ZPRAVODAJ
obce Pěnčín
prosinec 2012 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Bez černý na Krásné: ano, či ne?  Dětský vlek Dráček a další informace ze sokola
Alšovice  Jak dál s hasičárnou v Huti?  Vítání občánků  Obecní rozpočet na rok 2013  a další

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Vážení a milí spoluobčané, opět se blíží
konec roku a s ním spojené svátky vánoční. Jako v každém zpravodaji vás i v tomto chceme informovat o tom, co se povedlo i nepovedlo udělat. Někteří z vás se
o dění v obci zajímají a svůj názor a
přehled si vytvoří. Všichni si určitě náš
zpravodaj rádi přečtete.
Zastupitelstvo obce Pěnčín se sešlo
během roku sedmkrát a vydalo prozatím
na dvě stovky usnesení. Poslední zasedání
zastupitelstva se uskuteční v prosinci.
Letos se nám podařilo, po dokončené
stavbě plynovodu na Jistebsku za tři miliony korun (celé hrazeno z rozpočtu obce),
také dokončit STL na Bratříkově v hodnotě pět a půl milionu korun z dotace ze SFŽP
a s desetiprocentní spoluúčastí obce. Kolaudace bude v prosinci. Na Krásné je
dokončen STL včetně přípojek. Kolaudace
proběhla v listopadu. Obec se podílela na
této stavbě částkou půl milionu korun,
podíl obce na povrchu nové komunikace
činil tři sta tisíc korun a zbylou část dokončil i financoval investor RWE GasNet
v rámci úprav komunikace po výstavbě.
Dále pokračovala stavba Kittelova domu
v Krásné s příspěvkem z MK ČR z Programu záchrany architektonického dědictví
ve výši jeden milion tři sta tisíc korun a
z rozpočtu obce ve výši jednoho milionu
korun. Finanční prostředky byly použity
na výrobu a instalaci nových oken a
spárování budovy.
V Alšovicích byla postavena autobusová
čekárna z prostředků obce ve výši 474 055
Kč. Na budovách Alšovice čp. 13 (knihovna a byty) byla opravena a natřena střecha
za cenu 180 000 Kč a v Bratříkově čp. 67 se
opravuje střecha a byla provedena částečná rekonstrukce septiku. Na komunikacích
se prováděla pouze běžná údržba asfaltových povrchů, v Alšovicích jsme nechali
udělat nový povrch na komunikaci od
sokolovny k hlavní cestě.
Za zmínku stojí i to, že se podařilo dořešit dopravní bezpečnost v okolí mateřské
a základní školy. U mateřské školy se

zřídila jednosměrná ulice. Příjezd ke školce je ze tří směrů. U základní školy na
žádost ředitelky byla zřízena mechanická
překážka kvůli značnému provozu automobilů. Ta se bude na zimní období odstraňovat. Vše bylo projednáno s dopravně expertní a inženýrskou kanceláří Office
LANG a dopravní inspektorkou z PČR
Jablonec nad Nisou. Vyřešily se tím dlouhodobé problémy, které vznikaly z důvodu
velkého soustředění dětí. Toto bylo jedno
z optimálních řešení pro částečné zajištění
bezpečnosti dětí u obou škol.
Z obecního rozpočtu jsme přispěli částkou 380 000 Kč na činnost spolků a organizací v obci a na údržbu jejich budov.
Někteří budou namítat, že je částka příliš
vysoká, ale kdo je trochu obeznámen
s problematikou činnosti spolků, tak určitě ví, že by některé bez finanční výpomoci
obce těžko zajišťovaly svou činnost a
údržbu budov. Příspěvky samozřejmě
podléhají řádnému vyúčtování. V rámci
těchto příspěvků jsme částečně napomohli

k udržení provozu lyžařského vleku
v Alšovicích.
Samozřejmě musíme zajišťovat řádný
chod obce a v této souvislosti počítat každý rok s výdajovými položkami v našem
rozpočtu. Připomenu jenom některé: provoz ZŠ a MŠ, DPS, knihovny, veřejné
osvětlení, bytový fond a další. Stále nám
určitě zbývá uskutečnit a dokončit mnoho
dalších projektů a záměrů, včetně požadavků občanů. Věřím, že se postupně
podaří vše zrealizovat (to samozřejmě není
možné v jednom volebním období). Dovolím si některé záměry připomenout: rekonstrukce a úpravy všech hřbitovů v obci,
úpravy komunikací asfaltovými povrchy
včetně odvedení dešťové vody, rekonstrukce zděné čekárny na Krásné, můstky
v Huti, prodloužení vodovodních řadů,
výstavba STL v Alšovicích a Huti, kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení
včetně prodloužení některých plánovaných větví, rekonstrukce budovy obecního
Dokončení na str. 2
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Krásné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů nejen v novém
roce 2013 vám všem přeje
kolektiv OÚ Pěnčín
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Dokončení ze str. 1
úřadu, rekonstrukce kotelny v MŠ, výstavba chodníků v obci, vybudování nového
sportovního hřiště v Pěnčíně, opravy a
rekonstrukce objektu Huť 169 a mohla
bych vyjmenovat mnoho dalších. Každá
realizace je závislá na finančních možnostech obce, což znamená na rozpočtu, který
se v příjmové části skládá z částek z přerozdělení daní a částečně z příjmů vlastních, proto se do rozpočtu zapojí i příjmy
z prodeje pozemků, případně nemovitostí, které se zpravidla ve výdajové části
použijí na novou infrastrukturu nebo na
investici do stávajících objektů.
Určitě většinu z vás budou zajímat informace o pokračování výstavby hasičské
zbrojnice v Huti. Jako zhotovitel této stavby byla ve veřejné soutěži v roce 2009
vybrána firma STAVO-UNION, stavební
společnost s r.o. Jablonec nad Nisou, která
se na základě smlouvy o dílo a nabídkové
ceny zavázala provést předmět zakázky,
to je stavbu hasičské zbrojnice v Huti.
V roce 2009 byly zajištěny finanční prostředky ve výši 10 000 000 Kč, a ty byly také

proinvestovány. V následujících letech
2010 - 2011 se finance získat nepodařilo a
výstavba nepokračovala. V roce 2012 byly
zajištěny prostředky v objemu 8 000 000
Kč. Po několika jednáních nedošlo k dohodě a zahájení prací v souladu se smlouvou
o dílo. Aby nedošlo z naší strany k porušení zákona o veřejných zakázkách, předali jsme celou záležitost právnímu zástupci
a nechali jsme vypracovat na stavbu odborný znalecký posudek. Zároveň jsme
požádali MV ČR o povolení převodu
finančních prostředků na rok 2013.
Vážení a milí spoluobčané, chtěli jsme
vás seznámit s tím nejdůležitějším, co by
vás mohlo zajímat. Doufám, že si náš příspěvek se zájmem přečtete a doplníte si
informace o dění v obci a práci našeho
zastupitelstva.
Na závěr bychom vám chtěli popřát
hodně, zdraví, štěstí, spokojenosti, krásné
zimní počasí a nádherné prožití svátků
vánočních.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Ceník odvozu a
odstranění komunálního
odpadu od 1. ledna 2013

Sběrné místo EKOLAMPU

velikost
nádoby
80 l
80 l V
80 l
80 l V
80 l
80 l V
110/120 l
110/120 l V
110/120 l
110/120 l V
110/120 l
110/120 l V
240 l
240 l V
240 l
240 l V
240 l
240 l V

četnost
svozů
1x1T
1x1T
1x14 D
1x14 D
kombi
kombi
1x1T
1x1T
1x14 D
1x14 D
kombi
kombi
1x1T
1x1T
1x14 D
1x14 D
kombi
kombi

cena za cena
1 svoz za rok
52
26
39
52
26
39
52
26
39

41
39
55
51
46
43
48
45
65
60
54
50
93
89
127
117
104
98

2 110
2 000
1 430
1 310
1 770
1 660
2 470
2 340
1 680
1 560
2 080
1 950
4 820
4 590
3 280
3 040
4 050
3 820

Pytel TDO velký 110 l
60 Kč/ks
Pytel TDO malý
60 l
30 Kč/ks
Rekreační objekt nebo osoba
s trvalým pobytem
500 Kč/ks
8V nebo 12 M
6M+4V nebo 3M+6V
Letní svoz od 1. 5. do 31. 10.
Zimní svoz od 1. 11. do 30. 4.
1x14D svoz v úterý
(1. 1. 2013, 15. 1. 2013, 29.1.2013, atd…)

Obec Pěnčín se zapojila do kolektivního
systému EKOLAMP. Na obecním úřadě je
umístěna malá sběrná nádoba, do které
patří úsporné kompaktní zářivky, výbojky,
lineární zářivky (do 40 cm) a LED světelné
zdroje. Tyto vysloužilé světelné zdroje a
svítidla do koše nepatří. Obsahují malé
množství rtuti a další recyklovatelné materiály, proto je nutné tyto zdroje odděleně
sbírat a odevzdávat na místa, která jsou
pro tento účel určena. Jejich místo je proto
na sběrném místě kolektivního systému
EKOLAMP, který se postará o zpětný
odběr i následnou ekologickou recyklaci
použitých světelných zdrojů a svítidel.
Nejedná se o klasické, reflektorové a
halogenové zářivky.
OÚ

Posypové nádoby v obci

Na zimní sezonu 2012/2013 jsme nainstalovali na zkoušku šest posypových nádob
k místním komunikacím, které jsou v zimním období značně problematické na výjezd. V nádobách je uložen inertní posyp.
V případě špatného výjezdu či sjezdu
mohou občané použít připravené nádoby
se štěrkem. Pokud se toto řešení osvědčí,
budeme v dalších letech rozšiřovat
umístění posypových nádob v obci. OÚ

Příjem nabídek
pro areál koupaliště Huť
Obec Pěnčín vyhlašuje příjem nabídek
z řad veřejnosti na využití letního areálu
„Koupaliště Huť“ pro sezónu 2013. Uzávěrka nabídek je ve středu 30. 1. 2013.
V nabídkách uvádějte záměr využití letního
areálu.
OÚ

