PROSINEC 2015 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Noví občánci  Úspěchy fotografického kroužku, mladých hasičů a lyžařů  Firma
Kitl, s.r.o., se stěhuje na Pěnčín  Vánoční pozvánky  Povídání s Gisbertem Hübelem  Příloha: Jízdní řády

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel
a blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to také to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Naše
domovy naplní vůně jehličí a sladkého
cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří
stejně jako oči dětí, které budou s napětím
očekávat dárky od Ježíška. Blíží se Vánoce.
S očekáváním taktéž vyhlížíme nový rok.
Nastává čas bilancování a také čas přemýšlení o budoucnosti.
I my, jako představitelé obce, musíme
zhodnotit uplynulý rok. Podařilo se nám
zrealizovat mnoho plánovaných akcí i
investic, z nichž některé byly náhlé a
vynucené okolnostmi.
Největší a nejdůležitější investicí byla
rekonstrukce kotelny v mateřské škole.
Zastaralá elektrická kotelna s velkými

Vánoce plné radosti
a pohody,
dobrou náladu,
která hřeje i v mrazu,
štěstí, zdraví
a ten nejkrásnější
nový rok,
který přinese splnění
všech přání,
Vám všem
přeje
kolektiv OÚ.

Adam Štěpán, 5,5 roku

ztrátami byla nahrazena modernější plynovou kotelnou s vyšší účinností. Jaká
bude úspora prostředků za energie, ukáže
následující rok.
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu oken
v obecních budovách došlo k jejich výměně za nová. Jedná se o budovy obecního
úřadu, hasičské zbrojnice Bratříkov a
knihovny a bytového domu Alšovice 13.
Doufáme, že nová okna budou plnit svoji
funkci mnoho let a že jejich instalací
dosáhneme velkých energetických úspor.
Další důležitou investicí, která vynikne
především o dlouhých zimních večerech,
byla výměna části veřejného osvětlení
v Huti. V rámci rekonstrukce stávajícího
vedení nízkého napětí byla původní světla vyměněna za nová, využívající úspornější technologie LED diod. Jednalo se o
dvaačtyřicet lamp. Na část
této investice jsme získali
dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.
Pokračovaly i práce na
Kittelově domě. Prováděl je
na základě výsledku zadávacího řízení nový dodavatel. Letos bylo provedeno
vnější odvodnění objektu a
byla doplněna a zrenovována kamenná ostění ve sklepních prostorech.
Pokračovala údržba hřbitovů. Byly poraženy staré
stromy, které ohrožovaly
bezpečnost návštěvníků i
hrobová místa. Po jejich vykácení byly na hřbitovech v
Bratříkově a Alšovicích vysázeny stromy nové, javory
a platany. Zde bychom rádi
poděkovali našim občanům,
kterým není stav hřbitovů
lhostejný a kteří se podílejí
na jejich úklidu.
I přes tyto úspěchy určitě
nechceme usnout na vavří-

nech, a proto plánujeme další investiční
akce i na příští rok. Velmi důležitou událostí bude přístavba mateřské školy, která
již byla zahájena. Zhotovitel této akce byl
vybrán na základě výsledku výběrového
řízení. Celá akce by měla být spolufinancována z programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky z tohoto dotačního programu již máme
přislíbené. Rekonstrukcí bude i zvýšena
kapacita školky na osmdesát čtyři míst.
Stavba bude dokončena tak, aby v září již
mohla být využívána. Tím dojde k uvolnění prostor v základní škole, do nichž se
bude moci vrátit jedno oddělení školní
družiny.
Rovněž jsou naplánovány celoplošné
opravy místních komunikací, které jsou ve
velmi špatném stavu. Ke spolufinancování těchto oprav chceme využít dotační
prostředky z programu Ministerstva pro
místní rozvoj na opravu místních komunikací. Projektové dokumentace pro tyto
stavební práce byly již zpracovány. Budeme muset strpět určitá dopravní omezení,
ale odměnou za tuto nepříjemnost nám
budou nové povrchy komunikací. Žádáme
také o dotaci na dostavbu Kittelova domu
z evropského fondu Meziregionální spolupráce INTERREG, kde je naším partnerem město Žitava. Pokud by tento projekt
vyšel, můžeme se těšit na spoustu akcí,
které budou v jeho rámci realizovány.
Plánů na příští rok je mnoho. Věříme, že
se nám podaří vše splnit
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám
popřát, abyste v nadcházejícím roce dosáhli všeho, co jste si naplánovali nebo
naplánujete, hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v soukromém i profesním životě. Stejně
tak prožijte klidné a především šťastné
Vánoce v kruhu svých blízkých, na které
v dnešní uspěchané a vyhrocené době
nezbývá přes rok mnoho času. Krásné
Vánoce vám i vašim blízkým.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Ze zastupitelstva z 13. 7., 31. 8., 21. 9. a 26. 10. 2015
 ZO rozhodlo o poskytnutí dotací:
– spolku TJ FC Pěnčín ve výši 50 000 Kč na
činnost
– spolku TJ FC Pěnčín ve výši 50 000 Kč na
údržbu areálu a kabin
– spolku Myslivecké sdružení Březí, o.s.,
ve výši 10 000 Kč na činnost
– spolku Sboru dobrovolných hasičů Bratříkov ve výši 15 000 Kč na činnost dětského družstva
– spolku TJ Sokol Skuhrov – lyžařskému
oddílu ve výši 25 000 Kč na činnost
– spolku TJ Sokol Jistebsko ve výši 50 000
Kč na údržbu
– p. Radku Hujerovi ve výši 4 000 Kč na
pořádání hudebního festivalu
– spolku TJ Sokol Bratříkov ve výši 18 000
Kč na činnost
– spolku TJ Sokol Bratříkov ve výši 50 000
Kč na údržbu v sokolovně
– spolku TJ Sokol Huť ve výši 50 000 Kč
na údržbu a opravu sokolovny
– spolku TJ Sokol Alšovice ve výši 50 000
Kč na údržbu
– spolku TJ Sokol Alšovice ve výši 27 000
Kč na činnost
– spolku Centrum pro zdravotně postižené se sídlem v Liberci ve výši 5 000 Kč na
služby
a schvaluje uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace.
 ZO schvaluje podání žádosti na dotaci
z programu Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje na projekt
„Nákup věcných prostředků požární
ochrany“.
 ZO schvaluje podání žádosti na dotaci
z programu Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje na projekt
„Vybudování centrálního rozvodu vzduchu v HZ Huť“.
 ZO bere na vědomí informaci o realizaci výměny oken v Huti čp. 169.
 ZO bere na vědomí informaci o postupu
při realizaci výměny oken v budově Alšovice čp. 13.
 ZO schvaluje realizaci centrálního rozvodu vzduchu v HZ v Huti za 214 170 Kč
s DPH od firmy TECHDIO-AIR.
 ZO bere na vědomí informaci o řešení
plynového topení v prodejně v Huti a ve
volných bytech čp. 169.
 ZO bere na vědomí informaci o údržbě
komunikací a plánu celoplošných oprav.
 ZO bere na vědomí informaci o změně
prací na Kittelově domě v Krásné.
 ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace „Pěnčín – sportovní areál“
za nabídkovou cenu 182 589 Kč s DPH a
schvaluje uzavření smlouvy s firmou
Inpos-projekt, s.r.o. Liberec.
 ZO bere na vědomí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky firmy
EVOSA spol. s r.o., na veřejnou zakázku
„Výstavba vodovodu Pěnčín - Krásná“,
ppč. 423/16 k.ú. Jistebsko“ za nabídkovou

