TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL PENČÍN

Naše věc není pro strany, ale pro národ
veikerý.

TVri.

BuJtež spolkem bratří svorných, nerozdvoje;r''CH ni náhledy politickými ani náboženskými;
bohatý Lu<t btatrcm toho, jemuž osudem mění
přisouzeno; kdo duševními silami pracuje ku
zdaru vlasti, bud upřímným bratrem toho. jehož
ruce rdobl mozole prače poctivé.
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Československé Obec Sokolské, jejíž jsi čle aem, čítala dne 4 i. prosince iciy členstva
440.194, dorostu 79.104 a žactva 114.445,
'družených ve 4.111 iednotach a pobočkách,
které jsou rozděleny v 94 župách.
Každý pravý, opravdu uvědomělý Sokol bu
de strážcem, tedy politickým a sociálním pra
covníkem naši republiky, naši demokracie.
T. G. Masutuk.
.
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100 let
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL PĚNČÍN

Nejdříve , než vás seznámím s činností Sokola Pěnčín za uplynulých 100
let, použiji první zápis Zachovalé kroniky. Ta byla od roku 1945 - 1989
nezvěstná. Nakonec se našla ve skladu tehdejšího národního výboru .
Od té doby nebyl proveden žádný záznam.
Cituji : Až věky uplynou a těla naše budou tráchnivěti, snad vaše kniha
ještě zůstane zachována, aby z ní čtenář milý poučiti se mohl o době o
níž byla napsána na paměť Vám , našim potomkům, zvláště budoucím
Sokolům. Chceme jim učiniti zrcadlem nynější doby , o němž bude
možné zříti onu šťastnou a slavnou dobu prohlášení samostatnosti
české a a vznik i život tělocvičné jednoty Sokol v Pěnčíně. V té době
organizace Sokolstva úžasně zkvétala . Vyrůstaly nové a nové jednoty
jak v Čechách , na Moravě tak i na Slovensku. Myšlenka sokolská již dřivě
měla své propagátory v naší obci, ale neujala se.
V roce 1919 to byl předseda přípravného výboru Jan Beránek a sám
Josef Tomsa z Kamence, Antonín Krsek a další, kteří horlivě se snažili
mezi občany a mládeží získat podporu , aby bylo možné svolat ustavující
schůzi. Ustavující schůze byla svolána 1. listopadu 1919. Ta se konala
v místním
pohostinství Adolfa Loudy. Prvním starostou Tělocvičné
jednoty Pěnčín se stal Antoním Krsek, náčelníkem Josef Tomsa
z Kamence. Členové výboru Jan Beránek, Václav Brož, Josef Faltys a
Václav Pelda ml., Františka Mohelská, Evžen Šonský, František Mohelský,
Josef Drahoňovský , Josef Kotas, Václav Brož , Josef Beran,Václav Mareš
a Čeněk Čížek.
My , kteří jsme stáli u kolébky vzniku Sokola v naší obci ji přejeme aby
rostla , sílila a blahodárně působila ke cti občanstvem ku prospěchu
obce, tak i republiky.
Po založení měla tělocvičná jednota v místním pohostinství u Loudů,
kde byl malý sál kde se i cvičilo. Prostory byly omezené, ale bylo právě
před 7. všesokolským sletem, tak byl poměrně velký zájem o nácvik. Na
tento slet bylo do Prahy vysláno 24 členů. Cvičilo jak 6 mužů a 9 žen,
hrálo se divadlo, byla vlastní knihovna a začalo se s nákupem nářadí.
Jelikož nemáme vlastní tělocvičnu v létě cvičíme na hřišti u hřbitova a
v měsíci podzimních a v zimě na sále v pohostinství Adolfa Loudy.
V době založení měla obec Pěnčín a Vitanovice 606 obyvatel. Byla
zde škola dvoutřídní, jako řídící učitel Evžen Šonský a učitel Josef Faltys.
Do měšťanské školy v Turnově chodilo 15 dětí, do reálky 5. Obyvatelstvo
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To už jsme byli starší žáci a později dorostenci. Vzpomínám, jak s námi
nacvičoval na akademie, které se konaly v sále hostince u Altmanů, ze
kterého se stal první Kulturní dům. Po cvičení na akademiích jsme vždy
dostávali párek a limonádu. To byla odměna za naše úsilí. Dnes by se to
dalo nazvat takové malé kalorné.

