BŘEZEN 2016 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Vše co potřebujete vědět o třídění odpadů v obci  Dejte si pozor na volné pobíhání
psů!  Úspěšná sezona jistebských sáňkařů  Zprávy z TJ Sokol Alšovice  Žijí mezi námi: Jasna Smolková 

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení a milí spoluobčané, vítáme vás
v roce 2016, který k nám přišel neuvěřitelnou rychlostí. Než jsme se nadáli, máme
zde Velikonoce a další zpravodaj obce
Pěnčín.
Úvodem bychom rádi poděkovali pracovníkům obecního úřadu, ZŠ a MŠ, zastupitelům, členům spolků a všem lidem,
kteří nám v uplynulém roce pomáhali,
podporovali nás a přispívali k rozvoji naší
obce. Jsme rádi, že toto poděkování patří
rok od roku více obyvatelům, jejichž zájem
o dění a rozvoj obce roste.
Jako v každém zpravodaji, tak i v tomto
vás chceme ve stručnosti informovat o
plánovaných nebo zrealizovaných akcích.
O přístavbě MŠ Pěnčín, která byla na
sklonku roku 2015 zahájena, jsme vás již
informovali, jenom doplníme, že jsme byli
úspěšní v získání dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
5 210 502 Kč. Z této částky bude hrazena
přístavba dalšího oddělení, oprava stávajícího oplechování a podbití střechy na
zbývajících budovách a také již funkční
plynová kotelna, realizovaná v roce 2015.
Zastupitelstvo obce na základě výsledku
výběrového řízení rozhodlo o výběru

dodavatelské firmy na opravy místních
komunikací v obci Pěnčín. Je jí firma
M-SILNICE a.s. s nabídkovou cenou
3 060 013 Kč s DPH. Jedná se o opravy
komunikací včetně asfaltových povrchů
v Alšovicích od nové zastávky autobusů,
na Bratříkově kolem hřbitova a na Pěnčíně
kolem bývalé školy až na křižovatku.
O dotaci z „Programu obnovy venkova“
také žádáme Liberecký kraj, a to na opravu
místní komunikace v Huti „Zahájí“, na
kterou jsou předběžné náklady 686 521 Kč
s DPH. Další opravy komunikací budou
řešeny průběžně a individuálně dle
nutnosti a finančních možností obce.
O projektu „Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické
zátěže“ jsme vás také informovali. Zastupitelstvo odsouhlasilo její spolufinancování ve výši 40% z celkové spoluúčasti za
podmínek, že město Železný Brod získá
na realizaci projektu dotaci. Moc si přejeme, aby se projekt mohl zrealizovat a tím
bychom se jednou pro vždy zbavili letité
ekologické hrozby.
V letošním roce máme v plánu a schválenu opravu hřbitovní zdi v Alšovicích, na
kterou podáváme žádost o dotaci na Státní

Velikonoce
jsou svátky
malých radostí,
které čekají,
aby je někdo našel.
Ať jsou to pro vás
dny plné lásky,
radosti a šťastných
vzpomínek.
To vše vám přeje
kolektiv OÚ
Bára Mlejová, 6 let
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zemědělský intervenční fond. Získání
dotace je podmínkou pro realizaci akce.
Pokračujeme v přípravě projektů revitalizace návsi v Huti, výstavbě nové budovy
Obecního úřadu Pěnčín, chodníků na
Pěnčíně a Dolní Černé Studnici.
Jako každý rok budeme pokračovat ve
výstavbě Kittelova domu v Krásné. Prozatím máme příslib příspěvku z Ministerstva
kultury ve výši 700 000 Kč.
Závěrem bychom vám chtěli popřát
příjemné velikonoční svátky, krásné jaro a
hodně sluníčka.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Obecní úřad Pěnčín

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov
VLADIMÍRA PALDUSOVÁ
starostka obce
e-mail: starostka@pencin.cz
MGR. IVAN MATĚJČEK
místostarosta obce
e-mail: mistostarosta@pencin.cz
ZAMĚSTNANCI OÚ PĚNČÍN
ALENA VANÍČKOVÁ
tel.: 483 302 264
e-mail: vanickova@pencin.cz
účetní oddělení, evidence psů
PETRA NIKODÝMOVÁ
tel.: 483 397 028
e-mail: nikodymova@pencin.cz
odpadové hospodářství, pokladna, evidence obyvatel, podatelna,
agenda CZECH POINTU
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY:
Pondělí a středa
7.00 - 11.00 12.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek
7.00 - 11.00 12.00 - 15.00 hod.
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Z jednání zastupitelstva 14. 12., 28. 12., 25. 1. a 22. 2.
 ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 8/2015, č. 9/2015 a č. 10/2015.
 ZO neschvaluje schodkový rozpočet
(předložený protinávrh) obce Pěnčín na
rok 2016 navýšený o částku 1 500 000,- Kč
z daňových příjmů, o kterou se navýšily
výdaje na paragrafu doprava, položka
2212 silnice:
Příjmy : 22 441 400,- Kč
Výdaje : 22 441 400,- Kč
 ZO neschvaluje schodkový rozpočet
(předložený protinávrh) obce Pěnčín na
rok 2016:
Příjmy : 23 901 600,- Kč
Výdaje : 23 901 600,- Kč
 ZO neschvaluje schodkový rozpočet
obce Pěnčín na rok 2016 (původně vyvěšený návrh):
Příjmy : 20 941 400,- Kč
Výdaje : 20 941 400,- Kč
 ZO schvaluje Strategický rozvojový plán
obce.
 ZO schvaluje Rozpočtové provizorium
pro hospodaření obce Pěnčín od 1. 1.
2016.
 ZO Pěnčín schvaluje uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-4013796/VBP001 JN,
Pěnčín, Jistebsko, parc. č. 534/17 – kNN
za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.
 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu vodovodní přípojky ke st.p.
314, k. ú. Alšovice, v části komunikace
2141, k.ú. Alšovice, mezi obcí a p. Alešem
Richterem, Turnov.
 ZO schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi Obcí Pěnčín a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice na
vodní dílo Pěnčín – Krásná – vodovod pro
p.p.č. 423/16, k.ú. Jistebsko, a devět přípojek za roční nájemné 1 Kč bez DPH a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO 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
p. Ing. Martinu Fantyšovi, Praha 10.
 ZO Pěnčín schvaluje prodej ppč. 859/2,
k.ú. Huť, o výměře 32 m2 panu Pavlu
Šourkovi, Bratříkov za celkovou cenu
5 100,- Kč.
 ZO schvaluje záměr prodeje ½ ppč.
591/2, k.ú. Alšovice.
 ZO souhlasí s umístěním sídla SDH
Bratříkov a SDH Pěnčín na adrese budovy
Obecního úřadu Pěnčín čp. 57, 468 21
Bratříkov.
 ZO bere na vědomí žádost o pronájem
garáže v budově Alšovice, čp.13, SDH
Alšovice od dubna 2016.
 ZO bere na vědomí informaci o nelegálním
skladu odpadů Pěnčín a návrhu sanace.
 ZO souhlasí s navrženými opravami
místních komunikací na ppč. 878, k.ú. Huť
(část), na ppč. 1655, k.ú. Bratříkov, a ppč.
2145, k.ú. Alšovice.

