ČERVENEC 2009 – ZDARMA
V tomto čísle: úvodní slovo starosty l ze zastupitelstva obce l výsledky voleb do Evropského parlamentu l
Kittelova pouť l aktivity našich občanů l úřední zprávy l ze školy a školky l sport a turistika l a další

Partnerem Pěnčína se v květnu stala polská obec Gromadka
Vážení spoluobčané, první pololetí roku
2009 je u konce a myslím, že je možno se
alespoň krátce za tímto obdobím poohlédnout. Jak již bylo v minulém zpravodaji
zmíněno, první tři měsíce letošního roku
byly ve znamení dlouhé zimy a s tím spojené náročné zimní údržby. Náročnost
spočívala jak v samotném zajištění sjízdnosti cest, tak přinesla větší finanční zátěž
pro obec.
V březnu schválilo zastupitelstvo
„Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci“ mezi obcí Pěnčín a obcí Gromadka (Polsko). Hlavními cíli spolupráce byly
stanoveny oblasti vzdělávání, kultury,
sportu, požární ochrany a samosprávy.
Smlouva byla slavnostně podepsána 1.
května na Kittelově pouti s požehnáním
biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta. Prvním významnějším krokem ve
vzájemné spolupráci je podání žádosti
partnerské obce Gromadka (PL) o dotaci
do fondů mikroprojektů v rámci OPPS
2007 – 2013 Cíl 3 (ČR – Polsko) v Euroregionu Nisa na projekt „Štědrý den mnoha
kultur“, kde je obec Pěnčín partnerem
projektu. Příjemné bylo také pozvání na
Den hasičů, kde se setkali zástupci tří
států: Německa, České republiky a Polska.
Hasiči z Jistebska představili činnost všech
dobrovolných hasičů z celé naší obce,
včetně fotografií z hasičských akcí, pořádaných těmito sbory. Věříme, že spolupráce
s partnerskou obcí Gromadka nám přinese zajímavé možnosti a příležitosti ve
všech oblastech.
V oblasti kulturních památek se podařilo dokončit roubení Kittelova domu,
včetně položení střechy na něj. Budova se
zabezpečila a došlo i k výměně porušené
lepenky na střeše, která by již měla sloužit
jako podklad pro krytinu. V letošním roce
přislíbilo Ministerstvo kultury finanční
prostředky na zajištění havarijního stavu
přístřešku na západní straně budovy a na
poničenou severní zeď, včetně opravy
kleneb pod touto zdí. Další památkou
obce, kde je počítáno s rekonstrukcí, je

Rukypodáním stvrzují partnerství a spolupráci mezi obcemi Pěnčín a Gromadka starostové.
Za naši stranu Milan Špika, za polskou Dariusz Pawliszczy, wójt gminy Gromadka.
Foto: kronikářka J. Smolková
„Sousoší sv. Pavla, sv. Petra a Dobrého
Pastýře“ na Bratříkově, které projde restaurátorskými pracemi během prázdnin
letošního roku. V září by již sousoší mělo
stát na svém místě jako kompletně zrestaurovaná památka.
V tuto chvíli již též známe výsledky
podaných žádostí o dotace v ROP NUTS
II Severovýchod. Uspěl projekt „Revitalizace částí obce Pěnčín II – dětská a víceúčelová hřiště, parkové úpravy“. Tímto
projektem by mělo dojít k výstavbě nového
dětského hřiště v Mateřské škole Pěnčín,
úpravě hřiště v Dolní Černé Studnici, vybudování parkových úprav a hracích
prvků pro děti v Krásné a úpravě hřiště na
koupališti v Huti, včetně instalace herních
prvků u brouzdaliště.
K úpravám autobusových zastávek
v naší obci dochází, jak víte, postupně.

Nyní se rekonstruuje zastávka na Krásné
u hostince U Kaštanu směr Jablonec nad
Nisou. Na příští rok se připravuje výstavba autobusové zastávky v Alšovicích, též
směr Jablonec nad Nisou.
V Základní škole Pěnčín se podařilo pro
školní družinu zrekonstruovat bývalý byt.
Tím se zvýšila kapacita školní družiny
z třiceti na šedesát dětí.
V Mateřské škole se plánuje na období
prázdnin rekonstrukce prádelny na třídu
pro děti. Tím dojde ke zvýšení kapacity
mateřské školy alespoň o pět dětí.
Mnohé obecní komunikace potřebují
větší rekonstrukce, což si uvědomujeme,
avšak finanční prostředky, které se pohybují celkem v řádech spíše milionů korun,
není lehké na tyto akce zajistit.
Pokračování na str. 3

Usnesení zastupitelstva z 18. 3., 29. 4 a 18. 6. 2009
l ZO bere na vědomí informaci o nedostatečné kapacitě MŠ Pěnčín a navrhuje
pozvání ředitelky MŠ i ZŠ Pěnčín na příští jednání zastupitelstva obce.
l ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 9. 3. 2009.
l ZO schvaluje „Mandátní smlouvu
o právní pomoci“ Mgr. Martina Schwarze
obci Pěnčín za měsíční smluvní odměnu
ve výši 5 000 Kč. Mandátní smlouva bude
vyhodnocena na konci roku 2009.
l ZO schvaluje „Směrnici pro zadávání
zakázek malého rozsahu“.
l ZO schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce Pěnčín ve výši:
člen zastupitelstva – 540 Kč/měsíc, člen
výboru – 1 060 Kč/měsíc, předseda výboru – 1 300 Kč/měsíc, s platností od 1. 4.
2009.
l ZO schvaluje náhradu ušlého výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva
(OSVČ) paušální částkou ve výši 150 Kč/
hodina.
l ZO schvaluje inventarizaci majetku obce
Pěnčín, včetně účetní evidence, k 31. 12.
2008.
l ZO schvaluje koupi pozemků ppč. 622
o výměře 41 m2 a 623/2 o výměře 119 m2
v k. ú. Alšovice od vlastníků pozemků
Ladislava a Evy Barycharových.
l ZO neschvaluje odkoupení pozemků
ppč. 635/1 a 635/7 v k. ú. Jistebsko od
Michala a Simony Wojciechowských. Obec
Pěnčín se tak vzdává předkupního práva
na tyto pozemky na základě kupní smlouvy ze dne 17. října 2007.
l ZO bere na vědomí odmítnutí nabídkové odhadní ceny za pozemek ppč. 708 o
výměře 954 m2 v k. ú. Alšovice ing. Jiřím
Suchým a zastupitelstvo trvá na usnesení
č. 183/2008 ze dne 3. 12. 2008.
l ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 746/1 v k. ú. Huť (ostatní
plocha) od Pozemkového fondu ČR na
Obec Pěnčín.
l ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 59/1 v k. ú. Huť (ostatní
plocha) od Pozemkového fondu ČR na
Obec Pěnčín.
l ZO schvaluje připojení části obce Maršovice – osada Čížkovice – ke zpracovávanému projektu na odkanalizování obce
Pěnčín – Jistebsko.
l ZO schvaluje navýšení kapacity ve
školní družině ZŠ Pěnčín z třiceti na šedesát žáků.
l ZO schvaluje „Smlouvu o partnerství a
vzájemné spolupráci“ mezi obcemi Pěnčín
(ČR) a Gromadka (Polsko).
l ZO schvaluje finanční příspěvky TJ obce
Pěnčín na základě předložených žádostí
pro rok 2009 ve výši 50 000 Kč/organizace
(TJ).
l ZO schvaluje finanční příspěvek ZO
Českého svazu včelařů Huntířov nad Jizerou ve výši 10 000 Kč a Mysliveckému

sdružení „Březí“ ve výši 10 000 Kč na
základě předložených žádostí.
l ZO schvaluje plán činnosti kontrolního
výboru na rok 2009.
l ZO neschvaluje „Návrh zadání změny
č. 5 Územního plánu obce Pěnčín“.
l ZO bere na vědomí žádost MŠ Pěnčín
o prodloužení dovolené o jeden týden
v době letních prázdnin a žádá ředitelku
MŠ o předložení počtu dětí, docházejících
v době letních prázdnin, a to do 31. 5.
l ZO bere na vědomí nabídku SDH Pěnčín
o možném prodeji hasičského domu Pěnčín č.p. 57 Obci Pěnčín (budova OÚ).
l ZO bere na vědomí informaci pana
Vokurky k veřejné sbírce „Zachraňme
Kittelovsko“ na záchranu studánky u kostela sv. Josefa v Krásné.
l ZO bere na vědomí informaci pana
Machalíka k využití rybníka Štrynclák
v Huti spolkem přátel rybníka Štrynclák a
pověřuje starostu připravit návrh dohody
o užívání.
l ZO bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ
o zápise do MŠ Pěnčín na školní rok 2009/
2010. V současné době se zpracovávají
možnosti rozšíření kapacity MŠ v návaz-

nosti na potenciální množství dětí.
l ZO schvaluje příspěvek pro Centrum
zdravotně postižených Libereckého kraje
o.s. na rok 2009 ve výši 5 000 Kč.
l ZO schvaluje realizaci prodloužení STL
plynovodu v Huti pro RD čp. 44, 77, 171,
142, dle návrhu žadatelů, se spoluúčastí
160 000 Kč, pokud celkové náklady stavby
nepřesáhnou 400 000 Kč včetně DPH.
l ZO bere na vědomí informaci starosty
o kulturní spolupráci s obcí Gromadka
(Polsko) v rámci programu Euroregionu
Nisa na rok 2009.
l ZO bere na vědomí žádost Ivany Velové
o opravu místní komunikace ppč. 626/2
v k.ú. Jistebsko a nabídku prodeje komunikace ppč. 610/7 v k.ú. Jistebsko. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním
se všemi majiteli jednotlivých částí komunikace a doporučuje komplexní vyřešení.
l ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru, přednesenou Ing. Halamou,
o kontrole bývalého rekreačního střediska
Hybnerák v Bratříkově.
Kontrolní výbor shledal údržbu budov
v pořádku a nemá ke stavu areálu žádné
výhrady.
Pokračování na str. 3

I. Jakoubeová, 6. tř.
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Usnesení zastupitelstva z 18. 3., 29. 4 a 18. 6. 2009