Pravidelně jsme cvičili na okrskových a župních cvičeních. Vzpomínám
na okrsková cvičení ve Čtveříně, Ohrazenicích, Vlastibořicích, Paceřicích,
Přepeřích, Malém Rohozci a samozřejmě v Pěnčíně. Ze začátku nás na
tato cvičení vozili koňmi na ověnčených žebřiňácích. Tom bylo slávy.
Vždy den před odjezdem jsme pomáhali věnčit vozy břízkami a
barevnými fábory. Vždy jsme byli hrdi, když vpředu nad našimi hlavami
byl nápis Sokol Pěnčín. Vzpomínám, jak za první republiky mě rodiče
jako malého kluka vzali ssebou do Prahy na Všesokolský slet. Později
jsem tam cvičil jako dorostenec i jako muž. Vzpomínám na dobu před
druhou světovou válkou, kdy už bylo dusno. Náš cvičitel Ruda Brož
s námi nacvičoval skladbu s puškami. Byly to dřevěné pušky, které
vyrobil jeden z členů jednoty, br. Roubíček, jinak divadelní ochotník,
veselý člověk a kabaretiér. Ty pušky jsem nechtěli dát z ruky .
Vzpomínám na poslední slet před válkou, kdy jako dorostenci jsem šli
v průvodu po Václavském náměstí pod jmenovkou župa Ještědská. Byla
to manifestace proti válce. Mé vzpomínky pokračují na další činovníky
Sokola. Byli to řídící učitelé Kozderka a Broul, oba byli vzdělavateli.
Vzpomínám , kdy jako malý kluk snad čtyř - nebo pětiletý, jsem se svým
otcem a matkou navštívil prvního starostu a zakladatele Pěnčínského
Sokola, br. Krška, který v té době byl již těžce nemocný. Vzpomínám
dalších starostů, Mohelského zVitanovic ,Peldy z vily, Jana Beránka
z Kamence a posledních starostů, dobrého souseda Františka Ťukala
z Vinohrad a Václava Hajného z Dráhy. Dále tu byl dlouholetý pokladník
Karel Adam. Při žádné akci nesměl chybět Jaroslav Smorádek a správce
majetku Václav Šplíchal. U pokladny při hokejových karnevalech
kraloval Josef Beran. Z náčelnictva si pamatuji Julču Zahrádkovou, Marii
Váchovou, rozenou Kolomazníkovou z Albrechtic a z těch mladších Libuši
a Vlastu Žďárskou. Z mužů to byli Josef Žďárský, Mirek Primásek a
nejmladší byl Kamil Hujer, který s námi též zakládal hokejový oddíl..
Nezapomenu nikdy na Kamila Mráze, Miloše Hořáka a Františka Ťukala
ze Střížovic, kteří padli v Květnové revoluci, dále Václava Thoře, který
tragicky
zahynul při likvidaci munice
po němcích. Nesmíme
zapomenout na divadelní kroužek, kde pracovali z těch známějších
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Pepík Pitro, Jarka Adam z Dráhy, čeněk Louda z Vinohrad, Marie
Loudová, povoláním švadlena. Nesmíme zapomenout na Annu
Houdovou, která pracovala celý život s mládeží. Vzpomínám na svého
otce , který byl od založení Sokola jednatelem. Vzpomínám , že
v okupaci po rozpuštění Sokola jsme zazdívali dokumentaci v naší
pazderně. Bohužel mnoho se toho nedochovalo, a co zbylo předal otec
jednotě, když pro nemoc a stáří nemohl již funkci vykonávat. Nechal si
na památku razítko jednoty, které používal ještě po válce. To razítko
bylo ještě s nápisem Tělocvičná jednota Sokol Penčín, tedy bez háčku
nad E, jak se dříve obec jmenovala. Toto razítko jsem předal na
slavnostním zasedání 60.výročí.
Na konec těchto vzpomínek bych chtěl říci, že tito lidé byli Sokolové
tělem i duší a jím vším bylo staré sokolské heslo : NI ZISK, NI SLÁVU !
Přeji Sokolu Pěnčín i ostatním organizacím v obci mnoho úspěchů do
dalších let a všem zúčastněným na dnešní oslavě hodně zdraví a
spokojenosti.
VladimírMareš
bývalý VINOHRADSKÝ PĚNČÍŇÁK
ročník JEDENADVACET
V Turnově dne 20.11.1999
Cílem a snahou každé jednoty bylo vlastnit svou tělocvičnu. To se
bohužel nepodařilo. První cvičební místnost propůjčil Adolf Louda malý
sál v místním pohostinství. Ze začátku, kdy nás bylo málo to vyhovovalo.
S větším počtem členů to už bylo málo. V letních měsících se pak cvičilo
na hřišti u hřbitova. Uvítali jsem pana Jaroslava Altmana, který slíbil, že
postaví přízemní budovu s jevištěm. Bude pak sloužit pro taneční zábavy,
kulturní programy, včetně divadel a též jako tělocvična. Ta byla pak
bezplatně přenechána Sokolům. Zde pak měl Sokol vlastní sídlo. Tato
budova po různých úpravách a opravě slouží doposud jako tělocvična.
Na počátku roku 1927 zemřel první starosta pan Antonín Krsek. P/o
vyřízení pozůstalosti se zjistilo, že jmenovaný přenechal Sokolu částku
2.000,- Kč. V této době byl starostou Sokola již Mohelský František. O
další činnosti až do roku 1938 nemáme žádnou zprávu. Rok 1938 byl
celý věnován X.sletu v Praze a popisuje průběh událostí až po začátek
druhé světové války. Uběhl čas - ztratil se , aby se již nikdy nevrátil.
Odešel starý rok, všem nám zanechal směsici, starostí i smutku a žalu.
Starostou se stává Jan Beránek. Z Kamence. Po celý začátek roku se pilně
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nacvičuje od malých žáků až po muže a ženy.
Sedm let kronika beze slov, národ a sokoistvo bez svobody.
V hrůze , slzách ponížení, pod vládou německých okupantů, prožívali
naši občané a členové tělovýchovné jednoty Sokol v Pěnčíně nepokořeni
před jejich pýchou, nadutostí a surovostí. Nikdo z nich se nepodal, nikdo
nezkazil čest naší sokolskou .

