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ZDARMA
Co se dočtete:

Vítání občánků

Kittelův dům

45 let vodovodu na Bratříkově

MŠ a ZŠ Pěnčín
SDH Bratříkov

ZZS LK

TJ FC Pěnčín

TJ Sokol Alšovice
TJ Sokol Skuhrov

SDH Pěnčín
Příloha: Kraj

Úvodní slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané, léto i s prázdninami uteklo
jako voda a žáci opět vyrazili do školy, začíná
podzim. Vše kolem nás se pomalu připravuje
na zimu. Listí na stromech se začíná zbarvovat,
i když vzhledem k počasí spíše rychle usychat.
Snad podzim přinese trochu více srážek, aby
příroda mohla přes zimu nabrat sílu do dalšího
roku. Jako vždy bychom Vás na úvod rádi
informovali o dění v obci.
Jak již jste jistě zaregistrovali, povedlo se
dokončit rekonstrukci Kittelova domu na Krásné
a to po dlouhých 16 letech. V Kittelově domě,
Burku, jsou již nainstalovány expozice a dům je
otevřen v září každý den kromě pondělí od 9 do
17 hodin a v říjnu bude otevřen o víkendech a
svátcích opět od 9 do 17 hodin. Kromě muzea
se v Burku nachází infocentrum, reprezentativní
místnost pro pořádání slavnostních akcí,
přednášek, koncertů a tvůrčí dílna pro děti a
celé rodiny. Jsme rádi, že celá oprava proběhla
v termínu a bez větších komplikací. I když
termín byl dodržen a projekt oficiálně skončen,
ještě nás čeká vypracovat závěrečnou zprávu
a vyúčtování pro poskytovatele dotace, což
musíme zvládnout do konce tohoto roku.
Nejdůležitější je ovšem, aby projekt pokračoval
a my nadále rozvíjeli cestovní ruch v obci a
regionu. Kittelův dům by měl být centrem
tohoto rozvoje. Celé Kittelovsko včetně fary
a opravovaného kostela se již konečně může
stát centrem kulturního života a cestovního
ruchu, doufejme, že nejen obce. Obec proto
dělá maximum, ale záleží i na místních
obyvatelích a podnikatelích, aby se ztotožnili
nejen s tímto místem, ale celou myšlenkou
pomalého cestovního ruchu, kde není cílem
vidět co nejvíc, ale co nejvíce prožít. A kdo ví
třeba jednou Krásná, dříve zvaná Šumburk,
bude zase centrem, kam se budou sjíždět nejen
lidé z Jizerských, Lužických a Žitavských hor, ale

i z Prahy, z celých Čech a z Německa tak, jak to
bylo po dostavbě Burku, kostela, fary a školy
rodinou Kittelů v 18. století.
Druhou velkou akcí byla přístavba Základní
školy. Cena přístavby bez vybavení byla celkem
16 303 804 Kč, z toho jsme přes 10 milionů
obdrželi formou dotace z Ministerstva financí.
Vzhledem k navýšení ceny projektu žádáme i
o navýšení této dotace, což je v jednání. Cena
byla navýšena i z důvodu požadavků vedení
školy na vytvoření moderního a funkčního
prostředí školy. Na vybavení jsme zažádali
taktéž o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu prostřednictvím MAS
Achát. Tato dotace je nyní ve schvalovacím
procesu a vypadá, že budeme úspěšní.
Uvidíme, jak rychle obdržíme rozhodnutí a další
dokumenty, abychom mohli zahájit výběrová
řízení. Pokud vše proběhne dle očekávání, pak
by se v průběhu druhého pololetí měli žáci učit
v nové učebně jazyků, která bude sloužit i jako
počítačová učebna a v nově vybavených dílnách,
ve kterých vznikne i robotické pracoviště. Další
třídou bude přírodovědná učebna, která díky
lehce přestavitelnému nábytku bude moci
sloužit i pro volnočasové aktivity.

V průběhu prázdnin byla vybudována dětská
hřiště u sokolovny v Alšovicích a na Bratříkově.
Na rozdíl od předešlých hřišť jsou tato kovová
a slibujeme si od nich delší životnost a nižší
náklady na jejich údržbu. Doufáme, že na
hřištích si s dětmi užijete spoustu zábavy.
V průběhu září a října dojde k opravám
vybraných místních komunikací v Alšovicích, v
Huti, na Dolní Černé Studnici a Jistebsku. Krajská
správa silnic již provedla opravy komunikací z
Dolní Černé Studnice na Novou Ves kolem
chaty Fotografie, Krásná – Maršovice a Jistebsko
– Skuhrov. Oprava úseku Jablonec nad Nisou Dolní Černá Studnice včetně intravilánu obce
bude dokončena do konce října.
Nakonec Vám přejeme příjemný podzim bez
velkých starostí.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

O prázdninách bylo přestavěno i první patro
původní školy, kde vznikla nová prostornější
sborovna, protože se navyšoval počet
pedagogů. Dále byla z původní sborovny
vytvořena ředitelna a čekací místnost. V bývalé
ředitelně vznikla kancelář účetní, která je nyní
zaměstnána na plný úvazek a vykonává i práci
administrativní pracovnice. V této části pod
schodištěm byla nově vystavěna toaleta pro
imobilní. Tato stavební část přišla přibližně na
750 000 Kč a plně ji financovala obec, stejně tak
jako rekonstrukci bývalých dílen na kmenovou
učebnu, která přišla na 300 000 Kč včetně
vybavení a nového nábytku.

Obecní úřad Pěnčín

Mgr. Ivan Matějček

Michal Bernat

Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov

starosta obce

místostarosta obce

e-mail: starosta@pencin.cz

e-mail: mistostarosta@pencin.cz

w w w.p e n cin.c z
úřední dny a hodiny OÚ Pěnčín:

Zaměstnanci OÚ Pěnčín:

Pondělí a středa

Petra Nikodýmová

Alena Vaníčková

7.00-11.00

tel.: 483 397 028
e-mail: nikodymova@pencin.cz

tel.: 483 302 264
e-mail: vanickova@pencin.cz

odpadové hospodářství, pokladna, evidence
obyvatel, podatelna, agenda CZECH POINTU

účetní oddělení, evidence psů

12.00-17.00

Čtvrtek
7.00-11.00

12.00-15.00
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Důležitá telefonní
čísla a další kontakty

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 8.4.2019

Tísnová volání

38/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.

TJ Sokol Bratříkov, výměna oken v sále
sokolovny II. etapa ve výši 50 000 Kč

112 Tísňová volání – centrální číslo
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie České republiky

39/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje :

TJ Sokol Bratříkov, zajištění činnosti TJ na
2019 ve výši 18 000 Kč

zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

Zdravotní středisko Pěnčín
Pěnčín 31, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jarmila Lejsková,
MUDr. Rudolf Šumaj,
Tel.: 483 397 026

Zubní ordinace Jan Macko
Jistebsko 23, 468 21 Bratříkov
MUDr. Jan Macko,
Tel.: 602 787 480

Policie ČR
Obvodní oddělení Železný Brod
(pobočka Železný Brod)
Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod
tel.: +420 974 480 300,
fax: +420 974 480 308
e-mail: jnoopzb@mvcr.cz
www.policie.cz

Základní škola
tel.: 483 397 027, ředitelna: 483 397 627,
sborovna: 483 397 727
e-mail: zspenc@seznam.cz
www.zspencin.cz

Mateřská škola v Pěnčíně
Pěnčín 62, 468 21 Bratříkov
tel.: 483 390 487
http://skolka.pencin.cz

Školní jídelna
tel.: 483 397 036

Webové stránky
sportovních oddílů
TJ Sokol Alšovice
www.dosokola.cz
TJ Sokol Huť
www.sokolhut.cz
FC Pěnčín
www.fcpencin.cz
Sokol Skuhrov
www.sokolskuhrov.cz
SDH Bratříkov
www.sdhbratrikov.webnode.cz
Turistický oddíl Alšovice
www.turistickyoddil-alsovice.eu

p. Petru Nikodýmovou
Mgr. Miluši Halamovou
p. Pavla Šourka
Mgr. Zdeňku Palovou

40/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 2.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.2. 2019.
41/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 8. a 9. jednání rady obce.
42/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu pro období
2020-2023.
43/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
výsledku elektronické aukce rozhodlo o
výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele
„Sdružených služeb dodávek zemního plynu pro
odběrná místa Obce Pěnčín a její příspěvkové
organizace“ uchazeče Pražská plynárenská,
a.s., IČ 60193492, se sídlem Národní 37, 110
00 Praha I – Nové Město a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
44/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
výsledku elektronické aukce rozhodlo o
výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele
„Sdružených služeb dodávek elektrické
energie pro odběrná místa Obce Pěnčín a její
příspěvkové organizace“ uchazeče CENTROPOL
ENERGY, a.s., IČ 25458302, se sídlem Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy
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Sokol Huť, spolek, údržba a provoz sokolovny
50 000 Kč
TJ FC Pěnčín, údržba a provoz areálu ve výši
50 000 Kč
TJ FC Pěnčín, činnost FC Pěnčín ve výši 50
000 Kč
SDH Huť, Pohár sklářské Hutě – soutěž v
požárním útoku ve výši 5 500 Kč
SDH Pěnčín, činnost sportovních družstev
SDH Pěnčín ve výši 10 000 Kč
Spolek Huť pro život, podpora a rozvoj
společenského dění ve výši 14 400 Kč
ČSV ZO Huntířov, nákup léčiva na ošetření
včelstev ve výši 1 190 Kč
SDH Bratříkov, podpora činnosti dětských a
dorosteneckých družstev ve výši 10 000 Kč
Myslivecké sdružení Březí, zlepšení prostředí
pro zvěř ve výši 11 000 Kč
TJ Sokol Alšovice, sportovní činnost a
volnočasové aktivity 25 000 Kč
TJ Sokol Skuhrov, pravidelná sportovní
příprava v lyžařském oddílu ve výši 25 000 Kč
SDH Alšovice, činnost SDH Alšovice ve výši
5 000 Kč
SDH Alšovice, provoz a údržba hasičské Avie
ve výši 5 000 Kč

45/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení
a realizační dokumentace stavby – Sportovní
areál u Základní školy Pěnčín“ uchazeče V&M
spol. s r. o., IČ 47282525, se sídlem Matoušova
21, 460 02 Liberec II za nabídkovou cenu 592
500 Kč bez DPH a 716 925 Kč s DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

50/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120062342
mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín
57, 468 21 Bratříkov o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie, č. projektu IZ-12-4000488
„JN, Pěnčín,Huť,pč.796/1,OÚ Pěnčín přel. NN“.
Předpokládaná výše nákladů činí 137 741 Kč bez
DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

46/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu Kontrolního výboru obce Pěnčín
o kontrole vyúčtování poskytnutých dotací za
rok 2018.