Pokračování ze str. 2
l ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu
č. 3/2009 dle přílohy (volby do Evropského parlamentu).
l ZO projednalo Zadání změny č. 5
ÚPSNÚ Pěnčín se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů.
l ZO schvaluje Zadání změny č. 5 ÚPSNÚ
Pěnčín se zapracovanými připomínkami
dotčených orgánů.
l ZO bere na vědomí žádost Lenky Lejskové o instalaci zpomalovacího prahu na
komunikaci ppč. 867/1 v k. ú. Huť.
l ZO neschvaluje žádost Matice děkanství
Železnobrodského o.s. o instalaci tří zpomalovacích prahů na komunikaci ppč.
775/4 v k. ú. Jistebsko kolem kostela sv.
Josefa v Krásné.
l ZO bere na vědomí žádost občanů Alšovic o nainstalování zpomalovacích
prahů na komunikaci ppč. 2126 v k. ú.
Alšovice a navrhuje řešení zábranou, znemožňující průjezd Hamršticí přes letní
období.
l ZO bere na vědomí žádost Václava
Donáta se záměrem zřízení malé čerpací
stanice PHM u č.p. 25 v Pěnčíně a souhlasí s ním.
l ZO schvaluje žádost TJ FC Pěnčín o finanční příspěvek na reprezentativní akci
při příležitosti 30. výročí založení oddílu
kopané ve výši 7 000 Kč.
l ZO neschvaluje pořádání Rally Bohemia
dne 17. 10. 2009 přes obec Pěnčín – navržená trasa přes část obce Pěnčín – Alšovice, po obecních komunikacích ppč. 2123 a
ppč. 2126.
l ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru.
l ZO po projednání ve finančním výboru
souhlasí s celoročním hospodařením obce
Pěnčín za rok 2008 bez výhrad.
l ZO bere na vědomí návrh parcelace
obecního pozemku ppč. 423/24 v k. ú.
Jistebsko, souhlasí a doporučuje s rozdělením pozemku na tři stavební parcely.
l ZO bere na vědomí návrh částečné parcelace obecního pozemku ppč.378/6 v k. ú.
Jistebsko a souhlasí s navrženým dělením
na tři pozemky. Zbylá část pozemku bude
navržena k rozparcelování po vyřešení
rozvodu sítí a přístupu k těmto pozemkům.
l ZO neschvaluje záměr prodeje obecního
pozemku ppč. 420/4 v k. ú. Jistebsko o
výměře 2 640 m2 a navrhuje pronájem
uvedeného pozemku bez předkupního
práva.
l ZO bere na vědomí žádost Pavla Rybáře na odkup obecního pozemku ppč.
733/2 v k. ú. Huť, o výměře 2 102 m2, a
nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku.
l ZO neschvaluje žádost Petra Čivrného
z firmy Technologie 2000 spol. s r.o. o snížení ceny pozemku ppč. 434/16 v k. ú.

Jistebsko o výměře 2 551 m2 z odsouhlasené ceny 300 000 Kč na cenu odhadní 247
970 Kč. Zastupitelstvo trvá na schválené
ceně 300 000 Kč.
l ZO schvaluje návrh Smlouvy o využití
systému zavedeného obcí o nakládání
s využitelnými složkami komunálního
odpadu pro fyzické a právnické osoby
podnikající v obci Pěnčín v ceně 1 000 Kč
za rok.
l ZO bere na vědomí informaci o průběhu
akce Výstavba hasičské zbrojnice Pěnčín
– Huť.
l ZO schvaluje žádost Václava Rychtáře
o povolení umístění firemního poutače
o velikosti 4x2 m na obecním pozemku
ppč. 291/1 v k. ú. Huť.
l ZO schvaluje žádost Václava Rychtáře
o povolení umístění zrcadla k výjezdu od
domu – autoservisu Rychtář na obecní
komunikaci ppč. 897 v k. ú. Huť. Zajištění
povolení ostatních dotčených orgánů,
koupě a instalace zrcadla bude žadatelem
zabezpečena na vlastní náklady.
l ZO neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Ludmile Duňkové na opravu
havarijního stavu zdi u rodinného
domu.
l ZO bere na vědomí zprávu ředitelky
Základní školy Pěnčín Mgr. Miluše Halamové na výměnu zastaralé počítačové
techniky v počítačové učebně pro žáky
základní školy.

l ZO neschvaluje žádost o poskytnutí
příspěvku na provoz Mateřské školy
v Zásadě.
l ZO schvaluje nainstalování zpomalovacích prahů na obecní komunikaci ppč. 2126
v k. ú. Alšovice z důvodu bezpečnosti, a
to na základě podané petice občanů Alšovic ze dne 22. 4. 2009.
l ZO bere na vědomí nabídku Ludmily
Hanušové na prodej pozemku obci Pěnčín
pod halou BIOS, ppč. 362/2 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 294 m2, za cenu
300 000 Kč + poplatky za převod, a nesouhlasí s nabídkou.
l ZO bere na vědomí kontrolu Finančního
úřadu v Jablonci nad Nisou na akci „Skládka Trnka Bratříkov“ z roku 2003. Kontrola
zjistila porušení rozpočtové kázně, ke
kterému došlo již 18. 12. 2002, kdy výběrové řízení nebylo v souladu se zákonem.
Finanční úřad ukládá platební výměr č.
6/2009/O odvod ve výši 1 887 200 Kč,
platební výměr č. 3/2009/P penále ve výši
1 887 200 Kč a platební výměr č. 4/2009/P
penále ve výši 447 391 Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce předat veškeré
podklady a pověřit k zastupování obce ve
věci posečkání s platbou a odvoláním
proti uvedeným platebním výměrům firmu KODAP Jablonec, s.r.o., zastoupenou
RNDr. Michalem Hronem.
-oú-

Partnerem se stala obec Gromadka
Pokračování ze str. 1
V nejbližších dnech zajistíme alespoň
výspravu nejhorších výtluků na cestách po
celé obci a zajistíme během příštích měsíců
nejnutnější opravy. Jsme-li u komunikací,
pro informaci uvádím, že předpokládaná
rekonstrukce hlavní silnice z Kokonína na
Železný Brod přes Bratříkov je dle předběžného sdělení Krajské správy silnic
plánována na rok 2010.
Nedílnou součástí činností obce je i požární ochrana a z toho vyplývající povinnosti obce podle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně. Členové dobrovolných
výjezdových hasičských jednotek z Bratříkova a Jistebska dostali od ministerstva
vnitra pět kusů nového oblečení a obuvi a
tyto jednotky uspěly s žádostí o jejich doplnění na počet výjezdového družstva i
z fondu Požární ochrany Libereckého
kraje. Dalším významným rozhodnutím
je, že ministerstvo financí vyčlenilo na
výstavbu nové hasičské zbrojnice v Huti
10 000 000 Kč na rok 2009. Projekt, který je
připraven již od roku 2002, byl několikrát
jak minulým, tak současným zastupitelstvem projednáván a každoročně obnovována žádost o přidělení dotace, dostal
konečně zelenou.

V posledních dvou letech díky rozhodnutí zastupitelstva se nastavil i nový systém finanční pomoci tělovýchovným jednotám v naší obci. Doufám, že tento krok
alespoň částečně těmto organizacím pomůže v jejich investicích do údržby jejich
nemovitostí, i když si uvědomujeme, že
tyto prostředky jsou jen malou částí, které
tyto spolky potřebují.
Dalšími neméně důležitými věcmi, které se musí řešit každodenně, je například
správa bytového fondu, údržba zeleně,
čistota obce, řešení různorodých žádostí,
vyjádření a stížností, odpadové hospodářství, údržba cest včetně dopravního
značení a další.
Pokud bych chtěl informovat detailně
o všech aktivitách obce, pravděpodobně
bych měl veškeré stránky obecního zpravodaje jen pro slovo starosty a ostatním by
nezbyl prostor, což rozhodně není účelem.
Naopak jsme rádi za vaše příspěvky, kterými všechny občany obce chcete informovat o aktivitách, které probíhají v jednotlivých částech obce a na kterých se i osobně
podílíte.
Na závěr vám všem přeji hezké období
prázdnin a dovolených, mnoho pohody a
slunečné léto.
Milan Špika, starosta
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Úřední okénko

Jak postupovat při ztrátě a odcizení občanského průkazu

Oblast občanských průkazů upravuje
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších právních
předpisů. V případě ztráty a odcizení
občanského průkazu je povinností občana
ohlásit neprodleně tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu
(pro naši oblast Městský úřad v Železném
Brodě).
V případě odcizení občanského průkazu
je možno ohlásit tuto skutečnost též na
policii. V oznámení je nutné uvést kdy,
kde a za jakých okolností ke ztrátě nebo
odcizení došlo. Oznámení je pak doručeno
místně příslušnému městskému úřadu
k provedení záznamu do informačního
systému občanských průkazů. Na internetových stránkách MV si každý občan
může zkontrolovat, zda určitý doklad je
platný či nikoliv, jen je potřeba počítat
s určitou prodlevou mezi nahlášením a
zveřejněním na internetových stránkách.
Rozhodující je však ohlášení ztráty nebo
odcizení, nikoli zavedení do informačního
systému.
V zákoně o občanských průkazech je
porušení povinnosti chránit občanský
průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím definováno
jako přestupek, za který lze uložit pokutu
do 10 000 Kč.
Občanské průkazy – Vydání občanského
průkazu
l Občanský průkaz je povinen mít občan
České republiky, který dosáhl věku 15 let
a má trvalý pobyt na území České republiky.
l Občan, který byl rozhodnutím soudu
zbaven způsobilosti k právním úkonům,
může mít občanský průkaz jen v případě,
že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
l Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské
unie.
Kdo a za jakých podmínek?
l o vydání občanského průkazu žádá
občan starší 15 let. Předložením žádosti a
dokladů může pověřit svého zástupce;
l za občana mladšího 15 let žádá jeho
zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před
dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku);
l za občana, jehož způsobilost je omezena
tak, že není způsobilý k podání žádosti o
občanský průkaz a za občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům žádá,
doklady předkládá a občanský průkaz
přebírá jeho opatrovník.
Jak a kam se obrátit
Žádost o vydání občanského průkazu
podejte osobně nebo prostřednictvím jiné
osoby (tato osoba se nemusí prokazovat