 ZO souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci
na opravu místních komunikací z „Programu obnovy a rozvoje venkova 117D815“,
Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací a závazným spolufinancováním projektu v minimální výši 50%
z celkových nákladů z rozpočtu obce.
 ZO bere na vědomí žádost pana Dubského o dořešení parkovací plochy a odvodnění pozemku.
 ZO bere na vědomí žádost Jaroslava
Meisnera o provedení opravy prosakující
kanalizace a poškozování cizího majetku.
Zastupitelstvo ukládá místostarostovi
žádost vyřídit.
 ZO bere na vědomí žádost Osadního
výboru Huť o odstranění stromů na hřbitově v Huti a vysázením nových méně
náročných na údržbu.
 ZO bere na vědomí žádost o rozšíření
veřejného osvětlení o jednu lampu v Huti
u čp. 161.
 ZO schvaluje Pravidla pro hospodaření
obce Pěnčín v období rozpočtového provizoria, která jsou přílohou tohoto usnesení.
 ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2016.
 ZO bere na vědomí pověření Mgr. Zdeňky Palové, Jiřího Růžičky a Ing. Jiřího
Suchého ke kontrole dotací poskytnutých
z rozpočtu obce Pěnčín.
 ZO požaduje svolat jednání s TDI stavby hasičské zbrojnice v Huti a projednat
zjištěné závady.
 ZO schvaluje schodkový rozpočet obce
Pěnčín na rok 2016:
Příjmy : 24 023 400,- Kč
Výdaje : 24 023 400,- Kč
 ZO schvaluje Směrnici Obce Pěnčín
k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
 ZO schvaluje pokračování akce „Chodníky Dolní Černá Studnice“ a ukládá starostce a místostarostovi zajistit vypracování projektové dokumentace k územnímu
řízení.
 ZO schvaluje akci „Rozšíření sítě veřejného osvětlení Alšovice – hřbitov“ a ukládá starostce a místostarostovi zajistit vypracování projektové dokumentace.
 ZO bere na vědomí informace od p.
Kundery ohledně vypovězení smlouvy
z akce Kittelův dům.
 ZO schvaluje JUDr. Ing. Ondřeje Kubáta, advokátní kancelář, k zastupování obce
ve věci vypovězení smlouvy dodavateli
stavby Kittelův dům z roku 2014.
 ZO schvaluje prodej ½ ppč. 591/2, k.ú.
Alšovice, manželům Hubal Yuriy a Gubal
Svitlana za cenu 4 000,- Kč.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 276/2
a 266/2, k.ú. Jistebsko.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného

břemene – služebnosti č. IP-12-4005391/
VB/2- JN, Pěnčín 648/3, Atassi – přípojka
NN, na ppč.782/1 k.ú. Jistebsko, za jednorázovou úplatu 2 400,- Kč a pověřuje
starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje dodatek ke smlouvě č.
VPSD/10/2015 mezi obcí Pěnčín a Tělovýchovnou jednotou Sokol Huť, ve kterém
bude určen termín vyúčtování dotace 31.
1. 2016 a změna účelu dotace z opravy
střechy na plynové vytápění budovy.
 ZO schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva Obce Pěnčín s úpravou čl. 5., odst.
1, vypouští se slovo písemně.
 ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ
Pěnčín za rok 2015 s účetním výsledkem
0,00 Kč.
 ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ
Pěnčín za rok 2015 s účetním výsledkem
110 097,68 Kč a souhlasí s převodem hospodářského zisku MŠ Pěnčín do rezervního fondu.
 ZO na základě doporučení hodnoticí
komise rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Oprava místních komunikací v obci Pěnčín“ uchazeče M-SILNICE
a.s., za nabídkovou cenu 3 060 013,10 Kč
s DPH a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
 ZO schvaluje spolufinancování akce
„Odstranění odpadů z nelegálního skladu
Pěnčín - sanace ekologické zátěže“ v případě získání dotace městem Železný Brod
ze SFŽP ČR a za podmínek, že na vlastních
nákladech projektu se budou podílet subjekty v poměru: obec Pěnčín – 40%, Liberecký kraj – 40%, město Železný Brod – 10%
a soukromý subjekt – 10%.
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na
Státní zemědělský intervenční fond, dotační program 16 – udržování a obnova
kulturního dědictví venkova na akci „Rekonstrukce hřbitovních zdí v Alšovicích“.
Získání dotace je podmínkou pro realizaci
projektu. Spoluúčast obce je minimálně
50% nákladů.
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu č.1.1 - Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje,
U 3), U 6) a U 7).
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
z „Dotačního fondu LK – Program obnovy
venkova, DT 4“ na projekt „Oprava části
místní komunikace v Huti Zahájí“, ppč.
913 v k.ú. Huť a souhlasí se spoluúčastí na
projektu z vlastních prostředků. Předběžné maximální náklady jsou 686 521,- Kč
s DPH.
 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace:
- Sboru dobrovolných hasičů Pěnčín ve
výši 10 000,- Kč na opravu interiéru hasičské zbrojnice SDH Pěnčín,
- Mysliveckému spolku Březí ve výši
13 500,- Kč na zlepšení životního prostředí
volně žijící drobné a spárkaté zvěře,
Dokončení na str. 3
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Z jednání zastupitelstva 14. 12., 28. 12., 25. 1. a 22. 2.
Dokončení ze str. 2
- spolku TJ Sokol Jistebsko ve výši 50 000,Kč na údržbu sokolovny,
- spolku TJ Sokol Bratříkov ve výši 50 000,Kč na výměnu oken v sokolovně Bratříkov
- spolku TJ Sokol Bratříkov ve výši 16 200,Kč na činnost,
- Sboru dobrovolných hasičů Bratříkov ve
výši 13 500,- Kč na podporu činnosti dětských družstev SDH Bratříkov,
- Sboru dobrovolných hasičů Huť, IČ:
60254971 se sídlem Huť 200, ve výši 5 490,Kč na soutěž v požárním útoku Pohár
sklářské Hutě
a schvaluje uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací.
 ZO neschvaluje poskytnutí dotace spolku TJ Sokol Skuhrov – lyžařskému oddílu,
ve výši 25 000,- Kč.
 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace:
- spolku TJ Sokol Skuhrov - lyžařskému
oddílu ve výši 27 000,-Kč na pravidelnou
sportovní přípravu v lyžařském oddílu
- spolku TJ Sokol Huť, IČ: 16389247 se
sídlem Huť 135, ve výši 50 000,- Kč na
opravu a provoz sokolovny v Huti,
- spolku TJ Sokol Alšovice, IČ: 70947392 se
sídlem Alšovice 109, ve výši 50 000,- Kč na
údržbu a provoz sportovních zařízení
včetně budov,
- spolku TJ Sokol Alšovice ve výši 19 800,Kč na sportovní činnost a volnočasové
aktivity,
- spolku TJ FC Pěnčín ve výši 45 000,- Kč
na činnost TJ FC Pěnčín,
- spolku TJ FC Pěnčín, ve výši 50 000,- Kč
na údržbu areálu a kabin fotbalového
hřiště Pěnčín,
- organizaci Centrum pro zdravotně postižené ve výši 6 000,- Kč na realizaci projektu „Komplexní terénní sociální služby
občanům s těžkým zdravotním postižením, seniorům a ohroženým rodinám
s dětmi v Pěnčíně“
a schvaluje uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4011872/
VB/01, Pěnčín, Bratříkov ppč. 357, k.ú.
Bratříkov, za jednorázovou náhradu ve
výši 1 000,- Kč a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
 ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/173/
2016 ke stavbě „Pěnčín, Huť – prodloužení vodovodu k č.p. 78 v k.ú. Huť“ za jednorázovou sazbu 34 500,- Kč bez DPH,
41 745 Kč s DPH a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.
 ZO schvaluje úplatný převod ppč. 59/1
a ppč. 59/4 v k.ú. Huť.
 ZO bere na vědomí informaci o úplatném převodu ppč. 445/7, k.ú. Bratříkov,
od Státního pozemkového úřadu.

