Prosinec 2013 – ZDARMA
V čísle: Ze zastupitelstva  Rozsvícení vánočního stromu  Novinky na vleku Dráček  Letní příprava mladých
lyžařů ze Skuhrova  Neolitická těžba pod Černou Studnicí  Výlet do íránského Kurdistánu  a další...

Úvodní slovo starostky a místostarosty

Vážení a milí spoluobčané, blíží se konec
roku, svátky vánoční a s nimi přichází i
další Zpravodaj. Asi by bylo pro nás příjemnější a jednodušší vám pouze popřát a
níže uvedenými informacemi nenarušovat
blížící se atmosféru a pohodu vánoční.
Bohužel někteří z vás nemají přehled o dění v obci a proto využíváme každý Zpravodaj k uveřejnění toho nejdůležitějšího.
Také se možná dozvíte i odpovědi na dotazy, které vás určitě zajímají, a také můžeme částečně prezentovat práci a činnost
zastupitelstva a vedení obce.
V letošním roce se nám podařilo dokončit poslední část plynofikace, IV. etapu,
zahájenou v roce 2011 a 2012 částí Jistebsko, Bratříkov, Krásná, a v roce 2013 stavbou v Alšovicích a v Huti. Zastupitelstvo
původně schválilo podání žádosti za předpokladu, že získáme na celý projekt dotaci v 90% výši. Předpokládané náklady
převýšily možnost čerpání v režimu „de
minimis“do výše 200 000 €. Z těchto důvodů jsme rozhodli o podání žádosti
pouze na plynofikaci Bratříkova a Jistebsko jsme uhradili z prostředků obce. Dotace na stavbu plynovodu Bratříkov byla
poskytnuta ve výši 88,01% (režim de minimis). V červnu 2012 jsme schválili podání žádosti o dotaci na části Alšovice a Huť
v režimu finanční analýzy a dosáhli jsme
přiznání 40% dotace.
Celkové náklady na všechny části etapy
včetně dotací byly ve výši 22 309 959 Kč
(s DPH). Finanční spoluúčast obce byla ve
výši 12 572 600 K (s DPH). Náklady obce
na jeden napojený objekt ze sedmdesáti
zatím přihlášených činí 179 608 Kč.
Realizaci plynovodního řadu STL Krásná
– Maršovice v hodnotě 5 121 864 Kč se nám
podařilo zajistit tak, že celou stavbu financovalo bez příspěvku obce RWE GasNet,
s.r.o., uhradili jsme pouze náklady ve výši
338 165 Kč na přípojky, které od nás RWE
GasNet, s.r.o. odkoupilo za 197 750 Kč.
Jelikož se nám podařilo vyjednat s touto
společností takto výhodnou realizaci plynu na Krásné, můžeme si o ušetřené

náklady na stavbu v hodnotě 5 121 864 Kč
ponížit náklady obce na plynofikaci. Dostáváme se k číslu 7 450 736 Kč a tím ke
snížení průměrných nákladů obce na jeden
napojený objekt ve výši 106 439 Kč. Jako
bonus nám společnost RWE v rámci stavby plynofikace Krásná zaplatila a zajistila
položení asfaltového povrchu na komunikaci v celé délce stavby, zhruba 972 m, až
ke kostelu.
Zastupitelstvo schválilo úvěr obce na
pokrytí části nákladů na výstavbu
plynofikace, který v konečné částce činí
3 107 890 Kč, s celkovými náklady na úvěr
118 463 Kč, s dobou splácení tři roky a
možností splatit úvěr předčasně bez sankce. Výhodný úvěr jsme schválili z důvodů
nevyčerpání všech volných prostředků
obce.
Dostáváme se k závěru, že díky uzavřené Smlouvě o budoucí smlouvě nájemní,
kterou jsme s RWE GasNet s.r.o. v roce

2011 uzavřeli, jsme měli šanci celou IV.
etapu plynofikace zrealizovat. V současné
době má RWE pro uzavírání smluv nastavená jiná pravidla a získat tuto smlouvu
o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení nebude jednoduché. Vážení občané, některým z vás se
mohou uvedená čísla zdát vysoká, ale
myslíme si, že to nakonec dopadlo docela
dobře.
Nyní se dostáváme k výstavbě hasičské
zbrojnice v Huti, která trvá od roku 2009
s přerušením stavby v letech 2010, 2011,
2012. Na výstavbu hasičské zbrojnice bylo
provedeno v roce 2009 výběrové řízení.
Předpokládané náklady byly 23,5 mil. Kč,
včetně DPH. Vítěznou firmou se stala
společnost STAVO UNION s.r.o. za cenu
19,3 mil. Kč včetně DPH. V roce 2009 p.
Kundera zajistil dotaci ve výši 10 mil. Kč
a v tomto roce byla proinvestována. Při
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Dokončení na str. 2

Přejeme štěstí,
protože je ho málo,
přejeme zdraví,
protože je ho
třeba,
přejeme lásku,
protože jí není
nikdy dost.
Krásnou vánoční
pohodu přeje
kolektiv OÚ

Úvodní slovo starostky a místostarosty
Dokončení ze str. 1
zahájení stavby došlo ke konstrukčním
změnám oproti projektu. V roce 2010 a
2011 byla stavba pozastavena z důvodů
neposkytnutí další dotace. Tato byla získána až v roce 2012 ve výši 8 mil. Kč, za
podmínky, že obec bude akci spolufinancovat ze svých prostředků ve výši 1,9 mil.
Kč. Dodavatelská firma odmítla pokračovat ve stavbě bez navýšení rozpočtu a
dalších doplňků smluv z různých důvodů
(špatná dokumentace, změny požadavků
uživatele, nárůst cen), což by pro obec
znamenalo porušení zákona. Nechali jsme
vypracovat znalecký posudek od pana
Jokla Appraisala, v.o.s., za účelem posouzení stavu stavby. Dohadování s prvním
dodavatelem stavby trvalo od srpna 2012
do března 2013. Museli jsme požádat
o přesunutí dotace na rok 2013, včetně
změn v ISPROFINU (dokumentace o projektu). Zastupitelstvo bylo postaveno před
rozhodnutí, jak pokračovat. Jedna možnost byla předat záležitost k soudu. Než
by rozhodl, tak by se postavená část znehodnotila. Další možností bylo rozestavěnou stavbu ukončit a vrátit státu 10 mil.
Kč včetně pokuty. Na základě doporučení
p. Kundery jsme smluvně zajistili právníka p. Brože z Advokátní kanceláře JUDr.
Vladimír Szabo za účelem zastupování
obce při ukončení smlouvy s dodavatelem
STAVO-UNION, stavební společnost
s.r.o., případně v soudním řízení. Doporučujícím návrhem bylo ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem a v podlimitním řízení vybrání dodavatele nového.
Ukončení smlouvy se podařilo až v březnu
2013. V květnu 2013 Ing. Pilař požádal
o ukončení smlouvy na stavební dozor.
Jelikož vše bylo značně komplikované,
uzavřeli jsme smlouvu s Bc. Jindřichem
Hlavatým z Profesionálního Servisu s.r.o.
na zajištění výběrového řízení a služeb
s tím spojených.
Návrh p. Kundery a Ing. Pilaře vypracovat novou prováděcí dokumentaci
(otázka několika měsíců) včetně nového
rozpočtu a klasického otevřeného výběrového řízení (minimální doba dva měsíce)
byl časově nereálný a hlavně by došlo
k navýšení původní vysoutěžené částky.
Také další přesun dotace na rok 2014 už
nebyl možný.
Požádali jsme p. Kunderu o upravení
rozpočtu k podlimitnímu řízení (do 10 mil.
Kč bez DPH), což se nepodařilo a na základě tohoto rozpočtu ve výši 13 851 000
Kč bez DPH se v prvním podlimitním řízení nevybral žádný dodavatel, jelikož
všechny nabídky byly vyšší než maximálních 10 mil. Kč bez DPH.
Rozhodli jsme o provedení úpravy rozpočtu tak, aby se stavba dokončila do
kolaudovatelného stavu a byla zachována

její funkčnost. Schválili jsme změnu oken
z dřevo-hliníku na plast, zrušení střešních
oken, vypuštění realizace kanalizačních
přípojek objektů nad silnicí a změnu technologie způsobu vytápění z tepelného
čerpadla spuštěného do vrtů (také proto,
že původní projekt byl technicky nevyhovující) na tepelné čerpadlo voda – vzduch.
V dalším řízení byl vybrán zhotovitel
HELIOS Bau, s.r.o., za cenu 9 699 799 Kč
bez DPH. Také byl vybrán jako stavební
dozor Pavel Prokorát z REALSTAVU MB,
s.r.o., který se ale úplně neosvědčil a proto během stavby došlo k jeho výměně.
Stavební dozor začal poté zajišťovat Pavel
Havlíček.
Celkové náklady na stavbu od roku 2009
do 2014 budou prozatím včetně dotací
23 074 327 Kč. Zajištěné dotace celkem od
roku 2009 do 2013 ve výši 19 000 000 Kč,
z toho se nám podařilo zajistit v roce 2013
dotaci z KÚLK ve výši 1 000 000 Kč. Obec
prozatím financuje stavbu a s ní spojené
další náklady částkou 4 074 327 Kč. V této
částce jsou zahrnuty náklady na právníka
223 788 Kč a na vypracování posudku
stavby hasičské zbrojnice 114 000 Kč.
V roce 2014 doplatíme částku na spolufinancování projektu ve výši 2 000 000 Kč.
Samozřejmě tyto částky nejsou konečné.
V prosinci 2013 by měla proběhnout
kolaudace (po uzávěrce pravodaje) a doufáme, že v roce 2014 bude příští uživatel
JSDHO Huť odpovídajícím způsobem
garážovat všechna svá vozidla a také
mít zajištěné pro svoji činnost doposud
chybějící zázemí, které nutně potřebuje.
Obnova Kittelova domu v Krásné pokračovala v letošním roce pouze oplechováním přístavku a výstavbou zděných
komínů v celkové částce 710 000 Kč, z toho
560 000 Kč činila dotace. Z prostředků obce
musely být v letošním roce uhrazeny
náklady na likvidaci dřevomorky, která
způsobila škody ve formě napadených
dřevěných částí přístavku, které se musely kompletně vyměnit. Celkové náklady
obce vynaložené na likvidaci dřevomorky
v roce 2013 činily 378 114 Kč (výměna
dřevěných prvků, posudky a chemická
likvidace).
Další nemalé náklady byly vynaloženy
na zpracování potřebné dokumentace
„Změna stavby před dokončením“ ve výši
70 000 Kč a dokumentace pro provádění
stavby ve výši 344 850 Kč.V roce 2013 bude
investováno celkem 1 860 000 Kč, z toho
z rozpočtu 1 300 000 Kč.
V letošním roce jsme se také zaměřili na
realizaci menších nízkonákladových projektů, které bylo nutné alespoň částečně
provést z důvodu dlouholetého špatného
stavu. Jednalo se o opravy hřbitovních zdí
na Krásné, v Huti a opravu kapličky na
Krásné. Pro provoz koupaliště v Huti jsme

zajistili položení vodovodní přípojky.
V Alšovicích byla vybudována parkovací
plocha pro lyžařský areál Dráček. V Huti
byl opraven mostek a v rámci výstavby
plynovodu položen asfaltový povrch na
komunikaci od mostku k hlavní silnici.
S realizací malých projektů budeme v příštím roce v rámci finančních možností
pokračovat. Očekáváme i vaše podněty.
V rozpočtu obce je vždy v jednotlivých
paragrafech s určitým objemem na realizaci počítáno. Zastupitelstvo obce po
projednání návrhu rozpočtu a případných
připomínek tento schvaluje. Rozpočet se
zpracovává v souladu se směrnicí obce
č.1/2012, ve které je schváleno, že se
zpracuje v třídění rozpočtové skladby na
paragrafy.
Kladný zůstatek finančních prostředků
rozpočtového hospodaření běžného roku
se převádí k využití v dalším roce, a to je
pro zastupitelstvo právě možnost rozhodnout o financování projektů. Zapojit do
rozpočtu lze rozpočtovou změnou a pouze do výše zůstatku na účtu z minulého
roku.
Vážení a milí spoluobčané, omlouváme
se, že jsme se tentokrát rozepsali do větších
detailů a podrobností, ale tyto velké projekty to vyžadují. Protože se k vám během
roku dostalo mnoho dalších dezinformací,
považovali jsme za nutné vše vysvětlit.
Doufám, že si náš příspěvek se zájmem
přečtete a doplníte si informace o dění
v obci a práci našeho zastupitelstva.
Na závěr vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti, krásné zimní počasí,
nádherné prožití svátků vánočních a hodně úspěchů v roce 2014.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Srdečně vás zveme na