plnou mocí). Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená.
Se žádostí se obraťte na obecní úřad
obce s rozšířenou působností, příslušný
podle místa vašeho trvalého pobytu – pro
naši obec – Městský úřad v Železném
Brodě, popřípadě na kterýkoliv obecní
úřad obce s rozšířenou působností mimo
místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv
matriční úřad.
Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u matričního úřadu nebo u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání
občanského průkazu. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
příslušného pro jeho vydání (tj. podle
místa trvalého pobytu).
Co musíte na úřadě předložit:
l vyplněnou žádost o vydání občanského
průkazu,
l jednu fotografii, je–li vydáván občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji,
l dvě fotografie, je–li vydáván občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů,
l doklady stanovené zákonem, viz níže,
l popřípadě další doklady osvědčující
skutečnosti, o nichž se do občanského
průkazu zapisují údaje na žádost občana
anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním
systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
l Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
K vydání prvního občanského průkazu
při dovršení věku 15 let musí zákonný
zástupce předložit:
l rodný list,
l doklad o státním občanství, které vydává krajský úřad.
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za
dosud platný průkaz předložte:
l dosavadní občanský průkaz.
K vydání občanského průkazu při změně
údaje předložíte:
l dosavadní občanský průkaz,
l doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné
rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu
pobytu, doklad o získání akademického
titulu, potvrzení o změně místa trvalého
pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu
o rozvodu).
K vydání občanského průkazu náhradou
za ztracený, odcizený nebo zničený
(nemůžete předložit dosavadní občanský
průkaz) předložte:
l rodný list nebo rodný a křestní list,

l doklad o rodném čísle, jestliže není
rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
l potvrzení o občanském průkazu (toto
potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).
K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky
předložíte:
l rodný list nebo rodný a křestní list,
l doklad o rodném čísle, jestliže není
rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
l doklad o státním občanství,
l doklad o rodinném stavu, jde–li o občana, který žije nebo žil v manželství.
K vydání občanského průkazu pro občana
zbaveného způsobilosti k právním
úkonům předkládá opatrovník:
l rodný list nebo rodný a křestní list
občana,
l doklad o rodném čísle občana, jestliže
není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
l doklad o rodinném stavu, jde–li o občana, který žije nebo žil v manželství,
l rozhodnutí soudu o zbavení občana
způsobilosti k právním úkonům,
l svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí
o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
předkládá:
l doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení
způsobilosti k právním úkonům,
l rodný list nebo rodný a křestní list,
l doklad o rodném čísle, jestliže není
rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
l doklad o rodinném stavu, jde–li o občana, který žije nebo žil v manželství,
l dosavadní občanský průkaz, pokud mu
byl vydán.
Při přijetí vyplněné žádosti vám budou
předložené doklady vráceny. Dosavadní
občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí
nového občanského průkazu.
Fotografie musí mít tyto vlastnosti:
rozměry 35 x 45 mm, odpovídat současné
podobě občana, zobrazuje jej v předním
čelném pohledu s výškou obličejové části
hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm,
v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými
skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není–li její použití odůvodněno
důvody náboženskými nebo zdravotními;
v takovém případě nesmí pokrývka hlavy
zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen
„fotografie“);
Pokračování na str. 5
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Úřední okénko

Jak postupovat při ztrátě a odcizení OP
Pokračování ze str. 4
Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém
nebo barevném provedení. Zobrazená
osoba musí mít neutrální výraz a zavřená
ústa, oči musí být otevřené a nesmí být
překryté vlasy.
Pokud se občan vzhledově nezměnil,
může použít i starší fotografii. Ta ovšem
musí splňovat výše uvedené podmínky
(např. u starších fotografií se používal dnes
již nevyhovující 3/4 profil).
Formuláře
Žádost o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji se podává pouze
na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou
k dispozici na všech obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností a matričních
úřadech.
Poplatky
Za vydání nového občanského průkazu
za průkaz poškozený, zničený, ztracený,

odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání
občanského průkazu na žádost občana
z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných
údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana – 100 Kč.
Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je–li vydáván
z důvodu provedení změn povinných
údajů a současně jsou provedeny i zápisy
nepovinných údajů na žádost občana. Za
výměnu občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů (starý typ za nový) se
nevybírá správní poplatek.
Lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů
od předložení všech dokladů potřebných
pro jeho vydání příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností,
případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost
byla příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností postoupena.

Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající!
Dne 17. 6. 2009 schválili zastupitelé
Smlouvu o využití systému zavedeného
obcí o nakládání s využitelnými složkami
komunálního odpadu podle § 17 odst. 6
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o to,
že podnikatelé mají možnost na základě
smlouvy s obcí využít stávající kontejnery
a zvony na tříděný odpad za poplatek
1 000 Kč ročně. Smlouva musí být písemná. Zájemci se mohou dostavit na Obecní

úřad v Pěnčíně v pondělí, středu nebo
čtvrtek v úředních hodinách, kde s nimi
bude tato smlouva sepsána. Živnostenský
úřad začíná vyžadovat doklady o nakládání s odpady od podnikajících osob. Na
základě této smlouvy vzniká původcům
odpadu právo odkládat využitelné složky
komunálního odpadu – sklo, papír, PET,
směsný plast a tetrapack do nádob a žlutých a oranžových pytlů obce určených
k vytřídění.
pn

Přejeme vám krásné
léto, příjemnou
dovolenou s mnoha
zážitky a šťastné
návraty z cest.
Školákům skvělé
a dobrodružné
prázdniny.
Kolektiv OÚ Pěnčín
Obrázek nakreslila
Maruška Halamová – 4 roky

Soutěž Naše zahrádky stále pokračuje!
Jarní výzdoba zahrádek již odkvétá a vstupuje do léta.
Nezapomeňte vyfotografovat svoje snažení nejen o výzdobu vlastních zahrad či oken, ale i celé obce, a poslat
obrázky buď mailem na JasnaSmolkova@seznam.cz nebo
spikova@pencin.cz či odevzdat přímo na Obecní úřad
v Pěnčíně. Odměna pro vítěze stojí za trochu toho času.
Sm

Upozornění pro občany!
Upozorňujeme občany, že odkládat jakýkoli odpad do kontejneru je možné pouze
po předchozí dohodě
na obecním úřadě a
po zaplacení jednorázového poplatku za
uložení odpadu. Není možné nechávat
cokoli v okolí kontejneru. Množí se černé
skládky, po celé obci objevujeme různé
odpadky, pneumatiky, rozbitá přední skla
od automobilů a podobně. Každému, kdo
odkládá odpad na místo, které k tomu není
určené, hrozí pokuta do 50 000 Kč.

Upozornění majitelům psů
Poplatek za psa
měl být dle
vyhlášky obce
č. 2/2004 ze dne
13. 12. 2004 uhrazen do 30. dubna
2009. Majitelé
psů, kterých se
toto upozornění
týká, dostavte se v úředních hodinách
zaplatit poplatek 100 Kč za psa do pokladny.

Uživatelům hrobových míst
Zákon o pohřebnictví č. 256/2001
Sb., v platném
znění, v § 25 stanoví, že hrobové
místo lze užívat
pouze na základě
smlouvy o nájmu
hrobového místa a
služeb s tím souvisejících, která musí mít
písemnou formu. Povinnost uzavřít takovou smlouvu s dřívějšími uživateli míst
byla oběma stranám (pronajímateli i nájemci) v §29 zákona č. 256/2001 Sb. o
pohřebnictví stanovena nejpozději do 30.
6. 2004, s tím, že po uplynutí této lhůty
právo užívat hrobové místo zaniká.
Provozovatel zdejších pohřebišť v Alšovicích, Bratříkově, Huti a Krásné – obec
Pěnčín všem uživatelům hrobových míst
dosud návrhy příslušných smluv nepředložil mimo jiné i z důvodu neúplné či neaktuální evidence o uživatelích hrobových
míst a jejich adresách.
Ve snaze tento nedostatek napravit vyzývá provozovatel veřejných pohřebišť
v Alšovicích, Bratříkově, Huti a Krásné
dodatečně uživatele hrobových míst, aby
se v náhradní lhůtě – nejpozději do 31. 12.
2009 - dostavili na Obecní úřad v Pěnčíně
za účelem uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa.
-oú-
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SNK pro obec Pěnčín: Postřehy z jednání zastupitelstva

Čas utíká, krize se prohlubuje, ale u nás
jako kdyby se zastavil čas. Žádné zásadnější změny, ani výhled na vylepšení pro
všední život. Silnice bez chodníků nám
musí stačit a do obchodu to „v pantoflích“
málokdo dojde. Většinou to je otázka peněz
a okolo nich se vše točí. Ano, obec nemá
na opravy nebo rekonstrukce hlavních
silnic, to jsou opravdu velké peníze. Obecní úřad má ale možnost na tyto instituce
„zatlačit“, aby plnily své povinnosti. Způsobů je více, ne jenom zaslání dopisu nebo
telefon. Proto se mi zdá dosti nevhodné,
když občan Bratříkova upozorní pana
starostu na havarijní stav úseku silnice
zastávka Bratříkov – sokolovna Bratříkov
a je mu odpovězeno: „Obraťte se na Správu silnic“. Stojí za zamyšlení, k čemu máme
obecní úřad, když v takových situacích
nemáme jeho podporu. V tomto případě
nejde o maličkost. Myslím, že dvaačtyřicetitunový kamion spadlý na rodinný
domek, kde žijí lidé, bychom nechtěli.
Těmto případům bychom měli předcházet
a obecní zastupitelstvo v čele se starostou
Špikou by nám mělo pomáhat, nebo ne?
Asi jsou přednější otázky prodeje pozemků
a změny územního plánu, se kterými se
“roztrhl pytel“. Tyto záležitosti stojí za
úvahu, žijeme přeci ve stejné obci.
V jednání zastupitelstva se opět průběžně opakuje starý známý nešvar. Malá informovanost nejenom občanů, ale i části
zastupitelstva. Tato skutečnost byla nejvíce patrná při projednávání smluv neúspěšné akce Pěnčínský náhrdelník ve volebním
období starosty p. Hübela. Dnes tu máme
dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice Huť. Část zastupitelstva se dozví o téměř odklepnuté dotaci osmnácti milionů
z jiných zdrojů. Paradox je, že Ing. Prokop,
který tuto akci nezajišťuje, ji z vlastní iniciativy vložil dodatečně do programu
zasedání. Následně zazněl požadavek p.
Strnada a Ing. Halamy, aby pan starosta
na začátku každého zastupitelstva podával průběžné informace o dění v obci.
Zazněla odpověď pana starosty: „Můžete
se zeptat, já vám odpovím“. Otázka zní,
když nejsem informován, na co se mám
zeptat? Vážení občané, přijďte se taky na
něco zeptat, třeba budete vědět na co.
Další dotaz na pana starostu Špiku od
nájemníků domova s pečovatelskou službou v Alšovicích mě z hlediska odpovědi
uvedl v údiv. Ze strany p. Dolejše byla
vznesena prosba, zda se nemohou upravit
okna, aby se dala lépe otevírat a čistit.
K tomuto požadavku se připojila i p. Smolková. Odpověď pana starosty zněla:
„Musím se podívat na nájemní smlouvu,
budete se divit, co si musíte udělat sami“.
Poté ukončil pan starosta jednání. To se
opravdu nedělá, pane starosto, úcta a
slušnost k starším lidem nám byla vštěpována již od mládí, nebo snad ne?