Ze zastupitelstva
obce 18.6., 22.8.,
26.9. a 31.10. 2012
 ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod ppč. 768/8 k.ú. Alšovice z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce
Pěnčín.
 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu
psů na veřejném prostranství.
 ZO schvaluje nabídkovou cenu od fy
Petr Beier, Chlístov 50, Železný Brod, ve
výši 170 682 Kč včetně DPH na opravu
střechy a výměnu krytiny na objektu Alšovice čp. 13 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO bere na vědomí oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky na rekonstrukci
požární plošiny PP 20 Š 706.
 ZO souhlasí s doporučením hodnotící
komise o výběru zhotovitele rekonstrukce
požární plošiny PP 20 Š 706, firmy požární technika KOMET s.r.o., Petra Bezruče
1031, 289 11 Pečky, IČO 186232255, za cenu
850 860 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO bere na vědomí žádosti o pronájmy
a odkoupení ppč. 20/1 k.ú. Huť a konstatuje, že ppč. 20/1 k.ú. Huť nebude v současné době pronajímat ani prodávat.
 ZO neschvaluje prodej ppč. 27 k.ú. Huť
a ukládá starostce dořešit zajištění přístupové cesty k objektu Pěnčín čp. 40 zřízením
věcného břemene.
 ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 339
k.ú. Jistebsko o výměře 1081 m2..
 ZO ukládá starostce zajistit právní dokument, který bude opravňovat obec
k umístění kanalizačního vedení a čistírny
na ppč. 348/1 k.ú. Jistebsko, včetně předkupního práva v případě záměru prodeje
této parcely.
 ZO schvaluje prodej ppč. 190/1 k.ú. Huť
o výměře 116 m2 manželům Jaroslavu a
Marii Meisnerovým za cenu 5 110 Kč dle
znaleckého posudku. Ostatní náklady na
vypracování podkladů pro prodej pozemku budou hradit v plné výši kupující.
 ZO bere na vědomí žádost o výměnu
ppč. 855/4 k.ú. Huť a část ppč. 565/1 k.ú.
Jistebsko a ukládá místostarostovi zajistit
a předložit ZO podklady k plánované
výstavbě kanalizace na ppč. 565/1 k.ú.
Jistebsko.
 ZO schvaluje smlouvu o nájmu ppč.
685/2 k.ú. Huť mezi Obcí Pěnčín a Bytovým družstvem Pěnčín za účelem pronájmu a užívání pískové filtrace k domu
čp. 59.
 ZO schvaluje změnu technologie zimní
údržby v obci Pěnčín v roce 2012-2013 dle
předloženého návrhu KSSLK:
Silnice III/28741, III/28743 k.ú. Huť.
Silnice III/28739 k.ú. Alšovice.
Pokračování na str. 3
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Ze zastupitelstva obce 18. 6., a 22. 8., 26. 9. a 31. 10. 2012
Pokračování
k č á í ze str. 2
 ZO schvaluje záměr navýšení kapacity
o deset dětí v MŠ Pěnčín od 1. 1. 2013.
 ZO schvaluje provedení drobných úprav
v MŠ dle požadavku KHS, které budou
prozatím hrazeny z rozpočtu MŠ na rok
2012. Po vyčíslení skutečných nákladů
bude v případě nedostatku finančních
prostředků tento rozpočet navýšen.
 ZO bere na vědomí předběžnou zprávu
k účtování v MŠ Pěnčín, celkový audit
bude proveden za rok 2012.
 ZO schvaluje účetní odpis dlouhodobého majetku na elektrický kotel TENAX
EVK 150 ve výši 10 685,76 Kč při odpisovém plánu na 10 let.
 ZO schvaluje podání žádosti o podporu
v rámci Operačního programu Životního
prostředí, z XXXVIII. výzvy Ministerstva
životního prostředí na pokračování akce
Plynofikace Pěnčín IV. etapa, Alšovice a
Huť a pověřuje starostku jako oprávněnou
k vyřizování a podepisování náležitostí,
spojených s podáním a vyřízení žádosti.
 ZO schvaluje finanční spoluúčast na
pokračování akce Plynofikace Pěnčín IV.
etapa z vlastních zdrojů.
 ZO schvaluje opravu komunikace Alšovice u sokolovny za nabídkovou cenu KZS
s.r.o. Jistebsko ve výši 134 881 Kč, včetně
DPH a pověřuje starostku dořešením akce,
včetně podpisu smlouvy.
 ZO bere na vědomí stížnost manželů
Skalových na provoz autodílny Jistebsko
a ukládá místostarostovi předat písemně
stížnost na příslušné správní orgány a
písemně informovat manžele Skalovy.
 ZO schvaluje mimořádný finanční příspěvek na investici FC Pěnčín ve výši
40 000,- Kč na vybudování zámkové dlažby a střešního přístavku u kabin, čímž
dojde k zhodnocení pronajatého majetku
obce.
 ZO schvaluje vypracování dokumentace na výstavbu vodovodního řadu varianta č. 1., dle předloženého návrhu technického řešení.
 ZO neschvaluje dohodu o ukončení
smlouvy v předloženém znění a požaduje
doplnit v čl. II. odst. 2) o vyčíslení požadovaných nákladů. Ukládá starostce
projednat s ČEZ.
 ZO schvaluje finanční spoluúčast obce
na výstavbě hasičské zbrojnice Pěnčín,
Huť ve výši 1 714 000 Kč. Tyto finanční
prostředky budou v této výši čerpány až
v roce 2013.
 ZO schvaluje umístění poutače na objektu autobusové zastávky Huť – Stanovsko „Hospůdka U Luďmíry“ pro žadatele
p. Luďka Šilhána.
 ZO bere na vědomí dotaz pí Prokopové
ve věci odkoupení ppč. 378/9 k.ú. Jistebsko. ZO nemá námitek k případnému
prodeji za cenu dle platného znaleckého
posudku.

 ZO bere
na vědomí
o stavu
b
ěd
í zprávu
á
projektové žádosti na grant z Norských
fondů na dokončení obnovy Kittelova
domu.
 ZO schvaluje vypracování projektu na
opravu budovy OÚ Pěnčín a pověřuje
starostku jeho objednáním.
 ZO schvaluje odkoupení ppč. 2334/2
k.ú. Alšovice o výměře 9 m2 za cenu 700,Kč dle znaleckého posudku č.02808-0108/
2012 od p. Jaroslava Palduse. Veškeré
další finanční náklady spojené s převodem
pozemku hradí obec. Jedná se o část místní komunikace.
 ZO schvaluje odkoupení ppč. 2337/2
k.ú. Alšovice o výměře 77,8 m2 za cenu
9 800 Kč dle znaleckého posudku č. 028080108 A/2012 od pí Jitky Havlasové a pí
Aleny Pickové. Veškeré další finanční náklady spojené s převodem pozemku hradí
obec. Jedná se o část místní komunikace.
 ZO schvaluje záměr prodeje: st.p.č. 192
k.ú. Huť výměra 206 m2 zastavěná plocha
a nádvoří rodinný dům Huť 100, st.p.č. 218
k.ú. Huť výměra 82 m2 zastavěná plocha
a nádvoří vedlejší stavba, st.p.č. 259 k.ú
Huť výměra 66 m2 zastavěná plocha a
nádvoří vedlejší stavba, p.p.č. 80/1 k.ú.
Huť výměra 1 796 m2 trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond a p.p.č. 80/5 k.ú.
Huť výměra 753 m2 zahrada, zemědělský
půdní fond.
 ZO schvaluje prodej ppč. 339 k.ú. Jistebsko firmě ARTGLASS s.r.o., Dolní Černá
Studnice 45, 468 21 Bratříkov, IČ: 48269743,
za cenu 219 350 Kč dle znaleckého posudku č. 02809 – 0109/2012.
 ZO neschvaluje prodej ppč. 378/6 k.ú.
Jistebsko za cenu 1 556 100 Kč.
 ZO bere na vědomí žádost o zřízení
věcného břemene na ppč. 298/4 k.ú. Jistebsko práva chůze a jízdy ve prospěch
st.p.č. 54 k.ú. Jistebsko, včetně vodovodní
přípojky a pověřuje místostarostu svoláním schůzky všech účastníků.
 ZO neschvaluje prodej ani pronájem
ppč. 298/2 a 298/4 k.ú. Jistebsko p. Luďku
Vorlovi, Praha 4.
 ZO schvaluje „Nájemní smlouvu mezi
Obcí Pěnčín a Severočeskou vodárenskou
společností a.s.“ č. CES 1095/2012.
 ZO schvaluje „Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí kupní“ č. 9412001094/
2012/152384 mezi Obcí Pěnčín a RWE
GasNet, s.r.o.
 ZO schvaluje „Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí kupní“ č. 9412001360/
2012/152685 mezi Obcí Pěnčín a RWE
GasNet, s.r.o.
 ZO schvaluje „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby č. BVB/12/

074/LIB, BVB/12/075/LIB, BVB/12/076/
LIB, BVB/12/077/LIB mezi Obcí Pěnčín a
RWE GasNet, s.r.o.
 ZO pověřuje starostku k uzavírání a
podepisování smluv na zřízení věcných
břemen, o spolupráci a součinnosti a převodu plynárenského zařízení, která se
týkají stavby STL Pěnčín IV. etapa.
 ZO bere na vědomí rozhodnutí komise
o výběru dodavatele na zhotovení plynovodních přípojek Krásná a schvaluje dodavatele stavby Progres Liberec s.r.o. za
nabídkovou cenu 434 653 Kč, včetně DPH, a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci o předání
stavební dokumentace k projektu trafostanice k lyžařskému vleku, včetně vyčíslení
nákladů ve výši 285 489,60 Kč s DPH.
 ZO v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění (zákon o obcích) deleguje k zastupování na valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ:
49099469, konaných ve volebním období
od roku 2010 do 2014, starostku obce Pěnčín Vladimíru Paldusovou. Delegovaná je
oprávněna v uvedeném období jménem
obce vykonávat všechna akcionářská
práva na všech valných hromadách.
 ZO schvaluje podání žádosti o zařazení
akce obnovy nemovité kulturní památky
do „Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2013“ na stavbu Kittelův
dům, Krásná čp. 10, a schvaluje finanční
spoluúčast obce Pěnčín.
 ZO schvaluje příspěvek Tělovýchovné
jednotě Sokol v Huti na pořádání 40. ročníku krosu Huť-Bratříkov-Huť ve výši
10 000 Kč.
 ZO schvaluje „Stavbu JN, propojovací
vedení 35 kV Tanvald – Železný Brod“ dle
předložené žádosti ze dne 21. 8. 2012 č.j.
53717/kuf.
 ZO bere na vědomí informaci o zrušení
veřejného osvětlení na sloupech v majetku
ČEZ Distribuce a.s. a ukládá místostarostovi zajistit v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby propojovacího vedení dokumentaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení v dotčeném území.
 ZO bere na vědomí předložený záměr
investičních akcí na rok 2013 a 2014 a
ukládá FV ve spolupráci se starostkou a
místostarostou připravit návrh akcí, na
které se připraví projekty, způsob finančního zajištění a termíny realizace.
 ZO bere na vědomí vypracované vyhodnocení pro změnu zdroje vytápění na kotelnu MŠ Pěnčín a ukládá FV ve spolupráci se starostkou a místostarostou připravit
návrh pro realizaci na příští zasedání
zastupitelstva.
 ZO bere na vědomí předložený návrh
na zajištění změny ohřevu užitkové vody
v DPS Alšovice 63.
 ZO schvaluje ukončení celkového řízení
Pokračování na str. 4
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Ze zastupitelstva obce 18. 6., a 22. 8., 26. 9. a 31. 10. 2012
Pokračování ze str.
str 3
ve věci výměny pozemku s Ing. Šedivou
a stavby opěrné zdi.
 ZO projednalo Návrh zadání územního
plánu Pěnčín.
 ZO schvaluje zařazení žádosti manželů
Weissových do zpracování územního
plánu obce Pěnčín - ppč. 2320/5, 2352 a
2351 k.ú. Alšovice zařadit do zastavitelného území dle přílohy.
 ZO schvaluje zařazení žádosti p. L.
Valáška do zpracování územního plánu
obce Pěnčín. Změna funkčního využití
st.p. 266/1 a ppč. 630/2 k.ú. Jistebsko na
plochy smíšeného území – bydlení + podnikání a st.p.č. 266/2 k.ú. Jistebsko s domem čp. 97 a přilehlou bývalou mačkárnou změnit na plochy podnikání bez vlivu
na životní prostředí, dle přílohy.
 ZO schvaluje v samostatné působnosti
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
včetně změn a doplnění, dle § 6, odst. 5,
písm. b) Zadání Územního plánu Pěnčín.
 ZO schvaluje převedení částky 132 846 Kč
z rezervního fondu MŠ Pěnčín do fondu
investičního s následujícím využitím:
Částka 50 970 Kč na nákup stolků a židlí
do školní jídelny.
Částka 81 876 Kč na nákup varného kotle
do kuchyně.
 ZO bere na vědomí informaci o výběru
nejvhodnější nabídky na opravu asfaltového povrchu části komunikace na Krásné
od f. EUROVIA CS, a.s. závod Liberec, IČ
45274924, ve výši 275 040 Kč včetně DPH.
 ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou
EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, IČ
45274924, za cenu 275 040 Kč včetně DPH.
 ZO bere na vědomí žádost manželů
Tvrdíkových na zpevnění komunikace
ppč. 782/5 k.ú. Jistebsko.
 ZO ukládá starostce zajistit výběrové
řízení na zimní údržbu místních komunikací v obci Pěnčín na rok 2012/2013.
 ZO schvaluje uzavření nových smluv o
nájmu nebytových prostor, kterými se
nahradí všechny stávající uzavřené smlouvy s nesprávně uvedeným pronajímatelem
(Obecním úřadem místo obcí Pěnčín).
Všechna další ustanovení ve smlouvě
zůstanou nedotčena. Pověřuje starostku
realizací tohoto usnesení.
 ZO schvaluje bezúplatný převod ppč.
289/2 k.ú. Jistebsko o výměře 98 m2 od
manželů Martincových a z ppč. 291 k.ú.
Jistebsko díl a) o výměře 16 m2 od manželů Váchalových na obec Pěnčín za účelem
zajištění přístupového pozemku k objektu
Dolní Černá Studnice čp. 39.
 ZO neschvaluje pronájem části ppč. 298/
2 k.ú. Jistebsko manželům Vorlovým.
 ZO schvaluje prodej: st.p.č. 192 k.ú. Huť
výměra 206 m2 zastavěná plocha a nádvoří rodinný dům Huť 100, st.p.č. 218 k.ú.
Huť výměra 82 m2 zastavěná plocha a
nádvoří vedlejší stavba, st.p.č. 259 k.ú Huť

