skončení války se schází bývalí členové 3. června 1945 a obnovují činnost hasičů na Pěnčíně. Přihlásili se
noví členové: Laibl Edvard, Tomeš Jaroslav, Kozlovský Eduard, Bednář Alois,
Paldus Jaroslav, Rezler Břetislav, Kulič
Karel, Zappe Gustav, Bednář Alois ml,
Mencl Jan, Macháček Jan, Růžička Eduard,
Predigr Břetislav, Jehlička Jaroslav, Zimmermmann Josef, Matvijuv Ostap, Šourek
Max, Kopal Bohuslav, Hádek Ladislav,
Zasche Karel, Kudrnáč Josef, Riger Karel,
Brožek Bedřich st. Činností v následujících
letech bylo kromě hasičských záležitostí
také opravy a údržby hasičských rybníčků
a jejich oplocení, byla postavena čekárna,
pomáhalo se při senoseči a žních v místním
JZD, pořádaly se besedy o nebezpečí požárů v místní škole. Dále se pořádaly taneční zábavy, masopustní průvody, zasahovalo se u několika požárů a prováděla
se osvěta.
Pokračování na str. 9
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Sbor Dobrovolných Hasičů Pěnčín slaví
osmdesát let založení Českých hasičů
Pokračování ze str. 8
V letech 1956 – 57 bylo vyvoláno jednání
o vrácení hasičského domu do vlastnictví
SDH. Po žádosti v kanceláři prezidenta
republiky byl dům vrácen do vlastnictví
hasičů Pěnčín.
Dále jsme pomáhali při budování mateřské školky, prodejny potravin, sklízelo
se seno z nepřístupných luk, bylo sebráno
mnoho tun železného odpadu, několikrát
jsme byli pořadateli okrskové soutěže,
pravidelné oslavy dětského dne, společenské akce, zájezdy po celé republice, pálení
čarodějnic a mnoho dalších akcí.
Dovolte vzpomenout na další členy:
Burian Václav, Josef,Eduard, Raim Ladislav, Čejka Karel a Jiří, Kozlovský Kamil,
Tomšová Marie, Bednářová Miluše, Vrabcová Františka, Laiblová, Novotný František, Kouřil Jaroslav, Jiřik Jiří st., Strnad
Miloš, Puterka Petr, Dubský Josef, Sedlák
Jindřich, Dyml Ladislav, Zídko Zdeněk.
Hasiči vlastnili v šedesátých letech jediný hasičský vůz, který se nedal opravit,
tak byl posléze sešrotován. Do dnešního
dne vlastníme stříkačku PS8, která je v provozu, dále máme stříkačku PPS 12, která
nám byla přidělena před čtyřiceti lety a
dodnes nám slouží na soutěžích. Pár let
fungovala i výjezdová jednotka složená
z domácích mačkářů a členů původního
JZD, ale pro minimální vybavení byla
zrušena, přestože nám bylo slibováno jako
poslednímu sboru v obci vozidlo schopné
výjezdu k požáru, takže za celou osmdesátiletou činnost jsme nikdy nevlastnili
hasičský vůz. Pro obec jsme odpracovali

mnoho hodin při opravách hasičských
rybníčků, při výstavbě mateřské školky,
výstavbě potravin, údržbě čekáren a mnoha dalších akcí. Mnohaletá tradice je pořádání dětského dne, pálení čarodějnic,
zájezdů po celé republice. Spolupracujeme
s místními sbory, s fotbalovým klubem,
s místními firmami a v neposlední řadě
s obecním úřadem.
V nedávné době jsme investovali vlastní
prostředky do opravy hasičárny a do generální opravy vozu Š 1203. Byli jsme

poctěni návštěvou u příležitosti sto padesáti let založení dobrovolných hasičů ve
Velvarech, která zastavila v doprovodu
hasičských veteránů Jistebska, veškeré
techniky obce Pěnčín a sboru Maršovic.
Při této příležitosti jim byla předána
pamětní plaketa starostkou obce paní
Paldusovou.
Tímto jsem v kostce připomněl činnost
dobrovolných hasičů v Pěnčíně.
Starosta Hladký Ladislav