Nesmím ještě zapomenout na jednu
maličkost. Na závěr nám pan starosta
sdělil dosti smutnou zprávu. Obrazně řečeno „opět nám vypadávají na obecním
úřadě kostlivci ze skříně“. V tomto případě jde o stejnou záležitost jako u porušení
rozpočtové kázně u akce Zelená škola. Kontrola stejný nedostatek zjistila u výběrového řízení z 18. 12. 2002 na uzavření skládky „Trnka“ osady Bratříkov. Vyměřila naší

obci pokutu 1 880 000 Kč a penále 447 000
Kč. Můžeme jenom doufat, že odvolací
řízení pro nás vyjde příznivě.
Opravdu nevím, co si mám o tom všem
myslet, snad lepší sedět doma a nic neslyšet,
nevědět? Ale v tom nevidím budoucnost
naší obce.
Sdružení nezávislých kandidátů pro
obec Pěnčín, tiskový mluvčí
Ing. Karel Dubský

D. Pešek, 7. tř.

Výsledky hlasování – volby do Evropského
parlamentu ve dnech 5. – 6. 6. 2009

Přehled stran, které dostaly hlas v okrscích obce Pěnčín

Strana (zkráceně)
Okrsek č. 1
1
Libertas.cz
2
KDU-ČSL
3
3
Věci veřejné
4
ODS
56
5
Suverenita
1
6
Volte Pr. Blok
1
8
ČSNS
9
Evrop. demokrat.strana
4
11 Demokratická Strana Zelených
12 ČSNS
1
13 Národní strana
1
14 SDŽ - Strana důstojného života
2
17 Spojení demokraté - Sdruž. nezáv.
21 KSČM
19
22 Starostové a nez. - vaše alternativa
12
23 Strana svobodných občanů
1
24 SNK Evropští demokraté
2
25 Balbínova poetická strana
1
26 Strana zelených
29 Strana soukromníků České republiky
2
30 Zelení
31 Dělnická strana
32 Nezávislí
33 Česká strana sociálně demokratická
14

č. 2

č. 3

1
24
2

1
7
24
1

1
1

3

1
1
16
5
2
3
1
2
1
2
1
11

1
23
2

23

č. 4 Celkem
2
2
5
4
11
34
138
6
10
2
3
2
3
3
11
1
1
1
1
2
1
5
1
34
92
7
26
1
4
1
6
1
5
6
1
5
1
3
5
2
3
15
63

Okrsek č. 1 Alšovice: zapsaných voličů 447, platných hlasů 120, okrsek č. 2 Bratříkov:
zapsaných voličů 226, platných hlasů 75, okrsek č. 3 Huť: zapsaných voličů 368, platných
hlasů 85, okrsek č. 4 Jistebsko: zapsaných voličů 405, platných hlasů 125.
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Kittelova pouť potěšila všechny skupiny návštěvníků

Tradičně, tak jako každý rok, se i tentokrát konala na prvního máje Kittelova
pouť v historickém areálu na Krásné.
Hned na úvod lze říci, že se pouť velmi
vydařila. Důvodem jistě bylo i počasí,
které tentokrát přálo a přivítalo opět více
návštěvníků než předcházející roky. Program byl velmi pestrý a nabídl každému
příchozímu možnost výběru. Po slavnostním zahájení, které obstarala za hlavního
pořadatele Matici děkanství Železnobrodského MUDr. Zdeňka Rákosová a za Obec
Pěnčín starosta Milan Špika, se rozjel
proud kulturní zábavy pro děti i dospělé.
Úvodem proběhl slavnostní křest mimořádné edice Kitl Šláftruňku a Kitl Životabudiče – nápojů, jejichž etikety byly vyhotoveny právě a jen pro tuto akci. Celý
výtěžek z prodeje poputuje na obnovu a
odvodnění studánky u kostela sv. Josefa.
Grafické návrhy vytvořili studenti SUPŠ
z Jablonce nad Nisou. Není tajemstvím,
že jednu etiketu navrhl sám ředitel,
akademický sochař Jiří Dostál.
Asi jako každý rok, největší událostí
byla poutní mše svatá v kostele sv. Josefa.
I tentokrát ji celebroval zástupce litoměřické diecéze, a to osobně nový litoměřický biskup Mons. Jan Baxant (na snímku
v rozhovoru s návštěvníky pouti). Skvělý
duchovní zážitek umocnil i chrámový sbor
ze Železného Brodu. Atmosféra mše byla
velmi příjemná i tím, že kostel byl zaplněn
do posledního místečka a po skončení mše
se ani nikomu moc nechtělo odejít.
Na faře byla poutí zahájena výstava
prací žáků Základní umělecké školy v Železném Brodě, která měla velký úspěch,
zejména pro svoji bohatost a profesionalitu. I její úvod obstarali žáci této školy, když
návštěvníkům zahráli spolu se svým učitelem několik ukázek kytarových skladeb
pro čtyři osoby z dílny starých mistrů.
Zejména pro menší děti bylo opět připraveno venkovní divadélko pana Pešána,
které mělo takový úspěch, že muselo několikrát přidávat. Bylo nádherné vidět
zaujetí a rozzářené dětské tváře.
Po obědě sklidil velký úspěch koncert
Smíšeného pěveckého sboru Janáček z Jablonce nad Nisou. V kostele sv. Josefa zazněly písně Antonína Dvořáka, Josefa
Haydna a řada lidových a renesančních
písní. Stejně velký úspěch potom sklidil
na venkovním koncertu pěvecký sbor ze
sousedního Huntířova nad Jizerou.
Velmi příjemná a povzbuzující byla také
návštěva zástupců partnerské obce Gromadka z polského okresu Boleslawiecz.
Programem a atmosférou pouti byli nadšeni a na oplátku pozvali zástupce naší
obce k návštěvě jejich obecních slavností.
U příležitosti slavnostního oběda s delegací vedené jeho excelencí litoměřickým
biskupem byla slavnostně podepsána
smlouva o spolupráci obce Pěnčín s obcí

Gromadka. Vzájemné výměny zkušeností
v oblasti kultury, sportu, ale i třeba dobrovolných hasičů obohatí jistě obě strany.
V rámci Euroregionu Nisa mohou také
společně dosáhnout na dotace a granty.
Zájmem pořadatelů je zachovávat tradiční ráz pouti, tradiční kulturní program
pro všechny věkové skupiny, představení
tradičních řemesel, ale i možnost prezentací živnostníků a podnikatelů z naší obce
i okolí. Velký úspěch měl tradičně stánek
s produkty, zejména sýry, místní kozí a
ovčí biofarmy manželů Pulíčkových a
zejména u žen potom skláři se svými výrobky, jako jsou skleněné figurky, bižuterie
nebo ozdobné módní přívěsky. Stranou
pozornosti nezůstal ani stánek s keramikou, košíkářství nebo krajkářka. Nelze
zapomenou na prezentaci ochránců přírody ze sdružení Armillaria. Na faře se návštěvníci mohli seznámit s jejich bohatou
činností, ale také zakoupit literaturu
k ochraně přírody nebo se také aktivně
zapojit do výroby netradičních ozdob
z recyklovatelných materiálů. Pro zájemce
byl také vypraven vláček k návštěvě

černostudničního hřebene s ukázkou
místních rostlin s praktickou ukázkou
ochrany jednotlivých druhů dřevin, rostlin
i horských luk.
Po celou dobu pouti se návštěvníkům
nabízelo dobré jídlo a pití – na faře je
připravil hlavní organizátor Matice děkanství Železnobrodského, venku potom
dobrovolníci, kteří pomáhají s údržbou a
provozem areálu. Jako tradičně pod kostelem připravili skvělé stravovací zázemí
jistebští dobrovolní hasiči.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a
realizace pouti, patří velký obdiv a dík.
Stejně tak všem sponzorům, ať již známým
či bezejmenným. Bez vás všech by pouť
nikdy nemohla vzniknout. Je opravdu
potěšitelné a povzbuzující, že pouť láká
stále více příznivců, jak místních, tak ze
širokého okolí. Prostě obliba pouti rok od
roku roste, a to je dobře. Přispívá to k propagaci obce, Kittelova areálu i turistického
ruchu v celém regionu.
Ať žije pouť v roce 2010!
Richard Hübel
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Co nového ve Výletním areálu Pěnčín

Firma Fipobex s.r.o. společně se zemědělskou farmou se zúčastnily soutěže
o ceny portálu „KUDY Z NUDY“ 2009.
Areál byl hodnocen porotou, která se
skládala z členů zastupujících Českou
centrálu turistického ruchu, Ministerstva
pro místní rozvoj, Asociace krajů České
republiky a České televize.
Soutěž odstartovala 1. března a do 30.
dubna o nominacích rozhodovali návštěvníci portálu www.kudyznudy.cz a zástupci

krajů a turistických regionů. Odborná
porota pak ze dvou set devadesáti nominací z celé ČR vybrala tři nejlepší v jednotlivých kategoriích (adrenalinové aktivity,
zimní sporty a výlety za poznáním či zábavou) v patnácti turistických regionech.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo
dne 17. 6. 2009 v Praze v Top Hotelu. A jak
to všechno dopadlo? Na fotografiích je
výsledek.
Fipobex

S radostí tuto cenu (ve výřezu) přebírali Ing. Josef Nagy a pan Jaroslav Vondra, a to z rukou
hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, za účasti ministra pro místní rozvoj
p. Rostislava Vondrušky.

Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého
kraje – CZP LK informuje
Poslání – umožnit lidem se zdravotním
postižením a seniorům plnohodnotný
život v přirozeném prostředí.
Naše služby jsou poskytovány ve čtyřech oblastech libereckého kraje, a to
v České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou
a Semilech. Z těchto středisek zajišťujeme
ještě kontaktní místa – v jablonecké oblasti – Desná a Tanvald, kde poskytujeme
uživatelům odborné sociální poradenství.
V jednotlivých centrech dále půjčujeme
kompenzační pomůcky, prodáváme tiskoviny a baterie do sluchadel, poskytujeme
osobní asistenci a odlehčovací službu klientům, jakož i osobám pečujícím o ně. Pro
neslyšící je v prostorách centra bezplatná
poradna jednou měsíčně. Asistenční služba je prováděna v přirozeném prostředí
klientů a je přímo vázána na uzavřenou
smlouvu a momentální požadavky klientů. Ve spolupráci s klientem a rodinnými
příslušníky jsou sestavovány individuální
plány, které jsou pravidelně vyhodnocovány. Věnujeme se i pořádání aktivizačních činností – vzdělávací a rekvalifikační
kurzy, výtvarné činnosti, sportovní hry,
presentační výstavy. Naše sdružení vydává časopis Sdruženáček (dvojčíslo), do
kterého přispívají i jednotlivé svazy a jejich
členové – předplatné na tento rok činí 25
korun. Tak se mohou lidé v České Lípě
dočíst, co dělají členové svazů v dalších
oblastech libereckého kraje v Jablonci,
Liberci či Semilech.
Další informace můžete obdržet v Jablonci nad Nisou ve Spolkovém domě
u vedoucí CZP LK D. Šormové, telefon
731 653 006 nebo 483 356 218.
Pro letošní rok jsou připravovány mimo
jiné prezentační výstavy na Semilsku 3. 10.
a závěr roku patří již tradičně Jablonecku
– Adventní setkání u Betléma 5. 12. Každá
z připravovaných akcí je provázena
kulturním vystoupením dětí i dospělých
se zdravotním postižením i bez.
-czp lk-

INZERCE
VÝROBA PELETEK
Hynek – Krásná 55
Předběžné objednávky
Tel. 483 397 662
Mobil: 732 484 740
Nabízíme možnost prezentace obce Pěnčín jednotlivými osadami v uzamykatelných
vitrínách (viz foto). Každá obec by se mohla prezentovat tím, co je pro ni specifické a
zajímavé (tiskoviny, fotografie, předměty…). Fantazii se meze nekladou. Rozměry
vnitřního prostoru vitríny: výška 235 cm, šířka 60 cm, hloubka 50 cm. Vitrína je vnitřně
osvětlena ve stropě a v podlaze a je možno dovybavit ji nejlépe skleněnými policemi.
Fipobex s.r.o.

ZAHRADNÍ CENTRUM
BRATŘÍKOV
Milan Paldus
Bratříkov 86
Mobil: 739 052 574
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23. května 2009 jsme slavnostně uvítali do života nové občánky

Našimi novými občánky jsou: Anna Štrynclová – Alšovice, Natálie Polánková – Krásná, Alžběta Holingerová – Pěnčín, Ondřej
Šilhan – Pěnčín, Matěj Vrbata – Pěnčín a Vítek Kožíšek – Bratříkov. Ještě jednou přejeme hodně radosti z rodičovství, mnoho
lásky, zdraví a trpělivosti.

Životní jubilea
v Obci Pěnčín
Vážení
jubilanté roku
2009, při
příležitosti vašich
životních
jubileí vám
upřímně
přejeme
do dalších let pevné zdraví, štěstí,
mnoho spokojenosti a radosti ve
vašem osobním životě.

Na slavnostním vítání zpívaly a recitovaly holčičky z mateřské školy pod vedením ředitelky
Hanky Hornové: Denisa Nikodýmová, Nikola Nikodýmová, Adéla Petraková, Michaela
Hübnerová, Štěpánka Dohnalová.

Ve společenské rubrice budou zveřejňována pouze jubilea občanů, kteří
dají ke zveřejnění písemný souhlas.
oú

K zamyšlení: z myšlenek Paula Coelha a Matky Terezy
Bojovník Světla čte pozorně text, který Duše světa poslala Chicu Xavierovi:
„Když se ti podaří překonat vážné problémy v soužití, nevzpomínej na těžké chvíle, ale na radost
z toho, že i tuhle životní zkoušku jsi zvládl. Když ukončíš nějaké dlouhé léčení, nemysli na to, co
jsi musel vytrpět, ale na Boží požehnání, jež umožnilo, že ses uzdravil. Až do konce života měj na
paměti vše dobré, co vzešlo z obtíží. Je to důkaz tvých schopností, který ti dodá sebedůvěru před
jakoukoli překážkou.
P. Coelho

Plodem Mlčení je Modlitba
Plodem Modlitby je Víra
Plodem Víry je Láska
Plodem Lásky je Služba
Plodem Služby je Mír
Matka Tereza
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Co se dělo na Dolní Černé Studnici

ZŠ Pěnčín
Pohádky – věčné téma
Nabízíme ukázky prací našich žáků, které
vytvořili v hodinách českého jazyka.

I u nás na hřišti proběhly oslavy pálení čarodějnic a dětský den. Čarodějnice jsme zahájili
lampiónovým průvodem a pálením doma vyrobené čarodějnice na hranici. Jen nás
trochu potrápilo počasí, ale náladu to nepokazilo. A mnozí zůstali u ohně až do pozdních hodin. Dětský den jsme též kvůli počasí museli o týden odložit, ale naštěstí v
pátek 5. 6. už nepršelo. A tak se děti mohly vydat do lesa v okolí na stopovanou a plnit
po cestě různé úkoly. Po návratu na děti čekaly ceny a táborák s buřtíky, na který se
sešli i dříve narození. Velmi bychom chtěli poděkovat vedení obce za podporu a
příspěvek na ceny pro děti.
Děkují občané z Dolní Černé Studnice

l Pohádky. Jednu otázku s nimi spojenou
si klade asi skoro každý z nás. Jsou pohádky jen pro malé? Má odpověď na tuto
otázku je NE. Malí lidičkové většinou nesledují nic jiného, ale přiznejte si to, že i vy,
dospěláci, sem tam kouknete na nějakou
tu pěknou pohádku pro uklidnění.
Mají v sobě určité kouzlo, magii a mnoho
dobrého. Když pohádky sleduji, vždy
mám na rtech úsměv. Jsou prostě kouzelné.
Vždy zvítězí dobro nad zlem, štěstí nad
smůlou a láska nad nenávistí. Existují
dobré konce i ve skutečnosti? Nebo je to
pouze iluze, která by měla vykouzlit
úsměv na lidské tváři? Však dobré konce
nemůžou trvat věčně, nic nemůže trvat
věčně. Kdyby na tomto světě vládly skvělé
konce, byly by války a nemoci?
Autoři pohádek si zaslouží obdiv. To, co
dokázali, stojí za to! Takový Ondřej Sekora a Ferda Mravenec, nebo Václav Čtvrtek
s Rumcajsem. I když už zemřeli, svými
pohádkami budou žít i nadále.
Draci, ježibaby, vodníci, princové, princezny, víly, skřítkové, čerti, trpaslíci a mnohem více pohádkových bytostí, nedovedu
je snad ani všechny vyjmenovat. Nejsou
vtipné? Jsou tak dokonale vymyšlené, že
nad tím rozum zůstává stát. Někdy bych
se s nimi chtěla potkat, zeptat se jich na
něco a udělat si na ně svůj vlastní obrázek.
Sice se mi to nesplní, ale jako takové malé,
skromné přání dobré, ne?
Kdyby o nich bylo napsáno tisícem moudrých lidí tisíc moudrých knih, nebylo by
v nich více než to, že jsou tu s námi od
nepaměti a k nepaměti s námi zůstanou.
Nemohou žít bez nás a nám se těžko žije
bez nich.
Šárka Hlaváčová, 8. třída
l Královna. Všichni určitě znáte pohádku
o Sněhurce a sedmi trpaslících a určitě víte,
že macecha Sněhurky se ji snaží zabít. Ale
tak to není a dneska vám řeknu příběh
o Sněhurce v mém podání. Před mnoha
lety jsem žila v tom nejhezčím pohádkovém království, jaké jsem znala. Měla jsem
toho nejlepšího manžela a krále v jednom
a tu nejhezčí, ale bohužel nevlastní dcerunku Sněhurku. Sněhurku jsem si rychle
zamilovala, ale ona si myslela, že ji nemám
ráda a že se jí chci zbavit. Všechno se zvrtlo jednoho rána. Jako pokaždé jsem stála
u svého kouzelného zrcadla a ptala jsem
se ho: „Kdo je v zemi zdejší nejhezčí a
nejkrásnější?“ A zrcadlo odpovědělo: „Ty,
má paní, jsi hezká, ale v zemi zdejší ze
všech nejkrásnější je Sněhurka“. V první
chvíli jsem si myslela, že to není pravda,
ale když jsem si vzpomněla na Sněhurku,
tak mi bylo všechno jasné.
Pokračování na str. 11
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ZŠ Pěnčín
Pohádky – věčné téma
Pokračování ze str. 10
Už to nebyla ta malá holčička, ale krásná
dívka, která čekala na vdávání. Tak jsem
se rozhodla, že Sněhurku pošlu se zdejším
hajným na malou procházku po lese, ale
nějak se to zvrtlo a Sněhurka si myslela,
že ji má hajný zabít, a tak utekla. Po týdnu
hledání jsem zjistila, kde Sněhurka je. Byla
v domečku u sedmi trpaslíků a tak jsem
se vydala převlečená za starou stařenku
do lesa k jejímu domečku. Vzala jsem s
sebou hřebínek, který měl způsobit, že se
zamiluje do hajného. Ale Sněhurka měla
alergii na umělou hmotu, a tak dostala
záchvat a já utekla. Po týdnu jsem to zkusila znova, ale s jablíčky. Jenže Sněhurka
s jablkem snědla i kus šťopky, a tak jsem
raději znovu zmizela. A dál jsem nic nezkoušela. Sněhurka se po měsíci vrátila
domů provdaná za prince a o všem, co se
stalo, řekla králi. Ale neměla pravdu. A
moji verzi bohužel nikdo slyšet nechtěl.
Potom mě král zavřel do věže. Od té doby
vím, že pomáhat lásce se nevyplácí.
Lenka Rybáková, 8. třída
l 12. 3. 2009, Alšovice. Vážená paní
Boženo Němcová! Začátkem mého dopisu
Vám chci velmi poděkovat za všechny ty
knížky, které jste kdy napsala! Už když
jsem byla malá, slyšela jsem Vaše pohádky
od maminky a vždycky jsem je hrozně
ráda poslouchala. Postupem času jsem
sama začala číst i Vaše povídky a byla jsem
z nich prostě unešená. Četla jsem jednu
povídku za druhou. U některých povídek
jsem měla možnost zhlédnout i film a
popravdě řečeno se mi děje knih líbí více.
Většinou je to totiž v knize více popsané.
Celkem Vás obdivuji za tu trpělivost a
snahu, kterou jste při psaní všech těch
povídek vynaložila.
Jednou jsem ve škole měla psát sloh o jednom z Vašich děl. Vybrala jsem si tehdy
Divou Báru. Byla to jedna z povídek, kterou jsem měla od Vás nejraději, a proto se
mi to psalo tak snadno. Mohu Vám říct, že
děj Divé Báry mě velmi nadchl a hrozně
ráda si ji čtu znovu a znovu.
Vždycky jsem byla ráda, když mi někdo
oznámil, že jedeme navštívit Babiččino
údolí nebo Staré bělidlo. Vždycky se rozhlédnu a snažím si představit, jaké to tu
pro Vás bylo. A tak závěrem mého dopisu
bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat
za všechno a do života Vám popřát hodně
úspěchů, štěstí a hlavně zdraví.
Se srdečným pozdravem
Dominika Slavíková

