Prosinec 2007 - ZDARMA
V tomto čísle: z usnesení zastupitelstva obce l návrh rozpočtu l rok 2007 na Kittelovsku l čím žije škola l
sportovní dění v kopané, stolním tenisu a krosu l vítání občánků l Vánoce, Vánoce přicházejí l a další

O neplatných povoleních, dotacích, kořenových čistírnách...
Milí spoluobčané, pomalu nám končí
rok 2007. Rád bych se s vámi o některé
skutečnosti podělil. Byl to první rok po
komunálních volbách, který nám měl
ukázat směřování obce v následujících
letech nového volebního období.
Největším tématem letošního roku je
jistě ukončení projektu Pěnčínský náhrdelník. Všichni jsme s napětím očekávali jeho
zahájení, ale věci se vyvinuly jinak a dnes
je bohužel pro nás projekt minulostí. Ve
chvíli, kdy bylo téměř jisté, že projekt
končí (důvody byly přesně uvedeny ve
společném prohlášení firmy Fipobex), jsem
se sám o své vůli a plně si vědom následků
svého konání odhodlal k přiznání se, že
jsem nepostupoval dle pravidel pro přípravu projektu a předložil jsem administrujícímu orgánu programu SROP dvě v té
době ještě neplatná stavební povolení.
Dnes už je jedno, z jakých důvodů se tyto
dvě akce – letní a zimní areál – natolik
protáhly, že stavební povolení nebyla včas
vydána. Již dávno před podpisem podmínek dotace bylo jisté (v květnu 2005) že
dotaci ve výši téměř třicet osm milionů
korun dostaneme, tedy, že ji máme jistou.
Předem, než jsem se odhodlal k tomu, že
předložím neplatná povolení, jsem si důkladně, na třech úrovních (ministerstvo,
kraj, řídící orgán) prověřil, že pokud nebudou předloženy všechny přílohy, dotace padá a projekt končí. V té době (červen
2006) jsem to v sobě vyhodnotil tak, že po
dvou letech není možné nechat projekt
„zemřít“ jen proto, že nejsou k dispozici
dva papíry, které navíc zcela jistě budeme
mít v ruce do fyzického zahájení staveb a
podpisu smlouvy o dílo. V ostatních dotačních programech, zejména domácích, je
dodnes naprosto normální, že se přílohy
typu stavebních povolení dokládají právě
až před zahájením prací. Vzepřel jsem se
tak určité byrokratické pasti, která je takto
na žadatele nastražena a na kterou bylo na
různých úrovních často upozorňováno.
Prohlašuji zde, že jsem se k tomuto činu
odhodlal zcela sám, a sám za něj musím

Na dýňobraní v jabloneckém Domě vína se vybíralo na Kittelův dům. Více na str. 5
nést plnou zodpovědnost. Omlouvám se Velmi děkuji těm, kteří mě věří a podpotak zejména firmě Fipobex, která riskova- rují. Bez této podpory, kterou cítím a
la své jméno, které jsem tímto i ohrozil. vnímám, bych v práci pro obec jistě pokraNemyslím si, že by se u nás našel někdo čovat nemohl. Děkuji ale i těm, kteří mě ve
podobný, kdo by ručil za úvěr obce ve výši funkci neradi vidí. I to jsou pro mě zkušedvaceti milionů korun svým vlastním nosti a informace, které mohu využít v
majetkem. Nakonec projekt stejně skončil, další práci. Napadá mě pouze jedna myša to je hlavní věc, nad kterou bychom se lenka, že pokud bychom se všichni zúčastměli zamýšlet. Prohlášení, ke kterému jsem nění podíleli na rozvoji obce a vynakládase, vědom si své velké zodpovědnosti, li jen část své energie stejným směrem – ve
připojil i já, bylo myšleno a učiněno napro- prospěch obce a ne proti ní, jistě bychom
sto čistě, transparentně a objektivně ke dnes byli mnohem a mnohem dále. Já si to
všem hlediskům, která mohla nastat. Je představit dovedu a o to více mě mrzí, že
škoda, že projekt v připravené podobě tomu tak není.
nebude realizován, zejména pro obec a její
Nedávno jsem na jednání zastupitelstva
budoucnost. Berme to však jako fakt.
dostal otázku, proč nečerpáme z evropNyní jsme ve fázi, kdy je připraven ských fondů, když je možné na internetu
prodej Zimního areálu. Pokud se prodej si přečíst, že stovky obcí čerpají peníze. To
podaří a nový vlastník jej zrealizuje, při- jsou argumenty zcela zavádějící. Nečerpájdou s tím postupně i efekty, které jsme me, protože pro obce mezi pěti sty a dvěma
všichni od projektu očekávali – potřeba tisíci obyvateli nebyl ještě před dvěma
ubytovacích kapacit, stravování a řada měsíci vyhlášen žádný program.
Pokračování na str. 2
dalších služeb.

O neplatných povoleních, dotacích...
Pokračování ze str. 1
Všechny výše uvedené obce na internetu jsou obce do pěti set obyvatel, které
mohou čerpat dotace z Programu obnovy
venkova. Pokud budeme chtít čerpat z připravovaných programů, musíme být připraveni. Teprve nyní se vyjasňuje, na co
vlastně bude možné čerpat v letech 2008
– 2013. Poté je třeba zvážit a určit priority,
jakými půjdeme.
Nyní se neočekávaně otevírá otázka
možnosti získání finančních prostředků na
výstavbu čistíren odpadních vod, tedy
výstavby splaškové kanalizace. Ve druhé
polovině listopadu jsem absolvoval několik jednání, ze kterých zřejmě vyplyne, že
budu na prosincovém zastupitelstvu předkládat návrh na zpracování studie odkanalizování celé obce. Jako nejlepší se jeví
varianta formou kořenových čistíren. Tato
metoda je odzkoušena, velmi podporována a je jednou z nejúčinnějších. Tato možnost by také mohla znamenat, že si obec
bude čistírny spravovat sama, a tak bude
moci ovlivňovat i cenu stočného, což by
jistě pro vás občany nebylo zanedbatelné.
Bude ovšem i záležet na vašich názorech,
které velmi rádi uvítáme. Pokud se dotační možnost potvrdí a my se touto cestou
vydáme, musíme být připraveni v říjnu
2008. Podle prvních odhadů projektanta
by čistírny mohly být v Alšovicích, Bratříkově, Huti, Jistebsku a někde na pomezí
Alšovic, Bratříkova a Pěnčína. K tomu
předběžně vychází patnáct až dvacet kilometrů kanalizace. Ale to vše jsou pouze
velmi hrubá a předběžná čísla.
Naopak v tuto dobu není příznivá situace s možností další plynofikace. Neexistuje v této chvíli možnost, kde získat peníze na další rozvod plynu. Přesto probíhají projektové práce na etapě plynofikace
návsí našich osad, schválené zastupitelstvem, tak, abychom byli připraveni na
možnou podporu v roce 2008.
V říjnu letošního roku se náš úřad rozšířil o nového pracovníka Stanislava Mrázka z Alšovic. Jako technický pracovník
obce má na starosti zajišťování údržby a
běžných oprav obecního majetku a nemovitostí, komplexní údržbu, sekání a vyřezávání náletových dřevin z obecních pozemků, zajišťování drobné zimní údržby
veřejných prostranství, čekáren, stanovišť
kontejnerů na tříděný odpad, údržbu
hřbitovů v Huti a Alšovicích a řadu dalších
drobných, ale potřebných věcí. Myslím, že
je to krok správným směrem, a výsledky
bychom všichni měli vidět již dnes. I proto, že pan Mrázek je opravdu pracovitý a
zručný.
Huť na sklonku podzimu postihla rekonstrukce poloviny území sítě nízkého
napětí. Obec nemá s touto rekonstrukcí nic
společného, jedná se o akci společnosti

ČEZ a.s. My máme ovšem co do činění
s veřejným osvětlením. Skutečnost je taková, že jsme o akci nevěděli dopředu a byli
jsme vlastně postaveni před hotovou věc
„zítra začínáme“. Urychleně jsme proto
přijali usnesení, které řeší následnou rekonstrukci veřejného osvětlení. To šlo
z naší strany velmi rychle, ale osvětlení
nemohlo začít fungovat dříve, než firma
dokončí rekonstrukci sítě NN. Děkuji
občanům za trpělivost.
V letošním roce se opět ukázal správným
směr v hospodaření obce. Vzhledem k propadu rozpočtu o 30% v letech 2001 – 2002,
který vznikl vlivem změny rozpočtového
určení daní, to ještě před pěti lety vypadalo tak, že nebudou peníze na žádné opravy
ani rozvoj. V letošním roce se dost investovalo do obecního majetku a přesto bude
výsledek hospodaření dobrý. Budeme tak
moci i v příštím roce pokračovat v opravách zejména komunikací nebo i veřejného
osvětlení.
Vítám i větší zapojování veřejnosti do
procesu rozhodování v zastupitelstvu. Je
to pro nás signál, že vám není lhostejné,
jakým směrem se naše obec bude rozvíjet.
Mám pouze výhrady k anonymním výpadům vůči všemu a všem. Je to podle mě
zbabělost, schovávat se za anonymní jména
a adresy a hulvátským způsobem napadat.
I to je důvod, proč se této diskuze neúčastním a účastnit nebudu. Jsem však připraven diskutovat nad problémy naší obce
s kýmkoli konkrétním, komu jde o posun
vpřed, osobně, písemně či elektronicky.
Vážení spoluobčané, jak jsem již dříve
uvedl, nebudu v této chvíli odstupovat
z funkce. Myslím si, že mám stále co obci
nabídnout a cítím podporu většiny zastupitelů. Jen nejbližší spolupracovníci a moje
rodina vědí, kolik času své práci věnuji.
Užijte si všichni krásný předvánoční čas,
nádherné svátky vánoční a do nového roku
vám přeji hodně radosti, zdraví a štěstí.
Váš Richard Hübel

Veøejné sbírky
Na základě usnesení zastupitelstva
obce byly vyhlášeny dvě finanční
sbírky na záchranu Kittelova domu
a obnovu sousoší v Bratříkově. Od
srpna letošního roku je možné přispívat na tato čísla účtů vedených
u České spořitelny a.s., pobočky Jablonec nad Nisou. Předem děkujeme
všem, kteří rádi přispějí jakoukoli
částkou.
KITTELŮV DŮM
6015–963 242 379/0800
SOUSOŠÍ BRATŘÍKOV
26016–963 242 379/0800