 ZO schvaluje prodej ppč. 276/2, k.ú.
Jistebsko, o výměře 1 982 m2 a ppč. 266/2,
k.ú. Jistebsko, o výměře 127 m2 manželům
Daně a Petru Kyselým za cenu 64 600,- Kč
dle znaleckého posudku č. 03534 – 0166/
2015 a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.

 ZO schvaluje záměr směny ppč. 327/9
o výměře 18 m2 v majetku manželů Šárky
a Gustava Nuhlíčkových za ppč. 757/3,
k.ú. Jistebsko, o výměře 81 m2 v majetku
obce Pěnčín.
Vladimíra Paldusová, starostka
Mgr. Ivan Matějček, místostarosta

Nechat volně pobíhat psa se může prodražit
Stále častějším jevem v naší obci je, bohužel, problematika volně pobíhajících
psů. Do budoucna nezbývá, než potrestat
ty, kteří za tuto situaci více či méně mohou
– tedy páníčky. Bylo by nesmyslné čekat
na dobu, až se takovýto domácí miláček
dostane pod kola automobilu nebo se
stane ještě něco horšího! Proto si připomeneme základní pojmy, fakta, týkající se
„pejskaření“ (i když někteří majitelé k této
činnosti mají daleko).
Zákaz volného pobíhání psů nevyplývá
přímo ze zákona, ale může jej stanovit obec
svou vyhláškou. Naše obec ji má aktualizovanou a platnou od 7. července 2012.
Porušení obecně závazné vyhlášky je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě. A pozor, porušením je už samotná
existence psa bez vodítka, nemusí se stát
nic dalšího!
Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním, podhrabáním nebo
třeba zvíře vypustí nezamčenou brankou
třetí osoba, je přestupkem proti zákonu na
ochranu zvířat proti týrání, který řeší obec
s rozšířenou působností, obec III. typu, to
znamená Železný Brod. Pokuta za to, že
psa dostatečně nezabezpečíte proti úniku,
může činit až 50 000 Kč.
V obou popsaných případech odpovídá
majitel za psem způsobené škody a především – pokud se stane, že pes někoho
napadne, jedná se o ublížení na zdraví
z nedbalosti a přestupcem je vlastník nebo
držitel psa. Zase na vysvětlenou – venčí-li
zvíře někdo jiný než majitel a pes někoho
napadne, je odpovědný ten, kdo měl psa
v té chvíli svěřeného.
Dalším problémem jsou exkrementy.
V tomto případě se jedná o přestupek
proti veřejnému pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství, a hrozí
pokuta do výše 20 000 Kč. Veřejným prostranstvím je veškerá veřejná zeleň, obecní cesty a pozemky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
Když pes uteče a napadne člověka, je
případ posuzován jako ublížení na zdraví
z nedbalosti. V přestupkovém řízení vás
čeká pokuta 3 000 Kč. Může být ale ohodnocen jako trestný čin, kdy hrozí až dva
roky vězení.

Pokud pes zaviní dopravní nehodu a
prokáže se příčinná souvislost mezi ní a
psem, tak majitel zodpovídá za vzniklou
škodu a musí počítat s tím, že po něm bude
náhrada požadována. V případě napadení
jiného psa musí majitel uhradit náklady
léčení, vzniklou škodu.
Pokutu až 10 000 Kč můžete dostat od
mysliveckého sdružení, když váš pes, i
kdyby byl na vodítku, vyplaší v lese
zvěř.
Za psa, který volně pobíhá v honitbě (les,
louka), můžete dostat pokutu až 30 000 Kč.
Jak tedy dál? Majitelé čtyřnohých miláčků
si musí plně uvědomit povinnosti a rizika
spojená s chovem psa a zajistit tak kvalitní
a bezpečné podmínky pro ostatní obyvatele a psa samotného.
Pokud ne, nezbývá, než tento přestupek
písemně ohlásit na Městském úřadě
v Železném Brodě s žádostí o zahájení
přestupkového řízení. Dále bude s majitelem
naloženo dle platných právních předpisů
se všemi důsledky.
Realizace odchytu je pro obec finančně
poměrně náročná záležitost, stejně tak jako
následný odvoz a umístění do smluvního
útulku. Připočteme-li nezbytné veterinární výlohy, jedná se o mnohatisícový
náklad. Další náklady pak vznikají denně
na stravu takto umístěného psa.
Úhrada těchto nákladů však není jediný
výdaj majitele. S dalšími výdaji pak majitel
může počítat po zahájení již zmiňovaného
přestupkového řízení.
OÚ
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Třídění odpadů
v obci Pěnčín

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Stanoviště kontejnerů
Alšovice, Dupanda – u autobusové zastávky
Alšovice – před DPS
Alšovice – u restaurace Formanka
Pěnčín – u restaurace Dřevěnka
Jistebsko – u Dělnického domu
Krásná – naproti restaurace U Kaštanu
Dolní Černá Studnice – u společnosti
Artglass
Huť – u koupaliště
Huť – u nové HZ Huť
Bratříkov – u autobusové zastávky
Druhy kontejnerů a zvonů:
modré na papír, bílé na čiré sklo a zelené
na barevné sklo, žluté pouze na PET lahve.
Na OÚ Pěnčín jsou k dispozici pytle:
žluté na třídění plastů z domácností (nepatří sem PET lahve), oranžové na TETRA
PACK obaly a šedé na kovy a hliník.