Půlnoční
bohoslužbu slova v kostele
sv. Josefa v Krásné.
Začínáme jako obvykle
vánočním zpíváním
od půl dvanácté.
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Ze zastupitelstva obce 5. 8., a 21. 8., 30. 9. a 11. 11. 2013
 ZO schvaluje prodej ppč. 340/10, k.ú.
Huť, o výměře 473 m2 za cenu 97 160 Kč
dle znaleckého posudku Martinu Kořínkovi a pověřuje starostku podepsáním
smlouvy.
 ZO schvaluje prodej ppč. 390/2, k.ú.
Huť, o výměře 644 m2 za cenu 9 380 Kč dle
znaleckého posudku manželům Miluši a
Radimovi Lhotovým a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje prodej: st.p.č. 192, k.ú.
Huť, výměra 206 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, 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 1 500 000 Kč pí Janě
Bernatové.
 ZO schvaluje směnu ppč. 32/2, k.ú. Huť,
o výměře 230 m2, která je v majetku obce
Pěnčín, za ppč. 28/2, k.ú. Huť, o výměře
229 m2, která je v majetku Mysliveckého
sdružení „Březí“, a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje záměr prodeje částí ppč.
55/3 a 55/4, k.ú. Huť.
 ZO bere na vědomí žádost pí J. Píchové
o odkoupení ppč. 1349/3, 1349/5, 1349/9
a 1350, k.ú. Bratříkov.
 ZO schvaluje přijetí daru obci ppč. 291/2,
k.ú. Jistebsko, o výměře 16 m2 od manželů
B. a J. Váchalových a pověřuje starostku
podepsáním smlouvy.
 ZO bere na vědomí uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby č. IV-12-401187
– přípojka NN p. Kulhánek na ppč. 1651/1
v k.ú. Bratříkov s ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín za jednorázovou náhradu ve výši
1 000 Kč.
 ZO bere na vědomí informaci o výstavbě
hasičské zbrojnice v Huti.
 ZO bere na vědomí nabídku paní Malik
Rosi na prodej ppč. 296/18, k.ú. Bratříkov.
 ZO bere na vědomí žádost o opravu
veřejné komunikace v k.ú. Huť, ppč. 874.
Po místním šetření za účasti odboru životního prostředí MěÚ Železný Brod bude
žadatel informován.
 ZO souhlasí s provedením následujících
změn v projektu dostavby hasičské zbrojnice Pěnčín - Huť, přičemž méněpráce
budou zaúčtovány na vrub víceprací.
1. Méněpráce
a) Změna technologie způsobu vytápění
z tepelného čerpadla spuštěného do vrtů
na tepelné čerpadlo voda - vzduch.
2. Vícepráce
b) Tepelná izolace zděné části objektu za
účelem splnění energetického auditu objektu a splnění podmínek tepelného štítku
budovy.

Změny nemají vliv na užití stavby a nejsou
změnou v základních parametrech stavby.
 ZO bere na vědomí informaci o neizolovaném prostoru, který vznikl při zakládání změnou stavby hasičské zbrojnice
v Huti.
 ZO pověřuje, v souladu s ustanovením
§ 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, starostku obce Pěnčín k zadání veřejné zakázky bez uveřejnění dodavateli
Helios Bau, s.r.o., a podpisu dodatků ke
smlouvě v souladu s nabídkou dodavatele do souhrnné výše 300 000 Kč, po projednání ve finančním a kontrolním výboru
obce.
 ZO schvaluje podání žádosti o zařazení
akce obnovy nemovité kulturní památky
Kittelův dům na Krásné čp. 10 do Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2014.
 ZO bere na vědomí informace o přípravě materiálů a podkladů k žádosti o příspěvek na Kittelův dům v Krásné čp. 10
z Norských fondů.
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o postupu prací na Kittelově domu v roce
2013.
 ZO schvaluje uzavření budoucích smluv
o připojení odběrného elektronického
zařízení k distribuční soustavě pro budoucí objekt hasičská zbrojnice v Huti a pověřuje starostku k jejich podepsání.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a o právu provést stavbu přípojky NN
k objektu p. Kulhánka, Bratříkov, vrchním
vedením a pověřuje starostku k podepsání
smlouvy.
 ZO schvaluje záměr prodeje části ppč.
297/4, k. ú. Bratříkov.
 ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu stavby č. IE-12-4001768/VB/P002
na ppč. 1653/1, 1653/2, 2377, 2386/1, 2389
v k.ú. Bratříkov, Alšovice, za celkovou
náhradu 13 300 Kč, a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.
 ZO schvaluje „Plán inventur na rok
2013“ od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014.
 ZO bere na vědomí informaci o změně
zástupce technického dozoru investora
(TDI) na akci „Dostavba hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť“ Pavla Havlíčka, autorizovaného technika v oboru pozemní
stavby, od 1. 10. 2013.
 ZO bere na vědomí předložený návrh
postupu při likvidaci dřevomorky v objektu Kittelův dům.
 ZO bere na vědomí předloženou koncepci na využití pozemků v areálu Kittelův
dům jako Kittelův park.
 ZO bere na vědomí informaci o připraveném projektu na zateplení a rekonstrukci vytápění MŠ Pěnčín ve výši 11 524 608
Kč.

 ZO schvaluje pozastavení podání žádosti o dotaci na zateplení a rekonstrukci
vytápění MŠ Pěnčín. Důvodem je, že dle
dotačního titulu nemůže být zahrnuta
realizace nové střešní krytiny.
 ZO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800070612/13 s RWE
GasNet, s.r.o., na 8 ks STL plynovodních
přípojek v k.ú. Jistebsko – Krásná“ za
jednorázovou úhradu v celkové výši 500 Kč
a pověřuje starostku k podepsání smlouvy.
 ZO schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4010529/SoVB001JK, Krásná (pc.381) - posíl. ved. NN, svod
+ kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč a pověřuje starostku
k podepsání smlouvy.
 ZO schvaluje záměr odkoupení ppč.
373/2, k.ú. Huť, o výměře 342 m2, do majetku obce za účelem zřízení komunikace.
 ZO schvaluje bezúplatný převod ppč.
383/1, k.ú. Huť, o výměře 298 m2, od
Pozemkového úřadu ČR do majetku obce
za účelem zřízení komunikace.
 ZO schvaluje záměr odkoupení části
ppč. 370, k.ú. Huť, za účelem zřízení
komunikace.
 ZO schvaluje prodej ppč. 55/13, k.ú.
Huť, o výměře 207 m2, a ppč. 55/12, k.ú.
Huť, o výměře 185 m2, za cenu dle znaleckého posudku 3 920 Kč panu Radku
Hujerovi.
 ZO schvaluje záměr prodeje částí ppč.
420/1 a 434/1, k.ú. Jistebsko, které jsou
oploceny a historicky využívány jako
zahrada k objektu Krásná, čp. 64.
 ZO neschvaluje prodej polovičního
podílu obce ppč. 1352/2, k.ú. Bratříkov.
 ZO bere na vědomí záměr směny ppč.
327/9, k.ú. Jistebsko, za ppč. 757/3, k.ú.
Jistebsko, a odkoupení ppč. 321/7, k.ú.
Jistebsko, a 321/8, k.ú. Jistebsko.
 ZO bere na vědomí informaci starostky
o výběru nejvhodnější nabídky na zimní
údržbu v obci Pěnčín 2013/2014 firmy KZS
s.r.o. Jistebsko, kterou vybrala hodnotící
komise.
 ZO schvaluje smlouvu o zajištění zimní
údržby místních komunikací a prostranství v obci Pěnčín pro rok 2013/2014 a
pověřuje starostku podepsáním výše uvedené smlouvy.
 ZO bere na vědomí informaci o zahájeném řízení na svod povrchových vod
z místní komunikace Pěnčín – Huť na ppč.
874, k.ú. Huť, a žádost Ing. Hlobila o opravu komunikace na ppč. 874, k.ú. Huť. Bude
řešeno po ukončení správního řízení.
 ZO schvaluje nákup nového vozu DACIA DOKKER VAN do 200 000 Kč s DPH
pro technického pracovníka obce Pěnčín.
 ZO bere na vědomí informace o dlužnících na nájemném v obecních bytech.
Pokračování na str. 4
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Ze zastupitelstva obce 5. 8., a 21. 8., 30. 9. a 11. 11. 2013
Pokračování ze str. 3
 ZO bere na vědomí informaci o prodeji
ppč. 297/10, k.ú. Bratříkov, o výměře 334
m2, a ukládá starostce zajistit znalecký
posudek jako podklad k případnému
prodeji.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce, a.s.,
o zřízení věcného břemene.
 ZO schvaluje Směrnici pro evidenci
majetku.
 ZO bere na vědomí informace starostky
o průběhu výstavby hasičské zbrojnice
v Huti.
 ZO schvaluje realizované práce na střešní konstrukci přístřešku Kittelova domu
z důvodů likvidace dřevomorky ve výši
301 292,50 Kč s DPH v souladu se znaleckým posudkem Ing. Horové, které byly
neprodleně provedeny z důvodů zamezení dalšího šíření této dřevokazné houby.
 ZO bere na vědomí informace starostky
o dalším postupu výstavby Kittelova
domu a postupu při sanaci objektu před
dřevomorkou.
 ZO schvaluje odkoupení ppč. 373/2, k.ú.
Huť, o výměře 342 m2, od manželů M. a
K. Hubených za cenu 15 000 Kč.
 ZO schvaluje prodej ppč. 297/10, k.ú.

Bratříkov, o výměře 334 m2, Ing. Jiřímu
Zahrádkovi za cenu 14 290 Kč dle znaleckého posudku č. 03106 – 01868/2013.
Prodej se schvaluje za podmínky, že v kupní smlouvě bude uvedeno zřízení bezúplatného věcného břemene průchodu a
průjezdu ve prospěch parc.č. 296/1 a
293/1 tak, aby byl zajištěn přístup a příjezd
na tyto pozemky z veřejné komunikace
parc.č. 1623/1, vše v k.ú. Bratříkov, a toto
právo věcného břemene bude zapsáno do
katastru evidence nemovitostí. ZO pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
 ZO schvaluje záměr prodeje části ppč.
340/9, k.ú. Huť.
 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4003582/VB/P001
na ppč. 2112/1, k.ú. Alšovice, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
 ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2014 č. OLP/2647/2013 a
pověřuje starostku podepsáním této
smlouvy.
 ZO schvaluje novou trasu pro jízdu
silničního vláčku po komunikaci ppč.
866/2 ,k.ú. Huť, 2112/1, 2122, k.ú. Alšovice, dle přílohy.