!!!Nepřehlédněte!!!
Oznámení změny
svozů TDO

l Od 1. ledna 2008 bude v naší obci Pěnčín
změněn vývoz všech nádob na komunální
odpad takto:
V 1. týdnu 2008 (lichý):
budou vyvezeny všechny nádoby na
komunální odpad, opatřené platnou
známkou (zelená, žlutá, červená)
V 2. týdnu 2008 (sudý):
budou vyvezeny všechny nádoby na
komunální odpad, opatřené platnou
známkou (zelená, žlutá, červená)
V 3. týdnu 2008 (lichý):
budou vyvezeny jen nádoby na komunální odpad, opatřené platnou zelenou a
červenou známkou
Výsledek změny:
v sudý týden budou vyváženy nádoby na
komunální odpad s platnou zelenou, žlutou a červenou známkou, v lichý týden
budou vyváženy JEN nádoby na komunální odpad s platnou zelenou a červenou
známkou
zelená známka – týdenní svoz
žlutá známka – 14 denní svoz
červená známka – kombinovaný svoz
l POZOR o svátcích – posunutí termínů
svozu komunálních odpadů!!!
52. týden 2007 místo svozu v úterý 25. 12.
2007 bude vývoz ve středu 26. 12. 2007
1. týden 2008 místo svozu v úterý 1. 1. 2008
bude vývoz ve středu 2. 1. 2008
l Upozorňujeme občany obce, kteří dosud nezaplatili pro rok 2007 poplatek za
odpad, nebo jeho část, aby tak učinili do
20. prosince 2007. Pokud jste se dostali do
finančních potíží, dostavte se na OÚ
dohodnout si splátkový kalendář.
Platbu lze provést do pokladny OÚ v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem – zavolejte na OÚ, bude vám sdělen
variabilní symbol.
Úřední hodiny – telefon 483 397 028
Po
7.00 – 11.00
12.00 – 17.00
St
7.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Čt
7.00 – 11.00
12.00 – 15.00
l Děkujeme občanům, kteří vzorně třídí
odpad a využívají v obci zvony s kontejnery i pytle žluté a oranžové. Pouze vás
žádáme, abyste u plných zvonů či kontejnerů na plast neponechávali žádný odpad
a aby tabulové sklo bylo vhazováno do
zvonu pro barevné sklo. Tabulové sklo
nepatří do čirého. Děkujeme.
l Ceny za odvoz a odstranění směsného
komunálního odpadu v roce 2008 zůstávají stejné (viz str. 4).
l Občanem požadovanou změnu svozu
popelnice lze provést při včasném nahlášení na konci roku (prosinec) a v pololetí
roku (červen). Zpětně nelze provádět!!!
Děkujeme.
–oú–
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Výbìr usnesení z jednání zastupitelstva obce Pěnčín
ze dne 1. srpna a 3. října 2007

l ZO schvaluje plnění usnesení z minulého
zasedání bez připomínek.
l ZO bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže na udělení pokuty ve výši 20 000 Kč za nedodržení postupu při přidělení veřejné zakázky
na akci „Havarijní stav Kittelova domu".
l ZO bere na vědomí platební výměry
Finančního úřadu v Jablonci n. N. na odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za údajné porušení závazných podmínek
smlouvy se SFRB na výstavbu čtrnácti bytů
Pěnčín 59.
l ZO ukládá starostovi obce ve spolupráci s právním zástupcem zajistit přípravu
řádného odvolání proti vydaným platebním výměrům, které jdou proti všem
kontrolám a rozhodnutím poskytovatele
SFRB, že dotace byla použita v souladu
s podmínkami.
l ZO bere na vědomí informace o problémech se zubní ordinací v Pěnčíně po odchodu MUDr. Janouškové – oznámení a
snahu jednatele Poliklinika Železný Brod
na zrušení zubní ordinace a informaci
MUDr. Lejskové o tom, že nový zubař bude
3x týdně v Pěnčíně působit od 1. 10. 2007.
l ZO schvaluje provedení připravených
změn územního plánu obce dle přílohy,
přes MěÚ v Železném Brodě, odbor územního plánování (po dohodě ministerstev
s pověřenými obcemi jsou změny nadále
povoleny a není zatím třeba vypracovávat
nový územní plán).
l ZO schvaluje:
• bezúplatnou směnu pozemků ppč.866/5
a 858/3 v k.ú. Huť mezi obcí Pěnčín a
manželi Bednaříkovými.
• bezúplatnou směnu pozemků ppč. 30 a
27 v k.ú. Huť mezi obcí Pěnčín a Mysliveckým sdružením Březí.
• prodej pozemků ppč. 363/1, 367/1 a
367/3 v k.ú. Huť manželům Hůlkovým za
cenu 328 100 Kč.
• prodej pozemku ppč. 321/1 v k.ú. Jistebsko Michalu Antonínovi za cenu
77 390 Kč.
• prodej pozemku ppč. 632/8 v k.ú. Jistebsko Ivanu Recovi za cenu 48 560 Kč.
• prodej pozemků 635/1 a 635/7 v k.ú.
Jistebsko Michalu Wojciechowskému za
cenu 426 170 Kč.
• prodej pozemku ppč. 296/10 a 296/31
v k.ú. Bratříkov za cenu 238 210 Kč.
• prodej pozemků ppč. 480/11 a 480/14
v k.ú. Huť za cenu 261 960 Kč.
• prodej pozemku ppč. 480/10 v k.ú Huť
za cenu 421 940 Kč.
• prodej pozemku ppč. 534/10 v k.ú.
Jistebsko za nabídkovou cenu 319 900 Kč.
l ZO bere na vědomí žádost Lubomíra
Černíka na pronájem pozemků ppč. 32, 33,
34 a pověřuje starostu obce přípravou
návrhu nájemní smlouvy.

l ZO neschvaluje pronájem ppč. 284/2,
890/1 a 291/1 v k.ú. Huť Lubomíru Černíkovi za účelem uskladnění, manipulace
surového dřeva a k výrobě řeziva s umístěním pásové pily.
l ZO Pěnčín schvaluje přidělení příspěvků
tělovýchovným jednotám takto :
• TJ Sokol Alšovice
50 000 Kč
l TJ Sokol Bratříkov
100 000 Kč
(navýšení 50 000 Kč po dohodě s TJ Sokol
Jistebsko)
• TJ Sokol Huť
50 000 Kč
• TJ FC Pěnčín
20 000 Kč
+ převod odběrů elektřiny a vody
v kabinách na obec
• TJ Sokol Skuhrov
10 000 Kč
(lyžařský oddíl při ZŠ Pěnčín)
l ZO Pěnčín schvaluje podání žádosti
o převod pozemků z Pozemkového fondu
ČR, dle přílohy.
l ZO Pěnčín schvaluje rozpočtové změny,
dle přílohy.
l ZO bere na vědomí schválení a zahájení
veřejných sbírek na sousoší v Bratříkově a
Kittelův dům od 4. 8. 2007.
l ZO bere na vědomí výpověď pana Linharta z pracovního místa údržbáře obce a
schvaluje na toto místo pana Stanislava
Mrázka s účinností od 1. 10. 2007.
l O schvaluje žádost Radka Hujera na
pořádání akce „Monster of rock open air
Dupanda 2007“ na soukromém pozemku
2367 v k.ú. Alšovice dne 31. 8. 2007 od 16.00
do 02.00 za podmínky dodržení potřebných hygienických požadavků a zajištění
dostatečné pořadatelské služby.
l ZO bere na vědomí vyjádření Ing.
Prokopa k návrhu koncesního řízení na
Zimní areál Jistebsko.
l ZO pověřuje Ing. Jiřího Horáka předložením možných řešení na prodej Zimního
areálu Jistebsko.
l ZO bere na vědomí situaci kolem
uzavření obchodu potravin v Alšovicích.
l ZO schvaluje příspěvek SDH Huť na
akci „Pohár starosty sdružení SHČMS–
ČR“, konané dne 1. 9. 2007 v Huti, ve výši
40 000 Kč.
l ZO schvaluje plnění usnesení z minulého
zasedání s těmito připomínkami:
• k usnesení č. 91, 92/2007
– 10. 8. 2007 byla podána odvolání proti
platebním výměrům FÚ Jablonec n. N.
– 6. 9. 2007 FÚ Jablonec rozhodl o posečkání zaplacení daně nejdéle do 28. 2. 2008
– na základě doporučení finančního výboru navázána spolupráce s firmou KODAP
Jablonec s.r.o. – p. RNDr. Hron
• k usnesení č. 94/2007 – změny územního
plánu zadány odboru územního plánovaní při MěÚ v Železném Brodě
• k usnesení č. 102/2007 – 1. 10. 2007 nastoupil na místo údržbáře obce Stanislav
Mrázek.

l ZO bere na vědomí vyjádření starosty
k obvinění ohledně dotace na projekt
Pěnčínský náhrdelník.
l ZO bere na vědomí výzvu Ing. Prokopa,
aby starosta rezignoval na funkci, protože
vážně pochybil při pozměňování veřejné
listiny.
l ZO schvaluje prodej pozemku ppč.
1649/3 v k.ú. Bratříkov o výměře 34 m2
manželům Tomkovým za cenu znaleckého
posudku.
l ZO schvaluje koupi části pozemku ppč.
1391 v k.ú. Bratříkov o výměře 54 m2 od
Ireny Novotné za cenu znaleckého posudku.
l ZO schvaluje bezúplatnou směnu obecního pozemku ppč. 866/6 v k.ú. Huť o
výměře 234 m2 za pozemky Josefa Kunzeho v k.ú. Jistebsko – ppč. 573/5, 573/6 a
573/7 o celkové výměře 133 m2.
l ZO schvaluje zřízení zástavního práva
na pozemky ppč. 635/1 – trvalý travní
porost - o výměře 2 123 m2 a ppč. 635/7
– trvalý travní porost - o výměře 146 m2,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro
k.ú. Jistebsko ve prospěch Raiffeisen banky (zajištění úvěru pro kupující manžele
Wojciechowski).
l ZO bere na vědomí uzavření nájemní
smlouvy pro prodejnu potravin Alšovice
63 s Danou Pulíčkovou.
l ZO bere na vědomí informace o pokračující obnově Kittelova domu v Krásné –
smlouva o dílo bude dodržena.
l ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na rekonstrukci veřejného osvětlení v Huti
v souvislosti s rekonstrukcí sítě NN za
cenu 183 878,40 Kč.
l ZO bere na vědomí nabídku KZS s.r.o.
na ceny mechanismů na zimní údržbu pro
zimní období 2007 – 2008 a schvaluje jednání k návrhu smlouvy o dílo.
l ZO schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v obecních bytech ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného,
stanoveného pro každou konkrétní
hodnotu aktuálního nájemného za 1 m2
podlahové plochy ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného
za 1 m2 podlahové plochy dle Sdělení
MMR, od 1. února 2008.
l ZO schvaluje příspěvek paní Jitce Kratochvílové ve výši 14 600 Kč na opravu
památkového objektu Bratříkov E 44.
l ZO schvaluje koupi pozemku ppč. 829
v k.ú. Huť o výměře 649 m2 od Karla
Švadlenky za cenu 80 Kč/m2.
l ZO bere na vědomí informaci o možnosti financování hasičského vybavení pro
JPO III Huť z Fondu příhraniční spolupráce EU a pověřuje Luboše Kunderu
zpracováním žádosti.
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Návrh rozpočtu obce na rok 2008
Příjmy – v tis. Kč