Co patří do kontejnerů?
Modrý kontejner
 ANO: časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
patří také, zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky ale vhazujte
pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Ty se
během zpracování samy oddělí.
 NE: uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír ani dětské pleny
Bílý kontejner
 ANO: jen čiré sklo, sklenice od kečupů,
zavařenin, zeleniny, apod.
Zelený kontejner
 ANO: barevné sklo, láhve od vína, alkoholických nápojů, tabulové sklo z oken
a dveří. Sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit!
 NE: keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátovaná skla, zlacená a pokovená
skla, ani vratné sklo
Žlutý kontejner
 ANO: POUZE sešlápnuté PET lahve
 NE: mastné obaly se zbytky potravin
nebo čisticích prostředků, obaly od žíravin, barev, chemikálií a jiných nebezpečných látek

9. dubna 2016
Dupanda
Alšovice
Pěnčín
Jistebsko
Krásná
D. Č. Studnice
Huť
Bratříkov

u autobusové zastávky
u obchodu
u obchodu
u Dělnického domu
Restaurace U Kaštanu
u bývalé prodejny potravin
náves
u autobusové zastávky (pod školou)

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 Léky všeho druhu včetně mastí
 Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky
a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců, atd.)
Vše řádně označené!
 Zbytky starých barev, obaly od barev
 Televizory, ledničky, zářivky
 Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
 Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:

Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz.
Nebude přijat odpad, který bude umístěn
na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Obecní úřad Pěnčín ve spolupráci
s Občanským sdružením Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
Sbírku použitého ošacení
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní, knihy
 Menší elektrospotřebiče, mohou být i nefunkční
Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme

Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, pračky, televize, počítače a jinou

Co patří do pytlů?
Žluté pytle: veškerý ostatní plast např.
fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů a mléčných výrobků,
pěnový polystyren v menších kusech,
balicí fólie od spotřebního zboží, obaly
z CD disků, apod.
Oranžové pytle: zmáčknuté krabice od
džusů, vína, mléka, mléčných výrobků
apod.
Šedé pytle: plechovky, konzervy, spreje,
alobal, kovy a hliník.
OÚ

9,10 - 9,20 hod.
9,25 - 9,35 hod.
9,40 - 9,50 hod.
9,55 - 10,05 hod.
10,10 - 10,20 hod.
10,25 - 10,35 hod.
10,40 - 10,50 hod.
10,55 - 11,00 hod.

elektroniku, matrace, koberce, z ekologických důvodů znečištěný a vlhký
textil, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

40

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
Řeznictví Pavel Šourek, Pěnčín 29
Ve dnech 29. 3. 2016 – 10. 4. 2016
Pondělí - Pátek 7.30 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Sobota - Neděle 8.00 – 10.00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme: telefon: 491 524 342, 739 999 112
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Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006
se může obrátit každý, kdo
se cítí být obětí trestného
činu, a to bez ohledu na to,
zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou oběti různých forem násilí
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického, či
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí
po obětech úmyslných i nedbalostních

trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů, kteří byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou
stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz.

Důležitá telefonní čísla a další kontakty
 Tísnová volání
112 Tísňová volání – centrální číslo
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie České republiky
 Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod), Vaněčkova 729,
468 22 Železný Brod, www.policie.cz
tel.: +42097404740711,
fax: +420 974 474 907
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
 Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková, MUDr. Rudolf
Šumaj, zubní – MUDr. Jan Macko
tel.: 483 397 026
 Základní škola
tel.: 483 397 027, 483 397 627,
fax: 483 397 727, www.zspencin.cz
e-mail: zspenc@seznam.cz

 Mateřská škola v Pěnčíně
Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 390 487,
e-mail: skolka.pencin@volny.cz
 Školní jídelna
tel.: 483 397 036
 Dům s pečovatelskou službou
Alšovice 63, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 397 441
 Pošta Bratříkov
Bratříkov 100, tel.: 483 397 300
 Pošta Huť
Huť 169, tel.: 483 397 200
 Webové stránky sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov www.sokolskuhrov.cz
Sokol Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu

Kam a kdy
za kulturou
a sportem
BŘEZEN
 19. 3. od 15.00 – Hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání Pěnčín - Rokytnice
 26. 3. od 20.00 – Sokolovna Alšovice
Jarní sokolský ples
DUBEN
 2. 4. od 16.30 – Hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání Pěnčín - Smržovka
 16. 4. od 17.00 – Hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání Pěnčín – Harrachov
 23. 4. – Hasičské hřiště Krásná
Pálení čarodějnic
 23. 4. – Sokolovna Bratříkov
Divadelní představení
 30. 4. – Sokolovna Alšovice
Pochod Krajem českých sklářů
a pálení čarodějnic
 30. 4. od 17.00 – Hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání Pěnčín – Roztoky
 30. 4. – Hasičský areál Huť
Pálení čarodějnic a stavění Máje
KVĚTEN
 1. 5. – Areál Kittelovsko
Pouť sv. Josefa
 7. 5. od 17.30 – Sokolovna Bratříkov
Pálení čarodějnic
 14. 5. od 9.00 – Hasičský areál Huť
Soutěž okrsku Pěnčín v požárním
sportu
 21. 5. od 17.00 – Hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání Pěnčín – Horní Branná
 28. 5. od 14.00 – Sokolovna Alšovice
6. Alšovský jarmareček
 28. 5. od 10.00 – Sokolovna Skuhrov
Skuhrovský Sprintcross – 14. Ročník
terénního běhu
ČERVEN
 4. 6. od 17.00 – Hřiště Pěnčín
Mistrovské utkání Pěnčín - Jilemnice
 25. 6. od 9.30 – Sokolovna Bratříkov
Oslava výročí 130 let od založení SDH
Bratříkov a 120 let Sokola Bratříkov
ČERVENEC
 2. 7. od 9.00 – Hasičský areál Huť
Soutěž o Pohár sklářské Huti v požárním sportu
 30. 7. od 9.00 – Hasičský areál Huť

VETERAN SHOW HUŤ
SRPEN

 27. 8. – Hasičské hřiště Krásná
Oslava výročí 130 let od založení
SDH Jistebsko
Baruška Hloušková
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MŠ Pěnčín

Podání žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání
v MŠ BERUŠKA
proběhne dne 4. 5. 2016 (středa)
v budově MŠ Pěnčín 62
od 8.00 do 11.30 hodin.