výměra 66 m2 zastavěná plocha a nádvoří
vedlejší stavba, p.p.č. 80/1 k.ú. Huť výměra 1 796 m2 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond a p.p.č. 80/5 k.ú. Huť
výměra 753 m2 zahrada, zemědělský půdní fond, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 3 132 830 Kč.
 ZO bere na vědomí žádost fy Kitl s.r.o.
na výsadbu sadu keřů černého bezu na
ppč. 434/1 k.ú. Jistebsko. Kitl s.r.o.
 ZO schvaluje pronájem ppč. 957, 954,
953 k.ú. Alšovice na dobu neurčitou za
cenu 1 Kč/rok manželům M. a P. Suchým.
 ZO schvaluje záměr směny pozemků
stpč. 349/2 k.ú. Huť o výměře 16 m2 a stpč.
406/2 k.ú. Huť o výměře 11 m2 , stpč. 112
k.ú. Huť o výměře 84 m2 ve vlastnictví obce
Pěnčín za část stpč. 185 k.ú. Huť o výměře
cca 80 m2 (bude odměřeno GP) ve vlastnictví f. FIPOBEX s.r.o. Pěnčín 60.
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o těchto investičních a stavebních záměrech, které je nutno zrealizovat:
1) Oprava okapů a svodů na objektu Bratříkov čp. 67 při nákladech cca 80 000 Kč.
2) Rekonstrukce plynové kotelny V DPS
při nákladech cca 200 000 Kč.
ZO ukládá starostce zajistit realizaci bodu
1) ihned.
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o dalším postupu těchto investičních
akcí:
1) Pokračování výstavby plynofikace Bratříkov – stavba zahájena.
2) Pokračování výstavby hasičské zbrojnice v Huti – finanční prostředky ve výši
8 mil. Kč na účtu, stavba prozatím nezahájena z důvodů nevyřešených neshod
s dodavatelem STAVO UNION.
3) Rekonstrukce kotelny MŠ Pěnčín – ZO
pověřuje starostku k zadání vypracování
projektu na přestavbu kotelny pro přechod
na vytápění plynem.
 ZO schvaluje Rámcovou smlouvu o
poskytování právního servisu s JUDr.
Vladimírem Szabo, IČ 66257930.
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o výběru nejvhodnější nabídky na zimní
údržbu v obci Pěnčín 2012/2013 firmy KZS
s.r.o. Jistebsko 23, 468 21 Bratříkov, IČ.
25472348, kterou vybrala hodnotící komise.
 ZO schvaluje smlouvu o zajištění zimní
údržby místních komunikací a prostranství v obci Pěnčín pro rok 2012/2013 a
pověřuje starostku podepsáním výše
uvedené smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci o pokračování výstavby hasičské zbrojnice
v Huti.
 ZO schvaluje podání žádosti o vydání
změny Rozhodnutí akce „Hasičská zbrojnice Pěnčín – Huť“ na Ministerstvo vnitra
ČR o povolení převodu dotace ve výši
8 000 000 Kč na rok 2013.

 ZO bere na vědomí informaci o přípravě
návrhu rozpočtu obce Pěnčín na rok 2013.
 ZO schvaluje zařazení všech obdržených
žádostí do zpracování územního plánu
obce Pěnčín (dle přílohy) a souhlasí s jejich
zařazením do zastavitelného území.
 ZO bere na vědomí informaci o prodeji
ppč. 378/9 a 378/6 k.ú. Jistebsko.
 ZO schvaluje prodej ppč. 378/6 k.ú.
Jistebsko panu Tomáši Martinkovi, Jistebsko 30, za cenu 1 701 120 Kč.
 ZO schvaluje prodej ppč. 378/9 k. ú.
Jistebsko p. Jaromíru Frydrychovi, Krásná,
za cenu dle znaleckého posudku, který
bude vypracován.
 ZO projednalo žádost p. Lukáše Košťála a Ing. Bohumíra Košťála na prodej
části ppč. 1603/2 k.ú. Alšovice.
 ZO schvaluje odkoupení části ppč.
1603/2 k.ú. Alšovice za cenu určenou
znaleckým posudkem.
 ZO schvaluje darovací smlouvu mezi
Státním zdravotním ústavem Praha a obcí
Pěnčín na ppč. 522/6 k.ú. Huť o výměře
23 m2, která nebyla zahrnuta do celkové
darovací smlouvy při převodu rekreačního areálu Bratříkov a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
 ZO schvaluje smlouvu o zřízení předkupního práva k nemovitosti na ppč.
348/1 k.ú. Jistebsko o výměře 8 220 m2
mezi obchodní společností ARTGLASS
s.r.o. a obcí Pěnčín a pověřuje starostku
podepsáním výše uvedené smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci o možném
prodeji ppč. 80/1 k.ú. Huť p. Křístkovi,
Huť.
 ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace na stavbu prodloužení vodovodního řadu na Krásné pro nové stavební
parcely na ppč. 423/16 k.ú. Jistebsko.
 ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace na prodloužení vodovodního řadu na Krásné pro stavební parcelu na
ppč. 378/6 k.ú. Jistebsko.
 ZO bere na vědomí žádost pí Merhautové. Rozhodnutí ZO vydá až po zaplacení dluhu.
 ZO schvaluje umístění směrové tabule
p. Josefu Nikodýmovi na ppč. 66/2 k.ú.
Huť.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Masáže
Léčitelství
Léčebné terapie
Mgr. Š. Horychová, Alšovice 233

www.feng-suej-reiki.cz
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Návrh rozpočtu obce Pěnčín na rok 2013
(částky jsou uvedeny v tis. Kč)

VÝDAJE

PŘÍJMY

Paragraf Položka

třída 1 - daňové příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
1111
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné
výd. činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1113
Daň z příjmů právnických osob
1121
Daň z příjmů právnických osob za obec
1122
Daň z přidané hodnoty
1211
Poplatky za znečišťování ovzduší
1332
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
fondu
1334
Poplatky za odnětí pozemků plnění
funkcí lesa
1335
Poplatek ze psů
1341
Poplatek ze vstupného
1344
Poplatek z ubytovací kapacity
1345
Odvod výtěžku z provozovaní loterií
1351
Správní poplatky
1361
Daň z nemovitostí
1511
třída 2 - nedaňové příjmy
1032: Podpora ostatních produkčních činností
Příjmy z poskytování služeb
a výrobků
1032
3314: Činnosti knihovnické
Příjmy z pronájmu nebytových
prostor
3314
3612: Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu ost. nemovit.
a jejich částí
3612
3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor
3613
3632: Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu hrobových míst
3632
3722 : Sběr a odvoz komunálních odpadů
Příjmy z poskytování služeb
a výrobků
3722
3725: Využívání a znešk. kom.
odpadů - EKO KOM
3725
4351: Příjmy z poskytováných služeb a pronájmů
DPS
4351
6171 : Činnost místní správy
Příjmy z prodeje zboží
6171
6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
6310

Částka
2 900
100
260
3
200
7
10
1
1
35,6
2
5
30
10
1
14 554,6

50
1
400
100
11
1 030
80
450
1
30
2 153

třída 3 - kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí
a jejich částí

3639 3111

třída 4 - přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace
ze státního rozpočtu
Obec Zásada, příspěvek na hasiče
Převody z rozpočtových účtů

4112
4121
4134

381
90
65
536

8115

3 110,46
22 055,18

třída 8 - financování
PŘÍJMY CELKEM

1 701,12
1 701,12

10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1032: Podpora ostatních produkčních činností
1036: Správa v lesním hospodářství
22 DOPRAVA
2212: Silnice
2221: Provoz veřejné silniční dopravy
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2310: Pitná voda
2321: Odvádění a čištění odpadních vod
31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ
3111: Předškolní zařízení
3113: Základní školy

Částka
60
24
84
2 150
173,43
2 323,43
750
2,75
752,75
1 100
1 250
2 350

33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
3314: Knihovny
100
3319: Ostatní zál.kultury (zpravodaj, kronika)
110
3322: Zachování a obnova kult. památek - Kittelův dům 1 000
3399: Ost. zálež. kultury (vítání občánků, jubilea,
pořádání pouti)
110
1 320
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace
30
30
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612: Bytové hospodářství
500
3613: Nebytové hospodářství
110
3631 : Veřejné osvětlení
1 125
3632: Pohřebnictví
130
3633: Místní sítě
3
3635: Územní plán
290
3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně
200
5 355
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3722 : Sběr a svoz komunálních odpadů
1 200
1 200
3745 : Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
800
800
43 SOCIÁLNÍ POMOC
4351: DPS
900
900
55 POŽÁRNÍ OCHRANA
5512 : Požární ochrana - dobrovolná část, stavba HZ Huť 2 400
2 400
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.
6112: Zastupitelstva obcí
1 300
1 300
6171: Činnost místní správy
2 400
2 400
63 FINANČNÍ OPERACE
6310: Výdaje z finančních operací
15
15
6320: Pojištění majetku
140
140
6330: Převody vlastním fondům v rozpočtu ÚSC
65
65
6399: Ostatní finanční operace
200
200
6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/
420
420
22 055,18
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Vítání občánků

Další vítání občánků proběhlo v pátek 9. listopadu 2012, na kterém jsme přivítali 15 nových miminek.
Tomáš Motl - Jistebsko, David Cvrček – Jistebsko, Anna Vrbová – Alšovice, Lukáš Kubánek – Bratříkov, Anežka
Halamová – Krásná, Václav Halama – Alšovice, Josef Kuřátko - Krásná.



Matěj Fidler – Jistebsko, Alena
Neoralová – Alšovice, Matyáš Mlej –
Alšovice, Kryštof Janata – Dol. Č.
Studnice, Marie Šourková – Bratříkov,
Josef Hujer – Bratříkov, Martina
Hynková – Alšovice a Jakub Fliťar –
Alšovice.

 Slavnostní den

přišly zpestřit děti z MŠ
s paní ředitelkou Hanou
Hornovou.
Na fotografii Jan
Kužel, Hana Zelinková,
Lenka Mastníková, Matěj
Mrkvička a David Bažant.
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Rozsvícení obecního
vánočního stromu
V sobotu 1. 12. 2012, den před první
adventní nedělí, obec Pěnčín uspořádala
rozsvícení vánočního stromu ve středu
obce nad fotbalovým hřištěm na Pěnčíně.
Místo, kde byl strom nainstalován, se
v loňském roce osvědčilo. Mateřská a základní škola si připravily menší program
na oživení celé akce. Poté zapělo Amatérské pěvecké sdružení. Celý program byl
v letošním roce ozvučen. Občerstvení bylo
bohatě zajištěno i s posezením, a tímto
bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za pomoc při organizaci akce.
OÚ

IInformace
f
z mateřské
t ř ké šk
školy.
l V lletošním
t š í roce jsme
j
pro vás
á připravili
ři
ili webové
b é stránky
t á k (www.pencin.cz/skolka),
(
i
/ k lk ) na kterých
kt ý h najdete
jd t všechny
š h
informace z naší školky, ale také snad již brzy fotografie našich dětiček z různých akcí, které pořádáme. Od začátku školního roku již máme za
sebou několik divadelních představení v Jablonci nad Nisou nebo přímo v prostorách naší školky. Na podzim jsme i s rodiči vyráběli lampičky
z dýní a osvítili s nimi naši zahradu, kde jsme si pak za odměnu mohli opékat poslední uzenku této sezóny. A protože se blíží vánoční svátky,
konala se u nás ve školce dílnička, na které jsme ztvárnili vánoční ozdoby na obecní vánoční stromeček, pod kterým jsme si i společně zazpívali.
Čeká nás spousta dalších a dalších akcí, aby se dětičkám v naší školce líbilo a měly na co vzpomínat. Přejeme vám všem nádherné vánoční svátky
plné pohody, radosti, spokojenosti a lásky v srdcích.
Holky ze školky a dětičky
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ZŠ Pěnčín