Daňové příjmy – třída 1
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
2 700
1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 900
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
150
1121 Daň z příjmů právnických osob
3 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
120
1211 Daň z přidané hodnoty
4 800
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
30
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
5
1341 Poplatek ze psů
30
1344 Poplatek ze vstupného
4
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
10
1347 Poplatek za provozování VHP
30
1361 Správní poplatky
30
1511 Daň z nemovitosti
540
Nedaňové příjmy – třída 2
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel
51
3612 Příjmy z pronájmů
345
3613 Nebytové hospodářství
100
3632 Pohřebnictví
20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
945
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20
4351 Příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů
340
5512 Požární ochrana – Ornela Zásada – dohoda
35
6171 Činnost místní správy
(prodej zboží, dividendy, sankční platby)
70
6310 Obecné příjmy z finančních operací – úroky
30
Kapitálové příjmy – třída 3
3639 Příjmy z prodeje pozemků
1 000
Přijaté transfery – třída 4
Krajský úřad Libereckého kraje – příspěvek na správu
325
Obec Zásada – dohoda o zajištění požární ochrany
90
Příjmy celkem
15 720

Výdaje v tis. Kč

2212+2219 Místní komunikace
– opravy, zimní údržba, mostky
2 900
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
160
3111 Mateřská škola
1 080
3113 Základní škola
1 070
3314 Knihovny– knihy, teplo
100
3319+3399 Ostatní záležitosti kultury
–zpravodaj, kronika, dohody
200
3322 Zachování a obnova kulturních památek
1 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
– koupaliště ČOV
630
3612 Bytové hospodářství
500
3613 Nebytové hospodářství
130
3631 Veřejné osvětlení
900
3632 Pohřebnictví
40
3633 Místní sítě – projekt plyn
400
3639 Komunální služby – koupě pozemků, daně
100
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
1 000
3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň
500
4351 Pečovatelská služba
700
5512 Požární ochrana
800
6112 Zastupitelstvo obcí
900
6171 Místní správa – platy+odvody, správa budovy,
PC, programy, pošta, energie, PHM, nákup služeb,
právní služby, cestovné…
2 100
6310 Výdaje z finančních operací
20
6320 Pojištění majetku
110
6409 Ostatní činnosti – příspěvky TJ apod.
380
Výdaje celkem
15 720

Ceny za odvoz a odstranění
směsného komunálního odpadu
v roce 2008
Velikost nádoby četnost svozů cena za rok
80 l
1x1T
80 l vlastní
1x1T
80 l
1x14D
80 l vlastní
1x14D
80 l
kombi
80 l vlastní
kombi
110/120 l
1x1T
110/120 l vlastní
1x1T
110/120 l
1x14D
110/120 l vlastní
1x14D
110/120 l
kombi
110/120 l vlastní
kombi
240 l
1x1T
240 l vlastní
1x1T
240 l
1x14D
240 l vlastní
1x14D
240 l
kombi
240 l vlastní
kombi
pytel TDO
velký 110 l
pytel TDO
malý 60 l
Rekreační objekt nebo osoba trvale bydlící
450 Kč/rok
(pytle)

1 830 Kč
1 715 Kč
1 240 Kč
1 125 Kč
1 535 Kč
1 420 Kč
2 140 Kč
2 015 Kč
1 460 Kč
1 335 Kč
1 800 Kč
1 675 Kč
4 180 Kč
4 055 Kč
2 850 Kč
2 725 Kč
3 515 Kč
3 390 Kč
50Kč/ks
30 Kč/ks

Placení odpadů je možno uhradit jednorázově
nebo ve dvou splátkách:
I.
pololetí do 15. února 2008
II.
pololetí do 15. července 2008
Varianta kombinovaný svoz:
vývoz 1x1T od 1. 11. do 30. 4.
vývoz 1x14D od 1. 5. do 31. 10.
sudé týdny v úterý
Varianta 1x14D sudé týdny v úterý

Kdo jsi bez viny...
Naším Pěnčínem již delší dobu otřásá aféra starosty Richarda Hübela. Na říjnovém jednání zastupitelstva starosta podrobně vysvětlil celý
případ a důvody, které jej k učinění přestupku vedly. Kdo byl přítomen,
učinil si vlastní úsudek. I když již považuji diskuse o tomto případu za
příliš rozvětvené a hlavně zkreslené, přesto mi dovolte ještě naposled
několik slov, vyjadřujících můj názor.
Ano, náš starosta udělal něco, co udělat neměl. Měl by být vzorem
pro své spoluobčany. Položme si však otázku, v zájmu koho nebo čeho
tak učinil? V žádném případě ne v zájmu vlastního obohacení, jak byl
často osočován ve sdělovacích prostředcích a ve slátaninách na obrazovce, hodných určitého kanálu. O co se snažil a proč tento přestupek
udělal? V atmosféře politické krize, kdy jsme po několik měsíců neměli
stabilní vládu, v podmínkách státní byrokracie (která mi někdy připomíná stále se dělící a množící houbu kombuchu), v legislativní smršti
kdy se provádějí změny pro změny, kdy dochází k neustálým transformacím, reorganizacím a restrukturalizacím, se snažil o prosazení našeho Pěnčína a o získání finančních prostředků pro jeho zvelebení. To se
mu, narozdíl od mnoha našich ministrů, podařilo. Nakonec stál před
velmi těžkým rozhodnutím – nechat celý projekt padnout či zariskovat?
Vím, že jeho přečin kritizují mnozí z nás – ale – opravdu jsme nikdy
nikdo nemuseli a neporušili právní i morální pravidla?
Soud – věřím, že spravedlivý – rozhodne o šíři jeho viny.
Císař Josef II, který navštívil také doktora Kittela v Krásné, řekl při
svém odchodu z trůnu: „Mnoho jsem nedodělal, ale věřte mi, že jsem
chtěl.“
Smolková J.
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V Jablonci padl rekord ve vyřezávání dýní

Dávné tradice, rituál střídání ročních období a vlády světla a stínů, uchvátily celé město
Stovky dýní zaplavily náměstí v Jablonci nad Nisou v rámci nově vzkříšené tradice Dýňobraní. Dávné legendy a hlavně
rozsvícená zelenina všech velikostí a tvarů
přilákaly tisíce návštěvníků, zejména dětí.
S počtem čtyři sta čtyřicet pět vyřezaných
dýní a tykví Jizerskohorští vytvořili nový
rekord v "dýňořezbě". Zároveň slavnostně
zahájili sbírku na záchranu Kittelovska –
historického areálu opředeného mnoha
pověstmi.
Dýňobraní znovu oživuje dávné tradice.
Oslavuje říjen coby období stěhování světla a tepla zpátky do domovů a lidských
příbytků. „Jsme rádi, že se touto akcí podařilo znovu probudit nejen staré mýty a
legendy, ale hlavně fantazii a tvořivost
dětských návštěvníků,“ vysvětluje Jindřich
Sobota ze společnosti Dům Vína, která

oslavu do Jablonce za podpory městského
úřadu přinesla. Právě děti se také spolu
s Domem Vína zasloužily o rekord, který
padl v dýňořezbě. Na přípravě výstavy se
totiž podílely jablonecké mateřské a
základní školy pod vedením mnoha
nadšenců z řad dospělých.
V rámci Dýňobraní mohli také Jablonečtí
poprvé přispět do sbírky Zachraňme Kittelovsko. Místo plné mýtů v katastru obce
Krásná – Pěnčín, rodiště legendárního
lékaře Jana Josefa Kittela. Peníze pomohou
rekonstruovat slavný Kittelův dům zvaný
Burk. „Nechybělo mnoho a Kittelovsko
by dnes již neexistovalo. Proto si velmi

vážíme toho, že výtěžek z Dýňobraní jeho
záchraně pomůže,“ říká Jan Vokurka.
Historický areál ale nebyl jediný, komu
Dýňobraní pomohlo. Po skončení oslav
totiž veškeré dýně a tykve putovaly do
liberecké ZOO, kde se ze zeleniny radovala
tamní zvířata.
Součástí oslav byla také bohatý kulturní
program s řadou soutěží a dárků pro děti.
Po skončení pak výstava pokračovala
v Domě Vína, kde byly vystavené desítky
druhů a odrůd tykví a dýní. Nechyběly ani
dýňové speciality.
Text i foto Petr Krejčík
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Malé ohlédnutí za rokem 2007 na Kittelovsku

V letošním roce jsme zase pomaloučku,
ale jistě pokračovali ve snahách postupného oživování areálu Kittelovska. Letos se
více jak jindy potvrdila slova, že skutečným pokladem obcí a měst v Čechách je
krása přírody a jejich unikátní části historie. Teprve nyní začínají dopadat změny
v ekonomice a průmyslu na část občanů
ve vesnických aglomeracích. Začínají výraznější změny v zaměstnanosti. Mnoho
velkých průmyslových podniků propouští pracovníky a už ne jen v oblasti textilního, ale i sklářského průmyslu. Tam, kde
se začalo včas pamatovat na udržení a
rekonstrukci památek a včas byla chráněna mimořádná krása přírody, tam zjišťují,
že se nespletli a vsadili na dobrou kartu.
I turisté nebo zimní návštěvníci hor chtějí
mít další možnosti poznávání, třeba v nepříznivém počasí. Nám se zatím mimo
obec Pěnčín o této velké devize a její
podpoře nedaří moc lidí přesvědčit.
Jako každý rok jsme pořádali další jarní
pouť ke cti Sv. Josefa, patrona rodiny a
dělníků, dne 1. května. Krásný byl koncert
Janáčkova sboru a jemu posíláme velký
dík. Mimořádně obtížnou situaci při náhlém onemocnění varhaníka musela řešit a
obdivuhodně zvládla Mgr. Klokočníková.
Na faře jsme jako každoročně podávali
občerstvení. Tentokrát co síly stačily a
ještě více! Poprvé bylo možné ochutnat i
tekuté slasti, spojené se jménem Kitlův
šláftrunk a Kittelův likér. V Matičním
centru na faře byl promítán velmi úspěšný
amatérský film o doktoru Kittelovi. Baladický film oslovil úplně všechny, malé i
velké, ani nedutali natlačeni pro velký
zájem ve stísněných podmínkách. Velká
čest všem autorům filmu.
Od května začala naše pravidelná otevírací služba v kostele sv. Josefa a skončila až v září. I podzimní „malá“ pouť byla
dostatečně velká, abychom si uvědomili,