Čestně padli za svobodu :
Ťukal Václav - Střížovice - zastřelen z letadla dne
5.5.1945 v Příšovicích
Mráz Kamil - Pěnčín - zastřelen dne 5.5.1945
v Příšovicích
Hořák Miloslav -Pěnčín - zastřelen dne 5.5.1945
v Příšovicích
Šulc Stanislav - rodák z Vitanovic - popraven V Praze
Thoř Václav - Pěnčín - zahynul ve Višňové
Hobeíant Josef - Pěnčín - zahynul při náletu v Berlíně
Čest jejich památce
Milý bratře kronikáři, špinila se poslední slova Tvého zápisu v sokolské
kronice, bylo nám navráceno vše co jsme ztratili, naše drahá svoboda,
avšak za velkých obětí a utrpení celého národa, svoboda, kterou jsi tak
miloval a pro ni obětavě v Sokole a veřejném životě pracoval. Toť je
poslední zápis v sokolské kronice v roce 1945.
Nyní si vám dovolím seznámit o dalším průběhu v životě pěnčínských
Sokolů, na které se již dobře pamatuji nebo ze vzpomínek našich členů
nebo občanů.
Skončila druhá světová válka . Starostou byl Jan Beránek, Sokol se
dostával pomalu v obci do popředí. Pomalu se začalo opět cvičit ve
všech věkových kategoriích. Začalo se opět pomalu s přípravou na
Sokolský slet. Ženy poctivě nacvičovaly a připravovaly se na vystoupení
v Praze. Několik se jich opět do Prahy dostalo. Začalo se opět nacvičovat
ochotnické divadlo. Po únorových událostech 1948 byl ustaven akční
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výbor, kam by! začleněn i Sokol. Novým předsedou by! zvolen František
Ťukal, učitel šperkařské školy v Turnově. Velice mu pomáhal Václav
Hajný. Pod jejich vedením byl ještě v roce 1947 založen hokejový oddíl.