Vítězem 42. ročníku huťského krosu se stal Vít Pavlišta
První říjnovou neděli se konal tradiční,
letos již 42., ročník přespolního běhu Huť
– Bratříkov – Huť. Hlavní kategorii mužů
na trati dlouhé 10 km vyhrál v čase 36:04
min. již popáté špičkový český běžec Vít
Pavlišta. Druhý nejlepší čas zaběhl vítěz z
minulého roku Dušan Podroužek (kategorie veteráni A, 36:56 min) a třetím časem
se prezentoval Tomáš Dohnal (37:39 min).
První oficiální představení žen na stejné
trati 10 km vyhrála Šárka Zelenková v čase
44:03 min, druhá Regina Procházková za
47:29 min a třetí Markéta Hýsková, 53:00
min. Poloviční trať vyhrála v ženách zcela
suverénně několikanásobná huťská vítězka Helena Erbenová v čase 18:52 min a
v mužích David Kučera v čase 17:18 min.
Celkově se zúčastnilo ve všech kategoriích
189 závodníků a na nejdelší 10 km trať se
vydalo 54 žen a mužů, což je hezké číslo.
Je vidět, že i v našem kraji běhá čím dál

tím více lidí. Věřím, že příští rok nás bude
ještě víc. Fotografie a kompletní výsledky
jsou ke zhlédnutí na www.sokolhut.cz.

Za tým pořadatelů
Zdenda Bouda z Hutě
Foto: Start hlavní kategorie na 10 km.
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Lyžařský oddíl Sokol Skuhrov: historie a současnost
Vážení čtenáři, přemýšlel jsem, jaké informace z lyžařského oddílu Sokol Skuhrov vám nabídnout. A protože právě letos
jsme slavili dvacet let trvání našeho lyžařského oddílu, rád bych vám předestřel
přehled úspěchů našich závodníků v celostátních závodech. Než budu tyto zprávy prezentovat, dovolte, abych se ohlédl
do historie běžeckého lyžování ve Skuhrově. Již v době 1. republiky existoval
v Sokole lyžařský odbor. Závodníci se
pravidelně účastnili přeborů Župy ještědské a nejlepší pak celorepublikových závodů České obce sokolské. Nejúspěšnější
závodnicí se stala v roce 1936 sestra Marie
Paldusová. Na Sletu slovanského sokolstva na Radhošti zvítězila. Úspěšný byl i
další reprezentant jednoty, bratr Chlomek,
který získal 1. pořadí v závodě na 18 km
(dnes limit pro udělení 1. sportovní výkonnostní třídy - 10 % za vítězem). V Památníku Sokola skuhrovského je jejich výkon
oceněn slovy: “Jen více takových skvělých
bojovnic sokolských a i Tobě bratře
Chlomku sokolský dík.“
Jsme dnes hrdí na průkopníky běžeckého sportu v naší vesnici a nesmírně si vážíme výkonů našich nedávných i současných závodníků. Úspěšnou cestou na
mistrovství České republiky prošli: Lenka
Jakubičková – bronzová medaile ve štafetě, Tomáš Jakubička – zlatá a stříbrná
medaile v závodě jednotlivců, juniorský
reprezentant a účastník mistrovství světa
juniorů. Lenka Blažková - zlatá medaile ve
štafetě + dvakrát „bramborová“, Jan Hloucal – bronzová medaile ve štafetě, Petr
Halama – stříbrná medaile ve štafetě +
dvakrát 6. místo. Dále Petra Suchá - veleúspěšná žákovská reprezentantka, která
sbírala cenné kovy při všech republikových startech. V současnosti se věnuje
biatlonu.
Současní mladí závodníci jsou důstojnými pokračovateli svých vzorů. Jan Dubský
– 8. a 9. místo na MČR, 6. v závěrečném
závodě ČP. Štafeta chlapců naší jednoty
ve složení Vadym Riskho, Jan Dubský a
Josef Nagy parádní 4. místo ve štafetě na
MČR. Karolína Dusilová na olympiádě
dětí a mládeže 4. místo + zlatá ve štafetě
Libereckého kraje + bronzová medaile
v závodě ČP (Český pohár).
Ukazuje se, že metodika sportovní přípravy je sofisticky vedená, že trenéři
zodpovědně vedou své svěřence a soustavně se ve svém oboru vzdělávají. Co by
však bylo toto úsilí platné, kdyby nebylo
mladých svěřenců, kteří jsou ochotni dobrovolně se podvolit této plánovité přípravě. V současnosti v přípravce, družstvu
mladšího žactva, staršího žactva a dorostu
máme čtyřicet dva mladých sportovců.