že naše síly jsou nadoraz. Moc děkujeme
za pomoc zastupitelům obce Pěnčín v čele
s panem starostou Hübelem, místním podnikatelským firmám za pomoc při údržbě
okolí kostela a Filipovi Haškovi, který sám
naložil dva kontejnery stavební suti.
Ve snaze sehnat větší peníze na opravu
památek jsme během letních měsíců oslovili zastupitelstvo města Železný Brod,
zvláště pana starostu Horáčka, a požádali
ho o pomoc při přípravě programů k záchraně celé oblasti. Protože finanční částka
na opravu a projekty na zprovoznění všech
kulturních památek od Železného Brodu
po Pěnčín a od Bzí po Držkov je velmi
vysoká, připravili jsme projekt Culutre
2000, který jsme odevzdali v anglickém
jazyce přímo do Bruselu. Snad nejvíc potěšující byla velká snaha všech zúčastněných, aby se věc opravdu podařila. Teď už
musíme čekat na výsledek. V projektu
spolupracujeme s dalšími pěti evropskými
zeměmi a jeho přínos by byl jistě dlouhodobý a mnohaletý, pokud by byl vybrán
k realizaci. Uveřejnili jsme několik článků
o Kittelovsku a Matice přednesla zprávu
o mnohaletém snažení na mezinárodním
kongresu památkářů na Troskách.
Na konci tohoto roku nás čekalo největší a velmi krásné překvapení. Milan Špika,
starosta SDH Jistebsko, nám předal za celý
hasičský sbor krásnou sochu patrona
hasičů sv. Floriána, která bude umístěna
v kostele sv. Josefa, aby ho chránila proti
ohni.
Druhého prosince se uskutečnil první
adventní koncert s posezením. Dovolte mi
pozvat vás na Štědrý den 24. 12. 2007 na
předpůlnoční koledování od 23.30 hodin.
O půlnoci vítáme Jezulátko a poprosíme
ho, aby nás alespoň tak jako letos vedlo i
v příštím roce, aby nám kostelík nespadl
a aby si celý kraj uvědomil, jak velkou

cennost má ve své kulturní historii a
památkách.
Štastné Vánoce a hodně rodinné i osobní
pohody obzvláště všem těm, kteří pomohli,
přejí Matičníci.
za všechny Zdeňka Rákosová

Už jste ochutnali Kitl
Šláftruňk?

Kitl Šláftruňk navazuje na tradici medicinálních vín, kterých se v minulosti hojně
užívalo, avšak dnes jsou téměř zapomenuty. Vyrábí se podle tajného předpisu
z révového vína, sedmi bylinek na uklidnění a hroznového moštu. Má zklidňující
účinky, proto ho doporučujeme užívat na
dobrou noc. Byl posuzován Státním zdravotním ústavem v Praze a schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR jako doplněk
stravy.
Nápoj je k dostání ve variantách Rudý
a Zlatý, liší se použitým vínem a jednou
(tajnou osmou) bylinkou. Celkový obsah
alkoholu tohoto medicinálního vína je
10%. Výroba je velmi složitá a musí splňovat řadu předpisů. Proto se Kitl Šláftruňk
v tuto chvíli vyrábí „za kopcem“, v Jablonci nad Nisou. Časem však bude výroba
přesunuta přímo na Kittelovsko, do obce
Krásná.
Pokud byste Kitl Šláftruňk rádi viděli
pod vánočním stromkem a nepodaří se
vám jej vyhrát v soutěži tohoto zpravodaje (viz poslední strana), můžete jej koupit
přímo v Pěnčíně, ve výletním areálu firmy
Fipobex. Láhev o objemu 500 ml stojí
149 Kč.
–red–

Nabídka volného bytu pro
manžele v DPS Alšovice.

P. Jakoubě, VII. tř.

V Domě s pečovatelskou službou
v Alšovicích se uvolnil větší byt pro
manželský pár. Zájemci – manželé
z naší obce – přihlaste na OÚ co
nejdříve, nejpozději však do 31. 12.
2007.
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Umíme přírodě pomáhat
V loňském školním roce jsme se rozhodli pokračovat v třídění odpadu. Žáci naší
školy sbírali pet lahve, krabicový karton a
papír. Za sběr jsme získali necelých 5 000
Kč. Za tuto částku čekala nejlepší sběrače
odměna, a to výlet na zámek Hrubý Rohozec a dobrá pizza v restauraci na Malé
Skále. Náš výlet za odměnu si zasloužilo
dvacet žáků. Ale čekalo nás ještě jedno
překvapení. V polovině června jsme se
dozvěděli, že naše škola vyhrála 1. místo

ve sběru kartónových krabic od mléka a
džusů. Jako dárek jsme obdrželi DVD
přehrávač.
Byla to pro nás velká motivace, a proto
jsme ihned v září začali se sběrem znova.
My ale dobře víme, že tříděním odpadu
pomáháme nejvíce přírodě, kterou si chceme uchovat čistou a zdravou co nejdéle.
Doufáme, že se k nám přidáte i vy ostatní.
Mgr. Renata Pospíšilová
Foto: Nejlepší sběrači na Hrubém Rohozci

Husité na naší škole

Dne 5. října k nám přijeli šermíři ze
skupiny historického šermu předvést své
představení z doby husitské. Měli velmi
autentické kulisy a vytvořili dokonalou
iluzi tehdejší doby. Představení začalo
uvedením do 15. století a příčinami vzniku
husitského hnutí. Po úvodu nám předvedli výzbroj a výstroj křižáků a husitských
bojovníků. Též nás seznámili s taktikami
těchto armád a vlastnostmi jejich zbraní.
Husitská vojska se od křižáckých výrazně
lišila. Jízda neměla dostatek těžké výzbroje a spoléhala na mobilitu, rychlost a pohyblivost. Křižácká jízda byla naopak
těžce vyzbrojena a chráněna z velké části
brněním. Kvůli těmto vlastnostem se však
velmi pomalu přesouvala. Husitská vojka
používala sudlice, řemdichy, okované
cepy a dýky. Rytíři a křižáci byli vyzbrojeni meči a dlouhými jezdeckými kopími.
Při tomto představení se děti zapojily jako
osádka vozové hradby. Jiné provedly vozovou hradbu. Husitská jízda byla nepočetná, používala menší koně.
Pro první a druhý stupeň to byl veliký
zážitek.
Marek Šikola, Petr Jakoubě, 7. třída

Jaká je naše pěnčínská škola
Naši pěnčínskou školu před několika
lety opravili a přistavěli jednu budovu.
Teď je celá bílá, má dvě budovy, dvě patra, hodně oken a na pohled je moc hezká.
Ke škole vede dlouhý chodník. Podél

Zima,
malba,
Jan Lejsek,
8. třída

chodníku jsou lampy, které osvětlují i
školní zahradu. Tam máme několik stromů, o které se staráme. Také tam jsou
stoly, lavice a pingpongový stůl. Každé
ráno čekám před školou, až nás školník
pustí do školy. Když se dveře otevřou, tak
všichni spěcháme do šaten se přezout. Žáci
z prvního stupně musí chodit až do druhého patra po dlouhém schodišti. Mají tam
pět tříd, knihovnu, počítačovou učebnu a
WC. Ale žáci druhého stupně jsou v prvním patře a tam chodím i já. Na našem
patře jsou tři třídy, sborovna, ředitelna a
WC. V druhé budově se nachází družina,
ateliér, fyzikální učebna a devátá třída.
Máme i hezkou výzdobu. Na všech chodbách visí obrázky i ručně dělané věci,
které vyrobili sami žáci. A tohle je moje
škola, a moc se mi líbí.
V tomto školním roce navštěvuje naši
školu sto šedesát dva žáků.
Do první třídy jsme přivítali historicky
nejméně dětí – dvanáct. Třídní učitelkou
našich prvňáčků je Mgr. Martina Ferstlová
z Jablonce nad Nisou.
Jaroslav Mikyška 7. třída

Pro soutěž sbíráme
hliníkové obaly

Pro základní školy jabloneckého okresu,
které mají zájem ulehčit našemu životnímu
prostředí a chuť pobavit se, jsme vyhlásili
soutěž, jejímž cílem je sesbírat v daném
termínu co nejvíce hliníkových obalů
(z čokolád, víček od kelímků, alobal...) a
vytvořit z nich co největší kouli a tu pak
dokoulet až na vrchol Černé studnice.
Do této akce se mohou přihlásit všechny
ZŠ. Soutěž vyhlašujeme na období od 1.
září 2007 do 1. května 2008. V květnu 2008
pak proběhne vlastní vyhodnocení formou
„závodu“. Pomozte nám ve sběru, třeba se
nám podaří překonat rekord z knihy rekordů: Kouli o hmotnosti 21 kg a průměru 1,72
metru.
M. Halamová
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Les Franknsthain (povídka)
Byl krásný letní den bez mraků a skoro
bez větru. Psal se rok 2030 a velitel hasičů
Pepa Klaus seděl ve své kanceláři s nohama na stole a doufal, že dnes nebudou mít
žádný výjezd. A v tom najednou začal
zvonit jeho mobil. Pepa ho zvedl a z mobilu se ozvalo: „Asi bude výjezd, hoří okraj
lesa Franknsthain, hoří asi dva hektary
lesa!!!“ Pepa spustil sirénu, která ohlašovala hasičům, že mají připravit stroje a
vodní nádrže. Za minutu bylo vše připraveno a Pepa s ostatními hasiči nasedli do
vznášedel a jeli k lesu Franknsthain. Cestou hlásili, že u lesa hoří, a když přijeli na
místo, viděli, že hoří už asi tři hektary lesa
(les měl rozlohu asi dva kilometry čtvereční) a že tam byli hasiči odjinud a taky samozřejmě nějací novináři. Štěstí bylo, že
nedaleko hořícího lesa byla vodní nádrž
(bylo v ní asi 10 000 hektolitrů vody).
Hasiči natahali hodně hadic do nádrže
a zapojili do nich stroje, které čerpaly
vodu, na druhé straně hadic (na straně
u lesa) hasiči zapojovali speciální nástavce,
které dokážou na deset metrů kropit deset
metrů čtverečných a mají průtok deset
hektolitrů za třicet vteřin. Hasiči věděli, že
se s těmito přístroji hasí dobře, ale pro
jistotu rychle zavolali vrtulníky s vodou,
kdyby náhodou hořelo jinde, než bylo pod
kontrolou.
Několik hasičů si vzalo kyslíkové bomby se zásobou vzduchu na půl dne a „vozítko do ohně“ a jeli se podívat, jestli v lese
nejsou nějací lidé. Vozítko bylo úzké, takže mohlo dobře jezdit mezi stromy, ale
nejelo moc rychle. Po chvíli narazili na
chatku, která se už bortila. Dva hasiči