cenu 810 518 Kč s DPH, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto firmou a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
 ZO bere na vědomí záměr prodeje
podílu obce Pěnčín na ppč. 1352/82, k.ú.
Bratříkov.
 ZO souhlasí s uvedením sídla pro znovuzakládající SDH Alšovice čp. 13.
 ZO bere na vědomí informaci o administrativní chybě v číslování pozemku
v usnesení č. 153/2015 ze dne 13.7.2015 a
souhlasí s opravou na ppč. 1352/2.
 ZO schvaluje jednorázové doplacení
úvěru sjednaného smlouvou o úvěru č.
0351735439 u České spořitelny a.s., včetně
úroku ke dni doplacení.
 ZO bere na vědomí informaci o možnosti zhodnocení volných finančních prostředků obce na vhodný peněžní produkt
a ukládá starostce zajistit a předložit
nabídky peněžních ústavů.
 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace spolku
Sboru dobrovolných hasičů Jistebsko ve
výši 4 500 Kč na projekt „Dětská hasičská
soutěž Floriánek“ a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 28/2
o výměře 58 m2, k.ú. Huť, a ppč. 27/1
o výměře 1091 m2, k. ú. Huť.
 ZO schvaluje záměr prodeje části ppč.
859, k.ú. Huť, dle přiloženého návrhu
geometrického oddělení.
 ZO bere na vědomí žádost p. Kyselého
o odkoupení ppč. 276/2 a 266/2, k.ú.
Jistebsko.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 749/2,
k.ú. Huť, o výměře 4 358 m2.
 ZO bere na vědomí informaci místostarosty Mgr. Ivana Matějčka o projektu
„Likvidace skládky nebezpečného odpadu
v lokalitě Pěnčín na st.p.č. 375, k.ú. Huť.“
 ZO souhlasí s předloženým návrhem
postupu při likvidaci ekologické zátěže a
schvaluje uvolnění finanční částky z rozpočtu obce ve výši 102 850 Kč s DPH na
provedení průzkumných prací a technického návrhu sanace nelegálních skladů a
10 000 Kč na odborné posouzení rizik.
 ZO schvaluje navýšení objemu prací na
Kittelově domě v roce 2015 o část dešťové
kanalizace se šachtou a vsaky ve výši
150 571 Kč a část restaurátorských prací
v objemu 170 435 Kč s DPH. Tyto práce
přímo souvisí s již prováděnými pracemi
a jejich realizace je vhodná a účelná.
 ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. mezi obcí
Pěnčín a dodavatelem DKK Stav s.r.o. a
pověřuje starostku k jeho podepsání.
 ZO schvaluje podání žádosti o zařazení
akce obnovy nemovité kulturní památky
Kittelův dům Krásná do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2016
na práce „Stavební úpravy před dokončením, vodovodní přípojka se šachtou,

pojistná drenáž, dešťová kanalizace a
restaurátorské práce“ ve výši 1 829 890 Kč
s DPH dle přiložených rozpočtů.
 ZO projednalo žádost Mateřské školy
Pěnčín o udělení výjimky z nejvyššího a
z nejnižšího počtu dětí a tuto výjimku
schvaluje podle § 23 odst. 5 a 4, zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném vzdělávání
(školský zákon) na školní rok 2015/2016.
Třída Berušky - 26 dětí, třída Mravenečci
– 27 dětí, třída Pavoučci – 16 dětí (odloučené pracoviště Pěnčín 22).
 ZO bere na vědomí informaci Mgr.
Jaroslava Zemana z NPÚ v Liberci o návrhu na prohlášení domu čp. 169 v Huti za
kulturní památku. Tento návrh NPÚ
Liberec zaslal na MK ČR s doporučením
k zápisu.
 ZO vzhledem k této situaci bere na vědomí pozastavení realizace výměny oken
za plastová na objektu čp. 169 v Huti.
 ZO schvaluje investiční záměr na výměnu oken v budovách Alšovice čp. 13, hasičská zbrojnice Bratříkov a Obecní úřad
Pěnčín čp. 57.
 ZO schvaluje investiční záměr na realizaci plynového topení pro obchod a volný
byt č. 1 v budově Huť čp. 169.
 ZO schvaluje podání žádosti na projekt
Pěnčín – výměna veřejného osvětlení
v Huti II. etapa z „Programu obnovy venkova“ ve výši 72 394 Kč s vlastním podílem
obce ve výši 72 395 Kč.
 ZO bere na vědomí rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky firmy
LG DINEX spol. s r.o., na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna výplní otvorů v budovách Alšovice 13, Pěnčín 57 a
hasičské zbrojnice Bratříkov“ za nabídkovou cenu 446 843 Kč s DPH, schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci o žádosti
na dotaci z „Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ na obnovu Kittelova domu.
 ZO souhlasí s ukončením Smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí nízkého napětí s obchodní firmou
ČEZ Prodej, s.r.o., k 31.12.2015.
 ZO schvaluje uzavření „Příkazní smlouvy ev. č. – 201514078“ na provedení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu
„Elektronické aukce na dodavatele
elektrické energie“ a pověřuje starostku
k podepsání této smlouvy.
 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a pozemků
nové hasičské zbrojnice v Huti mezi obcí
Pěnčín a Sborem dobrovolných hasičů
Huť“ a požaduje doplnění čl. VI. odst. 5
Dokončení na str. 3
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Ze zastupitelstva z 13. 7., 31. 8., 21. 9. a 26. 10. 2015
Dokončení ze str. 2
výpovědní lhůta 1 rok a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
 ZO souhlasí se změnou sídla SDH Huť
na adresu Pěnčín, Huť č.p. 200 (nová
hasičská zbrojnice).
 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o zajištění zimní údržby místních
komunikací a prostranství v obci Pěnčín
mezi KZS, s.r.o., Jistebsko 23, a obcí Pěnčín
a pověřuje starostku k podpisu tohoto
dodatku.
 ZO souhlasí s pronájmem ppč. 59/1 a
59/4, k.ú. Huť, ve vlastnictví státu, schvaluje uzavření smlouvy se Státním pozemkovým úřadem a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
 ZO schvaluje účast v projektu „Slow
tourismus v Euroregionu Nisa - spojení
kultury s přírodou“. Dále rozhodlo o vyčlenění částky na vlastní podíl spolufinancování ve výši 10 % (98 799 €) a o vyčlenění částky na předfinancování projektu ve
výši 100 % celkových výdajů projektu (987
990 €).
 ZO schvaluje smlouvu o spolupráci při
projektu „Slow tourismus v Euroregionu
Nisa - spojení kultury s přírodou“ mezi
lead partnerem (Obec Pěnčín) a projektovým partnerem (Stadtverwaltung Zittau)
a pověřuje starostku jejím podpisem.
 ZO souhlasí s podáním žádosti MŠMT
o dotaci na projekt „Rozvoj kapacity MŠ
Pěnčín“ z programu 133 310 „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými
celky“ a závazným spolufinancováním
projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu z rozpočtu obce.
 ZO bere na vědomí doporučení hodnotící komise k výběru nejvhodnější nabídky
firmy EVOSA, s.r.o., na veřejnou zakázku
„Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín“ za nabídkovou cenu 3 104 394 Kč s DPH.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, f. EVOSA, s.r.o., po
uplynutí lhůt pro námitky a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy o dílo.
 ZO schvaluje pro MŠ Pěnčín převod
200 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu na nákup myčky do školní
jídelny.
 ZO bere na vědomí informaci o nelegálním
skladu odpadů Pěnčín a návrhu sanace.
 ZO bere na vědomí informaci pana Josefa Pulíčka o vyhlášené výzvě MŽP na
kompostování bioodpadu ve vacích, na
základě které podávají žádost o dotaci
z Operačního programu Životního prostředí a nabízí obci Pěnčín a dalším okolním obcím spolupráci při zajišťování likvidace bioodpadu.
 ZO souhlasí s dodáváním 150 t biologicky rozložitelného komunálního odpadu
ročně panu Josefu Pulíčkovi. Odpad bude

dodáván minimálně po celou dobu
udržitelnosti projektu.
 ZO schvaluje prodej ppč. 749/2, k.ú.
Huť, o výměře 4 358 m2 za cenu 915 180
Kč firmě Kitl s.r.o.
 O schvaluje prodej ppč. 27/1, k.ú. Huť,
o výměře 1 091 m2 a ppč. 28/2, k.ú. Huť,
o výměře 58 m2 za celkovou cenu 5 000 Kč
Ing. Martinu Fantyšovi.
 ZO souhlasí s umístěním vsakovací
jímky na ppč. 407/1 od stavby nového
septiku pro faru v Krásné a schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení pozemkové