Prosím, už dost!
Začnu tím, že se omluvím za to, že jsem
říkal, že nebudu nikdy reagovat na články
v obecním zpravodaji, protože mi to jako
místostarostovi obce nepřísluší, ale prostě
mi došla trpělivost. To, co předvádějí dva
členové místní ODS, nemá nic společného
s obecní kritikou.
Ríšo a Luboši: Podle mého je to, co předvádíte, jen včasná předvolební akce. Nikdo
ze současných zastupitelů obce nechce a
hlavně neškodí obci. Ty vaše výlevy typu:
oni zničili HZ Huť, plynofikace zadlužila
obec, na co šáhli to zkazili, předali jsme
jim šest míčů a oni je „rozfofrovali“,…
Měli byste se spíš zamyslet nad sebou.
Je vše pravda, co píšete nebo říkáte na
veřejnosti? Hlavně myslím tebe, Luboši!
Tobě, huťským hasičům a Huťákům nikdo
nikdy nechtěl ublížit, nemluvě o tom, že
chceme novou HZ dostavět v bezvadném
a kvalitním stavu. A víš moc dobře, že to
jinak udělat nešlo! To, že není vše podle
tvých představ, neznamená, že jsme špatní a všechno kazíme a že jsme nejhorší
zastupitelstvo, které obec pamatuje. Mohl
bych pokračovat dál a dál tím, co o nás
vyprávíš. Vše je lež!
Myslím si, že v celé obci jsme toho za ty
tři roky udělali dost! Ano, pravda je ta, že
jsou v zastupitelstvu noví lidé, kteří samozřejmě chybují, stejně jako chybují všichni
zastupitelé ve všech obcích.
Ano, snažíme se všem vyhovět, protože

si myslíme, že to na úřad a obec patří! To
je špatně? Myslím si, že bychom si neměli
hrát na politiky, ale fungovat jako lidi,
kteří tady bydlí a snaží se, aby se tady
každému líbilo.
Vadí mi vaše chování konané za účelem
zviditelnění, abyste ukázali, že my jsme ti
špatní a že zrovna ten váš názor je ten
správný. Nevím, jestli jste „zblblí“ politikou, nebo stále nemůžete rozdýchat, že
jste v komunálních volbách v roce 2010
propadli, ale je mně z vašeho chování zle
a znechucuje to další práci ve vedení
obce.
Dále si myslím, že zpráva MS ODS
v letním zpravodaji o vystoupení člena
pana Ing. Suchého je ubohost, jen proto,
že hájil své myšlení nebo myšlení jiných
zastupitelů. Zavání to něčím, s čím sami
chcete jako pravice bojovat! To asi není
moc demokratické.
PS: Čtenáři zpravodaje, omlouvám se za
tento osobní výlev, ale myslím si, že články, které poslední dva roky čtete, sem
nepatří. Zpravodaj by měl sloužit informovanosti, klidu a ne zvedat adrenalin
smyšlenými předvolebními články. TAK
VÁS PROSÍM, UŽ DOST. MS ODS, založte si svůj občasník a vydávejte si ho na své
náklady, které nejsou zrovna malé! Ono ty
vaše názory zas tak moc lidí nezajímá!
Michal Bernat,
místostarosta obce

 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 51395/1/2013 mezi obcí
Pěnčín, RWE GasNet s.r.o. a p. Kateřinou
Kuželovou na ppč. 775/3 a 775/5, k.ú.
Jistebsko, za jednorázovou náhradu ve
výši 500 Kč a pověřuje starostku podepsáním této smlouvy.
 ZO ukládá FV a KV připravit plán
činnosti na rok 2014.
Vladimíra Paldusová, starostka
Michal Bernat, místostarosta

Třídíme v obci
Pěnčín
V obci Pěnčín lze odpad třídit do
sběrných nádob na sklo, papír a PET
lahve. Stanoviště sběrných nádob:
 Alšovice - u DPS
 Dupanda - u autobusové
zastávky
 Bratříkov - naproti autobusové
zastávce
 Pěnčín – u Formanky
 Pěnčín – před restaurací Dřevěnka
 Huť - u letního areálu
 Dolní Černá Studnice
ART GLASS
 Krásná - u autobusové zastávky
U Kaštanu
 Jistebsko – u Dělnického domu
PET lahve a sklo se vyvážejí každých
14 dní. Sklo se vyváží na objednání
při plném stavu sběrných nádob.
Plasty z domácností, kartony od nápojů a kovové obaly se dají třídit
takto: na OÚ Pěnčín lze vyzvednout
pytle na tento odpad. Naplněné pytle
dovezete k obecnímu úřadu. Při naplnění stavu se hromadně objednává
vývoz přes svozovou firmu Marius
Pedersen.
Sběr použitého textilu: Sběrný kontejner na textil je umístěn před restaurací Dřevěnka, Pěnčín vedle dalších
kontejnerů na tříděný sběr.
Na obecním úřadě v ekologickém
koutku lze bezplatně odevzdat do
sběrných boxů:
 použité cartridge a tonery z tiskáren
a kopírek.
 úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do
délky 40 cm a světelné zdroje s LED
diodami, nově i použité lineární
zářivky od 60 cm.
 Drobné elektrospotřebiče a elektrozařízení.
Děkujeme, že třídíte.
TŘÍDĚNÍ JE ZDARMA.
OÚ
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Dobře už bylo?
„Jak léta jdou, tak Pěnčín ztrácí glanc,
lidi se rvou a duši dávaj v šanc,
za pár šestáků, vás prodaj, věřte mi….“
S velkou pokorou jsem parafrázoval
první část sloky skupiny Spirituál kvintet,
z jejich kultovní skladby „Dvě báby“ na
začátku svého příspěvku.
Snad žádná jiná věta nevystihuje přesněji současné dění v obci. Můj minulý
příspěvek ve Zpravodaji vzedmul vlnu
nevole, hlavně u těch, kterých se dotknul.
Padaly i zajímavé návrhy, třeba zavést
cenzuru, neuveřejňovat nadále ve Zpravodaji takové „pamflety“ a podobně. Bylo
zajímavé a velmi poučné tyto návrhy, a
kdo to navrhuje, poslouchat…
Jako strana, která je fakticky jedinou
opoziční stranou v obci, nemáme jinou
možnost, než se vyjádřit jednou za čas na
stránkách zpravodaje k dění v obci. Ve
volbách jsme obdrželi dva mandáty. Pan
Suchý, který se ztotožnil s naším programem a představou o dalším vývoji v obci,
dokonce, aby se dostal na první místo
kandidátky a tím takřka stoprocentní jistotu zvolení, vstoupil urychleně do ODS.
Rovněž tak přijal závazek, že v případě
zvolení a úspěšných povolebních jednání
přijme i eventuálně funkci starosty. Bylo
pro MS ODS Pěnčín velkým rozčarováním,
když prakticky tři hodiny před ustavujícím zastupitelstvem všechny dohody
zrušil s vysvětlením, že přecenil své sliby.
Bez dalšího ostychu však přijal funkci
předsedy FV. Touto volbou získal post
prakticky třetího nejdůležitějšího muže
v obci. Tím však všechen svazek k ODS
z jeho strany skončil, začal praktikovat a
prosazovat názory a rozhodnutí, která
vyhovovala jeho osobním zájmům. A pak
že jsou kmotři a šíbři jen ve vysoké politice… Druhý mandát, který nám připadl,
získala MUDr. Lejsková, která zůstala bez
zařazení do některého z výborů, tudíž
s minimálním vlivem na chod obce. Vládnoucí koalicí, která nese plnou zodpovědnost za chod obce, je, byť se k tomu nepřihlásili: Sdružení za inovaci a prosperitu
Pěnčína, Sdružení za spravedlivou obec a
KSČM, doplněná panem Suchým. Od začátku tohoto volebního období jsme se
snažili být konstruktivní opozicí a spolupracovat. Přesto jsme ale i otevřeně říkali
svůj názor a připomínky k jednotlivým
rozhodnutím ZO. Nejdříve nenápadně, a
později již nepokrytě, byly naše názory a
návrhy zametány pod koberec, zlehčovány
a arogantně komentovány. Při jednáních
MS ODS Pěnčín jsme ještě od našeho tehdy domnělého zástupce a předsedy FV
dostávali informace, že mu byly předloženy jiné argumenty... nebylo mu to vysvětleno... byl mylně informován... Již tenkrát
jsme pana Suchého upozorňovali na

některé nereálnosti. Letos v létě byl vyzván,
aby zcela jasně řekl svůj postoj, neboť
některé kroky ZO nekorespondují s naší
představou o vývoji v obci a MS ODS
Pěnčín odmítá spoluzodpovědnost za
některá rozhodnutí ZO, která se časem
ukážou jako velmi špatná. Pan Suchý se
rozhodl opustit ODS a dál si prosazovat
svoje individuální postoje v řízení obce.
Jak mnozí víte, pokračuje výstavba hasičárny v Huti. Tato velmi sledovaná
stavba je z exteriéru prakticky hotova.
Dokončuje se instalace venkovní kanalizace a je dobře, že počasí bylo zatím milostivé. V interiérech je ale ještě práce dost
a dost. Důležité je, že další práce již nebudou závislé na klimatických podmínkách.
Třeba se povede ještě dokončit fasáda.
V posledních týdnech se stále častěji ozývá
otázka, kolik bude stát provoz této budovy. Požadavek na projekt byl, aby náklady
na provoz nepřevýšily, nebo jen minimálně, současnou finanční náročnost pro
JSDHO Huť. U tohoto bodu bych se rád
zastavil. V průběhu léta, kdy od výstavby
byl zcela oddělen kdokoli z jednotky hasičů Huť, došlo k úpravám projektu.
Mantra zlevnit stavbu co nejvíce si vyžádala svoji daň. Mnoho věcí bylo rozhodnuto ke škodě budovy a nakonec i ekonomický efekt není zcela ideální. Současný
stavební dozor, pan Pavel Havlíček, který
je opravdovým odborníkem na svém místě, se snaží některé přehmaty ve výstavbě
napravit. Nezbývá než čekat, jak se podaří některé iracionality, kterých se dopustili ti, co je nařídili, napravit. Chtěl bych
panu Havlíčkovi poděkovat za jeho práci.
Od doby, kdy se ujal funkce TDI, stavba
dostala zcela jinou úroveň. K ekonomice
provozu dnešních budov patří využití
všech dostupných moderních technologií.
Včetně přesné a účelné regulace vytápění.
Vždyť právě topení bude v této budově
vyžadovat 90% nákladů na provoz. Tyto
technologie dnes využívá i každý stavebník při individuální výstavbě a není novostavba, kde by nebyly uplatněny. Ale
právě na tyto věci se vůbec na této stavbě
nehledí. Někteří zastupitelé rozhodli vše
zlevnit, ať to stojí, co to stojí. Nemohu se
ubránit pocitu, že heslo „Po nás potopa“
je asi to, co situaci této investice vystihuje
nejlépe. Proč ale strůjci této stávající fáze
výstavby nenajdou tolik odvahy se ke
svým striktním rozhodnutím přihlásit teď,
když se ukazují jako špatná? Proč se zasahuje neodborně do projektu a provádějí se
úpravy, které nemají hlavu ani patu? Prý
nejsou peníze, ale tyto experimenty totálních neodborníků stojí daleko více financí,
než co se mělo škrty ušetřit. Proč, když se
vznesou připomínky k realizaci a argumentujeme zcela jasnými věcmi, nastupuje ironie a arogance? Na některé dotazy ti,