O jeho počátcích vám přepisuji zprávu
jednoho ze zakladatelů Vladimíra Mareše z Vinohrad. Tuto zprávu nám
přednesl na oslavách 30 let hokeje v Pěnčíně.
Třicet let je dlouhá doba , aby se mohio vzpomínat,neboť přesný
sled událostí nikdo nezaznamenal. V některých věcech se budu možná
opakovat, ve zprávě na někoho zapomenu,, hlavně ať se nezlobí, vždyť
zakládajícím není 20 let. Ze zakládajících členů to byli : Míla Kudrnáč,
jako předseda, já jako jednatel, Pepa Bernat jako pokladník, dále Venda
Vinš,Pepík Pitro, Václav Kotas, který psal registrační průkazy a další.
Z prvních hráčů to byli Příšováci Krsek první brankář další útočníci
Stránský, Hoďák, Bonďa Steklý, Bernat, později ještě z Přepeř Vlček a ze
Čtveřína Míra Pařízek. Radimováci Míla Jenšovský, Honzík Rulec a jeho
bratr Jirka a šéf manšaftu stále nespokojený Pepík Kočí. Z domácích
Jirka Primásek, Kamil Hujer, Pepík Krejčí a bratři Ota, Josef a Zbyněk
Hajní. Později ještě přišel Pepík Jansa a brankářská osobnost Láďa
Machynka.
V této době Dádik Ťukal, Jirka Vébr, Láďa Šunek, Pepík Beran byli ještě
jako dorostenci.- Začalo se hned za podpory místních občanů, členů
Sokola i hráčů se stavbou hřiště. Terén nebyl zrovna moc rovný. Snažili
jsme se za pomocí vodováhy srovnat terén , aby nebyly velké díry. To se
nám moc nedařilo. Můj otec jako jednatel nám zajistil geometra pana
Lacha ze Svijanského Újezda a ten nám vytyčil dost kontrolních bodů,
aby se hřiště narovnalo a lépe se připravil terén pro led. Brigádnicky za
pomocí důlních vozíků a použití vozů s koňmi se podařilo terén upravit.
Dnes ještě vidíte jaký to byl výškový rozdíl. Měli jsme, ale nebyla voda.
První plán byl, že v Dráze přehradíme místní potok Janůvku. Starší nám
to rozmluvili a tak se od toho upustilo. Nezbylo pak nic jiného dělat, a
začala se kopat vodovodní přípojka z rybníka. Prorazila se stěna rybníka,
čerpadlo se umístilo na zahradě u Flanderků a pak se ručně vykopala
rýha pro potrubí. Připravené trubky se nejdříve u Hajnů v Dráze natíraly
térem a balily se do jutoviny. Celá kompletace se prováděla pak při
pokládání. Po odzkoušení se nám nestalo, že to někde teče.
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Samotná přípojka se pak poškodila až při stavbě kulturního domu při
hloubení. Byly nalezeny nepoškozené. Osvětlení bylo postaveno
z vyřazených elektrických sloupů. Další stavbou , která patřila
k vlastnímu hřišti byly kabiny Jednota nám zakoupila část montovaného
baráku od pana Ruice ze Čtveřína. Montáž baráku a nové vysoké
mantinely jsme si postavili sami za pomoci tesařů pana Václava Šunka
z Dráhy a pana Paříka z Vitanovic. V samotném baráku byl rozhlas,
občerstvení a převlékali se hosté. Domácí chodili převážně z domova,
přespolní se pak převlékali v přilehlém skladu nářadí a pomůcek.
Dalším problémem byli ještě dresy. Měli jsme zpočátku jednu sadu. V té
době byly ještě na body. Každý hráč si přinesl body. Zvláštní
šatenky,přinesi jich tolik, kolik rodina mohla přenechat. V roce 1947
jsem byl s Pepíkem Krejčím v Praze na mistrovství světa v hokeji. Tak
jsme si mohli koupit tenkrát 10-11 dresů. To byla sláva.
Ale abych pokračoval. I když , nás jednota podporovala finančně, snažili
jsme se finance shánět sami. Pořádali jsme letní tancovačky na hřišti a
taneční zábavy. Ještě vzpomínám na velký zápas starších členů jednoty
Černá Afrika proti Bílé Evropě. Hráče líčil Václav Šplíchal . Reportérem
celého utkání byl nezapomenutelný Pepik Pitro a rozhodčí Josef
Matějka. Za delší dobu někteří hráči ukončili sportovní činnost, odešli
hrát do Liberce jako Jirka Primásek, Kamil Hujer do Rychnova. Nebyla
náhrada a tak pomalu končí jedna etapa.
Když jsem byl pozván a oslavy oddílu ledního hokeje, byl jsem velice
překvapen. Krásné kabiny, nové osvětlení na stožárech včetně
mantinelů. Spokojeni hráči, vedení a funkcionáři, kteří projevují zájem o
co nejlepší podmínky pro hráče.. A nakonec vám přeji aby v Pěnčíně
byla krytá hala a před každým vhazováním vám zahrály varhany jako v
Kanadě.
S pozdravem