služebnosti na ppč. 407/1 k.ú. Jistebsko a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO bere na vědomí protokol z aukce na
„Dodávku elektřiny pro obec Pěnčín a
příspěvkové organizace a společnosti, ve
kterých má obec Pěnčín majetkový podíl“.
Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Amper Market, a.s.
 ZO schvaluje uzavření smluv s vybraným uchazečem Amper Market, a.s., a
pověřuje starostku podpisem smluv.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Rady pro vlastníky lesů: jak na kůrovce
Vážení vlastníci či spoluvlastníci lesa
v působnosti ORP Železný Brod. Letošní
dlouhotrvající sucho mělo za následek, že
smrkové porosty byly ve větší míře napadány kůrovci. Nejprve vám chci poděkovat za poměrně dobrou spolupráci a
rychlou reakci při asanaci kůrovcové hmoty, kdy se daří, dle mého názoru, docela
dobře tento problém eliminovat. Vždy je
co zlepšovat, a proto vás chci informovat
o možnostech, jak napadení kůrovcem
předcházet. Obrana proti kůrovci není
jednoduchá, ale je možná.
 Lapáky
Pokácet zelený strom, přikrýt kmen větvemi. Asi po týdnu, maximálně do dvou
týdnů učinit kontrolu žíru odloupnutím
plošky kůry 10x10cm. Bude-li požerek
kolem 3 cm, nebo bílý brouk, oloupat a
spálit. Nebude-li možno kvůli počasí spálení této kůry možné, oloupanou kůru
otočit vnitřní stranou na slunce. Toto je po
staletí nejefektivnější a léty prověřená
metoda likvidace kůrovce. Má to samozřejmě i nevýhody, protože tomu musíte
věnovat čas a práci. V případě, že toto
dřevo nebude zpracováno včas a kůrovec
ze stromu vylétne, s velkou pravděpodobností vznikne okolo lapáku kůrovcové
ohnisko. Budete-li však postupovat dle
tohoto scénáře, podaří se vám „pochytat“
z velké části létajícího brouka a zamezit
vzniku kůrovcových stromů.
 Lapače
Plastové, většinou černé skříňky zavěšené
na dřevěném kůlu. Princip lapačů je založen na feromonech, tj. pohlavních hormonech, kdy se zavěsí sáček do lapače a
svojí vůní láká brouky. Brouk vlétne do
lapače a padá dolů, kde je umístěn jakýsi
šuplík, který se vybírá (pochytaného brouka nasypat do sáčku a následně nejlépe
spálit, či chemicky zlikvidovat). Doba
účinnosti feromonu je udána výrobcem a
účinnost je zpravidla 6 až 8 týdnů. Četnost
kontroly lapače závisí na klimatických
podmínkách a výskytu kůrovců v dané
lokalitě. Doporučuji nejpozději do 14 dní
tuto kontrolu provést, chyceného brouka

sesypat do sáčku a znovu zavěsit šuplík.
Lapače vždy instalujte do odlesněných
částí lesa, nejlépe na holiny či do mladých
kultur. V případě, že byste pro instalaci
lapačů zvolili vzrostlý les, ne všichni brouci se chytí do lapače a někteří se „usadí“
v okolních stromech. Opět vzniká možnost
vzniku kůrovcového dřeva.
 Kůrovcové stromy
Budete-li mít již ve svém lese kůrovcové
stromy, je možnost co nejrychleji tyto
stromy vytěžit a k tomu přibrat pár okolních. Kůrovec se většinou nachází v nejbližším okolí. Dřevo co nejrychleji přiblížit
na odvozní místo na okraj lesa a rychle
odvést či zasanovat.
 Chemická asanace
Pokácené stromy otrávit či postříkat chemikálií. Tato metoda je finančně nákladná
a může ji provádět pouze osoba či firma,
která má na tuto činnost oprávnění.
Pokusil jsem se vám nastínit možnosti
obrany proti kůrovcům, a to snad formou
pro běžného člověka neznalého právních
předpisů či hospodaření v lese. Samozřejmě, že v případě, kdy vlastník lesa nebude
reagovat na výzvy OLH a státní správy
lesa (SSL), muže být i pokutován. Věřím
však, že k tomuto kroku bude docházet
minimálně a že spolupráce při řešení případného problému bude i nadále nadstandardní.
Motivací pro vás může být i cena dřeva.
Dobrý vlastník, který se řádně stará o svůj
les, má úplně jiné zhodnocení dřevní
hmoty, kdy vytěžené nekůrovcové dřevo
prodá na prkna a trámy za jinou cenu, než
za kůrovcem napadené dřevo. Na 1 m3
může být rozdíl i přes 1 000 Kč, a to už je
dobrá motivace, nemyslíte?
V případě jakýchkoliv dotazů oslovte
vaše OLH o radu či pomoc anebo můžete
kontaktovat i MěÚ Železný Brod, odbor
životního prostředí, Jaroslav Petruška, tel.:
483 333 986.
Jaroslav Petruška DiS
odbor životního prostředí,
MěÚ Železný Brod
(Kráceno)
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Vítání občánků ze dne 16. října 2015

Vítání občánků ze dne 6. listopadu 2015

Podzimní Vítání občánků proběhlo nadvakrát, abychom mohli zajistit zdárný průběh celé akce
vzhledem k vysokému počtu vítaných. V říjnu jsme do naší obce přivítali deset nových dětiček – zleva
sedící Matouš a Jonáš Hudcovi – Dolní Černá Studnice, Adéla Vlasáková – Alšovice, Zuzana Hübnerová – Bratříkov a zleva stojící Štěpánka Kučerová – Alšovice, Petr Tomíšek – Dolní Černá
Studnice, Adéla Niederlová – Jistebsko, Filip Mareš – Dolní Černá Studnice, Denisa Hušková –
Alšovice a Mikuláš Drbohlav – Jistebsko.

V listopadovém termínu jsme přivítali následující miminka – zleva sedící Viktorie Šikolová – Bratříkov, Jaroslav Pokora – Jistebsko, Matyáš Nikodým – Jistebsko, Bára Daničková – Huť, Pavlína
Burešová – Dolní Černá Studnice, Matyáš Kubeš – Jistebsko a zleva stojící Sofie Císlerová – Alšovice a Antonín Bureš – Dolní Černá Studnice. Ani tentokrát nechyběly děti z MŠ Pěnčín s paní
ředitelkou Hanou Hornovou, které nám zpříjemnily obě páteční odpoledne svými básničkami a
písničkami.
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ZŠ Pěnčín

Náš fotografický kroužek opět úspěšný Čerti z mateřské školy

Míra Horna, 5,5 roku

Základní škola Pěnčín a její fotografický
kroužek zažil další úspěšný rok. Na jaře
jsme posílali své fotografie do celostátní
soutěže Photobase 2015 a Radek Votoček
s Petrem Šourkem obsadili 1. a 3. místo a
hlavní cenu Absolutní vítěz za nejvíce
oceněných fotografií. Předání cen a výstava proběhla na Novoměstské radnici
v Praze.
V celostátní soutěži Mladí fotografují
památky 2015, kterou organizuje Rada
Evropy, jsme získali první místo za fotografii „Magický prostor Kalvárie“. Předání cen proběhlo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti poslanců a ministrů
a Radek Votoček bude na celoevropském
setkání národních vítězů zastupovat Českou republiku ve Strasbourgu. V červnu
proběhla fotosoutěž na téma S tebou mě
baví svět, kterou pořádala Městská
knihovna v Jablonci n. N. Kateřina Šťastná
získala 2. místo, Kateřina Pilařová 3. místo.
Z celostátní fotosoutěže Noc divadel jsme
také získali ocenění. Ve fotosoutěži Brody
v Brodě jsme letos vybojovali pro Železný
Brod pěkné 3. místo.
V největší fotografické soutěži Fotograf
roku 2015 komise profesionálních fotografů ocenila fotografii „Tanec mezi ornamenty“ maximálním možným počtem bodů.
Radek v této soutěži získal za deset oceněných fotografii celkem 165 bodů a vybojoval pro Základní školu Pěnčín 4. místo
v celkovém pořadí v republice, a to soutěží

i střední fotografické školy.
Za zmínku ještě stojí 1. místo v soutěži
„Šťastné stáří očima dětí“, zde jsme získali pro školu peněžitou odměnu 5 000 Kč.
Rádi bychom popřáli pěnčínské škole a
jejímu fotokroužku hodně úspěchů v dalších soutěžích a aby jim zůstalo nadšení i
v novém roce 2016.
Zbyněk Votoček,
Miluška Halamová
„Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje
zkrotit a zastavit čas a ukázat neuchopitelné:
pohyb, lásku, smutek, bolest, krásu…
Probouzí k životu naše vzpomínky na to, co
máme rádi.“
Moji milí fotografové, mám z vás obrovskou
radost, přeji vám, aby vaše fotografie byly plné
emocí a radosti a těším se na vaše další
úspěchy.
MH, vedoucí kroužku