Drakiáda se konala 14. listopadu 2012

Nejlepší přítel
Pod pojmem přítel si představím nějakou osobu nebo zvíře, které mě nikdy
nezradí a hlavně si s ním budu dobře rozumět. Já bych v hodnotovém žebříčku
dala na stejné místo člověka i zvíře, protože
bez dobrého kamaráda bych asi nevydržela a bez zvířat by tu také něco chybělo.
Kdybych si mohla vybrat ze zvířat, tak
by to byl určitě pes. Sice si s ním moc nepopovídáte, ale podá vám kdykoli, i když
nemáte svůj den, pomocnou tlapku a
zlepší náladu. Třeba tím, že vám olízne
obličej, lehne si k vašim nohám, chce si
s vámi hrát. Jsem toho názoru, že zvíře
není špatné samo o sobě. Zkazí ho jen
člověk. Tím nemám na mysli, že my lidé
jsme ti nejhorší. Chci jen vyjádřit, že každé
zvíře je jiné a musíme se k němu podle
toho chovat. Psi mají také své nálady a jsou
různé povahy. Některá plemena jsou dominantní už od přírody a jiná jsou zase
hodně opatrná. Měli bychom si dávat
pozor, jak se v danou chvíli zachovat,
protože si to pes, ať chceme, nebo ne, bude
pamatovat několik let dopředu.
Proto si važme
každého dobrého
přátelství. Je to
velký dar, který
nenajde nikdo,
kdo myslí pouze
sám na sebe.
Eliška Gregorová,
8. třída

Letošní drakiáda byla odložena kvůli špatnému počasí. Ve středu 14. listopadu bylo
zahájení ve 12.30 hodin před školou. Tam jsme se dozvěděli veškeré informace o Drakiádě. Soutěžilo dvacet devět dráčků. Pěšky jsme se odebrali na Hamrštickou louku.
Letos byli moc hezcí dráčci. Paní ředitelka vyfotografovala všechny dráčky s jejich
soutěžícími. Paní vychovatelky Matějčková a Švestková začaly s organizací soutěže.
První dráčci konečně vzlétli na modrou oblohu. Některým dětem se dráčci zamotali
anebo protrhli. Paní vychovatelky je hned lepily, rozmotávaly a hlásily do ampliónu,
jak soutěž probíhá, kdo si má dráčka více přitáhnout nebo povolit, aby dráček mohl
vzlétnout. Všem se to povedlo. Na konci bylo vyhodnocení. Mezi nejpracnějšími draky
a draky vlastní výroby se nejlépe umístil dráček s hvězdou Jana Kosejka (4. tř.), Kuby
Mastníka (4. tř.) a pestrobarevný drak Jakuba Svobody (4. tř.). Dále byla vyhodnocená
Lucka Svobodová z 9. třídy se svým „Robodrakem s anténou“ (viz foto vlevo).
Všechny děti byly odměněny. Počasí nám přálo i sluníčko fajn hřálo.
Anička Hartlová, 2. třída

Kytlík - strašidlo naše vezdejší

Vejdu do sklepa a vidím
něco, co je spíše podobné
scénáři z hororového filmu.
Všechny květináče jsou rozbité na malé střípky. Všude
kolem je špína.
Panebože, pomyslím si,
kdo tohle mohl udělat?
Kytlík!
Kdo to je, nebo co to je? Je
to strašidýlko, které máme
všichni doma. A proč zrovna
Kytlík? Najdeme ho ve sklepech, kde schovává či rozbijí květináče i s květinami.
A jak vůbec vypadá? Je
velké asi čtyřicet centimetrů, na hlavě má
velké špičaté uši, jeho tělíčko je chlupaté
a tlusté, má malinkaté ruce a dlouhé nohy,
které jsou neuvěřitelně silné. Rozšíření
Kytlíků je doslova po celém světě, od

polárních
oblastí až po
p
pouště,
a to hlavně díky lép
tům,
kdy se všichni stěhují.
t
A jak vypadá jejich bydliště?
Většinou je vytvořeno
l
ze
z starých rezavých kbelíků,
k na které jste už dlouho
nesáhli.
Uvažujete, jak zan
bránit
jejich migraci? Jednob
duše.
Kupte si psa či kočku
d
a máte vystaráno. Nejlepším
š psem na chytání Kytlíků
k je irský červenobílý setr.
JJe to sice velmi vzácné plemeno, ale je vycvičeno prám
vě
v k lovu Kytlíků.
Hlavní rada je však jiná! Uklízejte ve
sklepě často, nebo jich tam za čas máte
mnoho.
Markéta Fabiánová, 8. třída

Mgr. Iva Pospíšilová
15. října ráno naší školu zahalil nesmírný smutek. Přijali jsme velmi
smutnou zprávu, že zemřela naše milá kolegyně Iva Pospíšilová.
Působila na naší škole jedenáct let. Byla „průkopnicí“ a propagátorkou nových metod učení. Na naší škole rozvinula a podpořila výuku
„Frause“. Za vše, co pro naši školu udělala, jí patří dík. Budeme na
ni s láskou vzpomínat.
Miluška Halamová
Velmi nás zarmoutila tato zpráva, nechce se mi tomu věřit a velmi těžce se píší tyto
řádky. Ta dobrá duše zůstane v našich srdcích napořád a budeme na ni vždy vzpomínat jako na nádhernou, usměvavou, láskyplnou, dobrosrdečnou a laskavou bytost.
Měli jsme ji moc rádi.
Iva Houserová
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Quo vadis, Pěnčíne?
Máme za sebou prakticky polovinu
volebního období. Když po volbě nového
zastupitelstva probíhala na webu obce
poměrně vzrušená diskuse o složení orgánů obce, nezapojoval jsem se. Jednak bylo
vše čerstvé a ODS, za kterou jsem kandidoval, utrpěla porážku. Nechtěl jsem, aby
mé názory či reakce vypadaly jako uražená ješitnost. Pokud mi to čas dovolil,
chodil jsem na jednání zastupitelstva,
protože osobní účast je vždy lepší, než si
přečíst na internetu suché usnesení z toho
kterého zasedání. Trochu mě překvapilo,
že účast po volbách, které docela razantně
změnily rozložení mandátů, je na těchto
jednáních nízká, když se daly očekávat
lepší časy. Zvláště po některých prohlášeních a článcích v povolebním zpravodaji.
Jelikož jsem cítil morální povinnost se
přihlásit k některým projektům, které
zbyly z minulého zastupitelstva, nabídl
jsem pomoc nově zvolené starostce s projekty, u kterých jsem byl iniciátorem. Ano,
šlo o výstavbu Hasičárny v Huti a realizaci obnovy Kittelova domu. Plně jsem si
uvědomoval dvě věci. Jednak obě stavby
jsou finančně a technicky náročné. A za
druhé, že nejsou v zájmu některých, nově
zvolených zastupitelů. Dnes si dokážu i
představit, že na těchto dvou bodech byla
postavena i předvolební kampaň některých sdružení a stran. Potažmo jejich lídrů.
Už během kampaně se ke mně dostaly
zprávy, které upozorňovaly na výroky
některých volebních konkurentů.
Zcela upřímně říkám, že jsem tato avíza
podcenil. Smál jsem se některým předvolebním heslům konkurenčních kandidátů,
jelikož jestli někdo vážně a zodpovědně
usiluje o účast ve vedení obce, musí mu
být zcela jasné, že tyto populistické výkřiky nejsou ve skutečnosti realizovatelné.
Ano, jsme opět u výstavby Hasičárny Huť a obnovy Kittelova domu. Jejich zastavení by nejenže nikterak bolestivě nezasáhlo mě osobně, ale přineslo by fatální
důsledky pro obec. Plně jsem si přitom
uvědomoval, že kandidátka za ODS, která
měla své politické stigma jasně vyznačené,
je spíše mínusem než výhodou. Ale není
mým zvykem převlékat kabáty, jak zrovna
vítr fouká, a podbízet se lidem řečmi jen
proto, že je chtějí slyšet. To se na povolebních výsledcích ukázalo a ODS získala, a
tehdy jsem si myslel, že celé dva mandáty.
Pak už věci nabraly rychlý spád. K nutné volbě starosty, respektive starostky, se
přidala volba uvolněného místostarosty a
volba finančního a kontrolního výboru. Už
tehdy mě osobně překvapilo jak připravené, respektive nepřipravené, tyto volby
byly. Přeci jenom jsem očekával, že vítězné sdružení bude mít připraveny a
předjednány některé záležitosti. Druhou
věcí, kterou jsem při tomto vcelku pestro-

barevném zastupitelstvu očekával, bylo
„Programové prohlášení“ tohoto, ne zcela
kompaktního, orgánu. Tak k tomu i ostatně vyzval při ustavujícím zastupitelstvu,
ing. Prokop. Tento bod se ale zametl pod
koberec. Vítězové byli až moc opojeni
pocity vítězství, než aby se zabývali těmito věcmi.
Pomalu, ale zcela cíleně, se na druhou
stranu vytvořila informačně finanční cenzura obce. Vítězové měli vše pod kontrolou. Až potud ale je, byť k tomu jako neúspěšný protikandidát můžu mít výhrady,
vše v pořádku. Mandát od voličů jim dal
moc, ale na druhé straně mince je břímě
rozhodnutí. Svého osobního rozhodnutí.
To si musel přece každý, kdo byl zvolen,
uvědomit. A tak se nové koště pustilo
s vervou do práce. Úspěch stíhal nápad a
žádný požadavek voličů nebyl obtížný.
Začalo se bezpečností. Zahradila se cesta,
osadily značky a navrhla montáž retarderů tak rychle, že by se k MŠ málem nedalo
dojet. Kupodivu se neujal nápad, aby rodiče ráno vodili svá dítka do školky pěšky.
Přestože máme 21. století, auta rodičů by
se, dle návrhu, ponechala na parkovišti
u obecního úřadu. Vznikl iniciativně další
nápad. K místu, kam vedou slovy ČTYŘI
cesty, postavíme pátou. To, že je to technicky problematické, nebylo na závadu,
tato fantasmagorie (omlouvám se, ale
vhodněji to nazvat nejde) skončila u finanční rozvahy. Proč o tom píšu? Toto se
řešilo jenom proto, že se nedokázalo některým občanům říci jasně „A dost.“ Jako
prasata a pod vlivem alkoholu tu jezdit
nebudete. A jsou nástroje jak to dokázat
realizovat. Jenže to by se na mě někdo
mohl zlobit. A třeba mě i volil... Tak to
uděláme pro všechny a hotovo. Úplným
„majstrštychem“ bylo umístění značky,
omezující rychlost na 30 km mezi odbočkou k Fipobexu a zastávkou. V té době
muselo zaplesat srdce každého dopravního policisty na Jablonecku. Lepší měřící
bod a tím plnění plánu výběru pokut by
jim nenadělil ani Ježíšek. Přesto, že mám
bezpečně ověřené, že instatalace této značky vyšla z obce, nemá nikdo tolik odvahy,
se k této iniciativě přihlásit. Další věc,
kterou jsem osobně kritizoval na obecním
úřadě, byly webové stránky. Ne proto, že
se změnil vzhled a grafika včetně správce,
ale skutečnost, že se zcela zrušil přístup k
archivním věcem. Jedná se o usnesení či
jiné odkazy používané na starší verzi
stránek. Zapomnělo se, dobrá, ale čekal
jsem nápravu. Dodnes se tak nestalo. A
dalo by se pokračovat.
Bylo dojemné číst první dojmy z nového
zastupitelstva jednoho ze dvou služebně
nejstarších zastupitelů, pana Šourka, jak je
vše nové a potěšující. Jenom se jaksi zapomněl zmínit, že na tom minulém chodu