51/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí žádost pana Lavryshyna na pronájem
p.p.č. 266 k. ú. Huť a odkládá projednání na
další jednání zastupitelstva obce.

47/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje dle
Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Pěnčín zaslání výzvy k nápravě vyúčtování
SDH Alšovice z důvodu užití dotace v rozporu
s podmínkami Veřejnoprávní smlouvy č.
VPSD/16/2018.

52/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pronájmu p.p.č. 258/1 k.ú. Huť.

48/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu Finančního výboru obce Pěnčín
o kontrole žádostí o poskytnutí dotací na rok
2019.
49/2019 zo Zastupitelstvo obce rozhodlo o
poskytnutí dotací z rozpočtu obce a schvaluje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace:
TJ Sokol Alšovice, údržba a provoz sokolovny
ve výši 50 000 Kč

2

TJ Sokol Jistebsko, údržba sokolovny ve výši
50 000 Kč

53/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 753 k. ú
Jistebsko sousedící s jejich pozemky p. č. 299
a st. 54 k. ú. Jistebsko.
54/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemků p. č. 626/3 k. ú. Huť
o výměře 289 m2 a st. p. č. 26/2 k. ú. Huť o
výměře 220 m2.
55/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje p. p. č. 768/8 o výměře 267
m2 a 768/16 o výměře 1714 m2 k.ú. Alšovice,
a zároveň výzvu k podání nabídky, kde budou
definovány podmínky: nejnižší nabídková cena
450 Kč/m2, zahájení výstavby rodinného domu
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

do 3 let od převodu nemovitosti, dokončení
stavby do 5 let od převodu nemovitosti.
56/2019 zo Zastupitelstvo obce Pěnčín
schvaluje podání žádosti o podporu v rámci 6.
výzvy z Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem „MAS Achát – IROP –
Podpora infrastruktury pro vzdělávání II“ pro
projekt „Vybudování odborných učeben ZŠ
Pěnčín 22“ a schvaluje 100% finanční krytí
projektu v době jeho realizace. Předpokládaná
výše nákladů projektu činí 3 150 000 Kč.

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva
Obce Pěnčín ze dne 20.5.2019
64/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
65/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje :
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

p. Petru Nikodýmovou
p. Šárku Tvrdíkovou
Ing. Jana Matějčka
Ing. Tomáše Kotyzu

57/2019 zo Zastupitelstvo obce Pěnčín
schvaluje realizaci úprav stávajících prostor
sborovny, ředitelny, třídy a vybudování WC
pro imobilní v 1. NP Základní školy Pěnčín za
předpokládanou hodnotu 610 599 Kč.

navrhovatelku:

58/2019 zo Zastupitelstvo obce Pěnčín
schvaluje přestavbu stávajících dílen na
kmenovou učebnu za předpokládanou hodnotu
400 000 Kč.

67/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 10. a 11. jednání rady obce.

59/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu Libereckého
kraje č. 2.1 Program obnovy venkova na opravu
části místní komunikace 12c na Jistebsku.
60/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora a
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití v rámci projektu „Revitalizace návsi v
Huti“.
61/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci akce Hasičská zbrojnice Jistebsko přístavba - 2. ETAPA v rozsahu, která umožní
užívání části stavby a zajištění stavby.
Předpokládané náklady této etapy činí 1 623
744 Kč.
62/2019 zo Zastupitelstvo obce deleguje
k jednání na valné hromadě Severočeské
vodárenské společnosti a.s. dne 17. 4. 2019
starostu mgr. Ivana Matějčka.
63/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu o kriminalitě na území obce
za rok 2018.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

ZUBNÍ ORDINACE
JAN MACKO

602 787 480
MUDr. Macko Jan
Jistebsko 23
Ordinační hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 16,00
8,00 – 17,00
8,00 – 16,00
8,00 – 18,00
8,00 – 15,00

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

66/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 3.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 4. 2019.

68/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí radou schválené rozpočtové opatření
č. 3/2019.
69/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu finančního výboru.
70/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
inventarizační zprávu k 31.12.2018 o provedené
dokladové a fyzické inventarizaci obce Pěnčín.
71/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018.
72/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku obce k 31.12.2018 v rozsahu
výkazu o plnění rozpočtu, rozvahy, výkazu zisku
a ztrát a přílohy účetní závěrky bez výhrad a
připomínek. Výsledek hospodaření, uvedený na
účtu 431 ve výši 3 523 917,58 Kč se převede na
účet 432 – výsledek hospodaření minulých let.
Účetní obce se ukládá sdělit krajskému úřadu
termín schválení účetní závěrky.
73/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
celoroční hospodaření Obce Pěnčín a závěrečný
účet za rok 2018, včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018 bez výhrad.
74/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
dodatek č. 7 ke smlouvě „Kittelův dům –
rekonstrukce roubeného domu z roku 1747“
uzavřené dne 27. 4. 2015 ve výši 298 072,98
Kč bez DPH, z toho dodatečné stavební práce
činí 99 466,57 Kč bez DPH. Celková cena díla
včetně dodatku činí 19 754 590,26 Kč bez DPH,
tj. 23 915 154,22 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k podpisu dodatku.
75/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace o průběhu přístavby ZŠ
Pěnčín a informaci o nutnosti dodatečných
stavebních prací.
76/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
čerpání úvěru dle Smlouvy o úvěru č.
0421214429/LCD na projekt Slow tourism v
Euroregionu Nisa – spojení kultury s přírodou
a pověřuje starostu zajištěním čerpání úvěru
v potřebné výši dle došlých faktur za realizaci
projektu.
77/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o pronájmu p. p. č. 261 o výměře
307 m2, části p. p. č. 266 a části p. p. č. 258/1
všechny v k.ú. Huť dle přiloženého zákresu na
dobu určitou do 31. 5. 2039 za částku 1000 Kč

ročně mezi *** a ***, oba trvale bytem *** a
Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín
57, 468 21 Bratříkov, a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
78/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o pronájmu části p. p. č. 266 a části
p. p. č. 258/1 oba v k.ú. Huť dle přiloženého
zákresu na dobu určitou do 31. 5. 2039 za
částku 1000 Kč ročně mezi ***, trvale bytem ***
a Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem Pěnčín
57, 468 21 Bratříkov, a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
79/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu č. CES 908/2019/RELE na
pozemek p. č. 1447/2 k.ú. Bratříkov o výměře
1109 m2 a budovy bez č.p. a č.e. na st. p. č.
311 k.ú. Bratříkov včetně veškerých součástí
a příslušenství za kupní cenu 10 000 Kč mezi
Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ
49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice a Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
80/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje p. p. č. 219/2 k.ú. Bratříkov o
výměře 289 m2 a st.p.č. 334 k.ú. Bratříkov o
výměře 11 m2.
81/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 2126/2 k.ú.
Alšovice dle zákresu.
82/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 298/2 k.ú.
Jistebsko.
83/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p. č. 620/5 k.ú.
Jistebsko o rozměrech 1,5 x 3 m.
84/2019 zo Zastupitelstvo obce Pěnčín bere na
vědomí informaci, že ve stanoveném termínu
nebyla podána žádná nabídka na odkup p.p.č.
768/8 a 768/16 obě v k.ú. Alšovice a souhlasí
s prodloužením výzvy za stejných podmínek.
85/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí žádosti žadatelů podle přílohy tohoto
usnesení do změny územního plánu a odkládá
jejich projednání na další jednání zastupitelstva.
86/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
opravné vyúčtování dotace z rozpočtu obce
Pěnčín SDH Alšovice, které je v souladu
s podmínkami Veřejnoprávní smlouvy č.
VPSD/16/2018 a čerpané prostředky jsou řádně
vyúčtované.
87/2019 zo
Zastupitelstvo obce bere
na vědomí záměr svozu tříděných složek
komunálního odpadu obcí a pověřuje starostu
a místostarostu přípravou jednotlivých variant
tohoto svozu.
88/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí rezignaci p. Milana Špiky na funkci
předsedy i člena kontrolního výboru.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta
Z Á Ř Í 2 019
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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 10.6.2019
89/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
90/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p. Vladimíru Paldusovou
Ing. Karla Zascheho
Mgr. Zdeňku Palovou

91/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení ze 4.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. 5. 2019.
92/2019 zo Zastupitelstvo obce stanovuje
počet členů kontrolního výboru na 3 s účinností
od 11. 6. 2019.
93/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí, že členy kontrolního výboru zůstávají
Mgr. Zdeňka Palová, p. Šárka Tvrdíková a p.
Aleš Dubský. Dále bere na vědomí, že p. Hana
Pešková s účinností od 11. 6. 2019 přestává být
členkou kontrolního výboru z důvodu zachování
lichého počtu členů kontrolního výboru.
94/2019 zo Zastupitelstvo obce volí v souladu
s 84 odst. 2, písmeno l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
předsedou kontrolního výboru p. Šárku
Tvrdíkovou s účinností od 11. 6. 2019.
95/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
nájemní smlouvu na část p.p.č 620/5 k.ú.
Jistebsko o výměře 4,5 m2 (3m x 1,5m) na dobu
5 let mezi Obcí Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov a *** trvale bytem
***, ***, trvale bytem ***, a ***, trvale bytem
***, za roční nájemné 1 Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
96/2019 zo Zastupitelstvo obce revokuje
usnesení č. 106/2018 ze dne 18. 6. 2018 a
schvaluje zbourání zděné čekárny na st. p. č.
394 k.ú. Jistebsko s tím, že bude nahrazena
novou dřevěnou čekárnou.
97/2019 zo Zastupitelstvo obce revokuje
usnesení č. 196/2018 ze dne 26. 11. 2018,
protože pozemek st.p.č. 394 k.ú. Jistebsko se
pro Obec Pěnčín stává nepotřebným.
98/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.p.č 219/2 o výměře 289 m2
a st.p.č. 334 o výměře 11 m2 oba k.ú. Bratříkov
ve vlastnictví Obce Pěnčín, IČ 00262501, se
sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, společnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ
49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415
50 Teplice, za celkovou částku 46 100 Kč dle
znaleckého posudku č. 4282/2017 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

105/2019 zo Zastupitelstvo obce projednalo
došlé žádosti o změnu Územního plánu obce
Pěnčín a schvaluje zařazení všech žádostí, dle
přiloženého seznamu, do dalšího projednávání
změny č. 1 Územního plánu obce Pěnčín.