Koulíme, koulíme kouli…
1. 6. 2009 jsme uspořádali II. ročník
setkání „Koulíme, koulíme kouli…“ na
Černou studnici, kterého se zúčastnilo
celkem devět jabloneckých škol. Na vrchol
jsme společně dovalili 98,5 kg hliníku.
Domluvili jsme se na dalším pokračování, a proto nám pomozte sbírat odpadový hliník dále. V letošním roce nebyl
překonán rekord naší školy v hmotnosti
koule z předchozího roku – 32 kg. Největší
koule vážila 18 kg.

Nejoblíbenějším zájmovým kroužkem ve škole je kroužek keramiky. V letošním roce
pracovaly děti ve třech skupinách. Tady je jedna z nich.

Výhra ve sběru PET lahví! 24. 6. jsme se dozvěděli úžasnou zprávu. Vyhráli jsme 1. místo ve sběru PET lahví

v konkurenci jabloneckých škol. Získali jsme finanční odměnu 5 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se na sběru podíleli nejvíce žáci
1. stupně, zakoupíme pro děti pomůcky na hraní. A proto sbírejme tříděný odpad dál. Ulehčíme tím životnímu prostředí a ještě
můžeme získat odměnu. V loňském roce jsme vyhráli 1. místo ve sběru TETRAPAKU a vyhráli videokameru.
M. H.
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ZŠ Pěnčín

Festivalu Pěnčínská nota se v letošním roce zúčastnil rekordní počet účinkujících, padesát čtyři dětí ze tří škol: Základní školy
Jenišovice, Malá Skála a Pěnčín. Účastníci podali vyrovnané výkony. V hudebním oboru byla velká pestrost žánrů – zpěv, taneční
aktivity, mažoretky, instrumentální činnosti a po delší době se objevila i recitace. Výrazně zazářil Matěj Dotřel svým zpěvem.

Mladí zdravotníci se vrátili s bronzem

... a něco z „výtvarky“

K. Bardynová. 6. tř.

Další školní rok utekl jako voda a naši
malí „Mladí zdravotníci“ se opět utkali
s ostatními v soutěži v poskytování první
pomoci. Nezklamali a vybojovali krásné
bronzové místo. Musím podotknout, že
soutěž je každým rokem obtížnější. O to
více si cením tak krásného umístění, kterého dosáhli – Kubík Kurfiřt, Péťa Suchá,
Kačka Hujerová, Verča Hujerová, Lucka
Svobodová, Kačka Šťastná, Kristýnka
Chvojková a Terka Lejsková, která před
soutěží bohužel onemocněla. Velké poděkování také patří mé asistentce Šárce
Hlaváčové.
Pevně doufám, že tento velmi nadaný
tým „záchranářů“ se příští rok opět utká

v nelehkém boji a umístí se na předních
místech.
Na adrese www.cck.-jablonec.cz a otevřením odkazu – činnost s dětmi a mládeží – soutěž hlídek MZ můžete zhlédnout
fotografie ze soutěže a přesvědčit se, že
zranění jsou opravdu závažná a těžká na
ošetření.
Nastává čas prázdnin, přeji všem dětem,
aby je celé prázdniny provázelo sluníčko,
pohoda, koupání a zasloužený odpočinek.
A Vám všem přeji příjemnou dovolenou.
Lenka Lejsková, vedoucí kroužku
„Mladý zdravotník“
Eliška Halamová, 8. tř., kresba uhlem
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Zprávičky z mateřinky aneb kuřata jdou do školy

l Prázdniny už klepou na dveře a děti
z MŠ se těší na odpočinek, po kterém
usednou do školních lavic. A jak se někteří z nich do 1. třídy chystají?
Míša – naučíme se spoustu nových věcí
Vojta – naučíme se číst a psát
Kuba M.– teším se na paní uč. Renatu
Kuba S. – těším se na známky
Natálka – těším se na psaní
Mikoláš – těším se na čtení
Vanesa – těším se, až budu dostávat
jedničky
Daniel – těším se na počítání
Zdenda – těším se na počítače
Štěpán a Kuba Ž. – my se netěšíme
Deniska N. – těším se na nové kamarády
Z MŠ odchází 21 předškoláků (na tablu
jsou to děti na kuřátkách) a na jejich místa
bylo přijato 21 nových dětí, takže kapacita
školky 50 dětí bude opět zcela naplněna.
l V květnu oslavily svůj svátek všechny
maminky. Maličké děti si s nimi užily
pěkné odpoledne ve školce, kde si společně zazpívaly, namalovaly plátěné tašky…
Velké děti je zas doprovodily do míst, kam
nejraději chodí na vycházky. A tam je
zapojily do svých her - užily si spolu
spoustu legrace.
l Tatínkové zatím svůj svátek nemají,
přesto jim děti jeden dáreček posílají.
Víte, co se jim na nich nejvíce líbí?
David – půjčí mi svůj počítač
Kačka – kupuje mi nové věci

Štěpánka – občas mě vezmou s mamkou
do své ložnice
Deniska J. – hraje si se mnou
Adélka – učí mě karate a judo a říká mi
takový legrační blbosti
Martin – má hezkej obličej
Daniel – napouští mi vanu
Vojta – pouští mi pohádky, pomáhá mi
stavět různé věci
Danielka – bere mě po obědě ze školky
Deniska N., Pavlík, Agátka – je hodnej
Mikoláš – chodí na vandr a do jeskyně
Vanesa – pracuje
Eliška – můžu se s ním holit, někdy i spát
Kuba S. – bere mě na skejťáckou rampu
Michalka – naučí mě plno věcí, hraje si se
mnou a má krásný vlásky
Natynka – vyrábí mi nějaké věci
Nikolka – někdy mě sprchuje, je veselej
Štěpán – můžu mu umejt auto
Valentin – vozí mě na farmu
Kuba Ž. – kupuje mi zvířátka
l V červnu využily velké děti jeden
z mála pěkných dnů na celodenní výlet.
Autobusem dojely na Kopaninu. Odtud se
vydaly na hrad Frýdštejn, sešly na Malou
Skálu, kde zbaštily výbornou pizzu, prohlédly si lanové centrum a dojely do Železného Brodu. Tam na ně čekala zmrzlina
a pak už zpět do školky.
l Malé děti nás reprezentovaly 25. 6.
v Železném Brodě na hasičské soutěži
Malý Soptík, kde plnily úkoly v několika

disciplínách a umístily se na předních
místech. Za celkové dobré výkony a 3.
místo v jedné z disciplín dostaly dort.
Děkujeme Pavlu Kurfiřtovi za ochotu
odvézt děti hasičským autem.
l A pak již vytoužené prázdniny…
Přeji všem dětem mnoho sluníčka jak na
obloze, tak v srdíčku. Pedagogům děkuji
za jejich svědomitou práci a přeji klidnou
a pohodovou dovolenou, stejně tak i všem
ostatním zaměstnancům MŠ.
Hana Hornová, ředitelka MŠ

Míša Hübnerová, 5 3/4 let
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Sokolská akademie všestrannosti v Alšovicích

Již tradičně se konala 20. června v sokolovně v Alšovicích Akademie všestrannosti. Letos byla ještě obohacena přehlídkou
pódiových skladeb z okolních sokolských
jednot Jizerské župy. Vystoupila děvčata
ze Sokola Železný Brod, ženy z Velkých
Hamrů, Zlaté Olešnice, Sněhova, Huntířova, muži z Velkých Hamrů a cvičenci ze
Sokola Alšovice. Za Alšovice zacvičili
rodiče a děti, předškolní děti, mladší a
starší žákyně, dorostenky a ženy. Ukázku
svých tréninků předvedli i mladší a starší

florbalisté, kteří se zároveň divákům pochlubili dvěma poháry. Ty získali za první
místo v letošní oblastní florbalové lize
amatérských družstev RAFL v Liberci.
Atmosféra byla úžasná. Diváci odměnili
všechny cvičence za jejich skvělé výkony
potleskem. Všem pořadatelům a cvičitelům ještě jednou touto cestou děkuji za
vzornou přípravu naší akademie.
Starostka TJ Sokola Alšovice
Renata Pospíšilová

Rekonstrukce střechy
na budově sokolovny
v Alšovicích

V loňském roce získala naše jednota od
ČOS v Praze dotaci na výměnu krytiny na
budově sokolovny. Příspěvek nám poskytl
i Obecní úřad v Pěnčíně a 300 000 Kč
jsme do akce investovali z vlastních
úspor. Výměnu (viz foto) provedla firma
IZOPROSPER Lubomíra Zemana. Letos
bychom ještě chtěli dokončit výměnu
krytiny na přístavku kulisárny.
Starostka TJ Sokola Alšovice
Renata Pospíšilová