Trenéři v jednotlivých skupinách vykonávají tuto činnost dobrovolně, bez odměny.
Proto mi dovolte, abych jim touto cestou
jmenovitě poděkoval. Tak nejprve díky
vám, naše milé dámy, tobě, Dano Vavřačová, tobě, Hedviko Dusilová a také vám
klukům, tobě, Pepo Večerníku, tobě, Tomáši Preisslere i tobě, Michale Nikodýme.
V lyžařském oddíle navazujeme na
historické kořeny sokolského lyžování.
Vytvořili jsme patřičné podmínky, podařilo se zapojit obětavé, odborně vzdělané

trenéry. V tom vidím hlavní důvod, proč
se v naší jednotě sdružuje tolik nadšenců
úzkých prkýnek. Stali jsme se součástí
sportovní kultury občanů v oblasti osad
obce Pěnčína i osad obce Skuhrova a nejen
jich.
Všem přeji klidné svátky v míru, pokoj
na duši a pevné zdraví v nastávajícím roce.
Přejme a věřme, že i nám bude přáno.
Vladimír Hušek – odborný trenér
a starosta T. J. Sokol Skuhrov

Start žákyň, ročníky 2002 - 2001, 800 m.

Předškolní dívky, ročníky 2010 - 2009, 80 metrů.
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Hranice bez hranic

pod nimi. Vedle
krabic tam však
ještě budou dary,
které se nebalí –
budou tam ti,
které máme rádi
a jejichž přítomnost považujeme
za samozřejmou
a pro ty krabice
ji ani nevnímáme. A jsou to
dary nejcennější
– uplynou několikery Vánoce,
krabice zůstanou,
ale někdo třeba
bude scházet.
Pomysleme na to... Přeji vám krásné Vánoce a ten nejšťastnější rok 2015. A všem těm,
kteří převzali odpovědnost za to, jak se nám bude v dalších čtyřech letech v Pěnčíně
žít, přeji hodně trpělivosti, zdraví a sil k překonávání všech těžkostí a překážek, které
na ně čekají.
Jasna Smolková
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Tento příspěvek byl původně zamýšlen
jako návod na podzimní výlet. Příběh,
který mne při mém putování potkal, však
v sobě má i příklad odvahy riskovat, obětovat vlastní ambice z lásky k druhému a
z úcty k odkazu předků. Je to zároveň i
malé předvánoční zamyšlení.
Jela jsem vlakem z Liberce až do poslední stanice – do Černous, prošla vesnici
s krásným názvem Ves a hodlala jsem
pokračovat po žluté značce dále. Na konci vesničky mne však upoutala výzva
k návštěvě „Hlaváčova dvora“.
Původně renesanční dům, vystavěný
v roce 1500, byl za první republiky nákladně opraven novým majitelem Ing. Vojtěchem Hlaváčem, tehdy vládním radou. Po
druhé světové válce objekt připadl státu a
postupně chátral téměř do stavu nutné
demolice. Od roku 1993 se restituentka –
vnučka prvého majitele – stará o jeho
znovuvzkříšení. Je zde ekologické hospodářství a tak jsem si šla koupit kousek
domácího sýra. Dala jsem se do povídání
s pánem, který mi prodával sýr, slovo dalo
slovo a byla jsem pozvána, abych si dvůr
prohlédla zblízka. Objekt je tvořen čtyřmi
budovami – stodoly, stáje, obytné části a
uprostřed velký prostor se sýpkou. Renovovaná velká stodola zářila a voněla čerstvě položenými trámy a majitel skromně
řekl, že si vše dělá sám. Nabízel se dotaz,
zde je truhlář nebo tesař. Odpověď mne
šokovala: „Ne, já jsem houslový virtuóz.
Maminka dostala objekt v restituci, tak
jsem ji v tom nemohl nechat“.
Pozval mne i do síně, kde pořádá pravidelné hudební koncerty spolu se svými
bývalými kolegy, kteří za ním do Vsi dojíždějí. Před takovýmto životním rozhodnutím je třeba se sklonit. Pan Vladislav byl
uznávaným houslistou, hru na housle
studoval v Itálii a byl v angažmá v benátském orchestru. Nyní vedle občasných
koncertních akcí na statku hraje v kostelích
v Hejnicích, v Andělce ale mezitím musí
dokončit stavby, podojit kozy, obstarat
krmení, udělat sýry atd. atd. Matka se
synem prodali v Praze byt a pustili se do
toho bez dotací – když byli o dotace žádat,
dočkali se pouze pousmání nad takovým
hazardním projektem. Dokonce jim bylo
nabídnuto finanční odškodnění, pokud
objekt nechají strhnout. Z aktivity majitelky byla vybudována nová spojovací silnička na trojmezí, kde se stýkaly zemské
hranice Čech, Polska a Saska. Vztahy
s polskými sousedy si paní Anna Ondřejíková velmi chválí – zřejmě proto, že jsou
oproštěny od závisti některých místních
spoluobčanů. Umím si představit krásnou
vánoční atmosféru v této polozapomenuté krajině, která je zatím nedotčena přílišným turistickým ruchem.
Jistě se všichni těšíme na vánoční svátky,
na ozdobené stromečky a krabice s dárky
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KOMINICTVÍ KRYTOF