Zlomte vaz
Vladimír Mareš

SOKOL - název jako takový už po roce 1948 samostatně neexistoval.
Byl součástí nově vzniklé organizace s novým názvem Československý
svaz tělesné výchovy jehož jsme se stali součástí.
V roce 1950 dne 3. července bylo slavnostně otevřeno nové hřiště,
kde byl připraven Sokolský den. Představila se zde hlavně mládež.
Anna Houdová , která pracovala s mládeží nacvičila Českou besedu.
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Děvčata a chlapci v národních krojích za veliké účasti místních diváků
z okolních obcí viděli přehlídku krojů, které byly k dispozici pomalu
v každé rodině. Bylo to opravdu pěkné, nezapomenutelný zážitek. Celé
odpoledne bylo přehlídkou miádí, hlavně krásných krojů jak dívek , tak
chlapců. V té době byl předsedou Sokola František Ťukal pomáhali mu
Václav Hajný, Václav Špiíchal, Václav Vinš a další. Náčelníkem byl
Jindřich Škréta, který nás vedl ke cvičení. Po návratu z vojny se oženil a
přestěhoval do Čtveřína. Jeho nástupcem se stal pak Karel Bernard
z Vitanovic pro muže a chlapce. V dalších letech po slavnostním otevření
nově vybudovaného sportovního areálu se převážná část činnosti
Sokola soustředila na hokejový oddíl a vlastní cvičení.V letech 19531972 stojí v čele jako předseda Sokola Václav Hajný z Dráhy.
Činnost se poměrně dlouhou dobu nemění. Pořádáme zábavy-taneční
sportovní dny, letní karnevaly a v zimních měsících hrajeme divadlo.
Vlastní cvičení je nepravidelné, cvičí převážně mládež a ženy o něco
lépe. Muži se scházejí hůře. Finanční zajištění se skládá ze vstupného ze
zábav a z divadel.
V průběhu let 1955 - 1962 činnost v Sokole se soustředila pouze na
nepravidelné cvičení, hrálo se divadlo, pořádaly se taneční zábavy. Ve
spolupráci
s ostatními organizacemi jsme společně zajišťovali
společenský život, V případě příznivého počasí stavíme mantinely a
bruslíme na hřišti.
Zvrat nastal v roce 1962. Josef a Jirka Žďárský pomalu

připravují partu

mladých chlapců a pokoušejí se dát dohromady družstvo pro lední
hokej. V roce 1962 odjíždějí do Liberce na sportovní hry mládeže a tam
získávají v rámci okresu 2. místo. Začíná se opět s hokejem. Bylo
rozhodnuto, bude se opět hrát.
V roce 1965 - 66 hrajeme přátelská utkání a doplňujeme naše
mužstvo i z okolních vesnic. Hlavním zakladatelem se stal Josef Rada
Žďárský se svým bratrem Jirkou. Sešla se opět dobrá parta místních
doplněná o hráče ze sousedních vesnic. Byli to Beran Josef, Bradáč Petr,
Jiří Žďárský, Josef Kozderka, Josef Valient, Josef Trojan, Slavoj Laurin,
Jan Louda, Bohumil Šunek, Jaroslav Zoubek, a nestárnoucí Josef Kočí.
Posiední mohykán z 50 let. Hráli jsme přátelská utkání. Družstvo bylo
dále doplňováno v průběhu dalších let.
Soutěž jsme začali hrát v letech 1968-70 v okrese Semily kam nám
doporučil p. Jelínek z Turnova. Hráli jsme vlastně mimo soutěž.
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Po vzniku Okresního svazu ledního hokeje v Liberci v roce 1970, kde byl
předsedou pan Votoček dostáváme
STOP v semilském okrese a
přecházíme pod okres Liberec a začínáme hrát soutěže. Nevedeme si
špatně. Jsme vesnické družstvo a dobré výsledky se nám daří lépe než
mužstva z měst. V těchto letech až do roku 1986 nakonec končíme
v soutěži neregistrovaných. Několikrát za tuto dobu jsme hráli o postup
do vyšší soutěže.