Poohlédnutí se za akcemi Turistického oddílu TJ Sokol Alšovice
Dne 2. 5. 2009 byl uskutečněn 35. ročník
Pochodu krajem českých sklářů. Pochodu
se zúčastnilo pět set padesát sedm účastníků. Počasí letos přálo a pochod se celkově vydařil. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům a hlavně
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pochodu a bez jejichž pomoci by bylo
velmi obtížné tuto turistickou akci zrealizovat. Děkujeme.
Další akcí byl výlet dne 16. 5. 2009 Za
poznáním Kutnohorska. Přestože nám
počasí moc nepřálo, výlet se vydařil. Myslím, že každý z účastníků si přivezl domů
nějaký pěkný zážitek. Ať už z poznávání
historických památek či z procházky důlním podzemím nebo i z turistické cesty na
tvrz Malešov. Nu posuďte sami dle fotografií, které jsou jedny z mála z celého dne,
stráveného v Kutné Hoře a okolí.
O víkendu 9. – 10. 5. 2009 jsme byli již
na tradičním divadelním představení na
otáčivém hledišti pod širým nebem v Českém Krumlově. I přes opětovnou nepřízeň
počasí se nám všem líbilo představení
„Robin Hood“, kde herci odvedli stoprocentní výkon. V neděli jsme pak navštívili zemědělské muzeum Ohrada, ZOO
Ohrada a odpoledne na Zámečku muzeum energetiky ČR v Temelíně.
Zároveň vás chceme pozvat na další
připravované akce. A to na sobotu dne
19. září 2009, kdy se bude konat tradiční
tajný výlet. Již dnes vám můžeme sdělit,
že je zaměřen výhradně na horskou turistiku. Plakátky budou včas vyvěšeny na

obecních nástěnkách a www
stránkách, obecních tabulích a
v sokolovně Alšovice.
Další, a již poslední akcí
v tomto roce, připravovanou na
měsíc listopad, je opět autobusový výlet, ale tentokrát do zahraničí do Tropikal Islands Berlín.
Věříme, že se na připravované
akce včas přihlásíte. Těšíme se
na vaši účast.
Členové TO
TJ SOKOL Alšovice
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Historie a současnost
přespolního běhu v Huti
Tělovýchovná jednota Sokol Huť pořádá
již od roku 1972 vždy první říjnovou neděli v Huti závody v přespolním běhu.
První ročníku závodu, který navazoval na
tradiční jarní běhy, se konal první říjnovou
neděli v roce 1972 na cestě pod hřbitovem
u mostku. Cesta tehdy nebyla ještě asfaltová, ale šotolinová. Prvních závodů se
zúčastnilo něco málo přes padesát závodníků, zejména dětí a mládeže. Vyhlašování probíhalo na návsi u dnešní autobusové
zastávky, kde v té době byly ještě původní, ale již prázdné obchůdky (bývalo zde
například holičství nebo také benzinová
pumpa). V případě nepříznivého počasí
se potom vyhlašovalo v sokolovně.
Po několika letech se závody přestěhovaly na louku nad Drdovy, kde vydržely

téměř třicet let až do ukončení rekultivace
skládky skleněných odpadů, kde se kros
Huť – Bratříkov – Huť koná dnes. Běh má
již známé jméno mezi příznivci tohoto
sportu v celém regionu. Pravidelně je běh
prezentován, krom místního tisku, také
v Termínovce běhů ČR, která již vychází
čtyřicet sedm let. Pravidelně se akce účastní více jak stovka závodníků ve všech
věkových kategoriích.
V letošním roce se bude konat již 37.
ročník krosu. Jste všichni srdečně zváni,
ať již jako závodníci nebo diváci.
Více informací i fotografií najdete na
oficiálních stránkách našeho běhu
www.hut-bratrikov-hut.zdenda.net.
Richard Hübel

Fota z archivu autora: černobílá fotografie z roku 1972, barevná z roku 2008

Tělovýchovná jednota
Sokol Huť

ve spolupráci s obecním úřadem
v Pěnčíně a místním sborem
dobrovolných hasičů vypisuje

37. ročník krosu
Huť – Bratříkov – Huť
„Memoriál Zdeňka Boudy“

o putovní poháry:
Skleněné bižuterie a.s. Alšovice
muži – 10 km
JHP Duňka s.r.o. Alšovice
ženy – 5 km
OSTV Jablonec n. N.
muži – 5 km
neděle 4. října 2009 v Huti na
hřišti pod poštou od 9,00 hodin
9,10 hodin – společný nástup všech
startujících u startu
9,20 hodin
– předškolní dívky a chlapci
r. 2005 – 2004
80 metrů
– nejmladší žákyně a žáci
r. 2003 – 2002
400 metrů
– nejmladší žákyně a žáci
r. 2001 – 2000
400 metrů
– nejmladší žákyně a žáci
r. 1999 – 1998
400 metrů
– mladší žákyně
r. 1997 – 1996
800 metrů
– mladší žáci
r. 1997 – 1996
1200 metrů
– starší žákyně
r. 1995 – 1994
1700 metrů
– starší žáci
r. 1995 – 1994
2100 metrů
– dorostenky
r. 1993 – 1992
2100 metrů
10,15 hodin
– dorostenci
r. 1993 – 1992
3300 metrů
– juniorky
r. 1991 – 1990
3300 metrů
– junioři
r. 1991 – 1990
3300 metrů
– muži – neregistrovaní
r. 1989 a starší
3300 metrů
10,30 hodin
Muži – mílaři
r. 1989 a starší
5000 metrů
Ženy
r. 1989 – 1975
5000 metrů
Ženy – veteránky
r. 1974 a starší
5000 metrů
11,00 hodin
MUŽI – hlavní závod 10000 metrů
20 – 39 let r. 1989 – 1970
veteráni A 40 – 49 let r. 1969 – 1960
veteráni B 50 – 59 let r. 1959 – 1950
veteráni C 60 – 69 let r. 1949 – 1940
veteráni D 70 let a starší
Cíl hlavního závodu:
11,30 – 12,00 hodin
Více informaci i fotografií najdete
na oficiálních stránkách našeho běhu
www.hut-bratrikov-hut.zdenda.net
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FC Pěnčín 2009: výsledky sezony a výhledy do další
Muži A – Krajský přebor Libereckého
kraje
V soutěži jsme se umístili na konečném
devátém místě, což odpovídá naší výkonnosti, která byla celou dobu hodně kolísává. To je asi dáno menší psychickou
odolností mužstva, neboť jinak bychom
museli skončit výše. Toto tvrzení si dovoluji opřít o to, že jsme asi v pěti utkáních
drželi vedení a nakonec jsme buď remizovali, nebo prohráli. Jako příklad mohu
uvést vedení se Semily 3:0 a nakonec remíza 3:3, nebo utkání v Hrádku nad Nisou,
když vedeme 2:0 a prohrajeme v posledních minutách 3:2. My jsme v této sezóně
v žádném utkání nepříznivý stav neotočili. Nejhorší utkání jsme sehráli s mužstvem
Turnov B, kde jsme podlehli 5:0, nejlepší
pak doma s Desnou s výsledkem 6:1.
Sportovně jsme uspěli hlavně v Krajském poháru, kde jsme se již potřetí dostali do finále, ale bohužel jsme potřetí
podhlehli, tentokrát Českému Dubu 1:0.
Odměnou za toto finále je nám postup do
předkola ČMFS, kde nám bude přidělen
soupeř patrně z divize, já sám to tipuji na
Novou Paku. Utkání se bude hrát v Pěnčíně koncem července. Losování ještě neproběhlo a tak je to pouze náš odhad.
V případě postupu bychom už narazili
na nějakého výrazně silnějšího soupeře
zvučnějšího jména.
Z hráčů nechci nikoho vyzvedávat, nikdo tak zcela výjimečně herně nevyčníval.
Bota nás tlačí na postu útočníka, nemáme
žádného střelce, a to je další příčina našeho umístění. Nechceme z Pěnčína pustit
žádného hráče a s tímto kádrem chceme
dále pokračovat. Samozřejmě, že bychom
naopak nějakého hráče přivítali, jelikož
v určitých momentech sezóny jsme dopláceli i na častá zranění hráčů, ale bohužel
hráčů je v současné době málo. Vypadá to,
že by mohl jeden až dva hráči příjít, ale
nechci předjímat, i když hostování Petra
Bohatého z Turnova je takřka na devadesát
procent jisté. Dále by se měli do letní přípravy zapojit i tři až čtyři hráči B mužstva,
patrně J. Zajíc, B. Dvořák, H. Pleštil,
O. Mastník. To jsou hráči, kteří by mohli
v budoucnu v případě dobré tréninkové
morálky za A mužstvo nastupovat. Mužstvo by dále měl trénovat R. Skuhravý.
Muži B – OP Jablonec n.N.
V soutěži obsadili páté místo a můžeme
konstatovat, že po dlouhé době jsme
s mužstvem spokojeni. Mužstvo pod vedením hrajícího trenéra J. Jiskry předvádělo velmi solidní výkony a nám fanouškům příjemně oživuje nedělní dopoledne
v jinak odpočívající obci. Mužstvo bylo
omlazeno a mladíci se snaží hrát ne jen pro
obvyklou žízeň. Samozřejmě, že výsledky
byly mnohdy ovlivněny tím, jak bylo
mužstvo doplněno hráči z A mužstva.