Prosíme všechny lyžníky, kteří
mají doma staré, nepotřebné, přebytečné, ale funkční dětské lyže
či boty, aby je věnovali alšovickému vleku, kde takto získané lyžařské vybavení bezúplatně půjčujeme dětem. Předem děkujeme
za vstřícnost a podporu.
Váš Vlek Dráček,
tel.: 602 609 981

Jakub Drahorád, 4 roky

Elena Dubská
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Rozsvícení vánočního stromu na Pěnčíně

Letos již popáté jsme v předadventním čase rozsvítili náš vánoční strom na Pěnčíně. V sobotu 28. listopadu jsme
se sešli, abychom se v této uspěchané době alespoň na chvíli zastavili a zazpívali si společně koledu Vánoce, vánoce
přicházejí. Naši vánoční atmosféru nám pomohly, jako již tradičně, navodit písničky a koledy dětí ze školky i
krásné melodie flétniček dětí ze školy. Dokonce i počasí nám přálo se svou zimní atmosférou. Všem účinkujícím
moc děkujeme za jejich vystoupení. Všechny přítomné děti si domů odnesly i něco na zub. Občerstvení bylo
zajištěno SDH Bratříkov, kterému tímto také děkujeme.

Rekonstrukce podlahy
v bratříkovské sokolovně

Parketová podlaha v sále bratříkovské sokolovny byla původní a v havarijním stavu. Aby bylo nadále možné bezpečně
provozovat sportovní aktivity a podporovat kulturní život
v obci, bylo potřeba provést její kompletní opravu. Částka
potřebná na rekonstrukci byla vyčíslena na 403 692 Kč. Takto
náročná akce se mohla uskutečnit jen díky dotacím jak z Libereckého kraje (dotace ve výši 70 000 Kč), z obce Pěnčín (dotace
ve výši 50 000 Kč), tak z Jizerské župy (bezúročná půjčka ve
výši 150 000), zbylá částka byla financována z vlastních zdrojů
TJ Sokol Bratříkov.
V červnu proběhla demontáž původní podlahy. V červnu a
červenci proběhly práce na podkladu podlahy, samotná pokládka podlahy a povrchové úpravy. Nová podlaha je vyrobena
z dubové mozaiky – tzv. kantovky. V listopadu proběhl kompletní úklid sokolovny svépomocí. V souvislosti s opravou
podlahy je možné nyní rozšíření sportovních aktivit, a proto v
listopadu a prosinci probíhal nábor dětí do oddílu stolního tenisu, který bude zaregistrován do České obce sokolské a do
České asociace stolního tenisu. V případě zájmu nás kontaktujte
emailem na sokol.bratrikov@email.cz nebo na tel. 731 602 037.
Projekt byl finančně
podpořen z rozpočtu
Libereckého kraje.

Činnost dobrovolných
hasičů Pěnčín za rok 2015
Rok 2015 byl pro nás ve znamení oslav osmdesáti let od založení sboru. Máme čtyřiapadesát členů, z toho třináct žen. Naše
činnost je zaměřena na společenskou činnost a požární sport.
Tradicí je pálení čarodějnic, postavení vatry, zajištění občerstvení a na závěr pěkný ohňostroj a pro děti lampionový průvod.
Byla velmi dobrá účast občanů. Pravidelně pořádáme oslavu
dětského dne. Za spolupráce s mateřskou školkou jsou pro děti
připraveny hry, soutěže a občerstvení zdarma. Přítomno bylo
třicet dětí. V těchto tradicích chceme i nadále pokračovat.
V červnu jsme pořádali okrskové kolo v požárním sportu, zúčastnilo se deset požárních družstev. Naše družstvo se umístilo
na pátém místě. Krásným zážitkem byla ukázka přípravky dětí
z Bratříkova, které předvedly záchranné práce při povodni. Dále
ukázali hasiči Maršovic vyproštění člověka z havarovaného auta
doplněné podrobným výkladem postupu při vyprošťování. Děti
se povozily v hasičském autě Tatra 805. Odpoledne hrála živá
hudba a bylo zajištěno občerstvení. Družstvo se zúčastnilo několika soutěží v požárním sportu, výsledky se neustále zlepšovaly
a nejlepší čas byl 15,85 s. Nezapomínáme ani na životní jubilea
našich členů.
To je krátký výtah z činnosti našeho sboru za rok 2015. Tímto
chci poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti SDH Pěnčín
v roce 2015. Těšíme se na další spolupráci a do nového roku
přejeme vše nejlepší.
SDH Pěnčín
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Na Pěnčíně bude sídlit firma Kitl s.r.o.
Na jaře jsme byli osloveni zástupci firmy
Kitl s.r.o., kteří měli velký zájem převést
svoji výrobu a sídlo společnosti do Pěnčína. Firma vyrábějící sirupy, medoviny,
medicinální vína a další výrobky z přírodních produktů je úzce spjata s postavou
Dr. Kittela a tím i s Pěnčínskem. Snahou
bylo vyhledat vhodné lokality pro její
výrobu a sídlo. Nejdříve jsme nabízeli
k využití brownfieldy (nevyužívaná území) především po sklářské výrobě. Bohužel ty nevyhovují potřebám potravinářského průmyslu, protože je zde nebezpečí
starých ekologických zátěží v podobě
přítomnosti olova a dalších těžkých kovů.
Společnosti byl nabízen i areál Hübnerák,
ani tento pokus však nevyšel. Nakonec
jsme žádný vhodný objekt sloužící již
k výrobě nenašli. Územní plán počítá s
výstavbou rodinných domů, ale moc nepočítá s rozvojem výroby a služeb. Jediným vhodným pozemkem připadajícím
v úvahu byl bývalý sad naproti základní
škole, který je územním plánem navržen
pro komerční zařízení malá a střední.
Firma Kitl s.r.o. požádala obec o koupi
tohoto pozemku. Žádost byla projednána
zastupitelstvem obce a byl schválen návrh
prodeje tohoto pozemku. Návrh prodeje
pozemku byl řádně vyvěšen na úřední
desce obce a po dobu patnácti dnů mohli
občané podávat námitky a připomínky
k tomuto prodeji a jiní zájemci mohli podat
žádost o koupi tohoto pozemku. Jelikož
nebyla podána žádná připomínka ani
námitka a žádný jiný zájemce o koupi tohoto pozemku se nepřihlásil, bylo soudnímu znalci zadáno vypracování znaleckého
posudku k ocenění pozemku. Ze znaleckého posudku vyplývá, že účetní cena
pozemku (tzv. tabulková) je 275 820 Kč a
cena obvyklá (tržní) byla stanovena na
915 180 Kč. Jako protinávrh byla navržena
cena prodeje tohoto pozemku na 350 Kč/
m2. Za tuto cenu se běžně prodávají pozemky určené k zastavění rodinnými
domy. Zastupitelstvo obce protinávrh
neschválilo a odsouhlasilo cenu dle znaleckého posudku tedy 915 180 Kč.
V zastupitelstvu obce převládl názor, že
je nutné podporovat rozvoj podnikání.
Není možné hledět pouze na finance, které obdržíme za prodej pozemku. Hlavním
přínosem a důvodem, proč zastupitelstvo
prodej v této ceně schválilo, je ten, že společnost přinese do naší obce svoji celou
výrobu včetně administrativy. Pro obec je
také důležité, že sem firma umístí své
sídlo, což znamená peníze do rozpočtu
obce, které firma zaplatí na daních. Již nyní
firma Kitl finančně podporuje společenský
život v obci, od roku 2010 provozuje Kittelovo muzeum v Krásné a od roku 2008
uspořádala dvě sbírky „Zachraňme Kittelovsko“. Podpora aktivit v obci a spolků