Žádosti k přijetí si mohou rodiče vyzvednout od 7. 3. 2016 na
Obecním úřadě Pěnčín či v MŠ. Žádosti budou k dispozici také
v elektronické podobě na stránkách MŠ či OÚ.

Kritéria k přijímání dětí:
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem
v obci Pěnčín, 468 21 Bratříkov, které ke dni 1. 9. 2016 dovrší věk
tří let, za splnění následujících kritérií:
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Dítě, jehož sourozenec se v mateřské škole již vzdělává anebo
se od 1. 9. 2016 bude vzdělávat.
3. Děti podle věku, z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti
od věkově starších.
Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte
dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví.
Hana Hornová, ředitelka MŠ

T.J. Sokol Alšovice Vás srdečně zve na

6. ALŠOVSKÝ
JARMARECEK

28. května od 14 hodin
STÁNKOVÝ PRODEJ
cukrovinky, suvenýry, skleněné figurky, dřevěné hračky aj.
ATRAKCE PRO DĚTI
projížďka na koních, rybolov, střelnice, vláček, řetízkový kolotoč, aj.

od 16 hodin živá hudba - Kapelníci
Buřtíky z udírny, masíčko na grilu, bramboráky,
kořalička, vínečko červené i bílé,
pivečko chlazené, vstupné dobrovolné!
Za nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně!
!!! PŘIJĎTE POBEJT !!!
Karolína Kuřátková chce být malířkou, Štěpán Vyšohlíd zase
kominíkem. Oba 6 let.
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Zajímavosti z tělocvičné jednoty Sokola Alšovice
V listopadu si naše jednota připomněla 122. výročí založení. Naši členskou základnu tvoří v letošním roce 189 členů.
Zletilých členů je 131,
dorostu 11 a 47 dětí.
Od září probíhá v sokolovně během týdne několik cvičebních hodin zaměřených na všestrannost
a rozvoj pohybových aktivit dětí. Ve středu se
schází muži ve velkém
sále na florbal. Ve čtvrtek
cvičíme v malém sále
zdravotní cvičení pro
dospělé, na které dochází
průměrně dvanáct žen. V
pátek se ve velkém sále
schází dvě skupiny žáků,
které se převážně věnují
florbalovým dovednostem. V malém sále začínají cvičení rodiče s dětmi,
následuje cvičení pro
předškoláky. Další dvě
hodiny zaměřené na všestrannost jsou pro žactvo.
Novinkou je letos badminton, který si chodí
zahrát skupinka našich
členů v době, kdy je volno
ve velkém sále.
Nezapomínáme ani na
společenské akce. V listopadu proběhla Poslední
leč, v prosinci Mikulášská
besídka, oslavili jsme Silvestr. V neděli 28. února
proběhl seminář pro cvičence a cvičitele s názvem
Cvičíme zdravě, zaměřený na kruhový trénink.
Na březen chystáme Maškarní karneval pro děti, a
pro dospělé Jarní sokolský ples. V květnu uspořádáme jarmareček a zájezd na muzikál Angelika.
Dále připomenu podzimní víkendový výlet na
Šumavu. A opět nebude
chybět turistický pochod
Krajem českých sklářů.
Vzhledem k nepříznivým
sněhovým podmínkám
v letošní zimní sezóně
probíhala činnost lyžařského vleku pouze dva
víkendy.
Letošní Valná hromada
jednoty se konala 19. 2.
2016 a byla volební. Ráda
bych využila této příleži-

tosti a poděkovala všem, kteří podali pomocnou ruku a pomáhali mi s činností
Sokola v Alšovicích. Ve funkci starosty
jsem byla osmnáct let. Byly to starosti, ale
stálo to za to. Chtěla bych popřát novému
starostovi Karlu Daníčkovi hodně elánu,
ochotné členy a mnoho sil. Se sokolským
pozdravem Nazdar!
Renata Pospíšilová

Tělocvičná jednota Sokol Alšovice – turistický oddíl pořádá

v sobotu 30. dubna 2016

XLII. ročník dálkového a turistického pochodu

Krajem českých sklářů
Pátek 29. dubna:
ubytování, občerstvení, výčep
Sobota 30. dubna: prezentace účastníků v sokolovně Alšovice
start pěší trasy 50 km 600 - 800, start cyklotrasy 50 km 600 - 1000
start ostatních pěších tras 700 - 1000

Program:

Trasy:

50 km
25 km
15 km
10 km
5 km

dálkový pochod - Alšovice, Krásná, Černá Studnice, Muchov,
Svárov, Navarov, Bozkov, Semily, Železný Brod, Alšovice
Alšovice, Pěnčín, Huť, Zásada, Držkov, Navarov, Bohuňovsko, Podspálov, Železný Brod,
Chlístov, Bzí, Dupanda, Alšovice
Alšovice, Krásná, Černá Studnice, Berany, Huť, Pěnčín, Alšovice
Alšovice, Krásná, Dolní Černá Studnice, Maršovský vrch, Maršovice, Dalešice, Skuhrov,
Alšovice
Alšovice, Krásná, Huť, Pěnčín, Alšovice
50 km Alšovice, Hamrštice, Skuhrov, Huntířov, Sněhov, Bobov, Kopanina,
Frýdštejn, Převahy, Křížky, Borek, Dolánky, Záholice, Rakousy, Malá
Skála, Líšný, Splzov, Bzí, Těpeře, Dupanda, Alšovice

Cyklotrasa:

Startovné:

30 Kč, 5 km – dospělí 15Kč, děti 5Kč

Ubytování:

Ve vlastních spacích pytlích, poplatek 30 Kč/noc, nutný OP

Stravování: Po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení. V sokolovně Alšovice kuchyně a výčep, na
kontrolách drobné občerstvení a udírna tradičně na kontrole v Navarově.
!Každý účastník jde, popřípadě jede na vlastní nebezpečí!