99/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. SoD/11/2018
„Přístavba ZŠ Pěnčín“ uzavřené dne 26. 9. 2015
v rozsahu dodatečných stavebních prací 955
713,52 Kč bez DPH a méněpráce 73 965,45 Kč
bez DPH. Celková cena díla včetně dodatku
činí 13 474 218,07 Kč bez DPH, to je 16 303
803,86 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu k podpisu dodatku.

106/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti o změnu využití p.p.č.
232/6 a st.p.č. 150 obě v k.ú. Huť do dalšího
projednávání změny č. 1 Územního plánu
obce Pěnčín, požadované využití bude plochy
smíšené obytné – venkovské, místo stávajícího
využití výroba a skladování – lehký průmysl.

100/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Pěnčín – Bratříkov
– dopravní automobil“ uchazeče THT Polička,
s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ
46508147 za nabídkovou cenu 1.818.000 Kč
bez DPH, to je 2 199 780 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
101/2019 zo Zastupitelstvo obce potvrzuje,
že obec Pěnčín má v rozpočtu obce Pěnčín na
rok 2019 vyčleněny finanční prostředky pro
zajištění vlastních zdrojů v rámci programu
MV - generálního ředitelství HZS ČR - Dotace
pro jednotky SDH obcí pro rok 2019 na pořízení
nového dopravního automobilu pro jednotku
Pěnčín – Bratříkov.
102/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci z Programu Libereckého
kraje Dotace jednotkám PO obcí k programu
Ministerstva vnitra na pořízení nového
dopravního automobilu pro jednotku Pěnčín
– Bratříkov.
103/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na MV - generální ředitelství
HZS ČR do programu Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
pro rok 2020 (výzva JSDH – V2 -2020) na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDHO
Jistebsko.
104/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
předložení žádosti na MV - generální ředitelství
HZS ČR do programu Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
pro rok 2020 (výzva JSDH – V1 -2020) na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky pro
JSDHO Huť.

107/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti Obce Pěnčín o změnu
Územního plánu obce Pěnčín na pozemcích
p.p.č. 182 a st.p.č. 299 obě v k.ú. Huť,
požadované nové využití bude dopravní
infrastruktura – silniční.
108/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti Obce Pěnčín o změnu
Územního plánu obce Pěnčín na pozemku
st.p.č. 400 k.ú. Huť, aby byla v souladu se
stávajícím využitím, které je občanské vybavení
– veřejná infrastruktura.
109/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení žádosti Obce Pěnčín o změnu
Územního plánu obce Pěnčín na pozemcích
p.p.č. 676/1 ,676/2 a 757/3 všechny k.ú.
Huť, požadované nové využití bude veřejná
prostranství – veřejná zeleň.
110/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
pořízení změny územního plánu zkráceným
postupem podle § 6 odst. 5 zákona 183/2006
Sb.
111/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí „Smlouvu o přezkoumání hospodaření
obce“ uzavřenou mezi Obcí Pěnčín IČ 00262501
a firmou K KREDIT s.r.o., IČ 25423690 na dobu
neurčitou a pověřuje starostu, aby Libereckému
kraji do 30. 6. 2019 oznámil, že tato společnost
provede přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019.

Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

Informace pro občany
Na Obecním úřadě Pěnčín je
možnost zaplatit veškeré platby za
odpady, psy, hroby apod. platební
kartou.
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Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 24.6.2019
112/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
113/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Petru Nikodýmovou
p. Aleše Dubského
p. Pavla Šourka
Ing. Tomáše Kotyzu

114/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 5.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 6. 2019.
115/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 12. jednání rady obce.
116/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy.
117/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na

vědomí informaci o uskutečněném výběrovém
řízení na akci „Hasičská zbrojnice Jistebsko
- přístavba - 2. etapa“ a vzhledem k vysoké
nabídkové ceně výběrové řízení ruší a navrhuje
zajistit nové řízení na výběr dodavatele stavby
s upraveným výkazem výměr.
118/2019 zo Zastupitelstvo obce na základě
doporučení hodnotící komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Stavební úpravy
na st.p.č. 266 k.ú. Huť – ZŠ Pěnčín“, uchazeče
DKK Stav s.r.o., IČ: 27346187, se sídlem
Cidlinská 920/4, Liberec XV – Starý Harcov za
nabídkovou cenu 638 368 Kč bez DPH, tj. 772
425 Kč s DPH a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.

610/7 a části 619/4 vše v k.ú. Jistebsko a části
p.p.č. 765/1 k.ú. Alšovice.
120/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
přijetí dotace z dotačního fondu Libereckého
kraje na projekt Pořízení ochranných
prostředků PO ve výši 62 661 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
121/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
přijetí dotace z dotačního fondu Libereckého
kraje na projekt Pořízení a opravy věcných
prostředků požární ochrany ve výši 36 319 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

119/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr přijetí daru pozemků p. č. 620/13, 620/6,

Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva Obce Pěnčín
ze dne 12.8.2019
122/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
program dnešního zasedání.
123/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje:
zapisovatelku:
ověřovatele zápisu:

		

navrhovatelku:

p. Alenu Vaníčkovou
p. Šárku Tvrdíkovou
Ing. Jana Matějčka
Mgr. Zdeňku Palovou

124/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci o plnění usnesení z 6.
zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2019.
125/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace z 13. a 14. jednání rady obce.

126/2019 zo Zastupitelstvo obce bere na
vědomí radou obce schválené rozpočtové
opatření č. 5/2019.
127/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej p.p.č 768/8 o výměře 267 m2 a p.p.č.
768/16 o výměře 1714 m2 oba k.ú. Alšovice ve
vlastnictví Obce Pěnčín, IČ 00262501, se sídlem
Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov, manželům ***,
oba trvale bytem ***, za celkovou částku 994
462 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Huť; na p.p.č. 891/1 k. ú. Huť; na p.p.č. 752
k. ú. Jistebsko a na p.p.č. 2382 k. ú. Alšovice.
Předpokládané náklady činí 2 170 000.
Zastupitelstva obce pověřuje finanční výbor
vypracováním rozpočtové změny.
129/2019 zo Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu přepracováním Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu obce, aby
byly projednány a zapracovány připomínky
zastupitelů obce.

128/2019 zo Zastupitelstvo obce schvaluje
opravu komunikací na p.p.č. 799/2 k. ú.
Jistebsko včetně výhybny; na p.p.č. 916 k. ú.

Mgr. Ivan Matějček / starosta
Michal Bernat / místostarosta

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
PROBĚHNE

V SOBOTU
19.10.2019 od 9 do 11 hod.
za Obecním úřadem Pěnčín bude přistaven kontejner

Patří sem:

staré koberce, lina, sportovní potřeby, srolované matrace,
rozložený nábytek apod.

Nepatří sem:

pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební suť,
keramika, plasty, železo apod.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N
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Vítání občánků Jak se zachovat při nálezu psa
proběhla
7.12.2018 a 29.3.2019
V prosinci 2018 jsme přivítali zleva sedící –
Tereza a Eliška Hložkovy - Pěnčín, Adam
Hujer – Alšovice, Natálie Brožková – Jistebsko,
Adam Tvrdík – Jistebsko a zleva stojící Kristiána
Kubíčková – Alšovice, Ennie Sodomková –
Alšovice a Sabina Císlerová – Pěnčín.

Špinavý pes nemusí být opuštěný pes.
Neposuzujte nalezeného pejska pouze podle
vzhledu. To, že je špinavý, zacuchaný a pohublý
ještě neznamená, že se ho majitel zbavil.
Několikadenní pobyt v mrazivém počasí a
sněhové břečce udělá psího bezdomovce i z
výstavního šampióna. Vždy se tedy pokuste
zjistit identitu nalezeného zvířete.
Neodvážejte psa z místa nálezu. Bydlíte desítky
kilometrů od místa, kde Vám pejsek málem
vběhl pod kola nebo kde s k vám „přidal“?
I když nechcete nechat nalezence v útulku,
nedoporučujeme jeho odvezení z místa nálezu.
Majitel, který svého psa hledá, může být
nepříjemně překvapen, pokud si pro psa, který
utekl ze zahrady, pojede přes půl republiky.

Informujte o nálezu obec. Pokud si pejska
ponecháte v dočasné péči do doby, kdy se
přihlásí jeho majitel, nezapomeňte na svoji
povinnost oznámit nález obci, kde jste pejska
nalezli. Splníte tak svoji zákonnou povinnost
a předejdete případnému nedorozumění s
majitelem.
Jako nálezce máte nárok na náhradu
přiměřených nákladů, které Vám s péčí o
nalezence vznikly. Mějte však na paměti, že
péče v luxusním kosmetickém salónu nemusí
být majitelem akceptována jako přiměřená.
Navíc nikdy nevíte, kdy budete sami svého
pejska vyzvedávat u poctivých nálezců.
OÚ Pěnčín

Čištění POSPÍŠIL
ČISTĚNÍ KOBERCŮ, MATRACÍ,
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU, KŮŽE
A INTERIÉRŮ VOZIDEL.
V březnu 2019 jsme přivítali zleva sedící – Vít
Matějček – Bratříkov, Tadeáš Pecka – Jistebsko,
Eliška Trnečková – Bratříkov, Sára Křenovská –
Alšovice, Helena Halamová – Alšovice a zleva
stojící Sofie Kryčfalušij – Krásná, František
Nesvadba – Bratříkov a Karolína Lapšanská
– Jistebsko.