co nesou zodpovědnost, vůbec nereagují.
Výstavba hasičárny v Huti je jeden
z faktorů, které hýbou celou obcí. Bohužel,
a to píšu s plnou vážností, nebylo možné
dokončit stavbu v průběhu minulého volebního období. Přesto, nebo právě proto,
jsme nabízeli pomoc při realizaci další
etapy, která měla za cíl kolaudaci a postupné dokončení této stavby. Nevím proč, ale
byli jsme odmítnuti. Nejdříve skrytě a
později zcela otevřeně. Nechci už popisovat vše, co se na jaře a v létě dělo. Ale
problémy s výstavbou takovýchto akci
vždy byly, jsou a budou. Stavba je živý
organizační celek, ať se to někomu líbí,
nebo ne. Tím spíše, že se jedná o veřejnou
budovu. Co si během výstavby může dovolit soukromník, je u veřejných zakázek
nemyslitelné. Ano, v průběhu první etapy
se řešily také problémy a muselo se najít
řešení. O celé první etapě je zpracován
podrobný audit, který reviduje jak technicky, tak finančně první etapu. Tento
audit, provedený vysoce odbornou firmou, neshledal žádná závažná pochybení
a nynější zastupitelé mají tento audit k dispozici. Všechny zkušenosti a poznatky
z první etapy jsme nabízeli pro pokračování stavby. Vše vyvrcholilo mojí izolací
od výstavby a od některých zastupitelů
jsem si osobně vyslechl hodně hanlivá
slova, která se vůbec nezakládala na pravdě. To už ale nikdo slyšet nechtěl. Pokračování vzali do rukou tedy současní kormidelníci obce a jenom oni jsou za momentální stav zodpovědní. Došlo k zcela diletantským úpravám provádění stavby a
stavebním změnám, které se ukazují jako
špatné a neekonomické. Budou mít odvahu ti, co jsou pod těmito změnami podepsáni, to přiznat veřejně, nebo se vše bude
až do poslední chvíle tutlat jako doposud?
Když se některé věci či položky, přes moje
upozornění, protesty a argumenty na zastupitelstvech bez rozmyslu škrtly, s odůvodněním, že nejsou finance a firma je
nechce provést, tak se to hodí na záda
huťským hasičům. Přeci si také můžou
něco udělat zadarmo, ne? Jenže těchto akcí
„Zet“ začíná přibývat a není to ideální
řešení. Přečteme si potom zase články paní
Niklové, že vše schvalovala v dobré víře,
neboť si myslela, že je pravdivě informována? Ale jako předsedkyně kontrolního
výboru je právě jedním z hlavních kormidelníků a slyšela všechny moje připomínky k průběhu výstavby. Pak se zrodil nápad zakázat mi vstup na stavbu, abych do
toho nekecal. Jaký je dnešní pohled na
následky těchto fatálních rozhodnutí? Proč
se prováděly změny a nebyl k tomuto
přizván někdo z uživatelů? Když je nevěrohodná moje osoba, proč nebyl kontaktován někdo jiný? A dnes se jen tak
Dokončení na str. 6

Pěnčínský zpravodaj / 5

Dobře už bylo?
Dokončení ze str. 5
mimochodem řekne, že provoz této budovy bude stát cca 350 tisíc ročně? To snad
ne! Za tento stav v tom případě musí nést
někdo, co tyto věci povolil, plnou zodpovědnost. Tato budova nemůže fungovat
v takovémto neekonomickém provedení.
Znovu opakuji, vše bylo projektováno a
požadováno tak, aby provoz nepřekročil
v současných cenách i s využitím stavby
pro širokou veřejnost a potřeby obce,
částku 180 až 200 tisíc korun za kalendářní rok. Celý provoz! Jelikož se počítalo, že
budova bude sloužit všem, jak Huti, tak
celé obci, bude-li o to zájem.
S výše uvedenou akcí velice úzce souvisí i plynofikace obce. Jen zdánlivě, na
první pohled, se může zdát, že tomuto tak
není. Dopředu a ještě jednou říkám, nejsem
proti plynofikaci celé obce, zásadně jsem
však proti způsobu financování z vlastních
prostředků obce v takových objemech, jak
k tomu došlo v této etapě. Tyto náklady
jdou na úkor všeho, co obec nutně musí
zafinancovat a je ze zákona povinna plnit.
Na tyto akce se musí najít vždy dotační
prostředky v co největším podílu, jinak je
nelze z rozpočtu obce ufinancovat. A skutečnost? Byla podepsána Mandátní smlouva s firmou Developer, která říká, že za cca
1 mil. provize tato firma sežene dotační
prostředky na plynofikaci o předběžném
rozpočtu cca 22 mil. Kč a provede inženýrskou činnost během výstavby. Výše dotace bude 90% uznatelných nákladů. Jinými
slovy, spoluúčast obce bude cca 3 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce přijme usnesení, kde
s tímto bodem souhlasí a jako podmínku
souhlasu dává výši dotace minimálně 90%,
jinak se plynofikovat nebude. I v úvodníku zpravodaje v březnu 2011 je tato skutečnost občanům sdělena jako hlavní
podmínka s vysvětlením, že jinak není
v ekonomických možnostech Pěnčína to
zvládnout. A realita? Ta se nikde neobjevuje, nikdo o tom nechce mluvit, dotazy
se arogantně zamlouvají. Skutečně obdržela obec suma sumárum 8,7 mil dotačních
prostředků. Jednak 5 mil. v režimu DE
MINIMIS (Bratříkovská větev) a teď státní
příspěvek z SFŽP ve výši 3,7 mil. Kč, toť
vše. Dovolím si upozornit, že ani v minulém, ani v tomto volebním období nebyly
nikdy vypsány dotační tituly na plynofikace obcí ve výši 90% uznatelných nákladů. K tomu přibyly ještě s tím spojené
neuznatelné náklady, takže tato finanční
a populistická exhibice některých současných kormidelníků Pěnčína bude stát obec
z vlastní kapsy cca 14 až 15 mil. Kč. Ale to
je v pořádku, nic se neděje, za případné
ekonomické potíže obce (které mohou
nastat v příštích letech) je vinna výstavba
hasičárny v Huti a její megalomanský
strůjce Kundera. Jenže na hasičárně se

zatím tak tak podařila profinancovat dotace od státu a krajského úřadu. Ovšem řečí,
tabulek, pomluv a výmluv je o hasičárně
v Huti plná obec. Proč vy, páni zastupitelé,
kterých se to týká, lžete? Proč klamete a
zkresleně informujete veřejnost? Ono vám
to totiž vyhovuje, zakrývá to neschopnost
některých z vás, co tak rádi striktně rozhodujete. Odvádí to pozornost od skutečnosti, že nedokážete manažersky obec zvládat.
Zakrývá to vaše diletantské vedení obce a
totální impotenci sehnat jakékoli dotační
prostředky. Žádná obec v této republice se
při svém rozvoji bez státních dotací neobejde, to vám dnes potvrdí 99% starostů, na
jakékoli úrovni. Jenom na Pěnčíně se sahá
stále pouze do obecní kasy a když se narazí

na dno, tak se vezme úvěr. Občané si plyn
přece přejí, tak co! Na výmluvu máme
připraveného viníka – hasičárna v Huti a
Kundera, v záloze je Kittlák a Hübel. A
basta!
Jenže skutečnost je hodně jiná, pro některé toto čtení nebude příjemné, ale bohužel je to pravda. Jsem si plně vědom, že
se tyto řádky liší od „objektivních“ informací, které jsou ochotně podávány těm,
kteří o ně projeví zájem, na obecním úřadě. Ale pravda je někdy hodně hořká.
Snad nám nezhořkne i život v obci.
Přeji vám všem, pokud možno klidné a
pokojné Vánoce a dobrý rok 2014.
Luboš Kundera

Pět minut po dvanácté...
V letošním roce dostala obnova a rekonstrukce Kittlelova domu pořádnou trhlinu.
Po zjištění informace výskytu dřevomorky
jsem se vydal o polední pauze s paní starostkou na obhlídku budovy. V přízemí
vpravo od vstupu v místnosti byla patrná
ve vybourané zdi jemná pavučinová vlákna i silnější provazce - patrně největší
ložisko. Na trámoví okolo černé zbarvení
trámů. Po bližším prozkoumání celého
domu mě překvapila jeho uzavřenost i ve
sklepních prostorách - okna zadělána rámy
s černou fólií, ve sklepních prostorách
z části opadaná nově nahozená omítka. Při
našem odchodu jsme narazili na dělníky,
vracející se z oběda, kteří podle rozhovoru
měli za úkol začít budovat komíny a provést nezbytné úkony, potřebné k zahájení
prací na likvidaci dřevomorky. Na dalším
zastupitelstvu byly dány informace o dalším postupu výstavby Kittelova domu a
postupu sanací před dřevomorkou. Vzápětí jsme schválili realizované práce na
střešní konstrukci přístřešku z důvodu likvidace dřevomorky ve výši 249 002 Kč
bez DPH v souladu se znaleckým posudkem Ing. Horové, které byly neprodleně
provedeny z důvodů zamezení šíření této
dřevokazné houby. Na jednání zazněla i
informace z úst paní Hlavaté, že dřevomorku viděla i v předchozích letech. Po prostudování znaleckého posudku od Ing.
Ivany Horové bylo zjištěno že nejzávažnější je ložisko ve stropní konstrukci nad
chodbou a v místnosti vpravo od vstupu.
Ve vyznačeném prostoru byla zjištěna
čerstvá zralá plodnice dřevokazné celulózní houby dřevomorky domácí. Z plodnice
se uvolňuji spory, které byly patrné na
pavučinách u plodnice na podlaze. Kromě
toho byly nalezeny i staré seschlé plodnice,
které byly zřejmě přehlédnuty, respektive
mohly vyrůst až po dokončení v roce 2005.
Ve vedlejší místnosti dřevo pozednice
spodních krovů porostlé tmavohnědým
podhoubím, které může patřit např. houbě

konifeře, která se svou destrukční činností vyrovná dřevomorce z posudku. V posudku je také zmíněno, že nejspíš došlo
k aktivaci houby vlivem zatékání do přístřešku. (Část citace z posudku.) Z posudku je patrné, že některé věci byly zanedbány či opomíjeny např: cirkulace vzduchu
v objektu - jeho faktické uzavření, kontrola výskytu plodnic dřevomorky a jejich
odstranění, mapy po zatékání, prkna
v suterénu s bílým podhoubím či židli
uskladněnou v suterénu opět s bílým
podhoubím, kolem záhlaví trámů měla
být ponechána vzduchová mezera, nevyklizené kusy starého dřeva - na některých
patrný typický rozpad dřeva ve velkých
kostkách, veškeré nově použité dřevo
musí být zdravé, suché, odkorněné a impregnované atd. atd. Celkový dojem
z posudku mám, že některé věci firma
zanedbala či neodborně provedla. Vše se
samozřejmě odvíjí i z nedostatku peněz,
požadavků památkářů a ze zdlouhavé
doby rekonstrukce. Jen pro zajímavost, při
mé poslední kontrole ventilace vzduchu
ve sklepních prostorách byla vyřešena
vysazením rámů s folií bez náhrady či
ponechání dřeva v suterénu s bílým povlakem. Snad by otcům myšlenky obnovy
Kittelova domu více slušelo věnování se
samotné rekonstrukci domu než psaní
některých článků do obecního zpravodaje, psaní otevřených dopisů nebo urážky
či napadání zastupitelů.
Váš zastupitel Pavel Šourek
Mgr. Šárka Horychová,
Alšovice 233
vás srdečně zve na

tělové svíce,
relaxační a lymfatické masáže,
harmonizaci čaker, reiki,
semináře, cvičení.
www.feng-suej-reiki.cz
777 11 07 08
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Plynofikace a hasičárna
aneb pohled z druhé strany...