se ještě zvýší, pokud bude společnost
sídlit u nás. Pro naše občany vzniknou i
nová pracovní místa. Společnost k nám
může přilákat i nové turisty a zajímavé
obchodní partnery.
V dnešní době není jednoduché přivést
do malé obce jakéhokoliv investora. Některé obce, aby přilákaly investory, jsou
ochotny i darovat nemovitosti a dávat finanční pobídky. Určitě jsme rádi, že v obci
bude sídlit známá a seriózní firma, která
své výrobky prodává nejen po celé republice, ale například je exportuje až do daleké Austrálie. O tom, že se jedná o prestižní výrobky známé ve světě, svědčí mnoho
ocenění z Česka i zahraničí. Za rok 2015
jmenujme alespoň 1. místo na MazerCup
International Colorado, USA, nebo ocenění

Zlatý klas na Zemi živitelce či výrobek
Libereckého kraje.
Vytane mi na mysli otázka: Je lepší mít
v obci a za partnera takto seriózní firmu,
která bude prezentovat Pěnčín nejen u nás,
ale i v zahraničí, nebo nechat ležet pozemek ladem a čekat na spekulanta či podnikatele, který by za pozemek dal o polovinu více a my nevěděli, co zde jednou
bude stát? Odpovědět si musí každý sám,
ale já mám jasno. Jsem rád, že zde přibude
další spolehlivá firma blízce spjatá s Pěnčínskem, která má velký potenciál mimo
jiné i pro turistický ruch. Svým rozvojem
nabídne nové pracovní příležitosti pro
naše občany a naváže užší spolupráci
s místními podnikateli.
Ivan Matějček

Nelze mlčet
Dodnes jsou na diskusním fóru obecního webu (já opravdu upřímně doufám, že
ještě dlouho budou) a v archivu obecního
zpravodaje články, kde autoři píší, jak jsou
pobouřeni mými příspěvky v obecní tiskovině. Tyto názory, které rozhodně nebyly nezávislé, však nemluví už o tom, že
dodnes moje argumenty a kritiku nikdo
věrohodně nevyvrátil. Přišly ovšem velmi
vhod, aby byly použity jako další klacek
na Kunderu, Špiku a Hübela ve zpravodaji z prosince 2014, v článcích plných dojemného loučení. To vše ovšem nebylo
důvodem, proč jsem přestal názory opozice do zpravodaje psát. Řekl jsem si, že je
vhodné nechat pracovat čas. Vznik redakční rady, která měla jen jediný úkol, a to
„demokraticky“ nepustit do tisku články,
které si dovolí tvrdit něco jiného, než co
někteří „ctihodní“ zastupitelé předkládají veřejnosti, mě v tomto rozhodnutí jen
utvrdil. Ovšem to, co se odehrálo na 9. zasedání zastupitelstva obce Pěnčín dne
26. 10. 2015, je tak alarmující, že jsem se
rozhodl porušit své mlčení.
Nejprve citát: „Někdo vidí soukromé
podnikání jako škodnou, kterou je potřeba
odstřelit, někdo jako dojnou krávu, která
se má podojit, ale jen málo je těch, kdo
v něm vidí statného koně, táhnoucího
povoz.“ Sir Winston Churchill.
Před časem firma Kitl projevila zájem
postavit v obci Pěnčín svůj provoz. Tato
firma již několik let vyrábí přírodní sirupy.
Tato výroba má určitou spojitost s doktorem Kittelem, který nejen proslavil Krásnou (Šumburg), ale vybudoval za svůj
život areál, kterému se dnes říká Kittelovsko. Tento areál začíná nejen vstávat
z totálních trosek, zanechaných režimem
z let 1948 až 1989, ale začíná mít opět věhlas, a to nejen v Česku. Tato firma se
podílí i finančně, ze svých peněz, na

pomalé a náročné obnově tohoto pozoruhodného poutního místa. Logicky tedy má
tato firma zájem, aby jak sídlo, tak provozovna byla v katastru obce. Pro svoji investici tedy hledala v obci místo, kde by
realizovala výstavbu. Obcí jí byl nabídnut
pozemek, který dle soudního znalce má
hodnotu 276 tisíc Kč. Dodatkem znalce
byla ohodnocena i cena obvyklá, tedy
tržní, která byla určena na cca 982 tis. Kč.
Tedy 3,5 násobek ceny skutečné, dle platných právních podkladů České republiky.
Při projednávání tohoto bodu, kdy ještě
jednou proběhlo seznámení zastupitelstva
s kompletním posudkem znalce, se objevily hlasy dvou zastupitelů, že i zvýšená
cena je malá až směšná a měla by být
zvednuta na bezmála šestinásobek! Páni
zastupitelé Šourku a Růžičko, proč? To
není jednání zastupitele, který chce, aby
do obce přišla investující firma s vizí. Do
obce, kde vlivem krachu sklářské výroby
je mnoho lidí, a především žen, bez práce,
kterou by právě v této firmě mohli nalézt.
Tato firma nákupem tohoto pozemku je
teprve na začátku velké investice, kterou
bude muset řešit i úvěrem, aby zadala
výstavbu některé jiné firmě, která zaměstná další lidi při stavbě tohoto provozu. To
je vám asi úplně jedno. Patříte k zastupitelům, kteří striktně vyžadují, aby nabídky
dodavatelů se při zakázkách obce posuzovaly jen a pouze podle nejnižší nabídnuté
ceny. A neberete zřetel na to, že obec na to
již několikráte doplatila nekvalitním dílem, které bere obci další finance, na nápravu těchto špatných rozhodnutí. Ukázkovým příkladem je dostavba HZ v Huti.
V letech 2002 - 2006, když se tato investice připravovala, a vy jste byli členy zastupitelstva, ani jeden z vás neměl proti tomuto záměru námitky. A celé tehdejší
Pokračování na str. 10
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Nelze mlčet
Pokračování ze str. 9
volební období byla, z vaší strany, tato
připravovaná investice bez jakýchkoliv
připomínek. Až po zahájení stavby a změně složení zastupitelstva se plně ukázala
vaše skrývaná závist a nenávist k investici do této budovy v Huti. Vaše zaujaté
počínání a rozhodování při dostavbě této
budovy bude stát obec ještě hodně peněz.
Osobně jsem vás na jednáních zastupitelstev, kde jste nekompromisně rozhodovali, o špatném až šlendriánském postupu
dostavby informoval, upozorňoval a dokazoval rizika, která se beze zbytku na této
budově vyplnila. Vědomě jste na tato
fakta nebrali ohled. A právě vy požadujete na někom skoro šestkrát vyšší cenu, než
je účetní??? To také tak jednáte se svými
zákazníky? Takto se nechová zodpovědný
zastupitel, ale normální vekslák a vydřiduch! Proč jste takto vehementně neprotestovali, ale naopak velmi aktivně podporovali rozhodnutí, při kterých obecní
rozpočet přicházel o finance v řádech
miliónů??? Kdy střet zájmů si podával
ruku s klientelismem. A k tomu jste byli
oba členy FV, měli jste všechny podklady
a informace! Nehledě k faktu, že v minulém volebním období měl FV neomezenou
moc a skrytě vše řídil.
Občané, účastněte se jednání zastupitelstev, na vlastní oči uvidíte, komu jste dali
hlas a kdo a jak rozhoduje o tom, kam naše
obec směřuje! Co v praxi znamená větička
„s péčí dobrého hospodáře“, kterou především pan Šourek rád ve svých příspěvcích na jednání zastupitelstva používá.
Jaké argumenty předkládá, jak jedná v případech, na kterých má osobní zájem.
KSČM měla ve volebním programu,
nebojím se napsat, velkohubé prohlášení,
že její kandidáti do zastupitelstva obce
budou usilovat o zajištění skládky nebezpečného odpadu v naší obci. Tento problém byl do letošního roku neřešitelný a
všechny dřívější pokusy řešení neuspěly.
Když se letos objeví možnost řešení, je
skoro úsměvné, jak opravdu „nadšeně“
podporuje zastupitel zvolený za tuto stranu výhodnou a reálnou možnost, jak odstranit tuto nebezpečnou skládku. Ano,
obec to bude stát nějaké finance, ale bez
finanční spoluúčasti obce se to vyřešit
nedá. Nechápu, jakou měl tedy pan zastupitel představu o řešení tohoto problému?
Tuto možnost s rozumnou finanční spoluúčastí obce vyjednal skoro zázrakem během léta místostarosta Matějček.
Občané, přijďte se podívat, protože když
vám pak někdo vypráví o tom, jak probíhají jednání našich zastupitelů, mnozí
nevěříte.
Luboš Kundera