INTERIÉR VOZIDEL LZE VYČISTIT BEZ NUTNOSTI
PŘISTAVENÍ, PŘÍMO NA VAŠÍ ADRESE.
k čištění využíváme profesionální stroj
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JIŘÍ POSPÍŠIL
+420 725 852 868

Všem dětem a jejich rodinám přejeme hlavně
zdraví a ať se jim v životě vše daří!
OÚ Pěnčín
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j.pospisill@seznam.cz
Čištění Pospíšil
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Rekonstrukce Kittelova domu dokončena

Do posledního roku projektu rekonstrukce
Kittelova domu jsme letos vstoupili bez
jakékoliv zimní stavební přestávky. Nově
instalovaná vytápěcí soustava umožnila
pokračování nezbytných prací i v zimním
období. Dokončovány byly hliněné vymazávky a
výmalba uvnitř domu. Hliněná vymazávka byla
zpevněna a natřena lehce tónovaným tradičním
vápenným nátěrem. Aby se zvýšila stálost vápna,
bylo použito vápno modelované moderními
příměsemi na bázi organokřemičitanů, které
nátěru zachovají tradiční vzhled a pružnost, ale
zároveň i prospěšnou difuzní otevřenost, neboli
paropropustnost a trvanlivost. Vystavěna byla
i trojice kachlových kamen. Probíhaly repase
a opravy či restaurování původních dveřních
výplní i dřevěných částí domu, osazeny byly
vnitřní vrchní dřevěné podlahy ze širokých
prken, dokončeny byly terénní úpravy včetně
výsadby Kittelovy bylinné zahrádky. Na své si
přišli i kameníci, dle požadavků památkářů,
ale hlavně s přihlédnutím k historickému
charakteru domu byly restaurovány kamenné
podlahy a to tak, že málokdo pozná, že
téměř každý kámen byl vyjmut a následně
znovu odborně osazen. Znehodnocené a
příliš rozlámané kameny pak byly doplněny
analogickými kameny. Všechny povrchy v
domě jsou ošetřeny malbou, nátěrem nebo
zavoskováním dle předpokládaného původního
vzhledu.
Rekonstrukce Kittelova domu, přesněji řečeno,
její závěrečná část, která se týkala kompletní
konzervace a dostavby vnitřku domu, jeho
vybavení, realizace veškerých rozvodů a
inženýrských sítí a úpravy jeho okolí byla
konečně dokončena. Dne 21. 6. 2019 byla
za účasti všech, kteří se v minulosti i době
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

nedávné podíleli na jeho rekonstrukci a za
účasti našich partnerů ze Žitavy, představitelů
politického a kulturního života předána do
užívání dokončená stavba.
Veřejnosti se celý dům, stále ještě bez výstav
a expozic prvně představil v sobotu, dne 22. 6.
2019, kdy zde již tradiční společenství muzejníků
z Kittelova muzea a jejich příznivců uspořádalo
pro širokou veřejnost Svatojánské slavnosti a
Den pravěkých sekerek.
Tím celý proces rekonstrukce a revitalizace
domu samozřejmě ještě zdaleka nekončil.
Realizační tým čekala ještě spousta práce.
Dokončit bylo nutno jednak vnitřní vybavení
domu, ale tvořily se i výstavy a expozice.
Blížil se termín konce projektu a jak tomu tak
bývá, práce začínaly nabírat stále rychlejší
obrátky. Projekt Slow tourism v Euroregionu
Nisa, jehož hlavním cílem bylo zatraktivnění a
zpřístupnění příhraničního území pro šetrný
turistický ruch, rekonstrukce Kittelova domu
v obci Pěnčín (infocentrum, výstavní plochy,
tradiční zahrádka) a turistické zatraktivnění
historického centra ve městě Žitava včetně
společné prezentace pohraničí v oblasti slow
turismu vstupoval do finále. Ve spolupráci
s našimi partnery z Muzea Českého ráje v
Turnově vznikla nová expozice, která ale v
mnohém navazovala na předchozí devítiletou
tradici Kittelova muzea v sousedním domě č.
p. 11. Nešlo tedy o stěhování, ale skoro vše
bylo přepracováno a v mnohém doplněno.
Nově je tedy přístupná archeologie Pěnčína
a okolí, geologická expozice, tematicky je zde
část věnovaná místní lidové architektuře,
lidovému léčitelství i osobě samotného Jana
Josefa Antonína Eleazara Kittela.

Nakonec se vše díky úsilí zúčastněných stihnulo.
Kittelův dům byl následně stavebním úřadem
zkolaudován pro pravidelný návštěvnický
provoz. Abychom ještě využili zbytku letní
turistické sezóny, byl dům krátce po kolaudaci,
20. srpna 2019 bez zbytečných odkladů
otevřen pro veřejnost. Otevřeno je denně,
mimo pondělí a to až do konce září. V říjnu
pak bude otevřeno již jenom o víkendech.
Kittelův dům ale není jenom Kittelovo muzeum.
Dům je připraven a chystá se pro pořádání
nejrůznějších výstav, společenských a kulturních
akcí a setkání. Naposledy bude Kittelův dům v
roce 2019 otevřen o Adventu, adventní akce je
připravována na polovinu prosince.
Aktivní část projektu Slow tourismus v
Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou
byla realizována Obcí Pěnčín jako vedoucím
partnerem a Městem Žitava v rámci programu
Interreg V-A Sasko - Česko. Cílem celého
projektu je rozvoj slow turismu v příhraničí.
Slow turismus je šetrný a udržitelný cestovní
ruch. Je ekologický, protože návštěvník
se chová ekologicky a snaží se o opětovné
spojení s přírodou, kterou studuje, chrání
a užívá si ji. Cílem projektu se tedy nestala
pouze rekonstrukce domu, ale hlavně jde
o rozvoj cestovního ruchu, který přivede
do oblasti příhraničí další návštěvníky, kteří
budou poznávat přírodní a kulturní dědictví s
důrazem na pochopení a zvnitřnění tradičního
i současného života v regionu. Důraz je kladen
jak na kulturní tradice v oblasti (tradiční
řemesla, pověsti, podstávkové a hrázděné
domy, poutní místa), tak i na přírodní dědictví
(Žitavské hory, Kittelovsko/Pěnčínsko, bylinky).
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje spustila II. etapu projektu AED
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předala do provozu dalších 45 automatizovaných externích defibrilátorů. „Když
jsme s projektem, díky kterému je nyní AED na 40 místech v Libereckém kraji - u Policie ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů – v roce
2016 začínali, očekávali jsme dvě aktivace do měsíce. Po půl roce fungování jich bylo 8. Nyní na vybraná místa kraje rozmisťujeme
dalších 40 přístrojů. Krom již zmíněných organizací budou AED i na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například na některých
hradech a zámcích, “ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky Jitka Volfová.
Podle vedoucího projektu AED a vedoucího
operačního střediska ZZS LK Petra Matějíčky
operátoři systém AED aktivují v současnosti
průměrně 16x do měsíce. „Záchranáři v kraji
provedou přibližně 390 resuscitací, AED je
aktivováno u každé třetí. Díky jejich rozmístění
po kraji jsou first respondeři u postižených na
místě v průměru na místě o 4 minuty dříve než
záchranná služba,“ upřesnil Kramář.

Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce
2018 dotaci 3 miliony korun. Díky nim bylo
zakoupeno 45 nových přístrojů. Peníze ale velmi
pomohly také k dovybavení stávajících hlídek
a jednotek dalším materiálem, periodicky jsou
školeni všichni zapojení first respondeři a díky
dotaci mohla ZZS LK zakoupit lepší resuscitační
modely, které zkvalitnily výuku. „Systém AED
se podle všech dostupných statistik osvědčil.
Významně tak zvyšujeme šanci na záchranu
lidských životů v Libereckém kraji,“ řekl hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
„Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně
úspěšný. Jsem rád, že se externí defibrilátory
objevují na frekventovaných místech, kde

mohou přispět k záchraně lidských životů.
K dispozici jsou například na turisty hojně
vyhledávaném Ještědu, v obchodních centrech
i v samotném sídle krajského úřadu,“ zdůraznil
náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví
Přemysl Sobotka. „První etapu projektu
umisťování defibrilátorů Liberecký kraj podpořil
dvěma miliony, na druhou jsme přispěli miliony
třemi. Je dobře, že systém automatických
externích defibrilátorů se v Libereckém kraji
neustále rozšiřuje. Rozmisťování defibrilátorů
v terénu je potřebná věc. Ukázalo se to mimo
jiné před časem, kdy díky včasnému zásahu
policisté pomocí tohoto zařízení zachránili
život dvanáctileté dívce z Českolipska, “
připomněla náměstkyně hejtmana pověřená

Od spuštění projektu v roce 2016 byl systém
AED aktivován celkem 293x (do května 2019).
V osmdesáti procentech případů byli first
respondeři na místě dříve než posádka ZZS.
Je to zejména díky tomu, že operační střediska
hasičů i policie berou žádost dispečinku ZZS
LK o aktivaci AED jako absolutní prioritu.
„Snaží se nám maximálně vyjít vstříc a za to
jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným
hasičům, jejichž výjezdové časy jsou pro nás
naprosto neuvěřitelné. I uprostřed noci jsou
schopni k pacientovi vyrazit mnohdy vlastním
autem během čtyř minut,“ zdůraznil Matějíčka.
A jejich aktivita při záchraně životů je podle
dosavadních ohlasů velmi pozitivně vnímána
i veřejností. „Jsme rádi, že systém AED, který
opravdu pomohl zachránit několik životů, má
stále více aktivních podporovatelů. Do projektu
se dobrovolně a na své náklady zapojují další
subjekty, například městské policie. Děkujeme,“
dodal.
Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů
není bohužel všemocné. Několik lidských životů
díky němu ale určitě zachráněno bylo. „I kdyby
to byl jeden jediný, dal by úsilí všech kolem
projektu obrovský smysl,“ uzavřel Matějíčka.