Ani jsme se nenadáli a budou tu zase
Vánoce. Asi jako každý, těším se na ně i já.
Je fajn, že se drží tradice a rozsvěcují se
stromy nejen v zahradách domů, ale také
na návsích našich osad naší rozlehlé obce.
Ne vše ale v naší obci běží časem klidu a
pohody.
Jsou zde stále neshody, spory, překrucování skutečností, nejedná se férově a
hlavně se i často nemluví pravda. Ano,
říkat pravdu druhému do očí někdy bolí
a téměř vždy přinese konflikt, ať již malý,
nebo větší. Ale upřímné jednání nás opravdu posouvá dále. Jinak totiž stojíme na
jednom místě nebo se dokonce vracíme
zpět. Ještě horší situace je, že se každému
říká něco jiného podle toho, co se právě
hodí nebo co je pro mě výhodnější. Opravdu často nechápu, proč se jakékoli výtky,
připomínky či dotazy berou tolik osobně
a vyvozují se z nich závěry nepřístupnosti, ukřivděnosti či dokonce snahy o jakási
odvetná opatření.
Ve vedlejším sloupku uveřejňujeme
(spolu s dalšími občany naší obce) připomínky k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.
Zřejmě žádné další dotazy a připomínky
nejsou, což je trochu zarážející při tom, jak
je rozpočet striktně a nekonkrétně navržen. A to rozumím i skutečnosti, že je
zcela jistě dělán dle platné účtové osnovy.
Ani před patnácti lety se takto rozpočet
nenavrhoval. Vždy obsahoval jasná vysvětlení jednotlivých položek a hlavně se
na zastupitelstvu vedla otevřená diskuze.
Teprve potom se rozpočet schválil. A
věřte mi, že veřejné obhajování a členění
rozpočtu bylo náročné a nepříjemné. Přesto velmi správné a rozvoji obce prospěšné. Všichni jsme se to zpočátku učili,
včetně vedení obce a finančního výboru.
Ale i přes řadu věcných konfliktů se diskuze promítla do následných zkušeností
a výsledek byl dobrý a srozumitelný. Je
škoda, že to dnes nefunguje, protože cesta
byla prošlapaná...
Věcí, která se v letošním roce povedla je
plynofikace obce, respektive její druhá
etapa, která přivedla plyn do center našich
osad, v letošním roce do Hutě a Alšovic.
Jistě chválihodné a prospěšné. Na začátku
jasné proklamace a usnesení o tom, že se
plynofikace bude realizovat pouze v případě devadesátiprocentní dotace. Jenže
takové dotace již bohužel nejsou, tak proč
se s nimi veřejně počítalo? Proč se díky
tomu šlo do smlouvy o zprostředkování a
zajištění inženýrské činnosti, která obec
stála milion? Ano, pokud by dotace dosáhla devadesáti procent, je právě tento milion dobře investovaný, ale v tomto případě? Dnes víme, že dotace pro Huť a Alšovice nakonec bude jenom asi třicet procent,
což nákladově znamená, že zhruba deset

milionů korun platí obec ze svého. To mi
přijde opravdu velmi mnoho. Navíc bez
jasných dohod s RWE, která bude nové
plynovody spravovat (za jakých podmínek?) a později je převezme do svého
majetku. Zřejmě zadarmo!! Prostě manažersky nepřipraveno. Přesto si myslím, že
je správné, že se plynofikace realizovala,
ale měla být jednoznačně pro obec v součtu výrazně levnější. A to jsou právě třeba
ty peníze, které obci chybějí jinde.
Jenže je tu huťská hasičárna a zde prý
se peníze měly dát na něco jiného. Jenže
tahle stavba je v převážné části financována státem. Tedy účelově, bez toho, že by
si obec mohla rozhodnout, co za peníze
postaví. Proč? Protože se v letech minulých
stát rozhodl podpořit obce, které se mohou
stát do budoucna centry pomoci v případech nejen požárů, ale i mimořáných situací spojených například s výkyvy počasí.
(Pozn.: Milionovou dotací se k tomuto
záměru připojil letos i Liberecký kraj, což
také ukazuje na správnost volby.) Protože
jsme na Pěnčíne tuto vizi měli již na papíře, ve formě projektu a stavebního povolení, peníze byly postupně schváleny.
Znovu zde říkám, že je správné, že se taková věc podařila. Máme všichni novou
obecní budovu s pěti garážemi, zázemím
a skladovými prostory. Obec takto nám
občanům ukazuje, že se chystá být připravena pro případy zásahu a pomoci v případě živelných či jiných pohrom. K tomu,
aby tato připravenost byla maximální,
ještě něco chybí, ale ten první a asi nejdůležitější krok byl učiněn.
A k tomu ještě jedna poznámka. To
prosím není stavba Luboše Kundery, byť
se o ni nejvíce zasloužil. Patří obci a budou
se o ni starat hasiči z Hutě. Lubošovi by se
mělo spíše děkovat než nadávat, protože
vše, co pro zdárné dokončení stavby dělal
a dělá, nečiní pro sebe, ale právě pro obec.
Tak jak to sleduji nechci ani domýšlet, jak
by vše dopadlo, kdyby nebyl tak zaprutilý a nesnažil se dotahovat věci do konce.
Ono totiž téměř vše, na co upozorňoval a
za co byl osočován, že stále něco má, se
nakonec vyplnilo a bylo a stále je nutno
řešit. Myslím si, že pokud se má stavět, tak
pořádně. A odfláknutých věcí se ukázalo
více, než je zdrávo.
Jistě vždy budou věci, které se nedaří.
Nikdo není dokonalý. I za mě se udělala
spousta chyb, ale zdá se mi, že se to prostě
umělo přiznat.
Vrátím se ale zpět k Vánocům. Všichni
si je užijte v klidu, v pohodě a ve zdraví.
A do nového roku vkročme prosím tou
pravou.
Mějte se hezky
Richard Hübel

Připomínky k Návrhu
rozpočtu na rok 2014
Konstatujeme a upozorňujeme, že navržený rozpočet obce na rok 2014 je pro
většinu občanů naší obce nepřehledný a
prakticky v řadě položek nic neříkající.
Žádáme zastupitelstvo obce, vedení obce
i finanční výbor o zjednání nápravy a
představení rozpočtu obce na rok 2014
v rozepsaných a přehledných položkách.
Upozorňujeme hlavně na tyto věci:
Příjmy:
1/ Třída 4 položka 4121, obec Zásada,
příspěvek na hasiče 90 000 Kč
Mělo by být jasně uvedeno, tak, jak zní Smlouva mezi obcemi, že se jedná o zcela cílený příspěvek na jednotku JSDHO Huť pro zajištění
požární bezpečnosti obce Zásada. Tyto finance
mají jít dle smlouvy výhradně na investice do
jednotky JSDHO Huť.
2/ Třída 8 Financování položka 8124 zcela
nepojmenovaná 1 200 000 Kč
Proč není uvedeno, že se jedná o splácení úvěru na plynofikaci? Je to správná částka pro
roční splátku úvěru na plynofikaci obce?
Ve stejné třídě položka 8115 nepojmenovaná částka 1 800 000 Kč
Zřejmě se jedná o dotaci rozpočtu z finančních
prostředků obce, které byly na účtě z minulých
let. Chybí vysvětlení proč - důvod. Takto bylo
postupováno již v rozpočtu 2012!
Výdaje:
3/ Třída 22 Doprava pol. 2212 silnice
Bylo by vhodné jasně určit objem financí na
dané kapitoly - zimní údržba, opravy a investice a přidat jednoduchý komentář, kde se co
plánuje dělat.
4/33 Kultura 3322 Kittelův dům
Co se v roce 2014 počítá za práce? Bude realizována opravdu celá střecha – krytina? Mělo
by být rozpočtováno více, protože případná
dotace z Ministerva kultury bude známa později, než je nutné zahájit práce. Co když dotace
nebude? Co a jak se bude realizovat potom?
5/43 Sociální pomoc 6112 DPS
Zůstává částka z minulých let, proč? Obec
vynaložila velké finanční prostředky na plynofikaci a jedním z hlavních důvodů bylo napojení DPS na řad, měla by se tato investice
projevit především v této položce!
6/55 Požární ochrana 5512 dobrovolná
část, výstavba HZ Huť
Nutnost oddělit finance na investici výstavby
HZ Huť a vlastní finance na provoz jednotek,
tj. jasně určit objem financí na dané kapitoly.
V souvislosti s těmito připomínkami vznášíme dotazy:
Jaký je objem čerpání financí na výstavbu HZ Huť - z dotace a vlastních finančních prostředků obce za rok 2013 + plán
2014?
Vyčíslení kompletních nákladů na plynofikaci obce, od roku 2011 do konce roku
2013 s podílem dotačních prostředků a
vyčíslením všech financí vynaložených
Dokončení na str. 8
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Připomínky k Návrhu
rozpočtu na rok 2014
Dokončení ze str. 7
Obcí na tyto a s tím související práce,
včetně plnění Mandatorní smlouvy na tuto
zakázku uzavřenou. Taktéž chybí informace, za jakých podmínek bude RWE
plynovodní řad provozovat a za jakých
finančních podmínek jej později převezme
do svého majetku.
Richard Hübel, Jaroslav Strnad, Luboš
Kundera, MUDr. Jarmila Lejsková,

Rozsvícení obecního vánočního stromu
V sobotu 30. 11. 2013, den před první adventní nedělí, uspořádala obec Pěnčín rozsvícení
obecního stromu. Akce probíhala třetím rokem. Pro občany celé obce byl již tradičně uspořádán
kulturní program, kde nejdříve zazpívali naši nejmenší z mateřské školy, potom děti ze základní školy, které předvedly program s flétničkami. Celý program zakončilo svým vystoupením
amatérské pěvecké sdružení. Občerstvení s celým zázemím zaštítil a připravil SDH Bratříkov,
kromě svařáku a řízné dršťkovky byl dětem a jejich rodičům zdarma rozléván čaj. Všechny děti,
které se přišly na akci podívat, byly odměněny od paní starostky a pana místostarosty malým
dárkem v podobě vánoční tašky se sladkostmi. Děkujeme dětem, paním učitelkám a amatérskému
pěveckému sdružení za to, že se podílely na této tradiční celoobecní akci.
OÚ