Směr a trendy lyžařů
„Skol“ - to je lyžařský pozdrav od vzniku lyžníků. I náš oddíl jej užívá. Vyzývá
k potřebě zdokonalovat se v technice ovládání lyží a dokázat překonávat (skolit)
nástrahy sněhových plání i sešupů ze
strání. A naši lyžníci vycházejí z Tyršova:
„Být dobrým v oboru, pakliže lze-li být
nejlepším, toť povždy naším cílem musí
být.“
K tomuto cíli se dostávají celoročním
systematickým tréninkovým procesem.
V něm procházejí pestrou tělovýchovnou
a sportovní činností, kde není místo na
jednotvárnost.
Pravidelné návštěvy plaveckého bazénu
v rámci regenerace organismu zdokonalují plavecké umění a pohyb ve vodním
živlu. Potěšit se kouzlem našeho kraje
dávají možnosti turistiky a tradiční účast
na pochodu „Krajem českých sklářů“
v Alšovicích. K jaru patří cyklistika. Tou
pravidelně zahajujeme nový roční tréninkový cyklus a naučí se jezdit i ti nejmenší.
Využívají nové stezky Greenway Jizera na
kolečkových bruslích i na koloběžkách.
Nejsou jim cizí ani „necky“. Na kánoích,
ti menší na raftu splouvají v předprázdninovém čase naši kouzelnou Jizeru. Deštík,
který vyplavuje stany při soustředění na
maloskalském ostrově, nekazí dobrou
náladu našich lyžařských adeptů. Nové
síly do pokračujícího pobytu dodá skvělé
drůbeží rizoto kuchtiček Moniky a Libuše.
První prázdninový týden prožijí na kolech
a pobytem ve stanech v kempu Pecka.
Bedřichov se letos se svojí chalupou
Stará brusírna stává novou oázou na konci prázdnin. Cyklistika Jizerskými horami,
kolečkové brusle v okolí Nové louky a
výlety do Jizerek končí prázdninovou
přípravu.
Podzimní přespolní běhy a mezi nimi i
seriál O pohár Svazu lyžařů Libereckého
kraje přináší několik medailových umístění. Jen tak pro příklad: Kuba Novotný, Kája
Hübnerová, Nikola Nikodýmová, Jakub
Dusil, Tomáš Preissler, Zuzana Nagyová,
Filip Hloušek, Vadym Rishko, Amálka
Vavřačová, Johanka Michalenková, Adéla
Fichtnerová, Anežka Vavřačová, Honza
Zurynek.
V současné době začíná příprava na
sněhu a připravuje se nominace na Zimní
olympijské hry dětí a mládeže, které letos
hostí Ústecký kraj. Letos o tuto poctu má
možnost usilovat z našeho oddílu dvanáct
děvčat a čtyři chlapci. Nominovat se mohou z Libereckého kraje pouze dva nejlepší chlapci a dvě děvčata z každé kategorie.
Že by se někomu z nich podařilo napodobit naše úspěšné reprezentantky z předešlých dvou ZODM Petru Suchou a Karolínu Dusilovou?
V nové sezoně náš oddíl bude reprezentovat na mistrovství ČR a v Českém poháru

Mladí hasiči SDH Bratříkov

Kam a kdy
za kulturou
a sportem
PROSINEC

pět děvčat a jeden chlapec. V celostátním
závodu Hledáme nové talenty dalších pět
děvčat a čtyři chlapci.
Nový ředitel úseku běžeckých disciplín
Svazu lyžařů ČR Aleš Máslo uvedl v život
svou vizi lyžařské akademie. Vyhodnotil
účinkování sportovců jednotlivých klubů
v MČR za poslední čtyři sezony v kategorii staršího žactva, ve kterých náš oddíl
měl vždy zastoupení a mnohdy velmi
úspěšné. Na základě tohoto vyhodnocení
byl našemu lyžařskému oddílu přidělen
statut Sportovního střediska SLČR.
Nyní se v lyžařském oddíle připravuje
pod vedením hlavního trenéra Vladimíra
Huška pěti dalších trenérů s potřebnou
licencí čtyřicet šest mladých sportovců ze
Skuhrova a Huntířova, ze všech částí obce
Pěnčín i z Jablonce n. N. V současné době
se i jedna z nedávno bývalých závodnic
našeho oddílu Iveta Hásenkopfová připravuje na trenérku s licencí „C“.
A bonbónek na závěr: Na konci listopadu jsme převzali fungl nový sněžný skútr
- strojní investici od odboru sportu České
obce sokolské. Přejte nám tedy: „Skol a ať
to frčí.“
Vladimír Hušek

Dne 3. prosince se přijel podívat na náš trénink
manažer sportovní přípravy Svazu lyžařů ČR,
mistr světa v běhu na lyžích a bronzový olympijský medailista Martin Koukal. Pro naše
svěřence to byl veliký zážitek. Martin ukázal
žákům nové tréninkové metody a podělil se i o
své zážitky z cest po světových pohárech. Na
závěr rozdal mnoho podpisů do památníčků a
pochválil žáky i trenéry za svědomitou tréninkovou přípravu.
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Blíží se konec roku a všichni zlehka rekapitulujeme své úspěchy i neúspěchy.
Přemýšlíme, jaká si dáme předsevzetí na
rok nadcházející, i když víme, že se nám
nepodaří vše splnit. Když však začneme
rekapitulovat letošní rok u našich mladých
hasičů, můžeme hrdě říci: „Máme se čím
chlubit“.
V současné době máme třiatřicet dětí ve
věku od tří do patnácti let. Trénujeme ve
třech skupinách jednou až dvakrát
týdně.
V letošním roce stáli naši mladí hasiči
na startu šestnácti závodů po celém Libereckém kraji. Některé z nich byly pro nás
pouze jako zpestření, jiné pro nás znamenaly cenné body v celoroční činnosti. Při