Pochod se koná za každého počasí!
Doporučujeme mapy č. 19 (Český ráj) a 20-21(Jizerské hory)
Další informace:

J. Pulíček
D. Pulíčková
L. Havlíčková

Alšovice
Alšovice
Alšovice

tel. 723 063 442, e-mail: pulicek@volny.cz
tel. 483 368 400, 602 345 402
tel. 724 038 591

www.turistickyoddil-alsovice.eu

Večer po pochodu se uskuteční pálení čarodejnic.
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TJ Sokol Jistebsko - ohlédnutí za minulým rokem
Hlavním úkolem loňského roku bylo
zajistit vyvložkování komína, což se za
finanční pomoci obecního úřadu formou
dotačního programu podařilo. Dále byly
vyměněny, za spolupráce firmy Geosa,
všechny skleněné výplně dveří a proskleného vchodu za polykarbonátové výplně
a podařilo se částečné obložení stěn na
sále. Sokolovna byla během roku využívána pro rekreační sport včetně florbalu,
v letních měsících pak navštěvovali sokolovnu sportovci ubytovaní v rekreačním
zařízení v Krásné.
Nejaktivnější složkou naší TJ je oddíl
saní, zastoupený ve třech kategoriích. Za
starší žákyně Trojanová Kristýna, za juniory Zdeněk Pěkný a za muže Jaromír
Kudera. Připomenme si tedy některé dosažené úspěchy za uplynulou sezonu.
V kategorii starších žákyn se umístila
Trojanová Kristýna na prvním místě na
mezinárodním mistrovství České republiky na kolečkových saních, na poháru
starosty města Smržovky a poháru starosty Oldřichova v Hájích. Na Mezinárodním
Mistrovství České republiky 2016 obsadila druhé místo.
V kategorii mladších juniorů se v jízdě
na dvojsedadlových saních Pěkný Zdeněk
s Vejdělkem Filipem zúčastnili šesti závodů světového poháru. Nejlépe se umístili
na čtvrtém místě v Siguldě, v ostatních
závodech se umístili na šestém až jedenáctém místě. Po sečtení bodů ze všech závodu obsadili osmé místo. Na mistrovství
Evropy v Altenbergu se umístili na desátém místě.
V únoru se po kvalifikaci spolu s ostatními členy české výpravy zúčastnili Olympiády mládeže v Norském Lillehammeru,
zde v kategorii juniorů obsadili dvanácté
místo.
V kategorii mužů se v jízdě na dvojsedadlových saních dvojice ve složení Kvíčala Matěj - Kudera Jaromír zúčastnila
celkem deseti závodů světového poháru.
Nejlépe se umístili na dvanáctém místě
v Calgary v Kanadě. V ostatních závodech
se umístili na čtrnáctém až šestnáctím
místě. Celkově se umístili na pěkném
čtrnáctém místě. Na mistrovství Evropy
v Altenbergu obsadili dvanácté a na mistrovství světa v Konigssee šestnácté místo.
V národních pohárech, konaných vždy
před daným světovým pohárem, se nejlépe umístili v Calgary v Kanadě a v Siguldě
v Lotyšsku, kde se umístili na třetím místě. Celkově se pak umístili taktéž na třetím
místě.
Po zhodnocení výše uvedených výsledků můžeme konstatovat, že naši mladí
sportovci úspěšně reprezentovali naši tělovýchovnou jednotu doma i na mezinárodních závodech ve světě, za což jim
patří naše poděkování.
Za TJ Sokol Jistebsko Kudera Jaromír

Dvojice Pěkný, Vejdělek v ledovém korytě.

Dvojice Kvíčala - Kudera na Nation Cup Calgary.

Výzva občanům
Využíváme možnost informovat širokou veřejnost prostřednictvím tohoto zpravodaje
a zároveň vás žádáme o spolupráci v řešení dalšího využití areálu zvaného „Hübnerák“.
Nyní je možnost tento areál prodat vážnému zájemci, který bude mít připraven návrh
projektu k dalšímu využití, nebo obec připraví vlastní záměr, který se bude snažit
zrealizovat. Prosíme vás o sdělení vašich názorů k dalšímu využití areálu. Informace
a návrhy nám můžete předat osobně, písemně, telefonicky nebo emailem. Děkujeme za
spolupráci.
OÚ

Pěnčínský zpravodaj / 8

pencin201601tisk.indd 8

9.3.2016 6:07:09

Zadní voj - o návratu legionářů do vlasti - 3. část
(Výňatky z knihy F. V. Krejčího „U Sibiřské armády“)
Ve druhé části jsme sledovali cestu vládní mise za legionáři po transsibiřské magistrále do nitra Asie. Po šesti dnech jízdy je mise u svého prvního cíle – v Irkutsku.

Irkutsk

27. srpna 1919 vjíždí vlak, jehož cestu
doprovází mohutná řeka Angara, na nádraží v Irkutsku. Delegaci přichází do
vlaku přivítat politický vůdce legií a zplnomocněnec naší vlády v Sibiři Bohdan
Pavlů, doprovázen generálmajorem Janem
Syrovým, velitelem naší armády.
Slavnostní uvítání se konalo při přehlídce za městem, kde na nekonečné a nedohledné stepi stojí seřazené šiky legií. V čele
uvítací skupiny jede na koni plukovník
Voženílek a po obvyklém vojenském hlášení začíná přehlídka, kterou zahajuje I.
divise – šiky Prvého dělostřeleckého pluku
mistra Jana Husa. Pluk je základním kamenem našich ruských legií a má svůj
největší podíl na jejich slávě. V jeho čele
zdraví se skloněnou zbraní jeho velitel –
podplukovník Kutlvašr.
Uvítací projev generála Syrového v plném znění: „Pane předsedo poselstva
Československé republiky! Jako velitel
československého vojska na Rusi vítám
vás a celou delegaci v tento slavnostní den
jménem našich vojáků. Vítám vás tím
vřeleji, že přijíždíte po dlouhém očekávání. Armáda, ke které jste posláni, bojovala
za osvobození našeho národa ze staleté
poroby. Zde vidíte její nejstarší pluky.
Armáda tato, jdouc za vysokým cílem
osvobození československé vlasti, postavila se proti německo-bolševickému spolku a na mohylách padlých bratří stvořila
západní frontu. Výsledkem její práce bylo
osvobození východního Ruska, Sibiře a
obdiv celého světa. Vojsko nacházelo se
vlivem podmínek života a okolí mnohokráte v těžké situaci. Avšak vojáci, davší
základ nové slávě a lesku Československé
republiky, nezapomněli nikdy, co je zájmem českovenského státu a zústalo-li
vojsko tak jednotné a krásné, jak zde vidíte, je to zásluhou tradic a jeho příslušníků.
Armáda, vykoupivší své úspěchy a svou
jednotnost takovým úsilím, zůstane navždy jednotnou a dokáže, že zůstane tou
armádou, jakou ji učinil otec Masaryk,
armádou, která bude vždy hotova bojovati proti nepřátelům Československé republiky. Presidentu Československé republiky, profesoru Masarykovi - Na zdar!“
V průběhu návštěv kasáren a ubikací se
daří vysvětlit některé zkreslené informace
z domova, kdy slova novinářů, hozená na
papír s cílem zranit politické odpůrce jsou
tak daleko od domova chápána jako ohrožení toho, za co oni bojovali, nasazovali a
pokládali životy. Vojáci s dychtivostí naslouchají líčení o průběhu 28. října, o prvních měsících republiky, o vymoženosti