vylezli z vozítka a šli se kouknout, jestli
tam nejsou nějací lidé. Na jejich volání
chvíli nikdo neodpovídal, ale pak uslyšeli
volání o pomoc (byl to dětský křik – zřejmě
chlapecký), vycházelo to z té chatky. Hasiči
řekli vysílačkou řidiči vozítka, aby lokalizoval dítě, které křičelo o pomoc. Když
dítě našel, bylo v chodbě a nemohlo ven,
tak „robotickou rukou“ odstranil klády,
které zatarasily dveře. Hasiči zavolali na
dítě, aby šlo dál ode dveří, pak jeden z nich
vyrazil dveře a vyvedl dítě ven. Venku
nastoupili do vozítka, a když byli asi padesát metrů od chatky, spadl na ni mohutný strom. Pak se nic zajímavého nestalo,
hasiči se dozvěděli, že se kluk jmenuje John
Londýn a že je mu třináct, jeho rodiče
Helena a Jan Londýnovi si šli na okraj lesa
zakouřit, ale už se nevrátili, a taky zjistili,
že by John chtěl být hasičem. Když vyjeli
z lesa, oheň byl už skoro uhašený, hořely
ještě asi tři stromy.
Když oheň uhasili, John řekl policii, že
jeho rodiče (Helena a Jan Londýnovi) si šli
na kraj lesa zapálit, a že se pak už k chatě
nevrátili. Policie je pak snadno našla lokalizátorem. Pan Jan a paní Helena Londýnovi byli zavřeni na pět let do vězení za
žhářství!!! Johna si vzal k sobě Pepa Klaus
a vyučil ho na hasiče.
Po pěti letech vězení je pustili a Londýnovi museli celou spálenou paseku znovu
zasázet. Protože se ve vězení odnaučili
kouřit, nikdy už nic nepodpálili.
Tomáš Trdla, žák 7. třídy ZŠ Pěnčín
Práce byla úspěšná v okresním kole soutěže
„Požární ochrana očima dětí“.

Co si myslí děti
z mateřské školy
Proč jezdím rád k babičce

Petr Pešek – má doma kočičky a já si je
můžu hladit a nemusím přitom chodit
ven.
Josef Kemr – má počítač a připojení na
internet a nechá mě hrát moje oblíbené
hry.
Štěpánka Vélová – má plno hraček, které
nemám já.

Co bych rád udělal pro
maminku

Ondřej Drobník – koupil bych jí robota,
aby nemusela tahat nákupy a neudělala si
kýlu.
Denisa Jiříková – uvařila bych ji špíz.
Markéta Halamová – koupila bych jí
míček, aby si se mnou kutálela.

Parník v zimě, Jan Rambousek, 5,5 roku

SOUTĚŽ na téma:
Poznej svůj
Pěnčín, vesničku
svou střediskovou
– část pro děti

Vážení mladí přátelé, doplňte lidová pořekadla a namalujte obrázek, jak vidíte
obec svýma očima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V září se uskutečnil sběr pneumatik. Vydatně také pomohli mladí hasiči z Bratříkova pod vedením
Pavla Šourka a Josefa Růžičky.

Ranní ptáče …
Co se v mládí naučíš ….
Jak se do lesa volá …
Lepší vrabec v hrsti …
Dvakrát měř ….
Tak dlouho se chodí…
Každý chvilku…
Neříkej hop…
Kdo jinému jámu …
Kdo se bojí…

Do konce ledna 2008 odevzdejte na OÚ
Pěnčín. Výtvarná díla budou rozdělena
podle věkových kategorií. Výherci budou
odměněni cenou a nejkrásnější obrázky
budou uveřejněny v jarním zpravodaji
obce.
–red–
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Podzimní část soutěže oddílu A kopané v krajském přeboru
Letní příprava proběhla pod vedením
trenéra Pavla Šafáře, a to zcela standardně
v blízkém okolí Pěnčína. Na domácí hřiště nás prezident klubu Jára Votoček pustil
až krátce před soutěží, a to z důvodů lehké rekonstrukce hřiště, která se díky jeho
práci velmi zdařila. Není divu, neboť tam
byl každou volnou chvilku a strávil tam
plno času.
Vím, že naši příznivci byli velmi natěšeni na podzimní část soutěže, neboť jarní
výsledky budily velký optimismus. Patrně
jsme je svými výsledky zklamali, ale já si
myslím, že můžeme být spokojeni. Je třeba si uvědomit, že jsme pustili dvě největší opory týmu, a to Honzu Mrklase a
Mirka Krále, do vyšších soutěží. Nemá
cenu takovým hráčům bránit, protože
vyšší soutěž je pro hráče i ekonomicky
přitažlivá, a my nemůžeme jejich nároky
plnit. Dále nás na počátku soutěže opustil
Pavel Daníček, což bylo pro mě osobně
velké zklamání. Nebylo to z výkonnostních důvodů, ale dá se říci, že z morálních.
Odešel o dvě soutěže níže, při vší úctě
k oddílu, ke kterému mám osobní vztah,
do Malé Skály, která však jistě v budoucnu
půjde výše. Do tohoto stavu se nám ještě
zranil náš mezinárodní hráč Vasil Nemyrovsky, což bylo rovněž velké oslabení, a
v tu chvíli jsem věděl, že budeme hrát
o záchranu. Do kádru přišli mladí hráči,
jako například brankář H. Pivrnec, M.
Chlomek a K. Krejčík, všichni z FK Jablonec 97, a dá se říci, že si vedli se střídavými úspěchy. Dále byl tým posilněn o
harcovníky Š. Zonygu z Bozkova a Jirku
Vopřátka, když oba hráli v minulosti vyšší soutěže. Tento mladý tým byl dirigován
zkušeným kapitánem R. Skuhravým.
Odpovědnost na sebe museli vzít mladí
hráči a nezklamali.
Je třeba si uvědomit, že nás nikdo z první pětky tabulky neporazil a jako jedni
z mála jsme dokázali remizovat 1:1 s Českou Lípou, což je hlavní aspirant na postup do vyšší soutěže. I trenér České Lípy
poté v komentáři pro novináře uvedl, že
to bylo nejhezčí utkání podzimu v krajském přeboru. Pro mě osobně bylo nejhezčí utkání s Desnou, kdy jsme ji doma deklasovali 5:1, naopak nejhorší v Českém
Dubu, který naopak deklasoval nás poměrem 6:0. Nejšťastnější utkání bylo se Sedmihorkami, když jsme je porazili 1:0
z penalty, odpískané v devadesáté minutě,
nejsmolnější zápas byl s Vratislavicemi,
kde jsme měli osm tutových brankových
příležitostí, nedali jsme penaltu a ještě se
nám zranil zmiňovaný Nemyrovsky a
prohráli jsme tak 2:0. Další smolný zápas
bylo derby se Železným Brodem, když
jsme ještě v osmdesáté třetí minutě vedli
3:1 a zápas skončil 3:3.
Nakonec jsme po podzimu na desáté
příčce s patnácti body, když poslední

Železný Brod má bodů devět. Vzhledem
k tomu, že z vyšší soutěže patrně nespadne nikdo ze zástupců Libereckého kraje,
tak sestupovat bude jen poslední tým,
takže naše vyhlídky na udržení v soutěži
jsou velmi nadějné. Bylo by pro mě velkým
zklamáním, kdybychom se v soutěži
neudrželi.
Co se týká hráčského kádru, tak ještě
dnes nemohu říci, zda budeme posíleni
nebo oslabeni, tomuto se budeme věnovat
až v prosinci. Zimní příprava bude opět
v okolí Pěnčína a bude zpestřena tradičním
zimním turnajem.
Nás všechny funkcionáře mrzí, že na
zápasy chodí čím dále méně diváků. Možná je to trochu způsobeno počasím, které
nám hlavně v závěru soutěže nepřálo. Na
derby se Železným Brodem jsem si představoval návštěvu aspoň sto padesáti diváků namísto těch přítomných sedmdesáti, to bylo pro mě velké zklamání. Myslím,
že není v kraji moc tak malých obcí, jako
je Pěnčín, které hrají krajský přebor s městy jako je Česká Lípa, Semily, Mimoň a
dalšími.
Los na jarní sezónu by měl být v případě
ideálních meteorologických podmínek
následující:
22. 3. so 15.00
1. kolo poháru
– soupeř neznámý
30. 3. ne 15.00
Višňová – Pěnčín
5. 4. so 16.30
Pěnčín – Skalice
12. 4. so 16.30
Sedmih. – Pěnčín
19. 4. so 17.00
Semily – Pěnčín
26. 4. so 17.00
Pěnčín – Vratislavice
3. 5. so 17.00
Hrádek – Pěnčín

10. 5. so 17.00
Pěnčín – VTJ Ještěd
17. 5. so 17.00
Desná – Pěnčín
24. 5. so 17.00
Pěnčín – Mimoň
31. 5. so 17.00
Č. Lípa – Pěnčín
7. 6. so 17.00
Pěnčín – Český Dub
14. 6. so 17.00
Ž. Brod – Pěnčín
21. 6. so 17.00
Pěnčín – Hejnice
Ostatní družstva
B mužstvo: soutěž OP – po podzimu
jsou na třináctém místě, tedy předposlední, a to bod od sestupových vod. Bohužel
to mezi oddílem samotným a tímto družstvem trochu skřípe a patrně bude nevyhnutné si některé věci ujasnit na hráčské
schůzi, která by se měla konat ještě před
koncem roku. Mužstvo absolutně neplní
svoji funkci v oddíle, vázne komunikace.
Mám pocit, že to není v hráčích samotných,
ale je to vedeno účelově vedením mužstva
bojkotovat určitou práci v oddíle a nezajímat se o dění v oddíle po jiné než sportovní
stránce.
Dorost: soutěž I.A třída – desáté místo,
máme oproti minulým rokům málo hráčů,
mnohdy jsme hráli s menším počtem hráčů, nicméně jsou tam hráči s příslibem do
budoucnosti pro mužskou kopanou.
Mladší žáci: soutěž OP Jbc – sedmé
místo, po rocích porážek se projevila dlouhodobá tréninková píle a žáci již vybojovali v soutěži několik vítězství.
Přeji vám do nového roku mnoho pracovních a osobních úspěchu a zvu Vás
v příští sezóně na naše utkání všech
družstev.
Jaroslav Strnad,
místopředseda oddílu

Dne 7. října 2007 se konal 35. ročník krosu Huť – Bratříkov – Huť. Výsledky přinášíme na
straně 11. Na snímku start hlavního závodu mužů.
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Oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Bratříkov v roce 2007