Prohlášení MS ODS
Pěnčín k volbám
Vážení voliči ODS. MS ODS Pěnčín vám
všem, kteří jste se rozhodli volit ODS
v předčasných volbách, děkuje za podporu. Děkujeme všem, kteří nepodlehli vlně
populismu, slibům a receptům na rychlé
vyřešení problémů jak ekonomických, tak
bohužel i morálních, kterými Česká republika prochází. S velkou pokorou, tváří
v tvář volebním výsledkům, které jsou
výraznou prohrou ODS, nám nezbývá, než
postupně svojí prací na politické mapě ČR
vás přesvědčit o správnosti pravicové
politiky. ODS čeká tvrdá a mravenčí práce
k opětovnému získání důvěry voličů. Za
jabloneckou oblast můžeme prohlásit, že
již od neúspěšných krajských voleb je
upřímná a poctivá snaha jít cestou očištění politiky ODS od všech nešvarů, kterých
se dopustila. Na Pěnčínsku tím spíše, že
MS Pěnčín má vlastní zkušenost s lidmi,
kteří chtěli využít členství v ODS jen jako
výtah k funkcím, bez opravdové důvěry
v pravicovou politiku. Tato země, kraj a
obec potřebuje ke své existenci vaše daně.
ODS potřebuje poctivé, schopné a čestné
členy i voliče. ODS o tyto voliče bude
usilovat, aby mohla na všech úrovních
samosprávy prosazovat pravicovou, spravedlivou a sociální politiku v tom nejčistším smyslu slova. Ta je totiž mnohem
sociálnější a spravedlivější než levicová.
Lidé, na které chce ODS při prosazování své politiky sázet, musí mít především
u ODS jistotu podpory a zastání. Věříme,
že na Jablonecku takové zástupce v ODS
máme, jak se ukázalo v počtu preferenčních hlasů, které jste našim kandidátům
dali. Ještě jednou vám za tyto hlasy děkujeme a slibujeme, že vyvineme maximální
úsilí, abyste nemuseli své volby v budoucnu litovat. V Pěnčíně volilo ODS celkem
78 lidí. A to v situaci, ve které se nacházíme, není málo. Pokud máte zájem podporovat pravici nebo se podílet formou
členství v ODS na dění věcí veřejných
v obci, kraji či ČR, jste vítáni.
Přejeme všem krásné prožití svátků
vánočních a dobrý a úspěšný rok 2014.
MS ODS Pěnčín
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Léto na vleku v Alšovicích ve znamení mnoha vylepšení

slevu. Celý nákup výukových pomůcek
byl hrazen ze sponzorského daru
alšovického KOMINICTVÍ KRYŠTOF. Pan
Martin Nemčik věnoval na nákup pomůcek 4 000 Kč, za což mu patří velký dík.
Řada rodičů neumí nebo stejně jako já
nemá dostatek trpělivosti naučit své

ratolesti základům lyžování, proto bude
letos na vleku fungovat dětská lyžařská
škola pod vedením certifikovaného
instruktora.
Sokol Alšovice přeje všem lyžníkům
dlouhou sezónu!!
Mgr. Radim Brožek

VLEK DRÁČEK NABÍZÍ:
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Vlek Dráček v Alšovicích neusnul letním
spánkem, jak bývá pro podobná zimní
zařízení typické, ale během léta se proměnil v „duhový vlek“. Proč právě duhový?
Protože každý sloup vleku byl natřen jinou
barvou (viz foto) a domnívám se, že takovéto barevné pojetí je na českých horách
jistou raritou, a přinejmenším já jsem při
lyžařských výpravách žádný takový vlek
nepotkal. Duchovním otcem této unikátní
myšlenky je pan Jelínek. Mnozí ho znají
jako toho, kdo jim nasazuje děti na unašeč
(lidově řečeno kotvu), případně jim nabídne hranolky, párek v rohlíku, čaj nebo jiné
drobné občerstvení v kiosku u vleku. Dráček se proměnil v duhový vlek nejen díky
originální myšlence, ale také díky sponzorskému daru pana Oldřicha Kočího ze
Bzí, který na své náklady zakoupil potřebné barvy, a především díky brigádnické
pomoci Honzy Halamy, Petra Heřmánka,
Martina Hübnera, Radka Hujera alias
Sama, Patrika Dobeše a několika generací
rodiny Jelínkových (dědeček, otec a syn).
Tak snad se budou modré, červené, žluté
a zelené sloupy dětem líbit…
Další velkou akcí, která se na vleku
v průběhu podzimu uskutečnila, je instalace signalizačního zařízení. Bylo nutné
natáhnout mezi sloupy několik set metrů
nového kabelu. Tím se provoz vleku stane
výrazně bezpečnější. Elektromateriál na
signalizaci byl plně hrazen z prostředků
TJ Sokol Alšovice. Za realizaci celé této
akce patří dík především Zdeňku Mastníkovi a Honzovi Halamovi, kteří technické
zařízení zajistili a na vlek nainstalovali.
Aby Dráček v letošním roce přilákal
ještě více spokojených návštěvníků, bylo
nutné se zamyslet nad možností rozšířeného parkování. V loňském roce se nám
poměrně často stávalo, že do Alšovic přijela celá rodina lyžařů, ale protože neměli
kde zaparkovat, rozhodli se odjet (někdy
bohužel nadobro) a využít služeb konkurence. Vzhledem k tomu, že valná většina
lyžníků již mnoho let nechodí pěšky ani
nejezdí MHD, bylo vybudování alespoň
několika parkovacích stání přímo u vleku
naprosto nutné. Zde musím za velmi
vstřícný a konstruktivní přístup poděkovat obci Pěnčín, respektive starostce
Paldusové a Michalu Bernatovi, kteří se
o vybudování nového parkoviště postarali, a také manželům Halamovým, kteří
stavbu na obcí pronajatém pozemku
umožnili.
Vlek Dráček se od začátku profiluje jako
dětský lyžařský vlek, proto jsme se v letošním roce snažili udělat maximum pro
naše nejmenší lyžaře. Pro zatraktivnění
dětského lyžování jsme zakoupili lyžařské
výukové pomůcky (slalomové tyče se
zvířátky a průjezdové branky) od společnosti Matuška – Dena s.r.o. Výrobce nám,
coby neziskové organizaci, poskytl 20%
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KOMINICTVÍ KRYŠTOF

Dagmar a Ivo
Havlíþkovi
Alšovice

Obec PČnþín
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Aktivní léto lyžařů ze skuhrovského sokola
Vy, mnozí čtenáři, kteří se ve Zpravodaji pídíte po dění z lyžařského oddílu
skuhrovského Sokola, vězte, že nebudete
zklamáni. A vy, kteří si myslíte, že se moc
vnucujeme, tak promiňte.
Úvodem jen připomenu, že po prázdninách se v oddíle připravuje ve třech
výkonnostních a věkových skupinách
celkem čtyřicet devět adeptů na běžecké
lyžování. Ve skupině červené, kterou vede
trenérka Hedvika Dusilová, je zařazeno
čtrnáct chlapců a dívek. V modré skupině
pod vedením Dany Vavřačové a Tomáše
Preisslera je patnáct dětí. Těch nejmenších
v přípravce se schází neuvěřitelných dvacet. O ty se obětavě stará Pepa Večerník
spolu s Michalem Nikodýmem. Prvně
jmenované skupiny mají zázemí ve skuhrovské sokolovně. Přípravka využívá tělocvičny místní ZŠ, za což jsme moc rádi.
Po prázdninovém soustředění ve Starých Splavech, kde tradičně využíváme
kola, koloběžky a kolečkové brusle jako
hlavní tréninkové prostředky, jsme se
zapojili do seriálu krosových běhů. Jednak
v linii Poháru krajského svazu lyžování
v soutěži jednotlivců i družstev, jednak po
linii veřejných závodů v přespolních
bězích.
V „Poháru“nás nejlépe reprezentoval
Matěj Bernat pátým místem a ziskem 78
bodů, dále Kája Hübnerová šestým místem
a ziskem 75 bodů. Celkově jsme v „Poháru“obsadili čtvrté místo z malých jednot,
když nás letos přeskočil Josefův Důl.
V průběhu podzimního přípravného
období jsme závodili například v Janově,
Jablonci, Bedřichově, Liberci, Lučanech,
Hodkovicích, Semilech, Tanvaldě i v Huti.
U tohoto závodu bych se rád pozastavil.
Ve stejném dni probíhal i „Pohárový“závod v Bohdalovicích. I když jsme přišli
o body do soutěže družstev a tím celkově
o hodnocené třetí místo, šli jsme do Hutě.
Podpořili jsme místní závod. Startovní
pole jsme rozšířili o pětadvacet účastníků.
Nejlépe si vedla děvčata Kája Dusilová a
Radka Nikodýmová, která ve svých kategoriích zvítězila.
Na závěr podzimní závodní sezony jsme
pořádali v Huntířově závod pod názvem
Setkání mistrů, který byl zároveň Přeborem sokolské Župy jizerské pro závodníky
Sokola České obce sokolské.
V závodě “Mistrů“ se svými výkony
prezentovalo téměř sto padesát závodníků. Naši se tentokrát mezi nimi neztratili
a obsadili tři druhá místa (Zuzka Nagyová,
Nikola Nikodýmová, Matěj Bernat) a jedno třetí místo zásluhou Káji Dusilové.
Nejúspěšnější závodníky dekorovala bývalá úspěšná reprezentantka v chůzi Dana
Vavřačová.
V přeboru župy startovalo sedmdesát
šest závodníků a závodnic. Oproti
Dokončení na str. 11

Na společném startu kategorie žáků ročníků 2000 až 2001 a ročníků 2002 až 2003

Na startu je připravena kategorie žákyň ročníků 2002 až 2003 - běh na 400 metrů

Viktor Riško vybojoval ve své kategorii 3. místo
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Aktivní léto lyžařů ze skuhrovského sokola
Dokončení ze str. 10
minulému roku je to téměř dvojnásobné
množství. Radost máme zejména z toho,
že se závodu zúčastnily děti z více míst.
Ať už ze samotného Huntířova a Skuhrova, tak i z Alšovic, Hutě a Frýdštejna.
V současné době, po náročné „suché“
přípravě, jsme snížili intenzitu přípravy a
zařadili i regenerační pobyty v plaveckém
bazénu v Jablonci. Chceme s příchodem
sněhu nasměrovat naši přípravu k co nejlepším výsledkům červené a modré skupiny v soutěžích kraje a mistrovství republiky. Děti ročníku narození 2000 by se pak
měly pokusit o nominaci na Olympiádu,
která se letos pořádá v Novém Městě na
Moravě.
Před trenéry přípravky pak stojí nesmírně náročný program. Dát základy pohybu
na lyžích svým svěřencům.
Podrobné výsledky a dění v našem oddílu můžete sledovat na stránkách:
www.sokolskuhrov.cz
www.penzionkrasna.cz/skuhrov.htm.
Vedoucí trenér lyž. oddílu
Vladimír Hušek

Ke startu se připravuje kategorie nejmladších žáků (2004 - 2005) - běh na 400 metrů