demokracie v naší republice a snad se
zaplašily obavy před vzrůstem bolševismu
doma.
Při oficiální návštěvě ruského generálního štábu bylo zřejmé, že vzájemný poměr mezi našimi legiemi a ruským vojskem kolčakovským není právě nejlepší.
Generál Syrový a zdejší ruský velitel se ani
osobně nestýkají – to odporuje některým
projevům nespokojenců, že jsou naši
zaprodáni Kolčakovi a že jsou to ruské
zájmy, které je zde drží.
Po dvanácti dnech strávených v Irkutsku
se mise vydává na dlouhou jízdu po magistrále. Před odjezdem navštívili vedoucího delegace zástupci kolčakovské vlády
z Omsku a při rozhovorech bylo naznačeno, zda by československé legie nadále
pomáhaly chránit magistrálu proti postupujícím bolševikům. Odpověď byla v tom
smyslu, že vojska budou na Sibiři přítomna po nezbytně dlouhou dobu.
Výsledky projednávání možnosti odsunu našeho vojska do vlasti nejsou uspokojivé. Zatím není ani potuchy o lodích,
které by je z Vladivostoku převezly do
Evropy. Rozhodnutí o odvolání všech
našich legií z magistrály a jejich návratu
do vlasti nelze učinit zde, v Irkutsku, ale
daleko za oceány, v Paříži nebo v Londýně,
od vítězů, kteří urovnávají osudy světa.
Vedle velkých starostí s Evropou – kdy
může přijít na řadu otázka, co s padesáti
tisíci Čechoslováky, kteří uvázli na Sibiři
a jak pro ně opatřit lodi?

Po magistrále

Vlak s poselstvem vyjíždí z Irkutska 10.
září. Před sebou má téměř 2000 km. Cesta,
kterou nyní vlak nastupuje, bude dlouhá
a nebezpečná, jelikož vstupuje do pásma,
které bylo ještě nedávno ohrožováno útoky povstaleckých a bolševických tlup.
Nájezdy sice nejsou již tak časté, ale dochází k vytrhávání kolejí, ničení mostů a
přepadání stanic. Naši vojáci konají strážní službu nejen na trati, ale prohledávají i
lesy a vesnice podél dráhy. Nejvíce nebezpečný úsek, kterým musí vlak projet, jsou
obrovské plochy lesů před Krasnojarskem.
Zastávky na malých stanicích u menších
oddílů našeho vojska toužícího po tom,
slyšet poselství z domova. Delší zastávka
je v Čeremchově, důležitém městě pro naše
vojsko. Nachází se zde uhelný revír a doly
poskytující našim vojákům uhlí – na jejich
výkonnosti závisí tedy veškeré naše spojení po trati i možnost pohybu na východ.
Dále vlak staví ve stanicích Zima, Tulun.
Ve stanici Nižně-Udinsk odchází delegace
ke hřbitovu, kde byl nedávno postaven

vysoký pomník našim mrtvým. Na nádraží také stojí broněvik „Orlík“, nejlepší
obrněné vozidlo , které naše armáda má
k dispozici. Jde o lokomotivu se dvěma
vozy, vše pobito železnými pláty, po stranách trčí děla a kulomety a celek budí
respekt. Jistě budí hrůzu na trati, kde
všechna militaristická výzbroj ze starého
carského režimu je dávno roznesena a
rozbita a kde se už bojuje jen po tlupách.
Další stanice Tajšet, Kaňsk, Kljukvena.
Vlastní jednání o postavení našeho vojska a otázka jeho návratu do vlasti je na
každém zastavení pečlivé a vážné. Vrací
se stále častěji jedno téma: nebylo by přece jen možné dostat se domů západní
cestou? Kolčakovská fronta proti bolševikům se drží, občas docházejí zprávy
o úspěších. Těžko se hledají slova vysvětlení, když s blížící se zimou bude situace
vojáků ještě tíživější a nespokojenost v řadách vojáků poroste. Nezbývá než věřit,
že brzy dojdou zprávy z vlasti, které oznámí,
že cesta východem je připravena.

Krasnojarsk

Na nádrařží v Krasnojarsku vítá delegaci Lev Prchala a hned začíná přehlídka
pluku, nesoucího jmého Jana Sladkého-Koziny. Delegaci vítají i ruští představitelé města s přípitkem na šťastnou budoucnost svobodného demokratického Ruska.
Nelze však přehlédnout úzkost z toho, co
je čeká, padne-li kolčakovská fronta i naděje, že naše vojsko přispěje opět na pomoc. Jižně od Jeniseje se shromažďují
Kravčenkovovy tlupy, bouřící se proti
vládě Kolčaka. Pod pojmem „bolševické“
se skrývají živly nejen vojenské, ale tulácké a zločinecké. Slouží mocným v rudé
Moskvě na vyvolání rozvratu v Sibiři.
Jednoho dne přijel z Omska do Krasnojarska delegaci navštívit generál Maurice
Janin. Proti jeho politice, diktované versailleskou radou a udržující nás tak dlouho na Sibiři, vzrůstá v našem vojsku nespokojenost. Pobočníkem vrchního velitele spojeneckých vojsk je náš legionář,
major Fabian. Po udělení čestného kříže
generálu Janinovi je s ním opět projednávána možnost repatriace našich vojsk ze
Sibiře, přičemž je zdůrazněno přání, aby
naše vojska již nebyla používána k žádným politickým či vojenským akcím na
Sibiři.
Po týdenním pobytu v Krasnojarsku
pokračuje cesta vlakem dále na západ. Kraj
mezi Krasnojarskem a Ačinskem platí za
jeden z nejméně bezpečných v sibiřské
dráze. Při cestě do Ačinska přistoupí do
vlaku zástupce uralských kozáků a seznamuje členy delegace s jejich postojem - ctí
staré demokratické zřízení kozácké.
Vlak s delegací zastaví ještě na mnoha
stanicích a zástupci vlasti pronesou mnohé
povzbudivé projevy k vojákům, než
Dokončení na str. 10
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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.