Dagmar a Ivo
Havlí�kovi
Alovice

Obec P�n�ín
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Žijí mezi námi
Krása kraje našeho Pěnčínska, ležícího na úpatí Podkrkonoší a sahajícího do Českého
ráje, musí oslovit vnímavé duše, žijící mezi námi. Mnozí je známe a uznáváme, ale
možná, že ne všichni. Proto si dovolím v několika částech některé z nich představit.

Josef FRANĚK, Alšovice
Narodil se 11. 12. 1921 v domě č. 16, jehož
základy se datují až do počátku sedmnáctého století. Z oken domu je krásný rozhled
na většinu jeho rodných Alšovic s rozlehlými lesy v pozadí.
Po absolvování základního vzdělání mu
bylo vybráno řemeslo – zámečník formař.
Jeho kresby však nebylo možné přehlédnout a tak těsně před začátkem školního
roku složil talentové zkoušky ve Střední
průmyslové škole sklářské u tehdejšího
ředitele Meteláka, kde vystudoval obor
skleněných figurek. Školu dokončil v krizovém roce 1939, kdy vypukla druhá
světová válka.
Pracovat začal v Železném Brodě u firmy
Lubas, ale už v roce 1942 byl jako ročník 21
nasazen na nucené práce do Německa. Po
skončení války musel nastoupit na zkrácenou vojenskou službu, poté se vrátil zpět
k firmě.
Přišel však únorový převrat v roce 1948
a po něm znárodnění všech soukromých
firem. Vznikl podnik Železnobrodské sklo,
kde pan Franěk pracoval pod vedením
„odborníka“ natěrače, když bývalý majitel
firmy a odborník pan Lubas pracoval

v podniku jako závozník. I přes dobré
vztahy, které se svým vedoucím měl, se
pan Franěk rozhodl, že bude pracovat
jako domácký dělník a jednou týdně
odvádět práci.
Ve stejném roce se oženil, jeho vyvolenou byla dívka Květoslava z Těpeř a
v současné době spolu žijí již plných 67
let. Narodily se jim tři dcery a při narození první, Aleny, vytvořil pan Franěk svůj
první betlém. Postupem času pro Železnobrodské sklo vytvořil na osm set kusů
jesliček. Celé betlémy potom vytvořil pro
každou ze svých dcer a každého ze svých
osmi vnuků a vnuček.
Časem se domácká práce v tomto oboru stahovala do podniku, což bylo pro
pana Fraňka těžko přijatelné. Musel pracovat také na políčkách u svého domu a
splnit tehdy povinný odvod pro JZD – 120
jednotek. Dodnes, i přes jeho pokročilý
věk, jej můžete spatřit pod „Roklí“ s hráběmi nebo motykou v jeho upracovaných
rukách. Práci po domácku se mu podařilo obhájit za cenu přidělování méně
náročné a hůře placené práce.
Kouzelné betlémy pana Fraňka můžeme každým rokem v době Vánoc spatřit

v oknech jeho domu. Ale nejen tam. Byly
instalovány na několika výstavách: Muzeum v Jablonci nad Nisou, Společná výstava českých a německých betlémů na Šumavě, Výstavní síň roztoky u Prahy, Výstavní síň v Železném Brodě, Výstavní síň
ve Vlašimi – letos již podruhé.
Několik jeho betlémů je v soukromých
sbírkách – například v Kanadě nebo v Německu. Také pro státní návštěvy v Pěnčíně
vytvořil upomínkové předměty.
Výroba skleněných figurek je jedinečné
tvůrčí řemeslo našeho regionu a přes
útlum před deseti lety se historie vrací.
V našem Pěnčíně je několik „figurkářů“,
kteří přebírají štafetu a věřme, že práce
pana Fraňka bude pokračovat v dalších
generacích.
Jasna Smolková
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