měl několik volebních období podíl a
v tom posledním vykonával funkci místostarosty. Postrádal jsem jakousi sebereflexi jeho počínání z předešlých let. Rovněž
tak neopomenul napsat, že někteří zlí zastupitelé chtějí okleštit jednotkám hasičů
obce finance. To, že on sám již delší čas
sveřepě pracuje na tom, jak především
odstavit od financí jednotku z Hutě, již ve
své vrozené skromnosti nedodal. Zamáčkl
jsem slzu při jednání zastupitelstva, a po
příchodu domů si nasypal plný kýbl popela na hlavu, že jsme v minulosti škole
ještě nevybudovali hřiště, protože tělocvik
na škole je v tak žalostném stavu, že děti
už neumí udělat ani kotrmelec. Ihned
musíme pro nápravu něco udělat. Přesto,
že z předešlé funkce věděl, že se na této
věci začalo pracovat. Jenže problém se
musel řešit od začátku. Muselo se nejdříve
provést vyvázání pozemků ze zástavního
práva. Ještě štěstí, že se našel na internetu
projekt Oranžové hřiště. To budou na
Pěnčíně brzo alespoň dvě Báry Špotákové.
Jaké bylo mé překvapení, když se dodatečně schvalovalo podání žádosti o tuto
dotaci, ale lokalizace byla Bratříkov.
Snad je to jen náhoda, že mě často napadne parafráze názvu tohoto sdružení
„Pěnčínské věci veřejné“ i se svým guru...
Vždy avizovaný zájem o blaho voličů musí
být jasně nepřehlédnutelný, ale pozor,
zcela v souladu se svými zájmy. Voliči VV
prohlédli po jednom a půl roce, kolik času
na to budou potřebovat lidé z Pěnčínska
si neodvažuji tipovat. Bojím se jen, aby už
potom nebylo pozdě. Jako by kandidáti a
potažmo zvolení zastupitelé si neuvědomovali, že budou muset učinit rozhodnutí, které je sice nepopulární, ale pro obec
rozumné. Přece když budu dělat, že problém neexistuje, tak ten problém nevyřeším. Až příliš často slyším „občané si
přejí“. Jenže každé A má svoje B. A nelze
se donekonečna za toto souvětí schovávat.
Zkrátka hodnocení první půle tohoto
zastupitelstva bych vyjádřil písmeny A I.
Alibismus – hlavně neudělat nějaké rozhodnutí, z kterého bychom se museli
zpovídat a občané by mohli mít výhrady.
Intriky – vždy nezapomenout poznamenat, že jsme problém zdědili a tudíž za něj
nemůžeme. Na vyjádření nesouhlasu najít
vždy někoho, který projeví nahlas nesouhlas a v tom nejlepším případě zorganizuje podpisovou akci. A to je přání občanů.
Už ve starém Římě bylo heslo „Hlas lidu
- hlas boží“. Vždyť toto heslo použil i Pilát
Pontský a pak si obřadně umyl nad tímto
rozhodnutím ruce…
Mám jenom strach, aby se s peticemi
neroztrhnul pytel. Vždyť každý máme
nějaké představy o obci. Pak petice bude
následovat petici. To přece není řešení. Pak
začne vládnout anarchie.
Luboš Kundera
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Kam s ním?
Kam s ním? Právě takovou otázku si
položil již Jan Neruda, když se snažil zbavit starého slamníku. Dnes obyvatelé
Krásné neřeší, kam se starou slámou, ale
kam se sadem bezu černého, jehož výsadbu firma Kitl s.r.o. plánovala na parcele
ppč. 434/1 k.ú. Jistebsko (jde o louku mezi
Burkem a pilou).
Před heřmánkem smekni, před bezem
klekni, říkávaly naše babičky a jistě věděly, proč si této léčivé dřeviny váží. V úctě
ji máme i dnes a podomácku vyráběným
bezovým sirupem se s chutí v létě osvěží
mnoho z nás. Proč se tedy jedenačtyřicet
obyvatel Krásné podepsalo pod výzvu
„Obyvatelé proti výsadbě bezu černého“
na výše uvedené parcele?
Barokní areál s Burkem, farou, kostelem
sv. Josefa a přilehlými loukami a alejemi
tvoří přirozený střed naší osady. Domníváme se tedy, že do plánů o jeho podobě
a funkci mají být místní obyvatelé vtaženi
a jejich případné náměty by měly být brány v potaz daleko více než záměry podnikatelských subjektů. Ochrana „Kittelovska“ je jedním z pilířů činnosti občanského
sdružení Krásnohled.
Možná sad, možná plantáž. Jde o úhel
pohledu. Pokud ale jakákoliv výsadba
zabere hektar v centru osady, ptáme se, čí
pohled bude trpět více? Těch, kteří v dané
lokalitě žijí, nebo těch za kopcem? Vkus je
značně subjektivní kategorie, objektivní je
ale fakt, že bez černý je významný alergen.
Pokud máte zrovna tu smůlu, že vaše dítě
je alergik s diagnostikovanou alergií na
černý bez a váš plot sousedí s celou

plantáží této
o
dřeviny, těžko
o
se budete uklid-ňovat výhledem
m
na zimní měsíce,,
kdy bude líp.
Někdo možná
á
podlehl dojmu,,
že „prázdná“
louka je místo,,
které je potřebaa
buď zastavět,,
nebo osázet, ji-nak je k ničemu. Celá akce byla prospěšná
a velmi naučná v tom, že jsme zjistili, že
taková obyčejná horská louka na Krásné
poskytuje prostor řadě léčivých bylin, ale
také velmi vzácné, ohrožené a zákonem
chráněné orchideji – Vemeníku zelenavému (viz foto).
Stanovisko obyvatel z Krásné podpořil
také odbor životního prostředí při MěÚ
Železný Brod, NATURA 2000 (botanik
pracoviště SCHKO Jizerské hory a KS
Liberec).
Kam s ním? Během schůze (konané 14.
11. 2012 na obecním úřadě v Pěnčíně)
vzali zástupci firmy Kitl s.r.o. na vědomí
nespokojenost a nesouhlas obyvatel Krásné s plánovaným záměrem vysadit bez
černý v centru osady. Jasně se také za vůli
občanů postavila paní Paldusová, starostka obce, a místostarosta pan Bernat. Jejich
vyjádřené podpory si ceníme.
Mgr. Hana Antonínová Hegerová
předsedkyně o.s. Krásnohled
krasnohled@centrum.cz

Občanské sdružení Krásnohled představuje místní osobnosti

Skleněný svět Ivany
y Houserové

Letos oslavila sklářská výtvarnice Ivana
Houserová své pětapadesáté narozeniny.
Spolu s manželem a synem žije v Krásné
na Jablonecku, jen několik kilometrů od
Černé studnice, jejíž hřeben v minulosti
tento kraj dělil na německý a český, sotva
několik desítek metrů od pověstmi opředeného a v poslední době nákladně rekonstruovaného domu legendárního léčitele
Johanna Josefa Kittela, šumburského
doktora Fausta.
Její manžel Zbyněk Votoček vytváří
lampy, vázy, karafy a svícny, které znají
milovníci secese po celém světě.
Ivana Houserová nejdřív studovala na
železnobrodské Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v oddělení rytí skla,
potom na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve sklářském ateliéru
profesora Stanislava Libenského. Další
výtvarné zkušenosti a podněty pro vlastní
tvorbu získala na americké Summer Pilchuck Glass School v USA a zejména
v Sars-Poteries ve Francii. Několikrát se
zúčastnila mezinárodních sklářských

Tři postřehy z Krásné
Při pohledu na nejnovější události mě
napadají tři věci.
Zaprvé - obec je především prostorem
pro život, nikoli hřištěm pro realizaci
různých podnikatelských záměrů. Vůle
místních lidí, byť by jich byla jen hrstka, je
rozhodující. Je to jejich obec, jejich životní
prostředí. Pokud je záměr z jakéhokoli
důvodu v rozporu s představami místních
obyvatel, nemá vůbec smysl jej dále prosazovat.
Zadruhé - o všech věcech, které by mohly ovlivnit život místních obyvatel, je třeba
diskutovat. Proto by zastupitelstvo mělo
lidi vždy důrazně upozornit, že by se jich
plánovaná věc mohla dotknout, a mělo by
(skoro se mi chce napsat, že musí) samo
vyvolat diskusi. Neurčitá pozvánka na
zasedání nestačí. Upozornění musí být
konkrétní a každému z něj musí být jasné,
o jak důležitou věc se jedná. Dokud místní obyvatelé nedostanou možnost vyjádřit
svůj názor, zastupitelstvo nemůže ve věci
dále jednat. Neznalo by totiž postoje lidí,
které má zastupovat, a tudíž by nemohlo
svědomitě plnit svoji jedinou funkci.
Zatřetí - obec se na Krásné překotně
zbavuje pozemků. Nemá ale jasnou představu, jak s nabytými penězi naloží. Dostalo se mi vysvětlení, že prostředky získané prodejem se prostě „rozpustí v rozpočtu“. Rozhodnutí o prodeji tak rozsáhlých pozemků se zcela zásadně promítá
do života místních obyvatel. Bylo by možné se s ním smířit, kdyby bylo vyváženo
srozumitelnou vizí. Tu ale prodávající
podle všeho nemají nebo se o ni nechtějí
podělit. Bez ní ale místní lidé těžko pochopí potřebnost tak nepopulárních kroků.
Mohou se pouze utěšovat myšlenkou, že
pokud počet zdejších obyvatel poroste
stejně rychle, jako ubývají obecní pozemky, budou si moci brzy založit vlastní
republiku.
Mgr. Marek Antonín, Krásná

Srdečně Vás zveme na

Půlnoční

sympozií v Novém Boru a v nizozemském
Leerdamu. Ve školním roce 1984 -1985
vedla rytce skla na železnobrodské sklářské škole. Roku 2008 se do školy vrátila a
výtvarně vede žáky v oddělení broušení a
tavená plastika.
Pokračování na str. 11

bohoslužbu slova
v kostele sv. Josefa
v Krásné.
Začínáme jako obvykle
vánočním zpíváním
od půl dvanácté.
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Občanské sdružení Krásnohled představuje místní osobnosti

Skleněný svět Ivany
vany Houserové

Pokračování ze str. 10
Získala Cenu rektora VŠUP Praha, Jugend gestaltet a Bavorskou státní cenu na
výstavách EXPEMPLA v Mnichově, dvě
ceny v San Antonio USA, 2. cenu v Soutěži D. Swarovského v Praze, Grand Prix na
II. mezinárodním trienále uměleckého skla
v Norimberku, cenu Design centra ČR
v soutěži o vynikající design roku 1996 a
další.
Od studií na vysoké škole ji zajímá
sklářský design i autorská skleněná plastika a v obou disciplínách dosahuje významných úspěchů. Již ve škole navrhovala nápojové i jiné soubory, dózy i jednotlivé předměty pro každodenní i slavnostní stolování a trpělivě pro ně hledala
uplatnění ve výrobě. Nejlepší výsledky jí
přinesla spolupráce s karlovarskou sklárnou Moser, kam již jako studentka od roku
1978 jezdila na praxi, vzorovala klauzurní
práce a dočkala se provedení prvních pěti
broušených souborů s tvarovanou nožkou.
Když byla v polovině devadesátých let
sklárnou Moser vyzvána ke spolupráci,
vytvořila pro ni slavnostní soubory Pharaon, Maat a Serapis, které svými názvy a
vzduchovými bublinami ve tvaru pyramid
v masivních broušených nožkách volně
navázaly na dávné egyptské kulturní tradice. Doplnila je leptanými a zlacenými
oroplastikami s egyptskými symboly.
Design centrum ČR soubory ocenilo v celostátní soutěži. Od roku 2010 se v Karlových Varech vyrábí její soubor „Fata
Morgana“. Navrhla také slavnostní stolní
a nápojový soubor Prezident pro kancelář
prezidenta republiky. Výtvarné předpoklady pro sklářský design, smysl pro využití skla v interiérech určených k reprezentaci a spolupráci s architekty prokázala také rozměrnými žardiniérami pro budovy ČNR a Ministerstva spravedlnosti
v Praze a Union banky v Liberci.
Obsáhlý je její seznam účastí na doma i
v zahraničí pořádaných výstavách skla od
roku 1981. Nejméně desetkrát vystavovala samostatně. Pro první broušené a leštěné plastiky využila zrcadlových efektů ve
hmotě „uvězněných“ kuželů, čoček a
kruhů.
Počátkem devadesátých let, v jejím

HOSTINEC
DŘEVĚNKA

Pěnčín 29, 468 21 Bratříkov
Telefon: 732 381 484
Hostinec Dřevěnka nabízí příjemné posezení s venkovní terasou
u Českého ráje. Možnost soukromých firemních oslav a akcí,
školení a svateb až pro 65 osob.
Nebojte se nás kontaktovat,
vyjdeme vám vstříc.