Řidiči ZZS LK prošli náročným cvičením
Řidič, ten tvrdej chleba má… A řidič Zdravotnické
záchranné služby obzvlášť. Krom toho, že musí
splňovat vše, o čem ve známé písničce zpívá
Ladislav Vodička, musí umět řadu dalších věcí.
V neposlední řadě musí být profesní oporou
zdravotníkům, musí umět jet opravdu plynule
za každých okolností, musí vědět, co dělat, když
mu v sanitě kolabuje pacient nebo když se dítě
dere na svět před příjezdem do porodnice…
Nesmí se bát obtížného terénu a v žádné situaci
zkrátka neztratit hlavu.
Na řidiče Zdravotnické záchranné služby
jsou zkrátka kladeny velmi vysoké profesní
požadavky. Proto je nutné, aby své znalosti a
dovednosti pravidelně obnovovali a cvičili. Letos
poprvé si záchranka cvičení uspořádala sama ve
vlastní režii - školícím centrem, vybudovaným
přímo v terénu v bývalém vojenském areálu v
Ralsku, prošlo během čtyřdenního cvičení až
na výjimky všech 150 řidičů.
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Na čtyřech stanovištích trénovali své znalosti v
různých oborech – seznamovali se s novinkami
v dopravních předpisech, které se týkají vozů
s právem přednostní jízdy. Učili se manipulaci
s vozidlem krizové připravenosti, vyzkoušeli
si například postavit stan, který záchranná
služba využívá v krizových situacích. Měli
možnost vyzkoušet si výměnu pneumatiky či
jiné opravy drobných defektů přímo v terénu.
A v neposlední řadě na každého řidiče čekala
i jízda zručnosti v obtížných podmínkách. Ta
sloužila i k tomu, aby se všichni seznámili s
technickými možnostmi nových vozů, které si
například umějí sami ovládat zapojení kol při
náklonech v terénu a podobně.

„Ke školení řidičů využíváme různé možnosti,
spolupracujeme s Armádou ČR, jezdíme
na polygon… Vlastními silami jsme cvičení
organizovali poprvé a ukázalo se, že to byl
krok správným směrem. Vycházíme z praxe a
zaměřujeme se opravdu na to, co může potkat
nás v Libereckém kraji. Školíme sami sebe, což
je samozřejmě i silný tmelící moment,“ zhodnotil
ukončené cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Dodal, že cvičení pořádané ve vlastní režii je pro
záchranku i ekonomicky výhodnější než využití
pronajatých prostor a lektorů. „Budeme se
snažit je jednou za čas zopakovat. V kombinaci
s komerčně dostupnými možnostmi je to pro
záchranáře ideální tréninková varianta,“ řekl
Kramář.

Své řidičské dovednosti si v areálu v Ralsku
vyzkoušeli i představitelé Libereckého kraje,
který na cvičení finančně přispěl. Pod dohledem
instruktorů si své řidičské schopnosti postupně
otestovali jak hejtman Libereckého kraje Martin
Půta, tak i jeho statutární náměstkyně Jitka
Volfová a náměstek pro oblast zdravotnictví
Přemysl Sobotka, jenž také měl nad cvičením
záštitu.

Michael Georgiev
ZZS LK

Zprávičky z naší školičky

Léto skončilo a my jsme v naší mateřské škole
opět otevřeli dveře dokořán, aby k nám mohlo
2. září přijít 79 dětí. Již tradičně jsou všechny děti
rozděleny podle věku do tří oddělení. Nejmenší
jsou „Berušky“, prostřední „Mravenečci“ a
nejstarší (předškoláci) „Pavoučci“. Od loňského
roku do všech oddělení vedou bezpečnostní
dveře. Někdy to přináší menší obtíže, ale věřte,
že se zabudovaly kvůli bezpečnosti vašich dětí.
Aby děti bez vědomí dospělého nemohly ven a
dovnitř do školky nemohli chodit cizí lidé, což
se velmi často stávalo…..

V srpnu 2019 jsme ukončili dotační program
ŠABLONY l., který nám pomohl zdokonalit naší
práci s dětmi i spolupráci s jejich rodiči. Mohli
jsme doplnit pomůcky a didaktický materiál
ve školce, včetně interaktivního panelu. Pro
velký úspěch budeme v příštích dvou letech
pokračovat dotačním programem ŠABLONY ll.
Velkou novinkou ve školce je naše „pohádková
babička“ Januška Smolková, která chodí každý
týden číst dětem pohádky a vyprávět příběhy.
Děti se na babičku moc těší a nás dospělé těší

Pošta Partner informuje
S účinností od 1. 7. 2019 je
provozní doba pošty upravena

9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:45
Tel. kontakt přímo na poštu
je 607 253 098.
V případě uzavření obchodu
je uzavřena i pošta.
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vidět tu pohodu a harmonii, která tu panuje
při setkání těchto dvou generací.
Na závěr svého psaní bych chtěla moc
poděkovat všem zaměstnancům naší mateřské
školy za jejich práci, kterou dělají s láskou, a
snaží se, aby všem dětem bylo ve školce fajn.
Hana Pešková
ředitelka MŠ

Poděkování
alšovským
dobrovolným
hasičům
Chtěl bych touto cestou vyjádřit veliké
poděkování členům Sboru dobrovolných
hasičů Alšovice, kteří se jako první podíleli na
likvidaci příčin možného požáru mojí chalupy.
Po následném oznámení na místo dorazili
profesionální hasiči a další jednotky, kteří pak
vše odborně zajistili. Nebýt však všímavosti a
pohotového zásahu místních hasičů při likvidaci
příčin požáru v samotném počátku, mohlo
dojít k veliké škodě na majetku a nedej bože i
na životě a zdraví. Děkuji...
S pozdravem Miroslav Landa
Z Á Ř Í 2 019
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Devátá třída v Londýně

Nová přístavba
základní školy

Základní škola prošla přes letní prázdniny
významnou obměnou. Dokončena byla nová
přístavba školy a zároveň došlo k částečné
rekonstrukci stávajících prostor hlavní i
historické budovy. Financování zajistila obec
Pěnčín s dotací od Ministerstva financí.

Devátá třída vyrazila v termínu 17. – 21.
května na školní letecký zájezd do Londýna
ověřit své znalosti angličtiny. Pobyt zahrnoval
celou řadou praktických úkolů, kdy museli
žáci použít anglický jazyk v praxi, a tak si
mohli všichni vyzkoušet to, co se ve škole
naučili. Na programu nechyběly nejznámější
pamětihodnosti, muzea a atrakce. Každý z žáků
hodnotil jako nejlepší něco jiného, nejčastěji
byl zmiňován úžasný výhled z Londýnské kola,
setkání s celebritami a superhrdiny v muzeu
voskových figurín, dechberoucí artefakty
Britského muzea, Trafalgarské náměstí,
nakupování na Oxford Street, nebo zkrátka
kulinářský zážitek v „sněz, co můžeš“ pizzerii.

možnými dopravními možnými prostředky
– metrem, dvouposchoďovým autobusem,
vlakem, nadzemní dráhou a samozřejmě
také hodně pěšky. Ochutnali jsme část z
široké palety rychlého občerstvení, která
reprezentuje kulturní rozmanitost britské
metropole, nechyběl ani piknik v Hyde Parku.
Na několik dní jsme se nechali vtáhnout do
vzruchu velkoměsta, poznali jeho pestrost a
barevnost, ale také neustálou uspěchanost.

Londýn jsme projeli křížem krážem všemi

Mgr. Martin Zicháček

Věřím, že na tomto školním zájezdu poznali žáci
„kus světa“ a třeba se někdo z nich na Britské
ostrovy ještě v budoucnu vrátí.

Mladí hasiči SDH Bratříkov
Půlrok uběhl jako voda a my se Vám opět
hlásíme s našimi aktualitami. Sezonu Plamen
2018/2019 jsme sice nezakončili medailemi,
ale přesto patří dětem obrovské díky za jejich
celoroční snažení. O poznání lépe jsme na tom
byly v Jablonecké lize. Zde naši mladší žáci
získali 2 místo. Spoustu dalších zkušeností,
pohárů, medailí a dárečků jsme si přivezli z
různých soutěží, které se od května do konce
června konaly. Dařilo se i dorostencům. Spojení
s týmem z Těpeř se ukázalo být dobrým tahem.
Dívky se dostaly na krajské kolo a kluci dokonce
na kolo republikové.
Předáním vysvědčení začali dětem nejenom
školní prázdniny, ale i ty hasičské. Ty však
byly o 14 dní kratší, protože již 24. 8. 2019 se
konali první závody. Na cestu do Smržovky
jsme se vydali v téměř 100% složení. Byli jsme
plni obav, jak vše dopadne, protože v týdnu
pršelo a tak jsme neměli možnost tréninku. Po
prvním pokusu jsme byli spokojení a doufali
jsme, že druhé pokusy zvládneme stejně či
dokonce lépe. Vezeme domů zlato – mladší žáci,
stříbro – přípravka, bronz – starší žáci. Poslední
prázdninová sobota pro nás znamenala cestu
do Jabloneckých Pasek i zde na nás cěkali
zasloužené trofeje. Teď nás čekají ještě závody
v Tanvaldě, kde mladší budou obhajovat první
místo z loňského roku, Floriánek na Krásné,
noční Dalešice a podzimní kolo hry Plamen
2019/2020.
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S nastávajícím chladným počasím se i my
budeme uchylovat do teplejších míst a tak
začneme využívat klubovnu a po dohodě s
místními sokolíky i sál v sokolovně. Zde se
budeme připravovat na jarní sezonu, tvořit
a učit se.
Děkujeme tímto za podporu OÚ, rodičům,
prarodičům a přátelům bez kterých bychom
to měli vše daleko těžší. Vše přejeme do
nastávajícího podzimního počasí hodně zdraví
a pohody.
SDH Bratříkov