Přespolnímu běhu v Huti tentokrát počasí přálo

V tradičním termínu, tedy první říjnovou neděli, se konal letošní již 41. ročník
přespolního běhu Huť-Bratříkov-Huť.
Dlouho to vypadalo, že závodníky bude
na poctivých krosových tratích doprovázet
typické sychravé počasí. Naštěstí se předpovědi nevyplnily a v den D byla Huť
zalitá slunečními paprsky babího léta.
Letos nedorazil suverén posledních tří
ročníků Vít Pavlišta a hlavní závod mužů

na 10 km vyhrál Dušan Podroužek z HO
Harcov v čase 35:58. Na druhém a třetím
místě se umístili dva tradiční účastníci
huťského krosu, Jiří Čivrný (36:46) a Jiří
Vavruška (37:24). Hlavní závod žen na 5
km ovládla Šárka Zelenková v čase 21:41,
na druhém místě se umístila Simona Jiřičková (22:12) a na třetím Lucie Vavrušková
(22:45).
Celkově se zúčastnilo ve všech katego-

riích 153 závodníků, z toho 35 jich nastoupilo v barvách Sokola Skuhrov. Je vidět,
že sousedé přes kopec to s mládeží dělají
dobře. Bohužel Huťáci běželi pouze čtyři,
a to je na pořadatelskou vesnici málo.
Tímto vyzývám všechny lenochody z Hutě
(ale i z dalších vesnic obce Pěnčín!), aby se
nad sebou zamysleli a začali sportovat.
Ve zdravém těle zdravý duch!
Zdenda Bouda z Hutě
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Divokým Kurdistánem
Minulý rok nás Persie natolik očarovala,
že jsme i letos vyrazili prozkoumávat tuto
krásnou zemi. Tentokrát jsme se zaměřili
na severozápadní část Íránu, zejména pak
íránský Kurdistán.
Cestou z Teheránu na území íránského
Kurdistánu děláme zastávku v jednom
z nejstarších měst na světě - Hamadan
neboli Ectabana (první zmínky 4000 let př.
n. l.). Zde se nachází jedna z nejzajímavějších židovských památek na území Íránu
- hojně navštěvovaná hrobka biblické Ester
a Mordecai. V Hamadanu žije také nejpočetnější židovská menšina v Íránu. Pozorný čtenář může tento fakt porovnat s demagogickými informacemi rádoby objektivních západních médií, týkajících se
íránsko-židovské problematiky. V Íránu
žijí kromě dominantních muslimů i vyznavači jiných náboženství - judaismu, křesťanství, zoroastrismu atd. Ti mají dokonce
své zástupce v parlamentu.
Z Hamadanu odjíždíme busem do hlavního města íránského Kurdistánu Sanandaje, které leží uprostřed pohoří Zagros.
Kurdové jsou ještě přátelštější než Íránci a
chvílemi je to až na škodu. Jít po ulici a
užívat si samotu uprostřed kurdské metropole prostě není pro cizince možné.
Neustále se s námi chce někdo dát do řeči.
Hotel je hodně levný a je to znát i na kvalitě – sice máme záchod na pokoji, ale okno
je jen do chodby, trochu to připomíná
ruzyňské vězení, jenže tam mají okno ven.
Ještě že máme svoje spacáky, pod touto
dekou bych opravdu spát nechtěl.
Další naší zastávkou je Marivan, město
pár kilometrů od hranic s Írákem. V autě
ze Sanandaje do Marivanu se s námi dává
do řeči milá paní Parvin, která nás zve do
svého marivanského domu. Rádi přijímáme tuto nabídku. Paní nám dělá průvodkyni po Marivanu, příjemném kurdském
městě. Kurdové nosí jiné oblečení než
Íránci – muži srandovní široké kalhoty a
ženy pestrobarevné šaty. Paní Parvin nás
zve na kebab do místní restaurace. Bohužel
ještě netušíme, co se bude dít doma. Tam
nastávají hotové gurmánské orgie a nám
praská břicho ve švech. Do půlnoci do nás
naše hostitelka láduje hlava nehlava kurdské pochutiny. Spát moc nejde kvůli narvanosti břicha, navíc ve 4.40 hodin začíná
halekat svolavač k modlitbě – muezín.
Další den navštěvujeme kurdskou vesnici
Howraman vysoko v horách. Večer se
stavujeme v nemocnici pro paní Parvin
(pracuje zde jako sestřička), a to je zažitek.
I přes pozdní noční hodinu tu je hodně
živo. Pro doktory jsme stejná atrakce jako
pro nás celá nemocnice. Večer opět nezřízené hody.
Další naší zastávkou je Zandjan, který je
známý nožířskými manufakturami. Kupujeme krásné ručně vyrobené nože, které

Zanjan - Jamen mosque.

Kandovan - domky vydlabané ve slepencových skalách.
jsou pro nás za babku. Místní kuchyni
testujeme ve stylové restauraci Karavansa
Sangri, kde si dáváme místní specialitu
kashki bademjun, připravenou převážně
z lilku. Pomalu se lepší naše jazyková
vybavenost perštinou, i když sem tam se
nějaké to nedorozumnění stále vyskytne
– například když číšníkovi říkám “iranian
beer”, on to odkývá, že je vše jasné a přinese mi kolu, pak řeknu “sab zamini”
(brambory) a on přinese rýži, jindy zase
Zuzka chce “potatoes” a přinesou jí rajčata. Ale to jsou detaily.
Další zastávkou je Tabriz. Toto třetí
největší íránské město na severozápadě
země je minimálně co do oblékání žen liberálnější než řada míst, které jsme navštívili dosud (minimum žen má na sobě
černý čádor). Místní ikonou je brána
Arch-e Tabriz ze 14. st. n. l., ze které byli
shazováni zločinci (tipuji 60 m výška,

takže dost bez šancí na přežití). Další cíl je
Blue mosque (Modrá mešita). Jedná se
o největší magnet Tabrizu – prostorná
mešita z roku 1465 přežila velké zemětřesení, které zničilo většinu města v roce
1727, ale bohužel byla z velké části zbořena menším zemětřesením v roce 1773.
V roce 1951 začala rozsáhlá rekonstrukce
do původní podoby. Další zajímavostí je
Municipal hall, postavená v německém
stylu, což zde působí jako pěst na oko.
Zvláštní tabrizskou kapitolou je extrémně
velký zastřešený bazar.
Z Tabrízu jedeme do Kandovanu - vesničky asi jeden a půl hodiny od Tabrizu,
odkud pochází světoznámé kandované
ovoce. Kromě toho je zajímavá z toho
důvodu, že příbytky mají domorodci vytesané do slepencových skalních věží,
které připomínají obrovské porce točené
Dokončení ze str. 12
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Divokým Kurdistánem
Dokončení ze str. 12
zmrzliny. V místní “putice” si konečně
dopřáváme pravou íránskou vodní dýmku. Společnost nám dělá jeden týpek
z Bandar Abbas – rozený komik, kterého
učíme s rozpornými výsledky český jazyk,
a dva borci z Pakistánu. Oni neumí anglicky, my neumíme farsi, ale zábava je
veliká na obou stranách.
Z Kandovanu míříme k íránsko-azerbajdžánským hranicím, konkrétně do dříve
křesťanského města Jolfy. Král Abbas
v roce 1604 odsud přestěhoval místní
křesťanskou komunitu do Esfahánu, kde
tito lidé vybudovali dodnes existující čtvrť
Jolfa, kterou jsme navštívili minulý rok.
Kousek od Jolfy nad hraniční řekou Aras
stojí krásný křesťanský kostel St. Stephanos z roku 62 n.l., zapsaný do seznamu
UNESCO.
První den letošního ramadánu slavíme
v Qomu. Hned na autobusáku zjišťujeme,
jak je to zde s tím zákazem jídla během
tohoto muslimského svátku. Jelikož cestující jíst mohou, tak se všichni cpou v místním bufetu a vydávají se za poutníky. Pro
íránské šíitské muslimy je Qom druhé
nejposvátěnější město díky tomu, že v 9.
st. n. l. zde zemřela Fatemeh – sestra 8.
imáma Rezy (ten je pohřben v Mashhadu
– íránské nejposvátnější město). Její qomská hrobka Hazrat-e Masumeh je sice
o něco menší než mashhadská hrobka
Haram-e Razavi, ale co do krásy se jí rozhodně vyrovná. Jedná se o obrovský
komplex několika mešit a dvorců, kam den
co den přichází tisíce šíitů vzdát holt
Fatemeh – přímému potomku proroka
Mohameda. Samotné město mi rovněž
připomíná návštěvu Mashhadu z minulého roku. Místo je rozhodně konzervativnější než zbytek Íránu, ale nikterak špatný
pocit to ve mně nevzbuzuje. Zvýšená koncentrace kleriků (duchovních) s dlouhými
vousy, turbanem a košilí po kotníky, ženy
takřka výhradně v černých čádorech.
Poslední zastávkou před odletem je
pouštní město Kashan. Zde obdivujeme
stará rodinná sídla Khan-e Tabatabei,
Khan-e Borujerdi a Khan-e Abbasian,
která jsou svědky tradiční islámské architektury. Tímto krásný městem se loučíme
s Íránem. Opět na nás tato země i lidé
zapůsobili úžasně.
Khoda hafez - Nashledanou.
Celý deník, fotografie a film o našem
výletu je k dispozici na www.zdenda.
net.
Příjemné vánoce a dobrý vstup do
nového roku všem - zvláště pak Huťákům
- přeje
Zdenda Bouda z Hutě.

Howraman - Kurdská vesnička v horách pár kilometrů od hranic s Írákem.

Qazvín - hroby obětí íránsko - írácké války.

Tehran - Azadi tower.
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Čerti ve školce

Malé povídání o betlémech

Baruška Mlejová

Vojtík Halama

Betlémy zaujímaly ve vánočním vesnickém interiéru nejdůležitější místo. Stavění
jesliček se v našich krajích rozšířilo vlivem
kostelních betlémů. V průběhu 19. století
se tvořila betlémářská centra v horských,
hornických a průmyslových oblastech,
která se od sebe lišila způsobem zhotovování betlémových figurek malbou nebo
řezáním, způsobem sestavování betlémů i
jejich celkovou koncepcí.
Jedním z betlémářských center byly i
Krkonoše. Figurky začali vyřezávat místní
lidoví řezbáři nebo se kupovaly na trzích.
Lidoví betlémáři převyprávěli biblický
příběh o narození Ježíška a přenesli jej
do domácího prostředí a do krkonošské
krajiny.
Betlém se stavěl asi týden před Vánocemi,
ale od listopadu se svážel mech, sestrojilo
se lešení z prken, snesly se bedny z půdy.

Týden před začátkem stavby se šlo na
půdu a obřadně se zaklepalo na bedny
s betlémem, aby se „probudil“. Nejdříve
se stavěly stromy z bukových větviček,
pak se vše překrylo pytlovinou a posypalo zeleně zabarvenými pilinami. Vytvořily
se jeskyňky, potok vysypaný moukou.
Město stálo z jedné strany, pastviny uprostřed, poušť z druhé strany. Nebe bylo
z modrého papíru polepeného hvězdičkami a přetaženého až na strop. Pak došlo
na „darouníky“.
Betlémy byly umístěny nejčastěji v rohu
světnice. Bohatá fantazie a technická zdatnost betlemáře se projevuje zejména
v “chodících“ betlémech s pohyblivými
figurkami. Takové je možné vidět v Krkonošském muzeu v Jilemnici nebo ve Vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou.
J. Smolková