V dalších letech po slavnostním otevření nově vybudovaného
sportovního areálu se převážná část činnosti Sokola soustředila na
hokejový oddíl a vlastní cvičení. Pořádáme taneční zábavy a letní
karnevaly na hřišti.
Činnost se poměrně dlouhou dobu nemění. Pořádáme zábavy-taneční
sportovní dny, ietní karnevaly a v zimních měsících hrajeme divadlo.
Vlastní cvičení je nepravidelné, cvičí převážně mládež a ženy o něco
lépe. Muži se scházejí hůře. Finanční zajištění se skládá ze vstupného ze
zábav a z divadel. Abychom si pomohli s dopravou , která je pro oddíl
ledního hokeje poměrně dosti nákladná , podařilo se nám v roce 1967
zajistit nákup vozidla RND- skříňová na přepravu osob , kterou jsme
zakoupili od zahradníků v Hradci Králové.Toto vozidlo nám hodně
pomohlo a ušetřilo hodně peněz. Dříve nám pomáhal MNV vozidlem T
805 , které bylo přiděleno tehdejším hasičům. Dalším dopravním
prostředkem pro přepravu osob byl v roce 1973 zakoupen autobus RTO
z Brandýsa nad Labem . Ten byl využit již více- vznikl v roce 1974 oddíl
kopané, prováděli jsme rovněž pro místní školu + školku výlety a pro
složky národní fronty. Od rokunl977 autobus Škoda RTO na jeho nákup
jsme dostali příspěvek od MNV , hasičů, zahrádkářů. Tato vlastní
doprava nám sloužila až do 90 let. Pak různými změnami jsme skončili,
jelikož pojištění stálo až 10.000,- Kč, což pro nás nepříznivá.
Teď jsem malinko odbočil od vzpomínek a musím se vrátit o několik
let zpět. Možná, že si nikdo z nás nevšiml, že Sokol, který byl založen
r.1919 jako Tělocvičná jednota Sokol Pěnčín byl jeho název od roku
1923 změněn na Tělocvičnou jednotu Pěnčín. V době , kdy hokejisté
hráli v soutěži o přední umístění, začalo se míuvit o založení fotbalového
oddílu. Slovo dalo slovo a v roce 1975 - 5.prosince v místním
pohostinství U Loudů došlo kjeho založení. Prvním předsedou se stal
Zděněk Kozderka , vedoucím mužstva Josef Žďárský, sekretářem Josef
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Mareš. Do vlastní soutěže jsme se přihlásili od roku 1976. Nebylo však
hřiště. Společně s MNV Pěnčín, předsedou tehdy byl Jaroslav Šunek
z Cičav. Po vzájemné dohodě se nám podařilo prosadit vybudovat
hřiště svépomocí tehdejší akci Z. V červenci rok 1977 bylo slavnostně
otevřeno travnaté fotbalové hřiště, kde jsme odpracovali 8 600 hod
brigádnických. Muselo se přemístit 22.000m3 zeminy, ručně vykopat
drenáže, v délce 1 km, založit trubky, zasypat štěrkopískem, cca 1600 m3
a zpět navézt 2600 m3 zeminy. Nové hřiště se otevřelo za účasti 2500
diváků. Jako první soupeř našich hráčů byla stará garda Dukly Praha.
V rámci celého okresu bylo hřiště naše chlouba. Soutěž v kopané
začínáme hrát na domácím hřišti od podzimu roku 1977. Připravujeme
od dalšího dalšího soutěžního ročníku nábor mladých fotbalistů. V roce
1978 podzimem začínáme soutěž, kdy se nám podařilo dát dohromady
dostatek hráčů. Dále pracuje oddíl základní a rekreační tělovýchovy.
Naši cvičenci mají družstva žáků a žákyň. Podařilo se nám zajistit pro ně
v tělocvičně ve škole na Nechálově, kam dojíždějí . Starají se o ně
cvičenci ing. Oto Louda Donátová Jindra, Fantová Jarmila , Bičíková
Milena, Mohelská Jiřina.
Po dokončení hřiště s trávníkem včetně kabin nám nastal problém se
závlahou . Rozvod vody byl v zábradlí, ale byl problém s vodou. Nejdříve
se kropilo pomocí požárního auta - cisterny. V roce 1979 se podařilo
položit nové potrubí z rybníka na hřiště a zakoupit nové čerpadlo. Tím
jsme vyřešili opět kropení hřiště a ještě v případě příznivého počasí zimy po postavení mantinelů k provozu ledové plochy. Nový sportovní
areál k nám přilákal několik skupin , které projevily zájem se představit
veřejnosti. Hrajeme přátelská utkání se skupinou Amfora. Ta je složena
jak z bývalých hráčů , tak i z umělců. Počasí nám přeje, přicházejí diváci a
o zábavu je postaráno. Přijíždí ještě skupina Fešáků s Petrem Novotným.
Odpoledne se hraje fotbal a večer vystupují v Kulturním domě s velmi
pěkným programem. V uvedených letech pravidelně cvičíme , pořádáme
výlety s cvičenci žáky, žákyněmi, mládež hraje soutěže v kopané a
organizujeme turnaje žáků o putovní pohár MNV Pěnčín. V roce 1985
jsme byli pověřeni se zajištěním
okrskové spartakiády na našem
sportovním areálu tehdy cvičilo 2100 cvičenců za přítomnosti 2500
diváků. Své zastoupení zde měly družstvo žákyň pod vedením cvičitelek
Jindry Donátové a Jarmily Fantové.. Byla to odměna a čest pro naši
jednotu zajistit tuto akci. Pro své členy a veřejnost zajišťujem různé
besedy se sportovní tématikou .Byli u nás významní sportovci Dana a
Emil Zátopkovi, fotbalisté Vížek, Viktor, Macela, Šafránek a mnoho
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dalších. Při oslavách na hřišti to byl ještě světový rekordman žonglér
s míčem Jan Skorkovský, který některé rekordy vytvořil i na našem hřišti.
Naši fotbalisté od roku 1978 navázali družební styk s družstvem BSG
Traktor Schonfels. Pravidelně každý rok se setkáváme na hřišti doma
nebo v Schonfels. Tato výměna trvá až do roku 1989. Vlastní dopravou
jezdíme se členy na sportovní utkání do Prahy, škola i školka na výlety,
ostatní složky tehdejší Národní fronty na zájezdy. Nejvíce je využívána
hlavně na všechna utkání hráčů kopané a ledního hokeje. Pořádáme
ještě taneční zábavy, plesy. V 90 letech pořádáme ještě lyžařskou školu,
jezdíme s dětmi na hory.
Nová generace se opět vzpamatovala v roce 1989, kdy Aleš Kozderka
a Pavel Stach opět sestavili partu hráčů, kteří začali opět hrát soutěž
v ledním hokeji , ale bez domácího prostředí pouze na zimních
stadionech. Přírodní led je jenom přání, které se nedá splnit. Hokejový
oddíl stále existuje. Takto je zaznamenána činnost oddílu ledního hokeje
od roku 1947 až do dnešních dnů.
Fotbalové soutěže hrajeme každoročně v rámci okresu Liberec. Někdy
jsme nahoře někdy dole a bohužel někdy sestupujem . Po vzniku
krajského iibereckého fotbalového svazu hrajeme převážně v 1. B třídě a
nakonec končíme v krajském přeboru. Zde nám i vypomáhal bývalý čsl.
reprezentant a mistr Evropy z roku 1976 František Veselý. Jeho
přítomnost na hřišti v zápase k nám přilákalo i několik desítek diváků
z blízkého okolí. V roce 2002 jsme postoupili do krajského přeboru . Zde
nám nastaly problémy se splněním podmínek této soutěže mít
mládežnická družstva. Na rok jsme dostali výjimku , která se stejně
nesplnila . Proto nebylo jiné rozhodnutí než se sloučit s FK Turnov.
V průběhu uplynulých let, v roce 2004 - 2010 kdy jsme hráli krajskou
soutěž se slučujeme s oddílem kopané FK Turnov. Nepodařilo se nám
zajistit potřebný počet hráčů dle věkových kategorií a finanční
zabezpečení. V roce 2008 až 2009 postupujeme do divize. Všechna
utkání dospělých se hrají jen v Turnově a tzn. pro diváky z Pěnčína to
není zajímavé. V roce 2010 jsme, se rozhodli, že soutěž vrátíme opět do
Pěnčína pod hlavičku Sokol. Začínáme v rámci okresu a pravidelně každý
rok postupujeme. V roce 2014 vyhráváme okresní přebor a vracíme se
do krajských soutěží l.B třídy. Nevedeme si špatně a v sezóně 2018-2019
postupujeme do l.A tř.
„Po provedené změně v roce 1989 dochází i zde na úpravy
v tělovýchově. Je obnovena činnost samostatného SOKOLA. Vzniká tím
ll