Mužstvo bude dále pokračovat pod vedením J. Jiskry a mělo by být doplněno
dvěma až třemi hráči z jiných oddílů.
Dorost – I. A třída Libereckého kraje
V soutěži obsadili pod vedením trenéra
S. Kohoutka dvanácté místo. Bohužel po
několika letech působení dorost končí.
Tréninková morálka byla bídná, neřku-li
skoro žádná. V mužstvu bylo asi pět až
šest hráčů, kteří měli snahu jak trénovat,
tak hrát, ale u zbytku jsem vůbec nepochopil, proč na hřiště chodí. Zde se projevilo
to, že v obci je málo chlapců dorosteneckého věku, a zájmy této věkové skupiny
jsou bohužel mnohdy zcela jiné. Nemusíme však truchlit sami, je to bolest většiny
oddílů celého okresu a kraje, nevyjímaje
větší města.
Mladší žáci – OP Jablonec n. N.
Pod vedením E. Brečka obsadilo družstvo deváté místo. Družstvo je perspektivní a hráčů je dostatek. V příštím roce bude
družstvo hrát OP starších žáků a tato soutěž bude patrně spojena buď s libereckým
nebo semilským okresem, neboť v jabloneckém okrese jsou do soutěže přihlášena
pouze čtyři družstva.
Přípravka
Zde není vytvořena samostatná soutěž
a hraje se turnajově. S chlapci je radost
pracovat, mají zájem a snahu, je to pro ně
určitě oživení po škole, aby ze sebe dostali přebytečnou energii. Na výsledky se zde
tolik nehledí a je třeba u nich udržet zájem
o sport jako takový. V této sezóně se chlapci učili hlavně prohrávat, což ke sportu
rovněž patří. To bylo dáno i tím, že jsme
měli věkově nejmladší tým, a i když se to

v této věkové kategorii zdá úsměvné,
kluci, co ještě chodí do mateřské školy
(ročník 2003) už hráli proti klukům, kteří
chodí do druhých tříd (ročník 2000). V této
kategorii je znát každý rok věku. Myslím
si však, že doba temna skončila a v příštím
roce to budeme naopak my, kdo bude
vyhrávat. Výhodou je, že celé družstvo je
věkově vyrovnané a bude dále pospolu.
Odměnou pro nejlepší kluky (bylo hodnoceno více faktorů, nejen sportovní stránka,
ale například i zlobení při trénincích), byla
návštěva mezinárodního utkání Česko –
Malta, hrané v Jablonci nad Nisou. Po
zápase došlo i na focení s jedním z reprezentantů, a to D. Pudilem. Náš oddíl
v tomto roce pro ty nejmenší pořádá i díky
sportovnímu řediteli oddílu Hlavice a
našemu bývalému funkcionáři M. Dymlovi fotbalovou školu formou krátkého
tábora, na který tímto případné zájemce
zvu.
Fotbalová škola pro chlapce,
ročník 2000 – 2004.
– místo konání: obec Hlavice,
sportovní areál SK Hlavice
– odjezd úterý odpoledne 28. 7. 2009
– příjezd neděle odpoledne 2. 8. 2009
– cena 300 Kč/hráč (4x jídlo + ubytování)
– trenéři J. Strnad, V. Rychtář, V Petráček
– zaměření sportovní – fotbalová přípravka
– termín pro přihlášení do 10. 7. 2009
– nutné mít vlastní míč (objem č. 4) +
sportovní oblečení
– další informace poskytne p. Strnad, tel.:
602 323 469, který zároveň bere přihlášky.
Jaroslav Strnad

Naši hráči s reprezentantem D. Pudilem. Zleva: Š. Strnad, P. Šourek, O. Brožek, J. Kemr,
K. Zasche
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Síla přírody aneb znovuzrození aleje
Na počest založení Československé
republiky v roce 1918 vysázeli obyvatelé
Čížkovic – tehdy nadšení vlastenci – alej
akátů podél cesty, vedoucí od hlavní silnice k silnici na Skuhrov, k místu známému jako „U kříže“. Byla to krásná alej a
silní jedinci ještě přežívají.
Nadšení z budování vlasti vydrželo
pouhých historicky krátkých dvacet let a
akáty byly svědky odchodu mnoha z jejich
„tvůrců“ ze Sudet do Protektorátu Čechy
a Morava. Celá alej zůstala v území Sudet,
hranice okleštěného státu ležela bezprostředně pod „Křížem“.
Stromům tedy je již více jak devadesát
let. Každým rokem znovu rozkvétají, aby
potěšily srdce i oči nás všech. Podívejte se,
jak rozkvetly letos a jak zdobí náš kraj
navzdory mračnům, která nad nimi někdy
hrozí. Našli se však noví nadšenci a prázdná
místa po zemřelých akátech se zaplňují
lipkami.
Věřím, že nová alej, která zde vznikne,
již nebude muset být svědkem žádných
lidských ani národních tragedií. Věřím, že
zárukou pro to je přátelské soužití se sousedícími státy a národy, které již nebude
narušeno žádnými nacionalistickými
tendencemi.
Až alej příští jaro opět rozkvete, jděte se
podívat. Hezké, klidné prožití léta vám
přeje
kronikářka J. Smolková

Z historie sportu
Sportovní chůze je nedílnou součástí
historie lehké atletiky a programu olympijských her. Každý znalec sportu zná
jména Doležal, Pribilinec a Vavřačová,
která je jabloneckou rodačkou. Závod ve
sportovní chůzi se však konal i v naší obci.
Následující výňatek je z knihy „100 let
československé sportovní chůze“, vydané
v roce 1988:
Bratříkovský okruh 25 km
Pořádající – Sokol Bratříkov ve spolupráci
s osadou Strong Boys z Řevnic
Závod konán – 11. 7. 1937
Hlavní pořadatelé – Antonín Vacek
a František Mikeš
Start a cíl – na náměstíčku v Bratříkově
Trať závodu – přes Pěnčín, Skuhrov, Huntířov, Splzov, Železný Brod, Červený dům
Dne 11. 7. 1937 se celá osada Strong Boys
zúčastnila výletu na dohodnutý chodecký
propagační závod. Po skončení závodu následovalo přátelské posezení a družná zábava.
Vítězem závodu se stal pan František Mikeš
v čase 2 hodiny 10 minut.
František Mikeš sice startoval za osadu
Strong Boys, jejímž byl členem, v době
závodu byl však současně poštmistrem na
poště v Huti. Žádný další ročník tohoto
závodu se již nikdy neuskutečnil.
Pavel Paldus

Oslavy založení oddílu kopané v Pěnčíně
V sobotu 23. května proběhly na hřišti
v Pěnčíně oslavy 30. výročí založení oddílu kopané. Slavnostní den začal dopoledne
velice zdařilým turnajem nejmladších
žáků, ve kterém startovalo deset družstev
z celého okresu. Radost, elán a nadšení ze
hry bylo u těch nejmenších nádherné. Po
obědě se na hřišti začali scházet starší – pamětníci založení klubu společně s hráči,
kteří oblékali pěnčínský dres v letech minulých. Oficiální zahájení provedl Josef
Číla, první předseda klubu z roku 1979.
Poté odměnil předseda OFS pan Čičmanec
diplomy a dárky zasloužilé členy oddílu
– Josefa Čílu, Miloše Havlíka, Jaroslava
Votočka, Jiřího Najmana a Jaroslava
Strnada.
K oživení vzpomínek byla po celý den
připravena v klubovně oddílu výstavka

historických dokumentů, fotografií a kronik. Zároveň byl promítán film mapující
historii pěnčínské kopané. Kazetu ve formě DVD je možno zakoupit i nyní při
domácích mistrovských zápasech.
Součástí oslav bylo i mistrovské utkání
krajského přeboru, ve kterém se v remízovém boji s mužstvem Semil všem přítomným představili současní reprezentanti
oddílu. Družná zábava a vzpomínání pak
pokračovala až do nočních hodin.
Za uskutečnění oslav a za jejich zdařilý
průběh děkují pořadatelé široké řadě
místních podnikatelů. Zvláště je třeba
ocenit pomoc a záštitu OÚ Pěnčín, který
je v současnosti nejdůležitějším spojencem
při zajišťování provozu kabin a hřiště a
činnosti všech družstev klubu.
Pavel Paldus
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Letní recepty
Tvarohový koláč s ovocem

Doba přípravy: 20 minut + 30 minut na
pečení – 8 řezů
170 g polohrubé mouky, 125 g změklého másla, 125 g tvarohu, 125 g krupicového cukru,
hrst ovoce, 2 bílky a 2 žloutky (zvlášť), 1/2
sáčku kypřícího prášku, 1/2 sáčku vanilinového cukru, asi 2 lžíce vlažného mléka, kůru
z půlky citronu, máslo a strouhanku na
vymazání formy, moučkový cukr a mouku na
poprášení ovoce.
Máslo utřete s cukrem a po jednom přidejte žloutky. Vetřete tvaroh, vanilinový cukr
a citronovou kůru. Směs zřeďte mlékem a
lehce promíchejte. Předehřejte troubu na
180 °C (horkovzdušnou na 160 °C). Do
mísy prosijte mouku s kypřícím práškem.
Přisypte k základu těsta a promíchejte.
Bílky ušlehejte do tuha a opatrně vetřete
do těsta. Těsto přemístěte do vymazané a
strouhankou vysypané formy o průměru
23 cm a poklaďte ovocem, posypaným
trochou mouky (těstem nepropadne).
Pečte asi 30 minut. Hotový koláč poprašte
moučkovým cukrem.

zpěněnou cibulku na másle a přidáme
prolisovaný česnek. Do misky zvlášť si
připravíme v mléce na kolečka rozkrájené
rohlíky nebo vymačkané žemle, vejce,
pepř, sůl a nadrobno nakrájenou petrželku. Vše dobře promícháme a přidáme

podušené houby. Směs dobře promícháme
a podle potřeby přidáme strouhanku,
vytvoříme šišku, kterou potřeme bílkem.
Houbovou sekanou vložíme na rozehřáté
sádlo a upečeme. Sekaná chutná i za studena.

Špenátová polévka
s uzeným lososem

250 g čerstvého špenátu, 150 g uzeného lososa,
200 ml smetany ke šlehání, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 50 g másla, 1 lžíce olivového oleje,
2 – 3 lžíce hladké mouky, 2 kostky masoxu,
pepř, sůl 1,5 l vody
V hrnci necháme rozpustit máslo s jednou
lžící oleje, osmahneme najemno nakrájenou cibulku a jakmile zezlátne, přidáme
prolisovaný česnek, zasypeme hladkou
moukou, osmahneme a zalijeme studenou
vodou. Za občasného zamíchání přivedeme k varu, přidáme masox nebo polévkové koření, nahrubo pokrájený špenát a
provaříme. Přidáme na nudličky nakrájeného lososa, opepříme a případně dosolíme a ještě krátce povaříme. Nakonec zalijeme šlehačkou a dál nevaříme. Jako
příloha jsou vhodné opečené tousty.
Tento postup můžeme uplatnit na brokolicovou či květákovou polévku, s tím, že
před vložením lososa do polévky část zeleniny odebereme, polévku rozmixujeme
a poté vložíme lososa a odebranou část
zeleniny. Do květákové polévky nedáváme
česnek a ochutíme muškátovým květem.

Baruška Dubská, 5 l.

Pro děti: Vymaluj si!

Houbová sekaná

500 g čerstvých hub, 40 g másla, 30 g cibule,
česnek, 3 žemle, 2 dl mléka, 1 vejce, strouhanka, 40 g sádla, troška masového vývaru, zelená
petrželka, pepř, sůl a bílek na potření
Očištěné houby drobně rozkrájíme, osolíme a dusíme nejprve ve vlastní šťávě.
Později, až se voda vydusí, předáme na
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