Současný oddíl stolního tenisu má dvacet členů. Jsou rozděleni dle výkonnosti
do čtyř družstev. Družstvo A na jaře vyhrálo KP I. třídy a postoupilo do liberecké
divize, což považujeme za opravdu historický úspěch. Družstva B a C skončila
uprostřed tabulky OP I. třídy, družstvo D
skončilo v lepším středu OP II. třídy. Aktuální výkonnost družstev si můžeme
srovnat z níže uvedených tabulek.
Po dohrání všech soutěží sezóny 2006/
2007 byl vydán okresní žebříček, kde nejlepší hráč Sokola Bratříkov Pavel Šourek
figuruje na dvanáctém místě, další hráč
Petr Řepík je na třináctém místě.
Dne 22. 12. 2007 pořádáme již 21. ročník
Memoriálu Václavy Sákry. Tento turnaj

má v posledních letech velmi dobrou úroveň a vysokou účast. Srdečně jsou zváni
hráči i diváci.
Mimo sportovní akce jsme s velkou
podporou Obecního úřadu Pěnčín prováděli údržbu a opravy naší sokolovny.
V těchto dnech právě dokončujeme velkou
investiční akci – celkové odvodnění
sokolovny a instalace nové žumpy.
Činnost oddílu může každý sledovat na
pravidelně aktualizované vývěsce, která
je umístěna na zastávce na Bratříkově.
Věříme, že se činnost našeho oddílu bude
nadále úspěšně rozvíjet a uvítali bychom
proto i nové mladší zájemce o stolní
tenis.
Šourek Pavel, jednatel

DIVIZE - tabulka po 7. kole

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

družstvo
SKST Liberec D
Loko Česká Lípa A
Jiskra Raspenava A
Jiskra Nový Bor A
Sokol Semily A
Bižuterie Jablonec C
SKST Liberec E
Sokol Bratříkov A
Jiskra Tanvald A
TTC Jablonné v podj. A
Sokol Železný Brod A
SKST Cvikov A

zápasy výhry
7
7
7
6
7
6
7
4
7
2
7
2
7
4
7
2
7
2
7
2
7
0
7
0

rem. proh. kont.
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
2
3
0
2
3
0
0
3
0
2
3
0
1
4
0
0
5
0
1
6
0
0
7
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

družstvo
zápasy výhry rem. prohry kont.
Bižuterie Jablonec n.N. E
6
5
0
1
0
Sokol ŽBS Železný Brod B
6
5
0
1
0
SK Jiřetín A
6
5
0
1
0
Sokol ŽBS Železný Brod C
6
4
0
2
0
Bižuterie Jablonec n.N. F
6
3
1
2
0
Spartak Rychnov A
6
3
0
3
0
Autobrzdy Jablonec n.N.
6
3
0
3
0
Sokol Loužnice A
6
3
0
3
0
Spartak Rychnov B
6
3
0
3
0
SK Břízky A
6
2
1
3
0
Jiskra Tanvald C
6
1
1
4
0
Sokol Bratříkov C
6
1
1
4
0
Sokol Bratříkov B
6
1
0
5
0
Sokol Mukařov B – turbo
6
1
0
5
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

družstvo
zápasy výhry rem. prohry kont.
Sokol Koberovy
6
5
1
0
0
SK Břízky B
6
5
1
0
0
Jiskra Tanvald D
6
5
0
1
0
Spartak Rychnov C
6
4
0
2
0
SK Jiřetín B
6
4
0
2
0
Sokol Bratříkov D
6
3
0
3
0
SK Břízky C
6
3
0
3
0
Sokol Loužnice B
6
2
0
4
0
Sokol Jílové
6
2
0
4
0
Jiskra Tanvald E
6
2
0
4
0
Jiskra Tanvald F
6
0
0
6
0
Bižuterie Jablonec n.N. G
6
0
0
6
0

OP I

OP II

score
70 : 29
69 : 31
65 : 35
58 : 34
49 : 58
50 : 62
56 : 43
48 : 52
47 : 55
31 : 60
30 : 69
25 : 70

body
21
20
19
16
13
13
15
13
12
11
8
7

score
70 : 38
68 : 40
67 : 41
61 : 47
59 : 49
60 : 48
54 : 54
53 : 55
50 : 58
58 : 50
46 : 62
44 : 64
37 : 71
29 : 79

body
16
16
16
14
13
12
12
12
12
11
9
9
8
8

score
88 : 20
87 : 21
82 : 26
65 : 43
61 : 47
66 : 42
57 : 51
44 : 64
38 : 70
33 : 75
15 : 93
12 : 96

body
17
17
16
14
14
12
12
10
10
10
6
6

Pantheon
slovanských
bohů?

Jedním z mnoha oborů lidského bádání
je získávání informací o dobách vzdálených či nedávných. Toto pátrání můžeme
nazývat dějepisem, historií, dokonce i
historiografií. Dnes bych se chtěl zamyslet
nad některými místními názvy, popsat ty,
které jen v malé míře vstoupily do podvědomí lidí, vlastně v malé míře si zopakovat
vlastivědnou hodinu tak, jak je popsána
v časopise Beseda.
Část severní hranice železnobrodského
soudního okresu tvoří hora, vévodící celému kraji – Černá studnice. Na jejím hřbetu
východně od vrcholu hory je shluk žulových balvanů – Čertova skála, též Čertova
kovadlina zvaný. Na jižním úpatí asi jeden
kilometr od vrcholu je Čertova studánka
zvaná též Černá studánka, při které stával
ještě nepříliš dávno Čertův kámen s obětní
čili žertevní mísou.
V hořejší Čertově, respektive Černé
studánce, pramení potok Žerdovka, jehož
jméno je nesporně v souvislosti s bývalým
žertevním kamenem u studánky; bohužel,
obětní Čertův kámen při studánce více
neexistuje; byl z dobré žuly a podle sdělení řídícího učitele Josefa Lhoty ze Zásady
zpracoval se na různé kamenické práce.
Jméno hory „Černá studnice“ nelze
pokládati za původní. Naši slovanští předkové, tak blízcí přírodě, nenazvali by horu,
mající vodu jen na úpatí, nikdy studnicí;
v době pohanské, která dala všem našim
horám jména, musel tam býti uctíván Černoboh (pohanská analogie křesťanského
čerta); to dosvědčují dnešní jména tamější
studně, skály, kamene i „kovadliny“. Jestliže celá hora byla rozsáhlým božištěm
Černoboha, pak prapůvodně v době i
pohanské také jeho jméno nesla.
Zánikem pohanství a příchodem Němců
do této krajiny zaniklo i původní jméno
hory Černoboh a hora se nazývala od té
doby Schwarzborn (Schwarzbrunn), a
z toho překladem do češtiny povstalo
nelogické pojmenování Černá studnice.
Na západ od Černé studnice ve vzdálenosti asi dva kilometry je Maršovický vrch
a ves Maršovice, kde mohlo býti božiště
boha Marse. Mars, podle moravského
mythologa Plůskala–Moravičanského
Marš, nebyl sice slovanským bohem, ale
bývalo mu i u nás obětováno; doklad o tom
je v České kronice od Hájka v článku Bitva
na Tursku.
Na stejném horském hřbetu jako Černá
studnice, asi dva kilometry východně od
vrcholu, jsou žulové skály zvané Berany;
i zde možno míti zato, že jsou to vlastně
Peruny, obětiště bohu Perunovi.
Pokračování na str. 24
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Výsledky 35. ročníku krosu Huť – Bratříkov – Huť, Memoriálu Zdeňka Boudy,
konaného pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana 7. října 2007

Hlavní závod mužů o Putovní pohár Skleněné bižuterie a.s.
Alšovice v běhu na 10 000 m
Kategorie 20 – 39 let
1. Luboš Gaisl 85
AC Syner Turnov
36:58,00
2. Zbyněk Hanyš 85
Sokol Frýdštejn
37:34,99
3. Martin Rexa 7
Author Zlín
38:27,22
Kategorie 40 – 49 let
1. Jan Martínek 63
TK Vyšehrad Praha 40:17,31
2. Rostislav Jahoda 58
DBS Jablonec n.N.
42:04,40
3. Josef Jedlička 58
Jablonec n.N.
42:18,56
Kategorie 50 – 59 let
1. Zdeněk Bufka 57
AC Česká Lípa
41:28,03
2. Oldřich Čepelka 48
TIMA Liberec
1:05:06,97
Kategorie 60 – 69 let
1. Ludvík Šteinc 41
SCC Vrchlabí
49:24,76
2. Josef Hlušička 38
LIGA 100 Praha
50:49,78
3. Jarka Nypl
Stará Paka
57:32,63
Kategorie 70 let a starší
1. Vítězslav Jantsch 35
TJ LIAZ Jablonec
51:26,45
2. Jan Buchar 33
ATL Vrchlabí
52:24,49
Kategorie žen – 5000 metrů o putovní pohár
JHP Duňka Alšovice
1. Iveta Fořtová 72
Sokol Kolín
21:39,0
2. Hana Hatková 58
TJ Svornost Brázdim 29:35,5
3. Irena Procházková 57
TJ Háje
30:36,5
Kategorie muži neregistrovaní – 3300 metrů
1. Aleš Strnad 86
NAC Liberec
12:49,55
2. Jakub Havlíček
Sokol Zásada
14:00,42
3. Marek Dvorský 73
KC Pivovar Vratisl. 14:06,29
4. Zdeněk Bouda 80
Death A.D. Huť
14:10,36
5. Pavel Vrbata 74
Death A.D. Huť
14:15,79
9. Jiří Gou Zelinka 68
Death A.D. Huť
16:58,02
Kategorie ženy neregistrované – 3300 metrů
1. Jana Dvorská 47
KC Pivovar Vratisl. 21:04,92
2. Radka Mikešová 56
NAC Liberec
21:17,74
Výsledky předškolních dětí a žactva
Dívky předškolní – 100 metrů
1. Martina Fořtová 2002
TJ LIAZ
0:14,29
2. Adéla Bernatová 2002
TJ Sokol Huť
0:16,61
3. Denisa Nikodýmová 2002
TJ Sokol Huť
0:16,95
5. Barbora Dubská 2003
TJ Sokol Alšovice
0:18.47
6. Nikola Nikodýmová 2004
TJ Sokol Huť
0:21,23
Chlapci předškolní – 100 metrů
1. Kevin Rádl 2002
BD Pěnčín
0:14,4
2. Štěpán Strnad 2003
TJ Sokol Alšovice
0:19,0
3. Luboš Procházka 2003
TJ Kokonín
0:24,9
6. Vojtěch Meisner 2006
BD Pěnčín
1.07,3
7. Jan Bernat 2006
TJ Sokol Huť
1:17,0