Jasna Smolková
Mnoho lidí a rodáků ovlivnila krása
Pěnčínska, ovšem jen několik o něm dokáže poutavě psát a zapisovat jeho historii
pro budoucí pokolení. Jasna Smolková se
narodila v roce 1933 na Čížkovicích. Z rodného domu to měla co by kamenem dohodil ke Kříži, a tím i na Pěnčín. Osud a historické události ji spojily s Pěnčínem brzy
po narození, i když tehdy ne nadlouho.
Jako pětileté děvče ji zasáhla Mnichovská
dohoda, jelikož Čížkovice již ležely v Sudetech a protektorát začínal u již zmiňovaného Kříže, byla společně se svou rodinou
nucena se odstěhovat z Čížkovic. Především
kvůli hrozbě zatčení. Její maminka byla
velkou vlastenkou, a mimo jiné i náčelnicí
Sokola, a v té době to bylo považováno za
zločin proti říši. Novým domovem se jí
staly Alšovice. Zde setrvala pouze dva
měsíce a zbytek války žila v Bělé u Turnova,
kde začala navštěvovat základní školu.
Po válce, v roce 1945, se bratr paní Smolkové vrací do rodného domu a ona s rodiči žije v Jablonci nad Nisou, kde nastupuje
na Gymnázium u Balvanu. Gymnázium
dobrovolně opouští v roce 1947 a v září
tohoto roku nastupuje do anglické jazykové školy v raně gotickém zámku ve Štěkni
u Strakonic. Studium na této prestižní
škole bylo velmi nákladné, proto její matka
investovala všechny těžce vydělané peníze
do studia své dcery. V únoru 1948 dochází
k převratu a následně k uzavírání škol
zaměřujících se na výuku cizích jazyků,
především angličtiny. Škola ve Štěkni je
uzavřena ze dne na den. Jasně Smolkové
nezbývalo nic jiného než se vrátit do Jablonce. Na gymnázium se nevrátila a pokračovala ve studii angličtiny v Liberci.
O kvalitě školy ve Štěkni svědčí i to, že za
půl roku žákyně znaly veškerou látku,
která se učila v Liberci celý rok. Stejný osud
jako štěkenskou školu postihl i tu libereckou. Jasna se již nechtěla vrátit o třídu níž
do gymnázia, nastoupila do zaměstnání a
navštěvovala večerní ekonomickou
školu.
Část svého mládí tráví v Huti, kam jezdí
převážně se svou sestřenicí za babičkou.
V pozdějších letech navštěvuje vesnické
zábavy v Huti a na Bratříkově, kam je
doprovázena vždy babičkou, která chodí

tak zvaně „na čumendu“, například na
tradiční bratříkovský Čepeček. Okolí
Hutě a celého Pěnčínska ji okouzlilo natolik, že do chalupy po babičce (č.p. 59)
jezdí čím dál častěji.
Prakticky celý život pracovala ve Výzkumném ústavu skla a bižuterie, kde
dělala v technickém úseku. Zde se dala
uplatnit dobrá znalost anglického jazyka.
Při své práci získávala stále větší vztah ke
knihám, psaní a literatuře obecně. Pracovní rešerše literatury a překlady ji znovu
motivovaly ke studiu, tentokráte literatury v Praze.
Při práci se starala o huťský domek a
převážně v něm žila. Tím ke svým zálibám přidala zájem o historii našeho krásného kraje. Její nadšení pro dění v obci a
její historii ji přímo předurčovalo k tomu,
aby vedla obecní kroniku. Tu svědomitě
psala od roku 2000 po dobu patnácti let.
Navázat na práci pana Jehličky určitě
nebylo jednoduché, ale Jasna se jí zhostila
odpovědně a svědomitě.
V domku nyní žije její dcera Naďa
s manželem, která po mamince zdědila
touhu učit se cizí jazyky a nyní je učitelkou angličtiny na gymnáziu. Paní Smolková žije v útulném a vkusně zařízeném
podkrovním bytě v Alšovicích, z něhož
má krásný výhled na celou obec a Krkonoše. Její záliby zjistíte ihned po vstupu
do bytu. Na stěnách visí historické fotografie, fotografie rodiny, vnoučat a pravnoučat a také ručně vyšívané obrázky,
které si vytváří sama.
Pevně věřím, že životní elán paní
Smolkové dlouho vydrží a bude se moci
věnovat svým rozmanitým a zajímavým
zálibám.
Ivan Matějček

Zadní voj
Dokončení ze str. 9
dojede do stanice Novonikolajevska, nejzápadnější pozice našeho vojska. Ihned po
příjezdu dostává vedoucí delegace telegram od E. Beneše, ve kterém vyzývá, aby
veškerá naše sibiřská armáda byla koncentrována na Vladivostok. Překvapivá návštěva – generál Maurice Janin a politický
zplnomocněnec Bohdan Pavlů. Cestují do
Omska jednat s ruskou vládou – obdrželi
také telegram od dr. Beneše. Příkaz je
striktní – koncentrovat armádu do Vladivostoku, ale žádná zmínka o lodích, které
by tam čekaly. Doprava přes moře je nám
tedy stále jen slibována. V telegramu je
citováno i odhodlání, že pokud dohoda v
této věci nebude dodržena, zahájí vláda
lodní akci sama i přes nesmírné ekonomické zatížení státu.
Vrchní velitel spojeneckých vojsk i náš
hlavní politický zástupce na Sibiři prohlašují však provedení tohoto nařízení za
nemožné – obtíže dopravní (nedostatek
lokomotiv), zásobovací (zásobování
v Mandžurii by bylo teprve třeba zařídit a
to přesunováním z území u hranic s Mongolskem), ubytovací – ve Vladivostoku ani
v okolí není pro naši celou armádu dostatek místa. Nelze tedy jinak než pojmout
příkaz jako faktický nátlak na generála
Janina a spojence.
Z důvodu respektování obtíží, o nichž
mluví generál Bohdan Pavlů, tlumočící
současné stanovisko generála Syrového,
byl učiněn první krok tím, že na základě
telegramu ministra Beneše bylo ihned
učiněno opatření, aby bylo bezodkladně
zahájeno přemístění našeho vojska ve
smyslu dané direktivy, a to tak, že pohyb
do Vladivostoku započne ihned 1. pluk a
zároveň že budou posunována naše vojska
z nejzápadnějších míst na první etapu
východně od Tajgy. To by znamenalo, že
Novonikolajevsk, místo, kde právě sídlila
delegace, by brzo bylo našimi legiemi
opuštěno. Toto stanovisko, které nedosahovalo splnění požadavků vlády ani
uspokojení nedočkavosti legionářů po
návratu, se později dle vyjádření dalších
vojenských i politických velitelů ukázalo
jako jediné rozumné a možné. Že by toto
řešení mohlo být spojováno s naším závazkem ke Kolčakově vládě vyvrátil i telegram dr. Girsy. Stejného dne odjíždí generál Janin s Bohdanem Pavlů do Omska.
Z Novonikolajevska se delegace vrací a 14.
října 1919 vlak odjíždí zpět do Irkutska.
Příště dramatická cesta zpět do Vladivostoku.
Jasna Smolková
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