Malé předvánoční zamyšlení
Nešťastnou okolností jsem se ocitla
v nemocnici ve Frýdku-Místku. Dovolte,
abych se s vámi podělila o jeden zážitek,
který mě velmi oslovil.
Na vedlejší lůžko přivezli paní po úrazu
– říkejme jí Ludmila. Byla velmi zmatená,
vedlejší zdravotní problémy jí nedovolovaly dostatečně dýchat a téměř neslyšela.
Její pohled byl plný zoufalství.
Odpoledne se otevřely dveře a vstoupil
žoviální, usměvavý kulaťoučký pán. Až
po chvíli jsem si všimla bílého kolárku na
jeho krku. Paní Ludmile se rozzářily oči
- „otec Pavel“. Všechny nás pozdravil,
pozeptal se na naše problémy a snažil se
nás utěšit tím, že chodil delší dobu se
zlomenou nohou, kterou mu později museli amputovat, a že letos na jaře byl lyžo-

vat v Alpách a velice si to užil. Když zjistil,
že jedna pacientka je ze Slovenska, já
z Čech a paní Ludmila z Moravy, napadl
ho příměr – vlastně tady tvoříte bývalou
Československou republiku. „A co – určitě se nehádáte a vzájemně si pomáháte“.
Otec Pavel navštěvoval paní Ludmilu,
která už nevycházela z domu, jednou za
měsíc, aby s ní vykonal pobožnost. Porozprávěl s ní i v nemocnici. Bylo krásné sledovat, jak se její mysl zklidňuje, oči září a
určitě na operaci, která ji čekala, půjde
připravena. Po jeho odchodu z nemocničního pokoje zůstal klid v mysli a naděje.
Náš kraj se vyznačuje velmi nízkou religiozitou narozdíl od silně religiozní
Moravy. Faráři tam – obzvláště na vesnicích – působí i jako psychologové, důvěr-

níci, na které mohou věřící – a nejen oni – naložit
svá trápení. Celá scénka
působila velmi skromně
a tak by to mělo být.
Blíží se vánoční čas. Možná bychom měli
i do tohoto období vstoupit se skromností.
Oprostit se od blyštivých výzdob našich
domů a bytů. Rozsvícená svíčka přinese
více prostoru k rozjímání a vzpomínání.
Pod stromečkem nemusí být nakupené
dárky, ze kterých většina po rozbalení
skončí nepoužita někde ve skříni. Může
tam být třeba pěkná kniha, která s námi
zůstane po několik večerů nebo i let.
Krásné, klidné a prosté Vánoce vám
všem přeje
Jasna Smolková
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Poctivý Kitl Syrob
Bezový nadchl
odborníky
Ryze český, ručně vyráběný sirup Kitl
Syrob Bezový trhá rekordy. Nejnověji
zaujal odbornou porotu na největší zemědělské výstavě v ČR Země živitelka.
Porotci mu udělili hlavní cenu výstavy
Zlatý klas s kytičkou.
O Zlatý klas s kytičkou soutěžily nejlepší
vybrané exponáty, splňující navíc i náročná
ekologická kritéria. Toto ocenění si letos
odvezla firma Kitl s.r.o., výrobce medicinálních vín a sirupů z Jablonce nad Nisou.
Zaujala sirupem Kitl Syrob Bezový.
„Jedná to poctivý, hustý sirup vyráběný
podle tradiční domácí receptury. Má vynikající chuť, je vhodný pro přípravu domácích limonád a k ochucení teplých i
studených nápojů a koktejlů,“ přiblížil Jan
Vokurka ze společnosti Kitl s.r.o.
Kitl Syrob Bezový je navíc připraven
z ručně sbíraných květů bezu černého.
Proto její majitelé založili vlastní sad
vyšlechtěných odrůdových bezů v BIO
režimu. Rostliny zpracovávají za studena
a díky tomu je Syrob bohatý na látky
zdraví prospěšné, aromatické a chuťové.
Země živitelka je tradiční českobudějovický agrosalon, garantovaný Ministerstvem zemědělství a Agrární komorou ČR.
Jde o největší výstavu v zemědělsko-potravinářském sektoru v ČR. V rámci výstavy
se každoročně koná soutěž Zlatý klas.
Exponáty v pěti kategoriích posuzuje odborná porota sestavená ze zástupců Ministerstva zemědělství, odborného školství,
výzkumných ústavů, kontrolních institucí
zemědělsko-potravinářského komplexu a
Výstaviště České Budějovice.
Kitl s.r.o., www.kitl.cz

HYDROIZOLACE
- VOTIZOL
votizol@gmail.com

Votoček Libor
Stavíte nebo rekonstruujete a potřebujete vyřešit tlakovou vodu nebo radon,
zatéká Vám balkonem nebo terasou,
budujete jezírko, chcete vyizolovat
studnu, jímku na pitnou, dešťovou
nebo odpadní vodu - kontaktujte mě
a já provedu odbornou izolaci, ke
které používám české a zahraniční
fólie na bázi měkčeného PVC-P, polyetylénů HDPE a LLDPE, asfaltové
pásy nebo bentonitové materiály VOLTEX a DUALSEAL na tlakovou vodu.
Na veškeré materiály dodám atesty a
další potřebnou dokumentaci nutnou
ke kolaudaci.
Více informací na www.votizol.cz
nebo na tel: 602 162 624.
Těším se na naši spolupráci.

STUDIO 4U
Kadeřnictví

COLOR SPACE: Klasické i extravagantní barvení vlasů. Klasické i kreativní melírování mnoha technikami.
Flamboayage - ojedinělý druh melírování vytvářející jedinečný efekt, jak
přirozený, tak extravagantní.
Finest pigments -Tonování přírodními pigmenty - oživení, či dočasné
barevné efekty bez zatížení vlasu.
New Color - barvy bez amonia, obsahující pouze přírodní látky, dlouhodobý efekt, krytí šedin bez zatížení.
STŘIHY: Dámské, pánské, dětské,
klasické, moderní a extravagantní.
PÉČE: NATURE TECH - Ojedinělá
léčebná řada problematiky vlasu a
pokožky hlavy, narušené vlasy, lupy,
padání vlasů, detoxikace...

Kosmetika

Od základních kosmetických ošetření
po speciální programy problematiky
pleti.

Vizážistika

Typologie, poradenství, líčení.
Poradenství a kurzy líčení, prodej
dekorativní kosmetiky.
STUDIO 4U - Martina Růžičková,
Bratříkov 69 (Dolenec), obec Pěnčín,
tel: 739 577 078

Otevírací doba:
Neosloví-li vás tato nabídka,
na www.votizol.cz nabízím i jiné aktivity.

8:00 - 19:00, dle tel. objednání.
E-mail: studio4u@seznam.cz
FB: www.facebook.com/pages/
Studio-4U/224041827698032?ref=hl

Provádíme čištění komínových průduchů na tuhá i plynná paliva, jehož
součástí je kontrolní zpráva dle nařízení vlády č.91/2010 sb., požární deník a
komínová známka.
Dále pak provádíme opravy komínových těles, vložkování komínových
průduchů a kompletní údržbu technického stavu vašich spalinových cest.

Kominictví KRYŠTOF
Macháčková Marcela
E-mail:
kominictví.KRYSTOF@email.cz
Tel: 602 111 632, 721 298 234
PĚNČÍN - ALŠOVICE

NEÚČTUJEME DOPRAVU
Ceník k dispozici na OÚ
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Neolitická těžba pod Černou Studnicí
Na přelomu století se Jistebsko se zařadilo po bok takových pravěkých archeologických nalezišť, jako jsou Bylany nebo
Únětice. Snad každý místní obyvatel ví,
jaký objev k tomu přispěl. Pokud to není
někomu známo, tak před 7 000 lety, v mladší době kamenné (neolit), se zde nacházela
kamenická dílna a lom amfibolového rohovce. I když na tehdejší dobu je to asi
nadnesený výraz.
Proč zrovna zde naši předci zbudovali
tyto „průmyslové závody“? Může za to
geologické složení území. Zde dochází ke
styku žulového masivu s horninami železnobrodského krystalinika. To vyniká pestrou skladbou hornin, z nichž neznámější
jsou pokrývačské břidlice okolí Alšovic,
Bratříkova, Jirkova a Loužnice, ale o těch
až někdy jindy.
Zdejší horniny začaly vznikat před 450
- 500 miliony let na dně oceánu, kde se
usazovaly jíly a probíhala sopečná činnost.
Stejně jako nyní uprostřed Atlantického
oceánu. V průběhu dalších milionů let se
tyto horniny díky působení ohromných
tlaků a vysokých teplot přeměňovaly i
v závislosti na geologickém složení okolí.
Zdejší amfibolový rohovec byl přeměněn
dvakrát. Nejprve provrásněním na fylity
(obecně břidlice), podruhé po určitém časovém odstupu prohřátím teplem, které

Kamenná sekera s otvorem z amfibolového rohovce z oblasti Jistebska, nalezená na
archeologické lokalitě Kosoř. Zdroj: http://muzeum3000.nm.cz/veda/mezioborova-spoluprace-odborniku-prinasi-vysledky.
vyzařovalo z horkého magmatu, z kterého
utuhnutím vzniklo žulové těleso Černostudničního hřebenu. Vznikly tak horniny, které v úzké zóně bezprostředního
styku se žulou zrohovcovatěly. K tomu
došlo v období prvohor, zvaném karbon,
před 300 miliony let.
Takto vzniklého kamene si všimli odborníci před více než sto lety, ale až v roce
1933 liberecký středoškolský profesor
Josef Gränzer poukázal na to, že vlastnosti tohoto kamene ho předurčují, aby pravěkému člověku posloužil ke zhotovování kamenných nástrojů, seker, mlatů,
břitů a jiných.
Po druhé světové válce
středoevropští archeologové
včetně našich ve spolupráci
se znalci hornin zjistili, že
neolitická sídliště v Čechách,
severních a západních oblastech Německa i v Polsku až
po Balt jsou plná kamenných
nástrojů vyrobených z tmavých přeměněných vulkanických hornin, obecně označovaných jako metabazity. Nedokázali však bezpečně určit
místo ani širší oblast jejich
zdroje. Začaly se objevovat
názory, že tato hornina by
mohla pocházet ze severních
nebo severovýchodních Čech.
Tehdy si na již zapadlou
zmínku o severočeském amfibolovém rohovci vzpomněla pracovnice Národního
muzea v Praze Marcela Bukovanská. Na lokalitách odebrala vzorky, porovnala je s materiálem neolitických nástrojů

středočeských archeologických lokalit a
dospěla k závěru, že mezi oběma druhy
kamenů je nápadná shoda.
Definitivní rozuzlení problému přinesl
až tým vedený manžely Šreinovými v roce
2002. Jeho členové objevili a předběžnými
sondami odkryli na svahu Maršovického
vrchu neolitickou těžebnu a dílnu, v níž se
na ploše přes 15 hektarů (plocha se s pokračujícími objevy zvětšuje) sbírala či těžila a následně zpracovávala surovina, ze
které byly poté ve velkém rozsahu vyráběny kamenné nástroje. Ty pak zjevně
putovaly do sídlišť nejen v českém vnitrozemí, ale do celé střední Evropy až k Hamburku a k Baltskému moři, na druhou
stranu až do severní Itálie.
Určitě ne všechny metabazitové neolitické artefakty střední Evropy pocházejí
z nalezišť kolem Jistebska. Podstatná část,
hlavně ty nejkvalitnější a v tehdejší době
nejžádanější, však zřejmě ano. Tím objevy
našich badatelů dostávají evropskou
dimenzi.
Jistebsko a okolní lokality s doklady
neolitické těžby suroviny v podhůří Jizerských hor představují naprosto mimořádný fenomén středoevropského neolitu. Jde
o nejstarší neolitický důl ve střední a západní Evropě a jeden z nejstarších v Evropě vůbec. Naprosto unikátní je stupeň jeho
dochování a rozloha. Tím se lokalita
dostává mezi ty nejvýznamnější, které
v Čechách existují.
Zdroje:
FEDIUK, Ferry: Hovory s kamením, Praha:
Mladá fronta, 2007. ISBN: 80-204-1579-3.
ŠÍDA, Petr. Český ráj: Jistebsko - nejstarší
těžba ve střední Evropě. Časopis Krkonoše [online]. 2006, č. 2 [cit. 2013-11-25].
Dostupné z: http://krkonose.krnap.cz
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