kubickém“ období
podle ní „kubickém“
období, vytvořila
několik tavených, broušených a na povrchu vyleštěných kinetických objektů,
v nichž se uplatnily sestavy skládaných i
za studena lepených čirých a kouřových
skel.
Dalším, pro její tvorbu důležitým mezníkem, se stal dvouměsíční pobyt v Sars
Poteries ve Francii, kde vymodelovala a
z olovnatého křišťálu utavila první objekty s „nudličkovými“ strukturami. „Nudličky“ její tvorbu ovlivňují dodnes. Plastické struktury v kombinaci s vybroušeným a vyleštěným rovným nebo čočkovitě vypouklým povrchem použila i na víc
než dvoumetrové vícedílné objekty.
Všechny skleněné sochy Ivany Houserové z posledních let jsou vstřícné ke
světlu a jeho proměnám. Autorka již nepracuje jen s křišťálovým, ale častěji se
žlutým, oranžovým, červeným, zeleným
a modrým sklem v různé barevné intenzitě a odstínech, s nimiž jsme se před tím
v její tvorbě nesetkávali.
Objekty, které vytvořila, reprezentovaly
české sklo na více než 200 výstavách po
celém světě a jsou zastoupeny v mnoha
muzeích a soukromých sbírkách.
Antonín Langhamer
(z časopisu Sklář a keramik 9-10/2012,
upraveno a zkráceno)

Novinky z obchodu
Pěnčín 29, Řeznictví
a uzenářství - Šourek Pavel

Jednou z hlavních novinek je akceptace
platebních karet a služba cash back. Přibyla tak další možnost k placení za zboží
hotovostí a stravenkami. V obchodě jsou
přijímány platební karty MasterCard, Visa
a Visa Elektron, Maestro, V Pay , JCB,
Diners Club a Discover. Služba cash back
je služba umožňující zákazníkovi výběr
peněz v hotovosti při placení platební
kartou na prodejním místě prostřednictvím platebního terminálu. Služba cash
back může být nabídnuta pouze při transakci, kdy částka transakce je minimálně
300 Kč. Maximální částka vyplacená zákazníkovi pomocí služby cash back je 1500
Kč, minimální částka je 1 Kč.
Další novinkou je rozšíření pracovní
doby tak, aby co nejvíce vyhovovala vám,
zákazníkům. Základní otevírací doba
bude:
Po - Pá 7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00
So - Ne 7.30 - 10.00
Bude platit v zimních měsících a bude
se rozšiřovat o hodinu v jarních a podzimních měsících a o dvě hodiny v letních.
O změnách budete včas informováni.
Dalším problémem, který se snad částečně podařilo řešit, je dostatek pečiva
v odpoledních hodinách. Pro takto malý
krámek se nedá přesně odhadnout množství prodaného chleba a rohlíků. Po konzultaci s obchodním zástupcem byl přidán
druhý závoz pečiva s možností doobjednání přímo u řidiče. Druhý závoz probíhá
mezi 11. a 12. hodinou. Samozřejmě to není
na 100% a může se stát, že se pečivo doprodá. Základní pečivo na odpolední
prodej je tedy možné objednat do příjezdu
druhého závozu. Ostatní pečivo se může
objednat do 15 hodin předchozího dne.
V roce 2013 bude zahájen rozvoz zboží
na objednávku do vašich domovů. Objednávat se bude prostřednictvím pevné
linky 483 397 397 nebo mobilu 724 005 038.
Bližší informace budou vyvěšeny v krámku či dohodnuté osobně dle vašich individuálních potřeb.
Přeji vám všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Pavel Šourek

POTRAVINY
ALŠOVICE
Lenka Jakouběová, Suterén DPS,
Alšovice 63, telefon: 728 433 769
Otevírací doba:
Pondělí
8.00 – 15.00
Úterý
8.00 – 13.00
Středa:
8.00 – 15.00
Čtvrtek: 8.00 – 15.00
Pátek:
8.00 – 15.00
Těším se na vaši návštěvu!
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Copak je nového na Pěnčíně?
Nedávno se mě jeden
den známý v Praze
zeptal: „Co je nového na Pěnčíně?“ Zarazil
jsem se. Neměl jsem mu moc co říci, snad
jen, že pokračuje stavba Kittelova domu,
o který se pravidelně zajímá. A to jsme už
za polovinou volebního období. Uvědomil
jsem si, že se na Pěnčíně tak trochu zastavil čas. Jaká je vlastně vize pro toto období? Na co se máme těšit? Na co máme čekat? Na to odpovědi dosud neznáme. Nic
nového, jen sem tam nějaká nová myšlenka, která se buď odloží nebo vyzní doztracena a k tomu nekonečné žvanění o tom,
že „to my ne, to oni“. Přitom právě „ti oni“
měli třeba připraveny projekty, na kterých
se dnes staví hodnocení toho, co vše se za
uplynulé dva roky udělalo.
Jen dvě krátké poznámky:
Kritika Zpravodaje obce před volbami i
těsně po volbách nebrala z různých stran
konce – zbytečné, drahé... Vydává se dále
a prakticky ve stejné podobě. Tak to asi tak
špatný nebyl, ale o tom nikde ani zmínka.
Větší plocha na úřední oznámení na
úřadě je jistě dobrá, ale není to cesta k lepší informovanosti. Zásadní věci by měly
být ve zpravodaji a na internetu, a tam to
skřípe. Uvedu jen dvě zásadní připomínky
k internetovým stránkám obce. Vůbec
nejdůležitější věc, a to jsou pozvánky na
jednání zastupitelstva, se vůbec neobjevují v hlavním menu aktualit, kde by vždy
měly být úplně na prvním místě, když
otevřete stránky, ale jsou zasunuté ve
složce Úřední deska. Druhá věc je historie.
Minulé stránky možná také nebyly ideální,
ale měly jasný obsah a odkazy na rozhodnutí a usnesení z minulosti, stránky o historii obce, fotografie z akcí a podobně.
Například stará usnesení se postupně
dopisovala a skenovala, i ty nejstarší z dob,
kdy se ještě počítače nepoužívaly. Dnes
z toho starého nenajdete nic! A jsem přesvědčen, že bychom si měli mít možnost
najít třeba první porevoluční usnesení
z roku 1990 nebo například to, s jakými
rozpočty pracovala obec v minulých obdobích, a tak dále. Jistě nejde to mít hned
vše, ale je jasné, že se na tom úplně přestalo
pracovat.
Musím se také vyjádřit k situaci kolem
výsadby černého bezu na Krásné. Za firmu

Kitl jsem šel férově a pravdivě představit
náš záměr vysadit na louce mezi Kittelovým domem a pilou sad keřů černého
bezu, jehož květ bychom používali do
našich sirupů a nápojů. Pozemek patří obci
po bezúplaném převodu z Pozemkového
fondu. Ideální místo pro vytvoření arboreta zeleně a bylin korespondující s využitém celého areálu s centrem v Kittelově
domě. I samotný doktor Kittel pěstoval
byliny pro svoji potřebu všude kolem. Bylo
pro něho důležité, aby většina těchto rostlin rostla poblíž. Z dokumentů lze vyčíst,
že k tomu účelů používal nejenom okolní
pole, ale měl postaveno i několik velkých
skleníků, zejména na exotické byliny.
Známý byl například jeho lipový sad,
který ovšem časem ustoupil travnaté louce, poskytující krmivo pro hospodářská
zvířata. Dnes musíme bohužel ustupovat
jiným věcem, jako je demagogie, anarchie,
závist, či chcete-li, fanatismus. A k tomu
prostě mlčet nemohu. To je můj pohled
potom, co se zcela nepochopitelně vzedmula vlna nevole a nenávisti mezi řadou
místních obyvatel. Opravdu nemám problém s tím, že má někdo jiný názor. Nemám problém ani s tím, že tento jiný názor
může přinést i změnu mého postoje. Ale
to, co se odehrálo na jednání zastupitelstva
a potom ještě jednou na informační schůzce, předčilo zcela vše. Tolik zla, nenávisti,
závisti a fanatismu jsem nikdy v životě
nezažil. A opravdu nepřeháním. Nestačil
jsem se divit argumentům o tom, že keře
budou stínit (přitom výška bude maximálně dva až tři metry, aby se květ dal lehce
trhat), bude zničena voda ve studních
(hnojení se neplánuje a i kdyby? Není
větším rizikem spíše například sousední
silnice?), zničí se unikátní horská louka
(Co na ní prosím doposud rostlo? Pokud
nebyla obce, moc se nesekala a rostly tam
většinou šťovíky), nebo že to zvýší počet
alergenů v ovzduší, a tak dále. Proto jsme
na informační schůzku pozvali odborníka
na slovo vzatého, pana Kaplana z Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousích. Snažil se všem přítomným
předat kompletní pravdivé informace, ale
o ty nikdo moc nestál. Navíc na něho bylo
neuvěřitelným způsobem nenávistně

útočeno jako na viník
viníka toho všeho.
Musím vše brát velmi vážně, protože
odpůrci přinesli na jednání a předali vedení obce petici proti výsadbě černého
bezu. Petici prý podepsalo 41 lidí z Krásné
(údajně, já ji dosud nečetl ani neviděl). To
není malé číslo a proto se ptám: Opravdu
je to názor každého jednotlivého podepsaného proti černému bezu, nebo došlo
pouze k vytvoření obrovské hysterie a
manipulace iniciátory protestu a pod tíhou
tohoto většina podepsala? Ať tak či onak,
já to beru velmi vážně a musím tak přehodnotit své další priority. Jen mě zaráží,
že se taková vlna nevole nezvedla například po zveřejnění záměru výstavby dalších domů nad pilou, které mnohem zásadnejším způsobem změní životní prostředí na Krásné. Ale nakonec jsme se
dozvěděli, že to je vlastně dobře a že se to
vlastně hodí, protože černý bez bude přece vadit ještě více lidem. Ale že například
individuální čištění odpadních vod nových domků (a bude jich tam možná i
dvanáct!) může významně narušit spodní
vody v oblasti, nikoho moc nezajímá. Je
také s podivem, že si někteří iniciátoři
odporu nechali v blízkosti či téměř před
okny postavit škaredou pilu, která hlučí,
kouří a stíní a nikdo petice nepsal ani neprotestoval. To je, přátelé, smutné. Ještě
smutnější pro mě ovšem byla reakce představitelů obce a části zastupitelů. Místo
vyvážení a zklidnění celé situace a jasného
sdělění, že o celé záležitosti rozhodnou
v klidu přece zastupitelé, byli odpůrci
ihned ubezpečení, že přece nikdo takovou
blbost, jako vysadit sad na Krásné, neschválí. Chyběla snad pouze omluva a
ujištění, že si tohle už jistě nikdo nedovolí předložit... Dá se předpokládat, že strach
zastupitelům nedovolí hlasovat proti „vůli
lidu“. Tragédie to jistě nebude, černý bez
prostě vysadíme jinde. Musím ale důrazně
protestovat proti tomu, s jakou zlostí a
silou je vedena tato manipulační kampaň.
To by spíše stálo za petici, co říkáte?
Držím přesto všechno Pěnčínu palce.
Mějte se všichni, na sklonku roku 2012,
dobře.
Richard Hübel, hubel@kitl.cz