Barbora Mlejová

všech těchto startech jsme dokázali vybojovat patnáct pohárů, sedm zlatých, šest
stříbrných a šest bronzových medailí.
Mimo to jsme se zúčastnili několika oslav
výročí založení sousedních “SDHáček“ a
také festivalu přípravek. Zde naši nejmenší zaujali svým pojetím pomoci při povodních. Naše přípravka se také mihla v televizním vysílání, a to díky účasti na dnu
IZS v Zásadě. I zde jsme ukázali, co ti
nejmenší dokáží. Občas ukápla i nějaká ta
slzička. To když se nám nepodařilo stát na
stupních vítězů jen proto, že jsme byli
o setinky pomalejší než naši soupeři. Jasný
směr dala soutěž na Frýdštejně. Tam se
startovalo na jeden stroj a ve veliké konkurenci jsme dosáhli v kategorii mladších
a starších na třetí místa.
Naše stará PS 12 prostě už nestačila.
Díky podporám z obce Pěnčín - 15 000 Kč,
Libereckého kraje - 10 000 Kč a vlastních
zdrojů - 10 000 Kč, nám Luděk Hlavatý ve
své dílně zrepasoval starou PS 12. Je z ní
nová PS 12 pro požární sport. Jak se to
Luďkovi povedlo, jsme ukázali v soutěži
na Krásné. V obou kategoriích dosáhla
naše družstva na pohár za nejrychlejší
požární útok.
Během roku jsme však nejenom trénovali a jezdili po soutěžích, ale také jsme
objevovali krásy okolí díky výletům a
soustředěním. Naší poslední netréninkovou akcí v letošním roce bude zdobení
perníčků a výroba vánočních ozdob. Velký
dík patří ale i všem ostatním, kdo se dětem
věnují a obětují jim svůj volný čas a prostředky.
Na závěr nám dovolte popřát vám všem
překrásné svátky vánoční a do nového
roku pevné zdraví, štěstí a lásku.
Vedoucí SDH Bratříkov

 19. prosince od 9.00
sokolovna Bratříkov
30. ročník Memoriálu
Václava Sákry – stolní tenis
 24. prosince od 14.00
fara a kostel sv. Josefa na Krásné
Setkání rodin na Štědrý den
(povídání o narození Ježíše Krista
s Mons. Janem Juchou,
zpěv koled, zpřístupnění jesliček)
 24. prosince od 23.30
kostel sv. Josefa na Krásné
Zpěv koled, od 24.00 Půlnoční mše
svatá (celebruje Mons. Jan Jucha)
 25. prosince od 16.00
kostel sv. Josefa na Krásné
Boží hod vánoční - mše svatá
v kostele sv. Josefa na Krásné
(celebruje Mons. Jan Jucha)
 27. prosince od 15.00
kostel sv. Josefa na Krásné
Vánoční koncert (viz str. 12)
 31. prosince – Sokol Skuhrov
Silvestrovský závod lyžařů

LEDEN

 16. ledna od 20.00
Sokolovna Bratříkov
Ples okresního sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou
BŘEZEN
 11. března od 20.00
Sokolovona Bratříkov
15. hasičský ples
 12. března od 14.00
Sokolovna Bratříkov
Dětský maškarní ples
 26. března od 20.00
Sokolovna Alšovice
Jarní sokolský ples



Pozvánka
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme
do kostela sv. Josefa
na Krásné, kde se sejdeme 24. prosince 2015 ve
23,30 hod. a společně si zazpíváme
vánoční koledy. Následovat bude
půlnoční mše.
Přijďte, budete vítáni.
Farníci církve římskokatolické
Krásná
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Advent na Krásné

Pozvánka na

Vánoční koncert

Účinkují:
Oldřich Kubáček
– trubka, křídlovka
Luboš Procházka
– varhany
„Advent na Krásné“ proběhl jako tradičně první adventní neděli 29. listopadu
na faře na Krásné. Spolek Krásnohled ji
uspořádal již po osmé. Podobně jako v
minulých letech jsme slavnostní den otevřeli pohádkou pro děti (s divadelním
představením Budulínek vystoupil spolek
Matičky), poté si mohli návštěvníci vyrobit
drobnou vánoční dekoraci, ozdobit perníček nebo odlít do formy svíčku z včelího
vosku. Novou dílnou byla výroba jesliček,
již si užili především tatínkové a starší děti.
Rukodělné vyrábění většina dětí proložila
bobováním a sáňkováním na svazích
v okolí fary a kostela sv. Josefa, neboť v
neděli se zima předvedla v celé své kráse.

Po tradiční přednášce věnované životu
včel (uspořádal opět Český svaz včelařů
z Huntířova n. J.) se na prostranství před
farou objevil majestátní Mikuláš v doprovodu pekelníků, ale i roztomilých andílků.
Nakonec jsme předvánoční čas přivítali
zpěvem koled u rozsvíceného vánočního
stromu.
Za spolek Krásnohled děkuji všem,
kteří nám s přípravou i průběhem akce
pomohli. Za každou takovou akcí je totiž
spousta nezištné práce, času a energie.
A právě času se v dnešní náročné době
dostává málokomu.
Mgr. Hana Antonínová Hegerová
Krásnohled

Zazní skladby:
J. S. Bacha,
H. Purcella,
A. V. Michny,
P. J. Vejvanovského,
J. Clarka,
G. P. Telemanna…

Neděle 27. prosince 2015
v 15.00 hodin
Kostel sv. Josefa v Krásné

Adam Štěpán, 5,5 roku

Zadní voj - o návratu legionářů do vlasti - 2. část
(Výňatky z knihy F. V. Krejčího „U Sibiřské armády“)

V prvé části jsme si připomenuli osudy a zásluhy legionářů v první světové válce a
po jejím skončení, převzaté z materiálů, dovezené ze Sibiře naším rodákem Josefem
Prokopem z Alšovic. Skončili jsme u příjezdu vládní mise za našimi legionáři z nově
zrozené Československé republiky.
Po vylodění ve Vladivostoku čekal na
misi zvláštní vlak a osádky se ujal generál
Stanislav Čeček, kterému byla předána
poselství od prezidenta T. G. Masaryka a
ministra národní obrany V. Klofáče. Zde
je čekaly návštěvy u vojenských misí,
u velitelů spojeneckých lodí, ale také hlášení o stavu legionářské armády. Referát
podával dr. Václav Girsa, důvěrník pro
Dálný východ. S otevřeností analyzuje
postavení naší armády a dle jeho názoru
je armáda v krizi a hrozí jí vnitřní rozvrat.
Důvodem snad bylo napětí mezi představiteli ve Vladivostoku a politickým vedením v Irkutsku. Naše armáda prý již nebyla pro Sibiř tím, co byla před několika
měsíci. Spojenectví s režimem Kolčakovým ji uvedlo do nepříznivého světla
v očích sibiřských živlů. Politický zplnomocněnec v Irkutsku Bohdan Pavlů podal
následkem událostí demisi, do Vladivostoku bylo odvezeno a zde internováno 53
delegátů II. vojenského sjezdu, který po
příjezdu generála Štefánika byl prohlášen
za nelegální. Rozhodování o konání armády již nemělo být v rukou generálů, ale
podléhalo příkazům nově ustaveného
Ministerstva vojenství České republiky.
Vojáci již nejsou někdejší revoluční dobrovolníci, nýbrž tvoří součást regulérní
branné moci republiky. V tomto smyslu
znějící příkaz č. 588 se stal po náhlém
odjezdu Štefánika jablkem sváru, veliká
část vojska se postavila za členy sjezdu
konaného v Jekatěrinburku a hájila jeho
pravomoci. Opoziční hnutí se stavělo
proti politickému vedení legionářské armády a žádalo úplnou roztržku s režimem
Kolčakovým, příklon k sibiřským stranám
demokratickým a neodkladný návrat do
vlasti. Po týdnu se delegace vydala vlakem
po Sibiřské magistrále na západ do Irkutska.