Česká unie sportu Jejímž jsme čieny a Sokol. Naše jednota , která má
vlastně dva sportovní oddíly se přihlásila k České unii sportu. Nedovolili
jsme si představit svoji činnost pod nově obnoveným Sokolem. V našem
okrese a kraji jsme členy Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace.
V roce 2001 obecní úřad zajistil vrt , abychom na hřišti měli vlastní
vodu a nechal postavit malou nádrž, která slouží jako koupaliště.
V roce 2002 byla provedena rekonstrukce původního hokejového hřiště
a tenisového kurtu na víceúčelové hřiště s umělým povrchem včetně
s tenisového kurtu. Tato stavba
byla financována z dotace
od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto roce odešel náš
předseda Josef Žďárský. Čest jeho památce.
Nakonec v roce 2011 byla vybudována automatická závlaha na
fotbalové hřiště, která je napojena na stávající vrt. Financování pro
jednotlivé jednoty jsou čím dál náročnější. Jsou vypsány nadřízenými
orgány různé dotace a pro malé jednoty jsou náročné. Proto jsme se
dohodli s Obecním úřadem , že majetek ,který je ve vlastnictví Sokola
převedeme bezplatně na Obec Pěnčín a my budeme v nájmu. Provádět
budeme jen malou údržbu. Stalo se tak v roce 2017. Obecní úřad jako
první velkou akci provedl pak v roce 2018 zateplení objektu klubovny
kabin se sociálním zařízením za přispění dotace MMR.
V průběhu let své činnosti jsme nejlépe spolupracovali s Místním
národním výborem a dnešním Obecním úřadem. Dále velká část
finančních příspěvků byla z Okresního výboru ČSTV Liberec a po roce
1989 z nástupnické organizace Liberecká sportovní a těl. Organizace
Liberec. Dále pak za přispění místního JZD Pěnčín , později Agro Rubín
se sídlem ve Svij. Újezdu. To byli naši hlavní sponzoři. Děkuji těmto
organizacím a mimo jiné bych chtěl rovněž poděkovat místním občanům
a členům Sokola za jejich pomoc.
Tuto zprávu jsem zpracoval ke 100 letému výročí z dostupných
pramenů a to kroniky, hlavně pak od roku 1965 , kdy jsem se stal
s Josefem Ždarským - přezdívaným Radou členem výboru Sokola, kde
pracuji dodnes. Hodně vzpomínek jsem mohl proto od roku 1965 uvést
do této zprávy. Je velká škoda , že se toho nedožil náš předseda Rada.
Bylo by to ještě obšírnější.
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Touto písemnou zprávou končím svoji činnost v místním Sokole. Věřím ,
že se mezi námi najde někdokdo se tomu bude nadále věnovat.
Součástí této zprávy je i hokejová balada od Rady viz.příloha.