V nejnovější přístavbě školy vznikly 4 nové
učebny, čímž se vyřešil narůstající problém
nedostatku prostoru pro výuku. Škola má totiž
v posledních letech stále více žáků a původní
prostory pomalu přestávaly stačit. Své místo
v novém pavilonu si našlo i jedno oddělení
školní družiny.
Ruku v ruce s novou přístavbou proběhla
dispoziční změna v 1. patře hlavní budovy.
Do větších prostor se přestěhovala sborovna,
u které bude k dispozici zasedací místnost. Do
míst původní sborovny se naopak přesunula
ředitelna, kde přepažením vznikla menší uvítací
místnost pro rodiče a návštěvníky školy. Nově
bude mít škola vlastní sekretariát, kam od září
nastoupila nová paní účetní. Na prvním patře
hlavní budovy byla dále vybudována toaleta
pro handicapované, nové a rekonstruované
části školy jsou tedy nyní bezbariérové. Beze
změn nezůstala ani nejstarší budova školy.
Školní dílna se přes léto proměnila ve zbrusu
novou kmenovou učebnu.
Nová přístavba školy a její učebny budou
plně vybaveny od 2. pololetí školního roku.
Škola a obec úspěšně požádaly o dotaci na
vznik moderních odborných učeben. Těšit
se tak můžeme na nejnovější multifunkční
učebnu s jazykovou laboratoří, multifunkční
učebnu pro výuku přírodovědných oborů na
1. stupni, robotickou dílnu, nebo nové zázemí
pro polytechnické vzdělávání.
Nové prostory uvítali nebo uvítají zejména žáci
a učitelé, a tak nezbývá než popřát, aby se v
nich cítili všichni co možná nejlépe.
Mgr. Martin Zicháček

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

TJ Sokol
Alšovice

Vážené sestry, bratři a hlavně příznivci
Tělocvičné jednoty Sokol Alšovice.
Rád bych se s Vámi podělil o informace z
jarních akcí naši jednoty a seznámil s plánem
našich dalších akcí, které ještě na letošní rok
plánujeme.
27. 4. jsme pořádali již 45. ročník pochodu
Krajem Českých sklářů, počasí nám letos moc
nepřálo, ale přesto se ho zúčastnilo celkem 330
turistů a cyklistů. Tato akce je velmi náročná
na organizaci a ochotu lidí ve službách, na
pochod je jich potřeba kolem 40. Všem tímto
moc děkuji a na všechny účastníky pochodu
se budeme těšit v příštím roce.
30. 4. proběhlo tradiční pálení čarodějnic, které
zahájily děti lampiónovým průvodem. Program
před zapálením vatry zajistili členové SDH
Alšovice. Vyplnili ho střelbou ze vzduchovky,
předvedli svoji techniku a nechali děti stříkat z
ručních stříkaček. Tímto bych chtěl SDH Alšovice
poděkovat za pomoc při přípravě vatry a za
připravený program pro děti.
25. 5. jsme pořádali již 9. ročník Alšovského
Jarmarečku. Tato akce si již získala značnou
popularitu a letos ho navštívilo okolo 700 lidí.
Byla zde připravena spousta atrakcí pro děti,
vláček, jízda na koni, kolotoče, střelba z luku a
spoustu jiných. Bylo zde i spoustu výborného
jídla a pití. K poslechu a tanci již tradičně hrála
kapela Kapelníci.
31. 5. jsme již druhou sezónu ve spolupráci
se spolkem ZAČEKA pořádali k příležitosti
MDD dětské odpoledne. Tentokrát bylo
téma „ Cesta kolem světa“. Děti absolvovaly
cestu se zastávkami u jednotlivého státu, kde
na stanovištích daného státu plnily úkoly.
Po absolvování všech stanovišť je čekalo
překvapení v podobě dárkového balíčku. Tato
akce se velmi podařila, děti byly nadšené a
účastnilo se jich celkem 86. Velké díky patří
kolektivu ZAČEKA za organizaci, vaše převleky
byly opět úžasné.
Tak to by bylo k akcím již uplynulým a nyní bych
vás seznámil, co nás ještě čeká.

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

20. 9. u sokolovny v Alšovicích se uskuteční
sportovní odpoledne pro rodiče a děti s názvem
„Sokol v pohybu“

Spaní v sokolovně - zájemce o přespání žádáme
o nahlášení předem na tel: 604 258 084 nebo
emailu: lenka.lupinek@seznam.cz

Prezentace začne v 16 30-17 00, uvítáme
přihlášky předem na tel. 604 258 084 nebo
emailu lenka.lupinek@seznam.cz (není
podmínkou účasti).

23 listopadu se pak můžete těšit na tradiční
Myslivecký ples a s tím spojenou vynikající
zvěřinovou kuchyni a tombolu.

Ostatní podrobnosti naleznete v letáku
28. 9. od 16:00 v sokolovně Alšovice proběhne
tzv. „Noc sokoloven“

Na všechny připravované akce vás srdečně
zveme, budeme se na vás těšit. Jinak vám přeji
slunečný konec léta a Sokolu NAZDAR !
Karel Daníček

Program: pouštění draků, táborák, opékání
špekáčků (špekáčky, chléb, hořčice - zajištěno),
světelná opičí dráha, prohlídka sokolského
archivu, vytvoření živého obrazu a jiné.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

Starosta TJ SOKOL Alšovice

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Z Á Ř Í 2 019
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facebook.com/leteckyvylet

SDH Pěnčín

tomas.strans@gmail.com

@LeteckýVýlet

+420 605 585 260

Přijďte se proletět moderním a bezpečným ultralehkým letadlem.
Létáme z Mladé Boleslavi a lety lze naplánovat do známých lokalit Českého ráje,
Liberce, Jizerských hor, Krkonoš, Máchova jezera, Kokořínska, Českého Švýcarska,
Českého středohoří nebo po dohodě téměř kamkoliv po České Republice.

Vážení spoluobčané a přátelé sboru
dobrovolných hasičů Pěnčín.
Náš sbor v příštím roce oslaví 85 let od založení
českých hasičů na Pěnčíně. Od počátku roku
jsme se v naší činnosti zabývali plánem činnosti
na letošní rok. Nejprve jsme se zúčastnili
na Valných hromadách u okolních sborů.
Uskutečnili jsme sběr železného šrotu, připravili
jsme pálení čarodějnic, dále jsme uskutečnili
oslavu Dětského dne, přítomno bylo na padesát
dětí, pro které bylo připraveno pohoštění a
soutěže. Jelikož finančních prostředků není
nikdy dost, tak jsme na železnobrodském
jarmarku postavili stánek s občerstvením a
výtěžek byl použit na generální opravu hasičské
stříkačky. Náš sbor se zúčastňuje mnoha
soutěží daleko mimo okres, jak ženy, tak muži,
a výsledky, kterých jsme dosáhli, dělají radost
nejen sboru, ale i celé obci Pěnčín.
Muži v desetidílném seriálu nočních soutěží FNC
několikráte získali první místo a tím zvítězili v
celé soutěži. DĚKUJEME

Další soutěže mužů od 4. 5. do 1 .9. 2019
Smydary

15 místo

Škodějov

5 místo

Bratříkov

4 místo

Cetenov

2 místo

Desná II

10 místo

Karlinky

4 místo

Nová Ves u Chrastavy

13 místo

Držkov

10 místo

Valtice

7 místo

Soutěže mužů FNC

12
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Krásná Ves

9 místo

Raspenava

1 místo

Frýdštejn

1 místo

Vesec

3 místo

Dalešice

1 místo

Kosořice

2 místo
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Nová Ves u Chrastavy

2 místo

Výsledky ženy

Jirkov

9 místo

JL-Jizerská ligy

Podmoklice

3 místo

Holky odjezdily těchto pár soutěží této ligy.

Borovice

5 místo

Valdice

5 místo

Karlinky

1 místo

Jičín

2 místo

Smidary

1 místo

Cetenov

6 místo

Dubenec

8 místo

Vesec

3 místo

Radimovice

8 místo

Místo:

Mříčná

2 místo

Desná 2

Soutěže mužů FNC

Místo:

Výsledný čas:

Umístění:

Borovice

17,83

5

Mříčná

18,92

2

Výsledky muži

19,2

8

Jirkov

20,77

9

FNC-Liga nočních soutěží

Sychrov

22,12

12

Dubenec

23,8

8

Radimovice

Celkově jsme skončili na prvním místě.

Velké Hamry

24,47

8

Libuň

29,23

12

Výsledný čas:

Umístění:

Frýdštejn

14,89

1

2 místo

Vesec pod Kozákovem

15,12

3

Velké Hamry 1

8 místo

Kosořice - finále

15,17

2

Radčice

1 místo

Raspenava

15,38

1

Roudný

15,48

3

Dalešice

15,58

1

Jeřmanice

15,88

2

Železnice,
areál v Podůlší

Krásná Ves

18,91

9

Škodějov

19,02

5

NP

12

Toto jsou některé výsledky mužů a žen. Ženy
mají poslední soutěž Podkozákovské ligy, kterou
v případě úspěchu mohou celou soutěž vyhrát.
Čeká nás ještě několik soutěží a věříme, že
přinesou dobré výsledky.
Hladký L.

Velké Hamry

Na tuto ligu se holky soustředí a před posledním
závodem jsou celkově na druhém místě
Místo:

Výsledný čas:

Umístění:

17,02

2

Nová Ves u Chrastavy

18,08

2

Jílové u Držkova

18,13

3

Podmoklice

18,14

3

Smidary

18,39

1

PKL-Podkozákovská ligaí

Košťálov

19,49

3

Soutěže ještě probíhají

Cetenov

19,87

7

Místo:

Výsledný čas:

Umístění:

Příšovice

20,28

9

17,37

1

18,48

5

Výsledný čas:

Umístění:

18,22

3

Roudný

NP

8

Frýdštejn

NP

6

Cetenov

14,69

2

Karlinky

Jílové u Držkova

15,23

2

Valdice

Košťálov

15,69

7

Příšovice

16,91

12

Nová Ves u Chrastavy

17,35

13

Podmoklice

18,31

18

Smidary
Železnice,
areál v Podůlší

Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

PKL-podkozákovská liga

19,33

15

NP

14

FNC-liga nočních soutěží
To holky jely jen doplňkově.
Místo:

Vesec pod Kozákovem

Z Á Ř Í 2 019
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Lyžařský oddíl – T. J. SOKOL Skuhrov

Na úvod našeho článku o činnosti lyžařského
oddílu bychom se rádi zmínili o smutné
události, která postihla náš oddíl na jaře, kdy
náhle a nečekaně zesnul náš hlavní trenér
Vladimír Hušek. Tedy mi dovolte pár slov a
vzpomeňme na něho.

zázemí. Málokdo o něm věděl, že
kromě lyžování byl i výborný šachista
a dokázal s přehledem odehrát několik
partií najednou. Společně s trenérskou
činností zajišťoval chod oddílu také po
stránce organizační.