STUDIO 4U
Kadeřnictví - Kosmetika - Vizážistika

Tel.:+420 608 024
0 740 / E-mail:libor.polanek@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ: Dámské, pánské, dětské, klasické, moderní i
extravagantní...
KOSMETIKA: Od základních kosmetických ošetření, přes speciální
programy problematiky pleti...
VIZÁŽISTIKA: Typologie, poradenství, líčení, kompletní proměny...
Prodej kosmetiky a dárkových poukazů. věrnostní programy,
pravidelné akce, slevy a soutěže o proměny.
STUDIO 4U - Martina Růžičková, Bratříkov 69 (Dolenec), Pěnčín.
Tel: 739 577 078, e-mail: studio4u@seznam.cz
Otevírací doba: 8.00 - 19.00, dle tel. objednání.
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Dětský lyžařský vlek „DRÁČEK“ zahájil sezónu
Dět ký lyžařský
Dětský
l ž ř ký
vlek „DRÁČEK“
v Alšovicích oficiálně zahájil sezonu
v sobotu 6. října
2012.
Vlek v Alšovicích prošel v poslední době nelehkým obdobím, ještě na jaře letošního roku
se vážně uvažovalo o jeho prodeji a tedy
úplném zrušení. Zrušit vlek, který funguje od roku 1989, by byla nejen pro Alšovice, ale pro celé Pěnčínsko velká škoda. Celá
řada dnes již dospělých Alšováků a obyvatel Pěnčínska zde absolvovala své první
„lyžařské krůčky“. Proto se parta kamarádů rozhodla vlek podpořit a dát mu novou, modernější formu. Rádi bychom lyžařský vlek v Alšovicích v budoucnu
profilovali jako vlek pro děti a začínající
lyžaře. Pro tyto účely je pozvolná sjezdovka dlouhá zhruba dvě stě metrů naprosto
ideální. Je asi na místě konstatovat, že vlek
má veškerá povolení, revize a kolaudace,
potřebné pro svůj další provoz.
Už na konci letošní zimy se dala dohromady partička lidí, kterým není osud
vleku lhostejný a vidí v něm potenciál
nejen pro Tělocvičnou jednotu Sokol Alšovice, jež je majitelem vleku, ale i pro celý
mikroregion Pěnčínska. Tato skupina lidí
celé jaro a léto pracovala na tom, aby bylo
možné důstojně zahájit novou lyžařskou
sezónu 2012/13. Bylo například třeba zakoupit a napnout nová kotevní lana, vyklidit půdní prostory kiosku, natřít celý
stánek novou barvou, zpřístupnit toalety
veřejnosti, provést defektoskopii tažného
lana a zajistit potřebné technické revize.
Obec Pěnčín pak pomohla s financováním
terénních úprav v dolní části vleku. Nejen
za tuto podporu bych rád poděkoval starostce Vladimíře Paldusové a místostarostovi Michalu Bernatovi, kteří nám vždy
vyšli vstříc.
S nápadem „oficiálního zahájení lyžařské sezóny 2012/13“ přišel už v průběhu
léta náš kamarád Honza Jelínek ze Bzí.
Zahájení mělo být jakýmsi happeningem
a poděkováním všem lidem, kteří se na
přípravě „nového vleku“ podíleli. Samotný nápad se zrodil velmi rychle, jeho realizace byla však poněkud náročnější, jak
to tak bývá… Po týdnech příprav jsme
naplánovali zahájení lyžařské sezóny
v Alšovicích na sobotu 6. října 2012.
Lyžařský vlek, lyžařský vlek v Alšovicích, vlek v Alšovicích, dětský lyžařský
vlek v Alšovicích… to vše nám připadalo
poněkud fádní... Proto bylo třeba vymyslet výstižné, jednoduché a dobře zapamatovatelné označení: „Ski areál Dráček“,
tedy „Lyžařský areál Dráček“. Proč zrovna
Dráček? Před mnoha a mnoha lety za

sedmero potoky, hlubokými lesy a
devatero kopci, v malé obci zvané Halšovice, fungoval dětský lyžařský vlek, jehož
ikonou byl pan Jiří Lang, nikdo z místních
mu však neřekl jinak než Drak… Proto,
když jsme vymýšleli jméno pro zdejší
sjezdovku, bylo označení „Dráček“ jasnou
volbou… Děkuji Martinu Hübnerovi,
který s tímto nápadem přišel…
Každá firma i organizace by měla mít
také svůj znak, symbol, LOGO… co jiného
může být symbolem lyžařského vleku,
chcete-li ski areálu Dráček, než logo dráčka… Jednou z variant bylo vytvořit logo
počítačovou grafikou. Ano, to by asi bylo
profesionální, nicméně také značně neosobní… Proto jsme se rozhodli požádat
Mgr. Miluši Halamovou (ředitelku ZŠ
Pěnčín), aby logo pro lyžařský areál vymysleli a navrhli žáci zdejší základní
školy. Sešlo se nám několik desítek velmi
hezkých návrhů. Z nich bylo do užšího
finále vybráno celkem šestnáct výtvorů.
Na základě hlasování deseti lidí pak vyhrál obrázek Hany Rambouskové, žákyně
7. třídy ZŠ Pěnčín. Tento obrázek se po
drobné grafické úpravě stal oficiálním
logem „Ski areálu Dráček Alšovice“ (na 2.
místě se umístila Diana Kolláriková – 6.tř.
a na 3. místě pak Pavel Dušek).
A jak probíhalo samotné „zahájení lyžařské sezóny 2012/13“? Počasí bylo na
první říjnový víkend nad očekávání (a
navzdory předpovědi) dobré. K poslechu
i tanci hráli DPos triou z Jablonce nad
Nisou a rocková skupina Nekrmit pod
taktovkou Martina Hübnera.
Jakýmsi prvním vyvrcholením akce bylo
zveřejnění loga lyžařského areálu Dráček
a předání drobných dárků včetně permanentek na alšovský vlek třem nejlepším
autorům. Ocenění Haně Rambouskové,
Dianě Kollárikové a Pavlu Duškovi předal
místostarosta pan Michal Bernat a Radim
Brožek.

Za pozornost pak jistě stál křest „nového“ skútru Bombardier Ski Doo, Alpine II,
zvaného „žlutý drak“. Tento skútr, který
v minulosti používala také Horská služba
Jizerských hor, bylo možné zakoupit pouze díky sponzorským darům. Na místě je
proto poděkovat Skleněné bižuterii Alšovice a Jaromíru Rubákovi, společnosti
Alfex a Jaroslavu Strnadovi, firmě Socha
spol. s r.o. a Petře Brožkové a v neposlední řadě pak Dáše a Ivovi Havlíčkovým za
jejich finanční příspěvky. Věříme, že „žlutý drak“ vyrobený v roce 1994 bude ještě
nějaký ten rok sloužit k úpravě sjezdovky
v Alšovicích.
Vyvrcholením celého večera bylo „oficiální zahájení lyžařské sezóny 2012/13“ve
Ski areálu Dráček v Alšovicích. Symbolickou pásku přestřihla dáma, která je sama
výbornou lyžařkou a pro jejíž dva malé
syny je alšovská sjezdovka naprosto ideálním svahem... JUDr. Ivana Weberová,
poslankyně Parlamentu České republiky,
popřála Dráčkovi dobré sněhové podmínky
a především hodně spokojených lyžařů.
Tečku za příjemným říjnovým večerem
udělala taneční skupina ohnivých žen
nazvaná Wild Fire. Přestože tou dobou již
docela vydatně pršelo, nenechala děvčata
nikoho chladným…
Osobně bych velmi rád poděkoval Honzovi Halamovi, Radkovi a Zdeňkovi
Mastníkovým, Martinu Hübnerovi, Honzovi Jelínkovi, Tomáši Qualizzovi a mnohým dalším, kteří se podíleli a snad i budou podílet na fungování a činnosti vleku.
Tahle partička nadšenců od jara udělala
pořádný kus práce, která snad dojde naplnění v podobě nových či staronových
dětských lyžařů i začínajících dospělých
lyžařů nebo snowboardistů.
Mgr. Radim Brožek
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Sokolové z Alšovic na všesokolském sletu v Praze

Vystoupení Nebe nad hlavou.

Letošního XV. všesokolského sletu
v Praze se účastnila naše jednota ve dvou
sletových skladbách. Rodiče a děti spolu
s mladším žactvem cvičili skladbu Ať žijí
duchové. Tato skladba byla velmi hravá,
veselá a díky stejnojmennému filmu blízká
každé věkové kategorii. Ve skladbě jsme
obsadili jeden celek, což je dvaatřicet
cvičenců. Jako cvičební náčiní tu byl třicetilitrový kbelík. Druhá skladba byla pro
dorostenky a mladší ženy, náčiním byla
švihadla a z naší jednoty tu vystupovalo
dvanáct žen a dívek. Skladba byla poměrné
rychlá, fyzicky náročná.
V Praze jsme strávili týden plný nezapomenutelných zážitků a všichni jsme byli
spokojeni. Je pravda, že počasí nás potrápilo, jak horkem, tak nás bičoval i liják. Vše
jsme však ustáli, jsme přeci správní
Sokolové. Velice bych také poděkovala
Obecnímu úřadu v Pěnčíně a Jaroslavu
Strnadovi a Petře Brožkové z Alšovic za
finanční sponzorský příspěvek na naši
účast na sletu.
Renata Pospíšilová

Sokol Alšovice pro vás
připravuje:

Na seřadišti.

První únorovou sobotu (2. 2. od 20 hod.)
se bude konat Ples se zvěřinovou kuchyní.
Na plese bude hrát kapela Rytma. Další
sobota (9. 2. od 15.30 hod.) bude patřit
dětem. Děti si můžou přijít zasoutěžit,
zatancovat a pobavit se na Dětský maškarní karneval. Na konec plesové sezony (na
23. březen od 20 hod.) pro vás tradičně
připravíme Jarní ples. Na tomto plese zahraje kapela Domestic. Během plesu se
můžete těšit na bohatou tombolu a předtančení. Akce, které pro vás připravujeme,
můžete sledovat na našich webových
stránkách – www.dosokola.cz.
Lenka Kurfiřtová

Přání
od sokolíků
z Alšovic
Jménem Sokola Alšovice
bych ráda popřála naší
člence a věrné sestře
Bohunce Hornové k jejímu
krásnému životnímu
jubileu. Děkujeme za
dlouholetou pomoc
a podporu našeho Sokola.
Starostka Sokola Alšovice
Renata Pospíšilová
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Pokračování výstavby hasičárny v Huti
Vážení občané,
b
jak
k již jistě mnozí víte,
měla pokračovat výstavba hasičárny
v Huti. Na letošní rok se nám podařilo po
vleklých jednáních a nekonečných telefonátech a osobních schůzkách zajistit dalších osm milionů korun na druhou etapu
výstavby. Třetí a závěrečná etapa bude
muset dle dotačních pravidel proběhnout
v roce 2013.
Jsem si dobře vědom a neustále mi je
z různých stran předhazováno, že je velký
odpor mezi občany k této stavbě. Ale na
druhou stranu chci napsat, že slyším i
slova podpory a názor, že je třeba tuto
stavbu dokončit. Bohužel tyto hlasy podpory nejsou až tak slyšet a upřímně řečeno,
není v zájmu některých lidí je ani prezentovat. Za slova podpory chci poděkovat.
Celý projekt vznikl jako nutnost, ať už
k množství techniky, ale také vzhledem
k tomu, v jakých prostorách celá jednotka
v Huti již od roku 1945 působí. Rád bych
zdůraznil skutečnost, že jednotka v Huti
je pro potřeby celé obce a všech občanů.
Stále více a více je přenášena státem povinnost zajistit požární ochranu občanů na
obce. A ať se to mnohým nechce líbit, je
toto holý fakt. Stačí trochu sledovat vývoj
v celé společnosti nebo poslouchat zprávy
v mediích.
Celá činnost hasičů v obci je dobrovolná
a zcela zdarma. Mnozí lidé to berou jako
fakt a vlastně jsou v domnění, že lidé,
kteří tuto činnost vykonávají, zbytečně
vysávají peníze z obecní kasy. Jenže to je
velmi hluboký omyl. V minulosti někteří
z vás nás bohužel potřebovali, a my jsme
byli připraveni pomoci. Pomoci bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, bez
ohledu na roční dobu, ať už za horkých
letních dní, kdy možná ti největší kritici
leželi někde u vody pod slunečníkem a
popíjeli osvěžující nápoje. Nebo za mrazů,
které se pohybovaly hluboko pod nulou,
kdy používaná voda, tradiční hasicí látka
hasičů, mrzla na zásahových oblecích a
byli jsme pozorováni ze sousedství z příjemně vytopených bytů. Ano, i toto jsme
za léta, kdy tuto „kratochvíli“ děláme,
zažili. Proto jsme si dovolili požádat obec
o zlepšení podmínek pro práci, kterou
mnozí vykonávali zdarma, přestože
v osobním nebo profesním životě zažívali
ne zrovna růžové časy. Aby bylo kde usušit promočené oblečení, omýt se z nejhorší špíny, zbavit se dehtového odéru. A
zastupitelstvo v roce 2000 řeklo ano. Připravoval se projekt, hledalo se vhodné
umístění a bylo jasné, že z vlastních finančních prostředků se tato investice nedá realizovat. Hledaly se vhodné možnosti financování, až se našla možnost, získat finance tzv. Poslaneckou iniciativou. Přesto,
že jsme oslovili mnoho politiků za náš
obvod napříč politickým spektrem, jediný,