Hokejová balada
Složil a napsal Pepa Pada
Sede jede autobusy
na silnicije to kus.
So to dobrá Avia,
s kokejisty z: Penčína,

Sok to krát a jak kdy né,
a kdy koko co nemine.
Soko úsměv stále září,
nejradž mluví o Pl uhaři.

2a volantem sám Séf sedí/
na silnici stále bledí.
Občas mukne po očku,
na služební, na Kočku.

A^uáček, Primas, Kobosil,
v^buance něco zakusil.
Oívus a naproti Kapras,
neuadi zas mluví naklas.

Pined dvě první lavice,
pršácká je tradice.

V autobusu na zádi,
lá^oiany plúbner dovádí.
Xyklety dva spolu kned
udělají kabaret.

Beran, Azores, y\Ai>*da, Skřeta,
Slavoj i sám Pada,
při pršáku je vždy sranda.
Basy s pivem jako pult,
my byckom snad králi furt.
Sirvdra, 2děnda na plošce,
dělají nám kib ice.
Bítov i napovídali,
jako by to někdy králi.
Star^/ Vlk zas na pytlíck,
sedí tam sám jako mnick.
■Hele, kluci, už jsme tam,
tady já to všude znám.
2a pytlema jako vzor,
sedí fousáč profesor.
U dveří vždy sedí rád,
sám veliký Kyeyvát.
AI a prostředku parta je,
Sl eckta ten v ní kraluje.
Pepa Poblant, taky Pády,
poslouchají Sleckty rady.

2oubkové a Ponátové,
s nimi Petr a Vlk mladý
sekundují tem dvoum všady.
Při pivečku, mariáši,
od kub se všem jenom práší.
A tak jezdi Avienko,
jezdi ještě další léta,
aby sen nám udržela
takle hokejová parta.
AI a ledě i v hospodě,
u Kaprasu na zpívání,
tím je konec mého klání.
2a pozornost Vám děkuji,
l^aaeínce. a (Sestíkovi
do společného života
za kokejisty vinčuji.

Obrázky
z historie Sokola Pěnčín

Pěnčínské ženy
na XI. všesokolském sletu
v Praze 1948
zleva Emilie Adamová
Marie Marešová-Beránková
Květa Zahrádková
Slávka Bičíková-Kotasová
Běla Hobelantová-Tomsová

Anna Houdová s pěnčínskými dětmi

hokejisté Pěnčín
v roce 1963

Václav Hajný
dlouholetý předseda 1953- 1972

fotbalisté Pěnčín
v roce 1976

Slavnostní otevření sportovního areálu v roce1977

Slavnostní schůze
zleva Josef Mareš, Gottfried Schubert-družební oddíl BSG Schonfels
předseda TJ Pepa Žďárský, předseda NF Jan Brožek

Tajemník TJ Josef Mareš

Zakladatelé hokejového oddílu 1947
zleva VáclavVinš, Josef Bernat, Josef Krejčí, Jiří Primásek,
Jaroslav Sunek-předsedaMNV, Vladimír Mareš-předseda

Josef Žďárský přebírá vyznamenání OV ČSTV
cenu předává pan Peřkavec

základní kámen stavby výceúčelového hřiště
s umělým povrchem v roce 2002