přes Charbin a severní Mandžurii kratší
čarou přímo k Bajkalu. Odtud až daleko
na západ je rozložena naše armáda, která
má spojenci uloženo chránit hlavní sibiřskou trať – magistrálu - až do Novonikolajevska. Šestý pluk leží ještě dále na západ, v Omsku, sídle admirála Kolčaka. Na
mapě Asie leží Bajkalské jezero asi uprostřed a dělí obrovskou pevninu na větší
část západní a o něco menší východní a po
celé délce oné západní části severní Asie
jsou rozloženy naše legie. Aby se vlak
s misí dostal k prvním posicím na Bajkalu,
musí za několik dní a nocí projet celou
východní polovinu. Pojede po dráze, proslavené divy energie a chrabrosti, jež tu
vykonaly naše legie. V zastávce Pograničné končí ruská Přímořská oblast a začíná
čínské území – Mandžurie. Dráha projíždějící čínským územím, její personál, jazyk
i půda pod kolejemi tvoří úzký pás ruské
země.
Charbin Charbin je důležité strategické
místo z hlediska návratu legií do vlasti. Je
třeba vyjednati podmínky v Pekingu po
stránce politické, dopravní i zásobovací.
Dálný východ zná Čechoslováky jako
smělé bojovníky, kteří vyrvali Sibiř bolševikům a vytvořili zcela novou situaci od
Uralu až do Vladivostoku. Tisk Dálného
východu je zásobován zprávami o naší
armádě na Sibiři, o naší republice v Evropě, ve kterých nechybí informace o tom,
že obrovská většina výrobků, které dříve
kupovali pod rakouskou značkou, pochá-

zela z našich zemí. V Charbinu se také
nacházel lazaret, ve kterém působil legionář Josef Prokop. Po navštívení ubikací
legionářské roty, jednáních a rozhovorech
se shromážděnými legionáři a návštěvě u
plnomocníka opouští vlak Charbin. Vlak
projíždí širou stepí a krajinou, která již má
hornatý ráz, mnoha tunely a dlouhými
serpentinami a sjíždí opět do roviny, tentokráte už ne mandžuské, ale mongolské.
Žluté, holé a jednotvárné plochy jsou posledními výběžky poušti Gobi. Vlak krátce zastaví v nově vzniklém krásném
městě Mandžurii na čínsko-sibiřském
pomezí a pokračuje již po ruském území
k Irkutsku. U Olovjané přejíždí po dlouhém mostě řeku Onon, hlavní přítok
Amuru. Zde to bylo, kde se dne 1. září 1918
setkaly naše legie ze západu, které pod
velením Gajdovým dobyly oblasti Bajkalské, s naším vojskem z Vladivostoku, jemuž velí generál Diterichs. Neuplynul
ještě ani celý rok od události, kdy se bolševici pokusili zničit most, pod kterým
jsou na břehu ještě vidět rozbité vagony,
kdy jejich síla byla dokonale rozbita a celá
dráha od Uralu až do Vladivostoku byla
v našich rukou.
Po šesti dnech jízdy lemuje již trať jasně
modrá hladina Bajkalu se zubatou hradbou hor v pozadí. Účastníci mise již jedou
krajinou, jejíž zem předchozího roku svlažila česká krev při zahánění bolševiků od
břehů Bajkalu. Ještě jedna noc ve vlaku a
již se očekává slavnostní den – den příjezdu do Irkutska, ústředí vedení naší armády, kde je připravována slavnostní vojenská přehlídka I. divise. Jedna noc a konečně u cíle desetitýdenního putování.
Irkutsk v dalším pokračování.
Jasna Smolková

Tereza Těhníková, 6 let

Cesta po legiích

Ještě ve Vladivostoku to byla první návštěva na Ruském ostrovu, kde byly ubytovány značné síly vojska a bylo to sídlo
vojenských nemocnic. Byly zde ubikace,
vykázané k pobytu několika civilním občanům a ženám našich vojínů určeným pro
nastávající transporty do vlasti.

Do nitra Asie

Na západ od Vladivostoku vedou dvě
trati – jedna podél řeky Usuri přes Chabarovsk k Amuru a podél jeho toku obrovským obloukem teprve na západ do Sibiře.
Zvláštní vlak s pohodlnými kupátky vybavenými vším potřebným vyjíždí s delegací po trati druhé, východočínské, vedoucí
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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.

Gisbert Hübel
Za panem Hübelem jsem se vypravila
do Huti, kde žije již většinu svého života.
Narodil se v roce 1940 v Dlouhých Mostech
na Liberecku. Na konci II. světové války
mu tedy bylo pět let a složitá společenská,
politická i národnostní situace mu značně
zkomplikovala dětství. Vyrůstal u své tety,
prožil u ní mládí a s matkou se sešel až ve
svých patnácti letech.
V odborné učňovské škole v Lučanech
se vyučil pasířem. Následovala v té době
povinná vojenská základní služba. Jako
každý voják počítal dny, kdy se vrátí
domů, ale vzniklá politická krize na Kubě
mu vojenskou službu prodloužila.
Poté nastoupil do zaměstnání v národním podniku Bižuterie v Jablonci nad Nisou jako pasíř. V té době se potkal se svojí
životní láskou Janou Kubáčkovou z Huti.
Po sňatku bydleli dva roky v Jablonci nad
Nisou, kde se jim narodil první syn Richard, později, kdy již bydleli v Huti, se
jim narodili další dva synové Radek a
Robert.
Vedle milované manželky Jany byl a je
velkou celoživotní láskou Gisberta sport.

Jako aktivní sportovec – přespolní běh –
působil v TJ LIAZ, později i jako rozhodčí. Radost ze sportu si nechtěl nechat
pouze pro sebe, a tak založil při organizaci Sokol Huť kroužek lehké atletiky,
který od roku 1977 působil jako atletický
kroužek obce Pěnčín. Navštěvovalo ho až
čtrnáct děvčat a patnáct chlapců. Podle
kroniky oddílu i z tehdejšího tisku by bylo
možné psát o mnoha zajímavých akcích
včetně poznávacích zájezdů, které manželé Hübelovi organizovali. Za vše alespoň úvod jednoho z článků, uveřejněného
v okresních novinách: „První atletický
zájmový kroužek pracuje aktivně v Huti:
Činnost zahájil v roce 1977 v obci Pěnčín
a protože je to obec přenáramně rozlehlá,
scházejí se na různých místech obce pravidelně každou středu. Navíc v úterý
jezdí do sportovní haly LIAZ na Střelnici,
kde díky pochopení patronátního atletického oddílu, kterým je LIAZ, a také
hlavně díky obětavosti pomocníků Sejkorové, Hübelové, Rychtáře, Mynářové,
Havlíkové a mnoha dalších, kteří jezdí a
svážejí mladé adepty atletiky, nalézají ty

Na fotografii Gisbert Hübel se svými svěřenci z atletického kroužku.

nejlepší podmínky.“ O tom, že činnost
kroužku byla velmi dobře hodnocena,
svědčí i odměna za vzorné vedení oddílu
Gisbertu Hübelovi od ČSTV ve formě dvou
volných vstupenek na mistrovství Evropy
v atletice, konané v Praze. Mnozí z tehdejších členů kroužku dodnes vzpomínají na
společné chvíle a pana Hübela navštěvují.
O pět let dříve, v roce 1972, Gisbert
Hübel zorganizoval a upořádal první
přespolní běh Huť – Bratříkov – Huť. Závod se tehdy konal v okolí dnešního hostince „U Špalků“. Zpočátku se konaly dva
běhy – na jaře (u hájenky) a na podzim už
ve Březí. Do akce se každoročně dobrovolně zapojovali sousedé (vaření čaje, pomoc
při závodech). A opět nadpis z jednoho
článku v Novinách Jablonecka z října 1979:
“Dobrá trať, výborní pořadatelé, vynikající počasí a romantická krajina. Tak lze
charakterizovat 8. ročník krosu
Huť – Bratříkov – Huť. Rok od
roku roste dokonalost organizace
tohoto závodu pod hřebenem Černé Studnice“. Po dokončení úpravy prostranství vedle nynější hasičské zbrojnice se konání závodu
přesunulo tam. V letošním roce se
konal již 43. ročník (již několik let
jako součást krosového seriálu
XpowerCros) za účasti sto padesáti
závodníků.
Stále, jako na začátku, je srdcem
i duší akce Gisbert Hübel, kterému
plným právem patří dík nejen
všech sportovců současných i těch
bývalých, ale i nás všech za vzornou propagaci naší obce. Nespočet
hodin svého osobního času věnoval ve prospěch sportovního vyžití
pro všechny a ani dnes nezahálí
– v jeho archivu je mnoho materiálu, k jehož uspořádání mu přeji
ještě mnoho zdraví a energie.
Jasna Smolková
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