kdo byl ochoten obci pomoci, byl poslanec
za ODS. A to zcela nezištně a bez vedlejších požadavků. NIKDO jiný. A tento
člověk vzal tuto akci za náš společný úkol.
V roce 2009 jsme se konečně dočkali, i když
jsme měli velkou naději i dříve, ale nakonec si zákulisním bojem vybojovali finance a ne malé jiní političtí šíbři. Jednou to
byla ČSSD, jindy KSČM a peníze šly do
jiných regionů na podobné účely, jenom
proto, že udělali tito zástupci politický
kšeft a měli možnost rozpočtový výbor
zneužít pro svoje zájmy. Leckdy to nebyly
zájmy jen politické. Ano, taková je pravda.
Proto se realizace protáhla do současnosti, kdy v roce 2010 propukla finanční
krize v celé Evropě a mnoho podobných
akcí zůstalo bez financí. Nám se podařilo
přes tuto dobu další finance získat a pokračovat. Bohužel, někteří lidé nemají radost, tak alespoň házejí špínu na všechny
co se k tomuto projektu hlásí. A bohužel,
ti, co dříve plácali hasiče, a to hlavně Huťské, po ramenou, leckdy se snažili vetřít
do jejich přízně, dnes jsou v házení marastu nejaktivnější. Ale to už je asi v povaze
lidí v našem regionu - můžu prohlásit jen
jediné - „Vážení, poslužte si“.
Jen mi je divné, že jste se sami nezapojili do nějaké akce nebo realizace, kde
byste museli dát něco ze svého. Nejde jen
o finance, jde o kus sebe, svého času, svého života, hodně velká cena, že? Mockrát
jsem si všimnul, že ti největší pomlouvači
a kritici nejsou ochotni obětovat ani
zlomek výše napsaného.
Vzhledem k rozpočtovým pravidlům
této republiky je pro obec nejlevnější, a
bude to i do budoucna, celou akci dobudovat za co možná největšího množství
získaných dotačních prostředků. Ti, co
tuto akci začali, se o to nadále s velkým
úsilím snaží. Přidá se ještě někdo, nebo se
uchýlí k pomluvám a nasadí taktiku mrtvého brouka? Jenže to si může dovolit
neangažovaný občan obce Pěnčín. Současní zastupitelé obce musí říci jasné stanovisko, které má jako vždy svoje plusy a
mínusy.
Jednoznačným plusem je ekonomická
varianta, kdy přerušení stavby a nedostavění, či zbourání, jak někteří navrhovali
(zcela nepochopitelně, že by neznalost
zákonů), by mělo zcela fatální až likvidační
následky pro obec Pěnčín. Nebo mínus...
Mínusem je, že možná nebudou v očích
svých soukmenovců oblíbení. Budou muset rozhodnout, co je nejlepší pro obec, ale
není populární. Budou to muset vysvětlit
těm, kteří, i když sami nic netvoří, se řídí
pořekadlem „Soused má lepší kozu než já,
ale já se nebudu snažit tu svoji dobře krmit
a starat se o ni, já bych chtěl, aby tomu
druhému ta lepší koza chcípla.

Je
na rozhodnutí
J jenom
j
h d
jjednotlivých
d
členů zastupitelstva, kterou cestou se
vydají.
Bohužel během léta letošního roku, kdy
byl vyzván dodavatel stavby v pokračování výstavby, navýšila firma provádějící
výstavbu své finanční požadavky. Toto
nebylo možné ze strany obce akceptovat.
Vznikl poměrně ostrý spor mezi jednotlivými stranami. Jelikož dodavatelská firma
nehodlala ze svých finančních požadavků
ustoupit a některá vyjádření byla na hranici vydírání, rozhodla se obec celou věc
postoupit právní kanceláři. Je bohužel
nepřehlédnutelné, že přes veškerou ochotu ze strany obce nedošlo k dohodě a výstavba nepokračuje. Podařilo se, za velké
pomoci jak GŘ HZS, tak ze strany Ministerstva vnitra, přesunout dotační finance
z letošního roku na možnost čerpání v roce
2013.
Zcela upřímně si myslím, že především
tento krok považuji ze svého hlediska, za
malý zázrak. Podstatou ale je, že obec tyto
finance bude mít k dispozici v roce 2013,
kdy musí být stavba dokončena a předána
do užívání.
Momentálně probíhá audit stavby. Z důvodů, aby právní zástupce obce měl všechny podklady pro další kroky obce. Všechna tato jednání jsou směřována k tomu,
aby výstavba byla úspěšně dokončena
v roce 2013. Za sebe chci poděkovat všem,
co se na této mravenčí práci podílejí a
pomáhají tuto situaci řešit.
Luboš Kundera

JAZYKOVÁ ŠKOLA
LANGUAGE GARDEN
Kurzy pro děti i dospělé,
veřejnost i firmy

ANGLIČTINA
FRANCOUZŠTINA
NĚMČINA
NORŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
Příprava k maturitě z angličtiny
a němčiny
Kurzy trvají tři mesíce, začínají v září,
lednu a dubnu

Od prosince probíhá zápis do
zimních kurzů
KONTAKT: LANGUAGE GARDEN

Jablonec nad Nisou-Kokonín
tel.: 773 773 394
mail: info@languagegarden.cz
WWW.LANGUAGEGARDEN.CZ
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Gustav Leutelt: Vlastivěda p
pro okres Jablonec nad Nisou
Učitelský spolek Jablonecka a Tanvaldska
vydal německy psaný sešit vlastivědy Heimatkunde für den Bezirk Gablonz (odhadem asi do
roku 1922, kdy Gustav Leutelt působil jako
ředitel školy v Dolním Maxově). Gustav Leutelt
zpracoval oblast Jablonecka a Adolf Wildner
oblast Tanvaldska. V části Jablonecka jsou dvě
kapitoly, týkající se našeho Pěnčína: Huť a
Krásná s Jistebskem (tehdy Šumburk - Jistebsko). Zahrnuty jsou pouze tyto dvě lokality
dnešního Pěnčína, jelikož náležely do jabloneckého regionu.
Možná vás zaujme, jak svýma očima před sto
lety spatřil Gustav Leutelt nám známá místa.
Dnes tedy Huť, příště Krásná a Jistebsko.
Dříve než se začtete do tehdejšího pojetí
vlastivědy (pro tento účel spíše populární než
naučnou formou) něco málo o autorovi. Gustav
Leutelt se narodil 21. září 1860 v Josefově Dole
a zemřel v roce 1947 jako vysídlenec v německé
obci Seebergen. Miloval Jizerské hory a byl mu
také připsán titul „Básník Jizerských hor“.
Kromě jiných knih napsal i pověsti o doktoru
Kittelovi, se kterým ho pojil příbuzenský svazek.
Leuteltova matka Marie Simmonová se narodila v Kokoníně v učitelské rodině a byla to
vnučka Antona Eleazara Kittela.

Huť
Přicházíme-li od Šumburku, scházíme
huťskou silnicí. Než se ponoříme do zeleně
stromů, ještě uvidíme věž starého poutního
kostela, vyčnívající nad svéráznou dřevěnou budovou Kittlova domu. Silnici lemují staré dřevěné a kamenné domy místa
zvaného „Jistebsko“.
Cesta, pokrytá břidličnými pláty, vede
proti Černostudničnímu hřebeni, ze kterého z lesních masivů vyčnívají šedé stěny
granitových zlomů.
Odtud je vidět Černá studnice v celé své
šíři. „Lžícový kopec“ (*), nazvaný prvými
osídlenci podle lžícovitého tvaru, je se
svým širokým valem prvním, ke kterému
dojdeme. Předtím ale ještě musíme u ostrého ohybu silnice v místě zvaném
„Krusche“ překročit luční potok. Stéká ve
stínu lesa od pramene, nacházejícího se
nahoře na Černé studnici.
Nyní se již nacházíme v Huti, která se
rozkládá podél spodní hranice černostudničního vrchu. Silnice pokračuje, obchází
„Lžícový kopec“ a v plochých kotlinách si
brzy povšimneme znaku zámožnosti na
domech a zahradách. Za povšimnutí stojí
ale i četné malé domky, půvabně vykukující mezi zvrásněnými brázdami lesů.
Nyní se rychle blížíme ke středu obce,
k místu zvanému „Dvůr“, ležícímu na

„Dvorském kopci“. Zde pod kaštany
stojí na kamenné zídce kaple svatého
Vojtěcha. Ve výklenku v portálu kaple
můžeme vidět obrázek svatého patrona.
Na druhé straně údolí se nachází malá
kaplička na hřbitově, který leží mezi dvěma lesy na místě zvaném „Mlýnská výšina“. Velká brusírna skla, vystavěná v továrním stylu, stejně jako hrubé mačkárny
skla, stojící u každého domu napovídají
o hlavní obživě obyvatel Huti. Uprostřed
vesnice vidíme již zmíněné místo „Dvůr“,
kde Johann Schürer postavil první zdejší
sklářskou huť. O této huti dnes svědčí
pouze drobné skleněné střepy, které je
ještě možné vzácně nalézt v zemi ve dvoře pod domem číslo 10. O tomto zaniklém
čase vypovídá také hostinec, stojící v blízkosti a zvaný „U německého dvora“.
Dům, vybudovaný v masivním slohu
s metr silnými zdmi, je dřívější panský
dům.
Za jednopatrovou, pěknou budovou
školy je odbočka vpravo na cestu do
Grundu. My ale ještě stoupáme směrem
ke „Stanowi“ ( Stanovsku), popisovanému
jako nejdříve osídlené místo vesnice. Dříve samostatně stojící ves byla husity zničena a byla dlouho pustá, dokud se nestala součástí vesnice „Laba“. Potok, zvaný
„Medový pramen“ (Honigbörnelwasser)
sem stéká z Černé studnice, protéká mezi
skupinou domů, četnými lučními pěšinami a pokračuje vlevo proti dalšímu obydlenému místu, na kterém jsou vidět stopy
vysokého stáří.
Z takzvané Beranské cesty, která vede
hustými lesy, dojdeme k „Buschhäusern“,
domkům, ukrytým v křoví (dnes zřejmě
Zahájí). Zde měla místo druhá huťská
sklářská huť. Ještě dnes je na půdorysu
znatelné místo, kde stávaly pece.
Silnice pokračující k Zásadě opouští
v blízkosti lesů region obce. Na zpáteční

cestě ještě lehce spatříme celou kotlinu, ve
které leží Jistebsko a Huť a ještě jednou
uvidíme věž šumburského kostela, zdravícího nás z výšky.
Opět jsme došli ke škole a odbočíme na
silnici vedoucí ke Grundu. Sklání se dolů
a vede bažinatou luční kotlinou, protínanou množstvím odvodňovacích stružek.
Rychlý běh potůčků se brzy zarazí o vodní plochu, která je svádí k brusírnám,
stojícím v těsné rokli. Doleva se ještě naskytuje pěkný pohled ke Stanovsku, který
nám později zakryje hvozd, pod nímž jsou
vidět pole, ležící až po okraj lesa. My ale
jdeme dále, stoupáme vzhůru podél
vřesem pokrytého pravého okraje lesa a
dojdeme po kostrbaté koňské cestě do
Pěnčína.
Tato vesnice leží z velké části na vyvýšenině. Přes střechy domů nás zdraví
Kozákov a vzdálený Kumburk se zalesněnými údolními kotlinami. Pěnčín má více
selských dvorů než Huť, jeví se ale jako
obyčejná osada s početnými mačkárnami
a skleněnými broky mezi nimi.
Nyní chvíli půjdeme po vzorné okresní
silnici spojující Jablonec se Železným Brodem a odbočíme na cestu vpravo, vedoucí
k Jistebsku. I toto místo tvoří část již zmíněné vyvýšeniny. Odtud si ještě utvrdíme,
že lesy černostudničního kopce se rozprostírají po širokém obzoru a stoupají od
Huti až po hřeben. Vpravo ale vykukují
kopce Krkonoš, které ke konci naší procházky ještě spatříme.
(*) Podíváme-li se na tvar Černostudničního hřebene z místa, o kterém autor píše
vidíme, že má tvar lžíce, obrácené dnem
vzhůru.
Děkuji manželům Haně a Mirkovi Herbovým za věnování publikace, ze které
jsem pořídila tento volný překlad.
J. Smolková
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