Moudrá a stále živá
slova

Nejmladší žákyně 2001 – 2000 – 400 metrů
1. Veronika Jégrová 2000
TJ LIAZ
1:45,34
2. Kateřina Šťastná 2000
TJ Sokol Jistebsko
1:51,96
3. Karolína Dusilová 2000
TJ Sokol Skuhrov
1:52,92
4. Sabina Černíková 2000
TJ Sokol Huť
1:54,26
5. Veronika Hujerová 2000
TJ Sokol Skuhrov
1:54,28
6. Kristýna Dubská 2000
TJ Sokol Huť
2:06,49
7. Kristýna Chvojková 2000
TJ Sokol Huť
2:07,11
10. Nikola Votočková 2000
TJ Sokol Huť
2:16,38
Nejmladší žáci 2001 – 2000 – 400 metrů
1. Jan Dubský 2000
TJ Sokol Skuhrov
1:50,2
2. Filip Tasovský 2001
Liberec
1:57,8
3. Jan Kosejk 2001
TJ Sokol Huť
2:31,2
Nejmladší žákyně 1999 – 1998 – 400 metrů
1. Veronika Zikmundová 1998 TJ LIAZ
1:33,55
2. Denisa Fořtová 1998
TJ LIAZ
1:34,32
3. Petra Šafaříková 1998
TJ LIAZ
1:36,13
4. Gabriela Šimčíková 1998
TJ Sokol Huť
1:44,50
7. Markéta Fabiánová 1999
TJ Sokol Huť
1:51,54
8. Tereza Benešová 1999
TJ Sokol Huť
1:52,44
10. Veronika Kuchariková 1999 TJ Sokol Huť
1:54,64
Nejmladší žáci 1999 – 1998 – 400 metrů
1. Martin Bušek 1999
TJ Sokol Frýdštejn
1:33:3
2. Denis Klust 1998
TJ LIAZ
1:36,0
3. Tomáš Umlauf 1998
TJ LIAZ
1:43,3
5. Tomáš Votoček 1999
TJ Sokol Huť
2:00,3
Nejmladší žákyně 1997 – 1996 – 400 metrů
1. Petra Hillebrandová 1996
Dolní Černá Studnice 1:27,70
2. Klára Kopalová 1996
Jablonec n.N.
1:29,60
3. Martina Krupková 1997
TJ Sokol Huť
1:34,34
5. Michaela Hübelová 1997
TJ Sokol Huť
1:43,74
Nejmladší žáci 1997 – 1996 – 400 metrů
1. Tomáš Pulíček 1997
TJ LIAZ
1:11,6
2. Jan Mitušina 1996
Slovan Liberec
1:23,3
3. Ondřej Hujer 1997
TJ Sokol Velké Hamry 1:26,0
Mladší žákyně 1995 – 1994 – 800 metrů
1. Michaela Votočková 1994
LIAZ Jablonec n.N.
2:59,71
2. Iveta Hasenkopfová 1995
TJ Sokol Skuhrov
3:51,41
3. Šárka Hasenkopfová 1995
TJ Sokol Skuhrov
4:15,40
Mladší žáci 1995 – 1994 – 1200 metrů
1. Filip Horáček 1995
Lokomotiva Liberec
4:49,7
2. Dominik Ticháček 1995
TJ Sokol Velké Hamry 5:07,2
3. Jan Fabián 1995
TJ Sokol Huť
5:54,6
Starší žáci – 2100 metrů
1. František Medek 1992
Sokol Držkov
9:23,5
2. Aleš Halama 1993
TJ Sokol Skuhrov
9:26,0
3. Lukáš Hujer 1993
TJ Sokol Velké Hamry 9:26,8
Starší žákyně – 2100 metrů
1. Jana Lenčová 1992
AC Turnov
9:12,19
2. Iveta Medková 1993
TJ Sokol Držkov
12:24,91

Sokrates, 469 – 399 př. n. l.:

l Lidský život není nic jiného
než řetěz promeškaných příležitostí
l Kdo chce hýbat světem, ať nejprve
hýbne sám sebou!
l Kdo přeroste protivníky, je vždycky na
ráně.
l Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,
abychom žili.

Diana Kolláriková, 1. třída

Pěnčínský zpravodaj / 11

13. října 2007 jsme uvítali do života nové občánky obce

Noví občánci: Daniela Mastníková – Alšovice, Hana Taušová – Dolní Černá Studnice, Jaroslav Meisner – Huť,
Sára Neoralová – Alšovice, Lukáš Kudera – Jistebsko, Petr Niederle – Jistebsko, Anna Halamová – Alšovice.
Přejeme všem, i těm, kteří se vítání občánků nezúčastnili, domov plný lásky, štěstí, radosti, zdraví a trpělivosti.

Děti z Mateřské školy v Pěnčíně při vystoupení: Daniela Daničková, Petr Pešek, Karel
Zasche, Markéta Halamová, Pavlína Neoralová, Josef Kemr.

Poděkování

Děkujeme paní ředitelce Hance Hornové a dětem za výtvarné dárečky pro naše
občánky a pěkné vystoupení. Děkujeme za vstřícnost a kvalitní fotografické služby
na akci „ Vítání občánků“ panu Lubošovi Znamenáčkovi a panu Liboru Drobníkovi
z FOTO LACCER v.o.s. Jablonec nad Nisou.

Kdybych měla své dítě vychovat znovu,
vybudovala bych pro něj
nejdřív sebeúctu
a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala
a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala
a víc si s ním vykládala.
Nedívala bych se na hodinky,
ale prostě bych se dívala.
Nestarala bych se tak o učení,
ale prostě bych se
starala.
Chodila bych víc na procházku
a pouštěla víc draků
na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou,
ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí
a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala
a míň s ním „válčila“.
Viděla bych častěji v žaludu dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle,
ale naučila bych ho
síle lásky.
Diane Loomansová
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Životní
jubilea
v Obci
Pěnčín

Přejeme vám do srdíček,
chvíle klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv ve tváři,
v příštím roce
ať se vám vše vydaří.
kolektiv pracovníků
Obecního úřadu v Pěnčíně

Staňte se optimisty, optimisté žijí déle...
l jsou ochotni
se změnit
l osvojili
si dobré
návyky
a postoje
l uskutečňují
svoje přání
l věří v dobro
l jsou plni sebedůvěry
l přijímají životní lekce dobré i zlé
l prožívají události vědomě
l naplňují se radostí
l mají v duši klid a mír

l neznají nepřekonatelné překážky
l nalézají nová řešení a zužitkovávají
své zkušenosti
l znají svou cenu
l zůstávají bdělí
l vidí sebe samé takovými, jací jsou
a mají se rádi
l myslí pozitivně
l mají smysl pro humor
l umějí říct ne!
l rozumějí signálům svého těla
l neusilují o harmonii za každou cenu
l přiznají svoje slabosti a chyby
l dokáží se nadchnout

Malé zamyšlení s Matkou Terezou
l Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední. Přesto je
miluj.
l Jestliže děláš něco dobrého,
lidé tě budou napadat, že máš
sobecké a postranní motivy.
Přesto dělej dobré věci.
l Když máš úspěch, získáš
falešné přátele a opravdové
nepřátele. Přesto se snaž
uspět.
l To dobré, co konáš, bude už zítra zapomenuto. Přesto dělej dobré věci.
l Poctivost a upřímnost tě činí zranitel-

ným. Přesto usiluj o poctivost
a upřímnost.
l Co tě stálo léta práce, může
být přes noc zničeno. Přesto
pokračuj v usilovné práci.
l Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš,
obrátí se proti tobě. Přesto
lidem pomáhej.
l Dávej světu to nejlepší, co
máš a dostaneš ránu do zubů. Přesto dávej
světu to nejlepší, co máš.
l Nakonec uvidíš, že vše bylo vlastně mezi
tebou a Bohem a ne mezi tebou a jimi.

Modlitba

Hluboce zarmouceni
oznamujeme všem přátelům
a známým smutnou zprávu,
že nás dne 30. listopadu
navždy opustil ve věku 36 let

Jan Zajíc

z Dolní Černé Studnice.
Rodina Zajícova

Můj Bože, dej mi dost klidu,
abych přijal to, co nemohu změnit.
Můj Bože, dej mi dost odvahy,
abych změnil to, co může být
změněno.
Můj Bože, dej mi dost moudrosti,
abych rozeznal jedno od druhého.

Poděkování

OÚ Pěnčín děkuje Dymlovým –
Potraviny Huť za vstřícné služby pro
obec.

Leden

65 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
93 let

Drobník Josef
Honců Anna
Zascheová Olga
Čílová Lada
Štrynclová Anna
Dubská Miloslava
Hujerová Marie

65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
80 let
80 let

Květ Dušan
Lejsek Miloslav
Janda Jiří
Mastník Květoslav
Nováková Miluška
Strnad Jiří
Brožková Hana

65 let
65 let
75 let
85 let

Kuderová Marie
Stožický Stanislav
Šikola Bohuslav
Maturová Marta

65 let
65 let
70 let
75 let
75 let
80 let

Lišková Marcela
Suchý Jiří
Tomeš Stanislav
Vrabcová Hana
Halamová Hana
Hujerová Hana

65 let
65 let
70 let
70 let
75 let

Ryml Kamil
Mastník Zdeněk
Senohrábek Stanislav
Socha Miroslav
Smolková Januška

Únor

Březen

Duben

Květen

Všem jubilantům, i těm, kteří
si nepřejí být zveřejněni,
srdečně blahopřejeme a přejeme
do dalších let hodně štěstí,
zdraví a radosti.