Narodil se v roce 1945 a na počátku
roku 1998 stál u založení Tělocvičné
jednoty Sokol Skuhrov, kde vykonával
až do své smrti funkci starosty. Vláďa
vystudoval Fakultu tělesné výchovy
a sportu v Bratislavě, kde získal
trenérskou licenci A. Od roku 1980
trénoval žáky lyžařského oddílu TJ
ELITEX Jablonec, později od roku
1984 dorostence. Jako veliký milovník
lyžování a místní patriot založil ve
Skuhrově v roce 1994 oddíl běžeckého
lyžování. Začal předávat své zkušenosti
z předešlých trenérských let žákům ze
Skuhrova a okolí. Lyžování byla jeho
veliká láska a věnoval této činnosti
mnoho energie a času. Coby vyznavač
sokolských hodnot, se snažil podle
těchto idejí žít, sportovat a předávat
je dál svým svěřencům. Nemohl by
to samozřejmě dělat bez podpory
přátel, rodičů svěřenců a hlavně
obětavé manželky Líby, která ho
vytrvale podporovala a poskytovala

Díky jeho dlouholeté, vytrvalé snaze
získal náš oddíl dobré jméno v rámci
celé republiky. Dnes se řadíme mezi
20 nejúspěšnějších lyžařských klubů
v České republice. My ostatní se
budeme ze všech sil snažit, aby další
a další svěřenci u nás rádi sportovali,
naučili se lyžovat, vštípili si trochu té
disciplíny a vytvořili si hodnoty v duchu
sokolských tradic a třeba si našli i nové
kamarády.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
Pomyslnou štafetu vedoucího trenéra převzal
ing. Martin Hübner.
Krátké zhodnocení lyžařské sezóny 2018/2019
– Lyžařský oddíl T.J. SOKOL Skuhrov se umístil
v hodnocení smíšených oddílů žactva v ČR
23.místo z 45 oddílů a v rámci Libereckého kraje
na krásném 8. místě z 20 bodovaných oddílů.
Nejúspěšnějšími závodníky našeho oddílu byli
Filip Hloušek - 3. místo v Libereckém kraji, 5.
místo na Mistrovství České republiky, Kateřina

Tynková - 7.místo Lbc kraj, Nagyová Zuzana
- 9.místo Lbc kraj, Jakub Dusil - 12.místo Lbc
kraj, Karolína Hübnerová - 10.místo Lbc kraj,
Nikola Nikodýmová - 8.místo Lbc kraj. Pro nás
je však vítězem každý, kdo se závodů zúčastnil
a nevzdal závod, i když třeba máza nebo počasí
nebyly zrovna nejlepší.
Nová sezóna začala poslední prázdninový
týden soustředěním v Příchovicích na Jičínské
chatě, kde se lyžaři ve dnech 25.-31.8.2019
věnovali různým sportům (cyklistika, běh,
softball, plavání, kolečkové brusle a lyže) a
sportovním hrám.
Od září začínáme trénovat a začíná nám také
nový seriál přespolních běhů, jako příprava na
hlavní lyžařskou sezónu 2019/2020.
Pokud máte někdo zájem o sportovní přípravu
v našem oddíle, jste srdečně vítáni! Přijďte
se podívat na náš trénink a zkuste si s námi
zatrénovat. Tréninky probíhají každé úterý a
čtvrtek od 16:00 hodin u školy v Pěnčíně pro
přípravku a od 16:30 hodin u Sokolovny ve
Skuhrově pro žactvo a dorost.
Další informace včetně kontaktů na trenéry
najdete na www.sokolskuhrov.cz
Ing. Martin Hübner,
vedoucí trenér Lyžařského oddílu
T. J. SOKOL Skuhrov

TJ FC Pěnčín
Vážení spoluobčané, máme tady podzim a s ním
i nový soutěžní ročník 1. A třídy Libereckého
kraje, který náš klub již potřetí přihlásil. V
předešlých dvou ročnících jsme si vedli úspěšně
a pokaždé jsme skončili na čtvrtém místě
tabulky, což v konkurenci čtrnácti, potažmo
šetnácti celků je bramborová medaile dozajista
úspěchem. V nadcházejícím ročníku bychom
chtěli na tyto výsledky navázat a důstojně
reprezentovat Pěnčín v Libereckém kraji.
TJ FC Pěnčín, který 25. 5. 2019 oslavil 40 let
14
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činnosti a na oslavy přišlo spousta bývalých
hráčů a někteří byli i oceněni Okresním
fotbalovým svazem, má sice v porovnání s hasiči
a Sokolem kratší historii, ale jsme v rámci obce
největším zástupným spolkem s největší aktivní
členskou základnou a s vyvíjením sportovní
činnosti několikrát týdně od jara do podzimu.
Tréninky a zápasy našich mladších žáků pod
vedením trenéra Edy Brečka nám dělají radost
a ve své soutěži okresního přeboru si vedou
velice zdatně, ale hlavně jich chodí okolo 15

kluků, a tak práce okolo dětí má smysl a my si
ji velice ceníme.
Letos bychom se chtěli zaměřit i na podchycení
zájmu o fotbal u dětí tzv. přípravky tj. dětí 1.
a 2. třídy ZŠ, kde cítíme určitý dluh hlavně v
organizaci tréninkových jednotek, kdy hlavní
kouč Pavel Kurfiřt pracuje na směny a v případě
odpolední směny ho nemá kdo na tréninku
nahradit, ale i v tomto směru se snad bude
blýskat na lepší časy a do trénování se zapojí
Jára Strnad.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

U hlavního celku došlo po sezóně k výměně
hlavního trenéra, kdy se práce ujal dosavadní
asistent Jan Řezáč a tak mu přejeme, aby byl
alespoň stejně úspěšný, jako byli jeho dva
předchůdci. Naším cílem je zlepšit tréninkovou
morálku a začlenit do týmu všechny nové
hráče. V letním přestupním termínu vyvíjel
velkou aktivitu náš prezident Jarda Strnad a
za asistence Jirky Najmana přivedli k nám do
klubu na přestup několik hráčů, jak zkušených,
tak mladých, což je investice do budoucna a
všichni si od nových posil hodně slibujeme.
Tak jak to bývá, nebyli pouze příchody nových
hráčů, ale odešlo i pár hráčů do jiných klubů,
ale až na Luboše Pumrleho, který se do historie
klubu zapsal výraznějším písmem, se vesměs
u ostatních jednalo o hráče, kteří měli špatnou
docházku.
A závěrem je nutno vyjádřit uznání i správci
areálu Honzovi Pivrncovi s asistentem Pepou
Hlubučkem, kteří vynakládají velké úsilí v údržbě

hrací plochy i přes již v letních měsících tradiční
nedostatek vody na kropení se jim trávník
daří udržet v dobré kondici. Podařilo se nám
pořídit i potřebnou techniku v podobě válce a
vyčesávače, což na kvalitu trávy má podstatný
vliv. Bohužel nám již dosluhuje traktůrek a tak
jsme s povděkem přivítali pomoc od obecního
úřadu, který koupil nový obecní traktor a v
případě potřeby nám vždy vyjde vstříc, za
což jsme vděčni a děkujeme mu. Poděkování
patří samozřejmě i všem funkcionářům v čele s
Mirkem Langem a jeho kolektivem zajišťujícím
provoz kantýny a všem ostatním, kteří pomáhají
s chodem oddílu. Projeví-li někdo zájem náš
klub jakkoliv podpořit, nebo bude-li mít někdo
zájem přijít mezi partu skvělých lidí a zapojit se
do práce u mládeže nebo ostatní práce v klubu
nebo potřebujete více informací, neváhejte
klidně zavolat pana Libora Votočka 602 162624,
pana Jaroslava Strnada 602 323469 nebo pana
Ivana Matějčka 724 314 735. Rozpis utkání,
výsledky a tabulku sledujte na www.fcpencin.cz.

A úplně nakonec mi dovolte, abych Vás všechny,
co čtete tyto řádky, pozval co čtrnáct dní k nám
do areálu FC Pěnčín na vesnický fotbal, který
snad ještě není zasažen aférami a skandály,
kde zajisté zhlédnete zajímavé sportovní
výkony a kde se setkáte s dalšími přáteli a
známými. Určitě bude o čem povídat a my
všichni pořadatelé uděláme všechno proto,
aby se Vám u nás líbilo, abychom Vás pohostili
tradičním pivem a klobásou z udírny. I ceny od
našich sponzorů (kterým za ně též děkujeme)
v již tradiční poločasové tombole jsou velice
zajímavé a jistě výhercům udělají radost.
Tak se těším na Pěnčíně na fotbale na
shledanou
Votoček Libor
předseda FC Pěnčín

Pětačtyřicet let od kolaudace
vodovodu na Bratříkově
Prvním objektem stavby byl vodojem o objemu
50 m3, který se nalézá za bratříkovským
hřbitovem. Vzhledem ke skalnatému podloží
bylo nutné odstranit skálu, která se pod
místem stavby nacházela. Skála byla roztržena
chemicky a kamení bylo nutné rychle odstranit,
protože domluvený člověk, který měl připravit
bednění pro lití betonu, měl jet na dovolenou
a po jeho dovolené by se již v daný rok nedalo
vše dokončit. Na stavbě pracovalo 5 občanů
7 dní v týdnu a na tuto práci si vybírali i
dovolenou, o víkendu se sešlo i kolem 20 lidí,
a nejen bratříkovských. Je třeba vyzvednout
pěnčínského Zdeňka Hanku, který byl sice v
té době zaměstnancem obce, ale na stavbě
pracoval zdarma i o víkendech.

Na Bratříkově vzhledem ke geologickým
podmínkám nikdy nebylo moc vydatných zdrojů
vody a lidé museli využívat několik soukromých
studen. Prádlo se chodilo máchat k potoku
Žernovník, který není zrovna nejblíže středu
osady.
Toto neustále donášení vody nebo spoléhání
na dostatek vody dešťové zapříčinilo, že se
obyvatelé Bratříkova rozhodli svépomocí
vybudovat veřejný vodovod.
Stavbu muselo mimo jiné posvětit i ministerstvo
a bylo nutné získat tento souhlas do léta roku
1972, kdy se plánovalo zahájení výstavby
vodovodu. Díky neodbytnosti několika lidí
z Bratříkova, kteří když byli na ministerstvu
vyhozeni dveřmi vrátili se oknem, bylo povolení
získáno a stavba mohla být v létě roku 1972.
Z P R A VO D A J O B CE P Ě N ČÍ N

Již při stavbě vodojemu byly zahájeny práce i
ve Štebrově, kde měli vzniknout jímací studny
a čerpací stanice. Vykopané sondy ukázali, že
vody je dostatek. V tu chvíli se zmenšil i průtok
Štebrovského potoka, protože část vody se
vsakováním dostávala i do jímacích objektů,
vlastně studen, kterých bylo celkově 7. Z těchto
studen byla voda svedena do čerpacího objektu,
který byl stavěn hned po dostavbě vodojemu.
Čerpací stanice nakonec byla vybavena silnými
čerpadly, které plastovým potrubím tlačili
vodu do vodojemu. Převýšení činí 80 m na
délce přibližně 700 metrů. Plastové potrubí v
tehdejší době bylo novinkou. Bylo dodáváno
v 6 metrových trubkách, které se svařovaly.
V roce 1972 se tedy vybudovalo jímání a
zásobovací řad do vodojemu včetně všech
potřebných izolačních nátěrů, jejichž výpary
nebyly zrovna zdraví prospěšné. V následujícím
roce probíhala výstavba řadu a vodovodních
přípojek nemovitostí na území téměř celého
Bratříkova. Po výstavbě celého řadu provedli
hasiči z Bratříkova na tlakování potrubí, kdy
dle tlakoměru bylo pomocí motorové stříkačky
dosaženo tlaku 15 atmosfér. Tlakové a těsnící
zkoušky se zúčastnili i vodohospodáři, kterým
vadil minimální průsak potrubím při daném

tlaku. Ovšem, když se dozvěděli, že celá akce
byla zhotovena pouze občany svépomocí,
přivřeli oči a uznali vodovod provozuschopným.
Na Vánoce roku 1973 již bylo možné využívat
tuto vodu v bratříkovských domácnostech.
Bohužel ne ve všech, protože v dolní části
Bratříkova, tzv. Měkotově, byl tlak vody příliš
vysoký a údajně trhal trubky i ze zdí, proto
následující rok musela být ještě vystavěna
odlehčovací nádrž pod domem čp. 87. Vodovod
byl oficiálně zkolaudován v září roku 1974.
Výstavba měla samozřejmě velmi kladný vliv na
život v osadě, kdy se lidem zjednodušil přístup k
vodě. Ovšem byly i negativní dopady, například
po výstavbě zmizela hejna koroptví v Dubech a
u sokolovny, protože byla vyplašena probíhající
stavbou a již se nevrátila.
Stavbu následně provozovaly vodovody (dnes
SČVK). Problémem bylo především jímání vody
a silná čerpadla, která byla dosti namáhaná a
tudíž poruchová. Dokud se o tyto věci starali
místní, především pan Paldus, bylo vše funkční,
když práci následně přebrali přímo zaměstnanci
vodovodů, byla zanedbávána údržba prostoru
jímek. Tím docházelo ke snižování kvality vody.
Opravy a provoz čerpadel byly také nákladné.
Nakonec tedy bylo přistoupeno k propojení
vodojemu s vodovodním přivaděčem, který
přivádí vodu z vodní nádrže Souš a štebrovský
zdroj vody přestal být využíván a čerpačka
odzbrojena.
Obec letos od Severočeské vodárenské
společnosti, jíž veškerá infrastruktura patří,
odkoupila zpět jímací objekty ve Štebrově
včetně domku čerpací stanice. Shodou
okolností se to stalo 45 let po kolaudaci tohoto
zařízení. Obec bude zatím tento objekt udržovat
a v případě potřeby by mohla znovu zažádat
o povolení nakládání s vodami, které je již
spoustu let propadlé.
Ivan Matějček
Z Á Ř Í 2 019
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Co Čech to... turista
V dnešní době máme možnost cestovat téměř
do celého světa, můžeme si dopřát dovolenou
u moře či v různých exotických zemích, ale
neměli bychom zapomínat na to, že žijeme v
jednom z nejkrásnějších míst naší republiky,
na rozhraní Jizerských hor a Českého ráje, kde
máme na dohled Krkonoše a co by kamenem
dohodil i Lužické hory.
Snad nebude na škodu si některá místa
připomenout a pokusit se o jakýsi „seriálek“ o
turistických zajímavostech v našem nejbližším
i trochu vzdálenějším okolí.
A kde jinde bychom měli začít než u nás, v
Pěnčíně. Od 20. srpna 2019 je pro veřejnost
zpřístupněn Kittelův dům. Podrobnosti jsou
uvedeny na jiném místě tohoto Zpravodaje,
ale podívejme se na to z jiného úhlu pohledu.
Kupříkladu se dokončuje obnova chaty Libušín
v beskydských Pustevnách, postavené před sto
lety. A nám se podařilo obnovit objekt, který
vznikl již před téměř třemi sty lety, objekt, který
je raritou nejen pro Pěnčín či Liberecký kraj - a
nebuďme skromní - i pro vzdálené kraje a jistě
se brzy stane vyhledávaným nejen turistickým,
ale i historickým a poučným cílem. A věřím,
že zde bude stát dalších tři sta let. V Pěnčíně
žijeme jako v jedné sedmičlenné rodině. Když
jeden ze členů rodiny vybuduje dům, navštíví
ho ostatní, jsou pyšní na to, co nového v rodině
vzniklo. Stejně bychom se měli zachovat i my
a jít se podívat, jak se dílo podařilo. A proč
to nespojit s pěknou turistickou procházkou,
kterou sice mnozí znáte, ale těšit se naším
krásným koutem nikdy neomrzí.
Všechny vesnice Pěnčína jsou chráněné valem
Černostudničního hřebene, který je pod
vládou a ochranou tajemného ducha Muhu,
podobného průsvitnému modravému stínu
a vonícího čerstvým jehličím. Báji o Muhovi
připomíná vrchol Muchov, i když název
pravděpodobně vznikl z pojmu „Muhóv kopec“.
Hřeben tvoří žula znamenitého krystalického

slohu, střední nadmořská výška je 750 m a
nad ní vystupuje několik kup, na jejichž vrcholu
jsou zasmušilé skalní masivy, rozpukané
mrazem a rozjizvené deštěm staletí. V roce
1469 byl klid černostudničních lesů narušen
hlídkami žoldnéřů Jiřího z Poděbrad a přišly
ještě smutnější chvíle, kdy v době třicetileté
války obyvatelé okolních vsí prchali před Švédy
do skal.
Začneme-li v dnešní mírové době naši
turistickou trasu v Huti-Stanovsku, dojdeme
po zelené turistické značce na skalní výběžek
Berany (pravděpodobně spíše Peruny,
obětiště bohu Perunovi). Odtud za necelé 2
km mírného stoupání dojdeme na vrchol, kde
se můžeme občerstvit v příjemném prostředí
malé hospůdky. Bylo by škodou nevystoupat
na rozhlednu a neužasnout nad jedinečností
nabízených rozhledů. Rozhledna - jedna ze
secesních „krásek“ architekta Hemmricha - byla
slavnostně předána do užívání 14. srpna 1905
(tedy ještě dříve, než začala sloužit rozhledna
na Ještědu) a na slávu mělo přijít až šest tisíc
lidí. Její výstavba nahradila první vyhlídku na
kamenitém valu zřízenou v červenci roku 1885,
přístupnou po několika schodech jištěných
řetězy.
Celý černostudniční val je protkán traverzními
cestami, dal by se procházet dlouhé hodiny
a nalézat různé pomníčky a studánky, ale
my tentokráte sejdeme dolů do Dolní Černé
Studnice. Zdatnější si mohou cestu prodloužit
vystoupáním na Maršovický vrch, z něhož je
pěkný rozhled směrem k Ještědu a Lužickým
horám a lesní cestou sejít do Krásné (pozor cesta vpravo vede do Horních Maršovic) My
se však ještě podíváme k prameni potoka
Žernovník, jehož svěží tenký pramen stéká dolů
do Huti, pokračuje do Bratříkova a jako statný
potok přispívá v Železném Brodě k naplňování
řeky Jizery. Místo pramene bývalo připomínáno
votivním kamenem, ten se však později při

rozmachu kamenictví rozštípal. Dnes je místo
pěkně upravené díky obyvatelům Dolní Černé
Studnice.
Souběžně se silnicí na Krásnou vede lesní
cesta, v jejíž blízkosti byly nedávno objeveny
pozůstatky po těžbě amfibolového rohovce v
době neolitu. Tato cesta nás zavede k okresní
silnici z Dolní Černé Studnice na Jistebsko a dále,
ale to už před námi vystoupí nezaměnitelný
roubený Burk neboli Kittelův dům. Zde v
prostorách muzea nalezneme podrobnosti
nejen o tomto nalezišti, ale budeme zavedeni
do prostředí, ve kterém tajemný doktor
Kittel žil a ve kterém žili obyčejní lidé našeho
podhůří. Uvědomíme si, jak těžce museli
pracovat, aby uživili rodinu či udrželi někdy
skrovnou chaloupku a malé políčko se zelím a
bramborami. A možná se sami sebe zeptáme
- nebyli přesto tehdy šťastnější???
Šťastnou cestu vám přeje J. Smolková

Marek Řeháček: Příběhy
jizerskohorských rozhleden výňatek z knihy
....... A ještě něco na Černou Studnici
prozradím. Odjakživa si ji spojuji
s krajem doktora Kittela, který se
rozprostírá na jejích jižních svazích.
Jakoby silný duch šumburského
léčitele dosahoval až sem, mezi smrky
a žulové skály. A tak, doběhne-li mne
zimní nachlazení, mířím horečnatě
k rozhledně, otevřu omrzlá okénka,
hluboce se nadechnu a zanotuji
si písničku „Jizerskej doktor“ od
jabloneckého barda Marcela Faxe
Štěpánka: „Chladnej je vzduch nad
Černou Studnicí a do noci je slyšet
volání, kopyta koní duní silnicí, to za
marodem doktor uhání. Mít tak lék
všemocný, který všechen neduh vyléčí,
dal bych zaň i duši svou, ó nebesa mi
prominou....“ A opravdu to působí, rýma
zmizí, teplota brzy odejde. Takovou
moc má krásná Černá Studnice.
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