Upozornění budoucím
jubilantům
Vážení jubilanti, v roce 2000 vstoupil
v platnost zákon č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Proto prosíme ty, kteří
očekávají dovršení svého jubilea a nepřejí
si být zveřejněni ve zpravodajích, aby
sdělili tuto skutečnost na obecním úřadě
osobně či telefonicky – tel. 483 397 028.
Děkujeme.
–red–
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Pantheon slovanských bohů?
Pokračování ze str. 10
Mezi Berany (Peruny) a řekou Kamenicí na východě jsou dva další skalnaté
vrchy, Pustina a Muchov. Na vrcholu
Pustiny 828 m vysokém stávala skála,
nazývaná „U pohanské mísy“. Na jednom
balvaně byla prohlubeň velikosti a tvaru
obilného sýta, z této pak vedla stružka
k pokraji, zřejmě lidskou rukou vydlabaná. Před první světovou válkou povolil
majitel pozemku kníže Rohan kamenickému mistru Koutskému ze Semil, aby celou
skupinu balvanů zpracoval a zpracováním
zničila se i pohanská mísa.
Muchov, vrch na stejném horském hřbetu jako Černá studnice, 786 m vysoký, má
podle pověsti jméno od slovanského boha
skal, Muhy respektive Muchy, nepřítele
německých kolonistů na Tanvaldsku.
Na severní straně náměstí Smržovky
zvedá se návrší z daleka viditelnou a nápadnou skalou Finkenštejnem (688 m n.
m.). Podle dr. Schlessirgera „Geschichte
Bohmens“ (str. 20/21) je Finkenstejn nejznámější pohanské obětiště v Čechách; že
tomu tak je, svědčí kruhovitá prohlubina,
asi 80 cm v průměru a asi 40 cm hluboká,
poblíže vrcholu žulové skály na jakémsi
ochoze pracně ve skále vytesaná, dešťovou
vodou naplněná, zvaná „Teufelsbrunne“,
zřejmě pohanská obětní mísa. Toto nesporné pohanské obětiště vynucuje si otázku,
kdo zde obětoval a komu zde bylo
obětováno.
Vzdor německému jménu obětiště,
Němci zde pohanským bohům obětovati
nemohli; ti přišli do našich hor již jako
křesťané a nepřátelé všeho pohanského.
Mohli však býti svědky pohanských obětí,
poněvadž odlehlé kraje Čech, a jím nesporně celý kraj severně od Železného Brodu
tehdy byl, po příchodu Němců tajně pohanskými zůstávaly. Vždyť mnoho pohanských zvyků udrželo se tam dodnes!
I na druhou otázku, komu bylo na Finkensteině obětováno, možno dáti přijatelnou odpověď. Je–li za okruhem bohů, a to
dále na sever, tedy na Finkenstejně, nesporně další obětiště (božiště), pak to může
býti již jen božiště bohyně, a to zlé (černé)
bohyně, a tou mohla býti zde bohyně
smrti Morana (Smrtholka čili Smrtženka).
Žena platila v mythologii skoro vždy za
bytost méněcennou, proto také její božiště
nemohlo býti v jedné řadě zlých ani dobrých bohů, ale jen za těmito.
Mythologická správnost výkladu, že
Finkenstejn mohl býti obětištěm (božištěj)
Smrtženky, je také dokladem pravděpodobnosti, že prapůvodní jméno města
Smržovky možno hledati ve Smrtžence.
Sever za Černou studnicí, to znamená za
Smržovkou, byl v pohanské době neprostupným hvozdem, kde končil všechen
lidský život. Proto zde prabožiště bohyně

smrti bylo místo polohou ideální. Zánikem
pohanství stalo se pohanské pojmenování
místa nevhodným a zaměnilo se záměrně
podobným.
Za pohanský symbol bohyně smrti pokládám hvězdu Severku; je to jediná hvězda zdánlivě bez pohybu (mrtvá), která
svojí věčnou přítomností na obloze „memento mori“ připomíná a kterou i staří
Egypťané za hvězdu záhrobní považovali.
Není vyloučeno, že i naši slovanští předkové Severku hvězdou Morany nazývali,
a to by byl také dosti dobrý výklad pro
německé pojmenování Smržovky – Morehensteru (Moranastern), neboť proč jinak
„Stern“, když by „Tal, Aue, Wald, Weide“
bylo vhodnějším překladem?
Bzí, lidově Nábzí, asi původně Nábozí
neb Na bozích, je dalším zajímavým mythologickým místním jménem na Železnobrodsku. Fakt, že zde v těžce přístupném
místě a v dávných dobách málo zalidněné
krajině založen byl ve 14. století prvý křesťanský chrám v okolí, svědčí o náboženské
důležitosti místa.
Celý železnobrodský „Pantheon“ tvoří
ještě dnes těžce přístupný kraj, uzavřený
na jihovýchodě divokým tokem Kamenice,
na jihu skalnatým řečištěm Jizery a na severu hřbetem Černé studnice. Uzavřenost
kraje byla příčinou, že byl naší historií až
do poloviny 14. století skoro neznám.
Vstupní partie k tomuto hromadnému
božišti nazývá se Bohňovsko, lidově Bohňovska a Na Bohňovskách a mám zato, že
celý ten kraj nazýval se v pohanské době
Bohňovsko, to jest krajina bohů a zasluhuje, aby se pro železnobrodský Pantheon
obnovilo.
Další vstupní partií, a to od jihozápadu
(od Turnova) bylo Bzí (Nábzí), a to proto,
že se tudy přicházelo nejbližší cestou z vnitrozemí nejen k božišti Živy ve Bzí, ale i
k páteři Pantheonu od Bzí až po Finkenštejn.
Není absurdní, že se putovalo „Na bozi“,
neb že se tam říkalo Nábozí neb „Na bozích“, poněvadž bozi našich předků a
vrchy jejich božišť shodná jména měli.
Že pohanští Slované uctívali slunce,
měsíc i hvězdy, to je všeobecně známo.
Jitřenka, slunce, měsíc a přirozeně i východ
a jih byly symboly zrodu a života. Severka,
západ a sever symboly a strany zániku a
smrti.
Obětiště (božiště) zlých bohů byla v odlehlých lesích, horách a skalách na straně
severní a západní, odkud vše zlé (zima,
bouře, nemoce, válka i smrt) přicházelo,
oproti tomu božiště bohů dobrých byla na
straně východní a jižní v místech
obývaných a úrodných. Železnobrodské
pohanské „Bohňovsko“ to bezvýjimečně
potvrzuje.
Etymologický smysl místních jmen:
Leleč, Mukařov, Skuhrov, Popelnice,

Zbytky a jiných svědčil by pro pohřebiště
i pro vnitrozemské obyvatelstvo.
Nápadně velké množství míst ptačích
jmen na Železnobrodsku, a to: Čížkovice,
Vrkoslavice, Vranov, Vranové, Sokol, Jestřabí, Kokonín a Pěnčín (dříve Pěničov),
není nahodilé. Nejen naše báje a pohádky,
ale i mythologie slovanská i cizí dává
ptactvu stejný úkol jako křesťanské náboženství andělům, to je služebníků a poslů
božích, a to nebudiž přehlédnuto. Mezi
Maršovickým vrchem (745 m) a Šumburkem na náhorní rovině asi 400 m severozápadně od šumburské školy, nedaleko
horského sedla, kde asi mohl státi stejnojmenný strážní hrádek, je několik žulových
hrubě hraněných čtyřhranných sloupů asi
150 cm výšky a as 25x25 cm síly, stářím již
černých; jejich význam mohl by býti mythologický neb časoměrný a zasluhuje
místo ono pozornosti odborníků.
O božištích Běloboha tvrdí Helmold ve
své „Slovanské kronice“, že byly hradem
(asi kolovým), do kterého bez dovolení
kněze nesměl vstoupiti ani král; bylo proto i pojmenování jeho božiště Bělohradem,
jak tomu bylo v železnobrodském případě,
výstižné.
Pokřtění našich pohanských předků
nebylo zde problémem snadným, i když
to bylo přáním českých knížat. Snad nebyl
odpor proti novému náboženství v krajích
středních Čech valný, ale na našich horách,
kde lid je od přírody tvrdý a nepoddajný,
v kraji pohanských bohů, znamenal příchod křesťanství boj na život a smrt. Lidé
přijímali nové náboženství jen s donucením, nechávali se křtíti jen na oko, ale
v jádře zůstávali však i po pokřtění pohany. Po částečném zániku pohanství, a to
mohlo býti zde asi ve 14. století, stavěly se
ve významných pohanských místech (v Bozkově, Nábzí, Držkově) křesťanské kostely, kaple nebo alespoň kříže, jak tomu bylo
na Finkenštejně nad obětní mísou, na znamení vítězství křesťanství nad pohanstvím.
Naši předkové obětovali hlavně bohům
zlým (černým), aby jim neškodili, neboť
dobrých bohů nebylo třeba se báti a také
se jim mnoho asi neobětovalo.
Nový měsíc a úplněk byly obdobím radosti, večery hudby, tance a zpěvu. Starší
generace našich hor vítá dodnes nový
měsíc při jeho prvém spatření slovy:
„Vitám tě, měsíčku, pro zdraví, pro štěstí,
pro všechno dobré“ a při tom třese často
poloprázdnou kapsou, aby měsíček dobře
rozuměl, co „vším dobrým“ myslí.
Nazývá-li se křesťanství náboženstvím
lásky k bližnímu a odříkáním, možno
o pohanství říci, že to byl kult lásky
k přírodě a životu vůbec.
Novotný Vladimír M.L.
– kráceno a ponechán jazykový styl
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Vánoce, Vánoce přicházejí...
Jak ten čas utíká! Zase jsou Vánoce přede dveřmi a opět přemýšlíme o tom, čím
uděláme radost svým milým. Jistě už netrpělivě pročítáme letáky obchodních
společností, které nám nabízejí zaručeně
kvalitní a zaručeně zlevněné zboží, banky
se předhánějí ve svých nabídkách na výhodné půjčky. Již dnes nákupní vozíky
přetékají zbožím všeho druhu. Je dobře,
že si většina z nás může dovolit opravdu
prožít „svátky hojnosti“. Nebylo tomu tak
vždy a hlavně pro ty mladé, kterým se to
bude zdát nepochopitelné, bych zde chtěla připomenout doby, kdy nám v létech po
druhé světové válce na nákup stačila pouhá síťovka. Ale ta by bývala zůstala prázdná, kdybychom nemohli v krámku předložit potravinové lístky. Vzpomínáte vy
starší?
Tehdy bylo veškeré zboží na příděl.
Každá osoba měla nárok na určité množství potravin (maso, máslo, cukr, mouka,
chleba, mléko, mýdlo). Byly to například
„Lístek na potraviny pro zaměstnané“,
„Lístek na cukr a mýdlo pro zaměstnané“
nebo „Šatenka pro zaměstnané“. Ústřižky
byly odstupňované: 50, 100, 500 a 1000 gr
na mouku, přičemž na hrubou mouku byly
zvláštní ústřižky po 100, 500 a 1000 gr; 50,
100, 250 a 1000 gr na chléb; 50, 100 a 500
gr na maso; 5, 50 a 100 gr na tuky; 100 a

500 gr na cukr; l ks jádrového mýdla.
Šatenky byly rozdělené na body, římské
číslice, body dále na písmena. Jednotlivé
ústřižky byly malé – nejmenší 1,5 x 0,7 cm.
Při nákupu se odstřihl potřebný počet
ústřižků a hospodyňky musely pečlivě
zvažovat každý nákup, aby ku konci měsíce nezůstaly bez ústřižků a rodina bez
jídla. Zboží do obchodů docházelo v žocích
– mouka a cukr; tuky ve velkých kostkách,
cukr někdy i v homolích a prodavač musel
rozvažovat každou porci zvlášť. Moje
maminka prodávala v prodejně Severočeského konsumního družstva – SKD a já jsem
po večerech sedávala na zemi, před sebou
velké plachty a na ně jsem lepila jednotlivé
ústřižky podle druhu zboží. Soupis ústřižků
na plachtách musel odpovídat množství
dodaného a prodaného zboží. Potravinové
lístky se vydávaly na obecních úřadech.
Tisk lístků, jejich distribuce, koloběh a
vracení zpět bylo velice náročné, přesto se
nezabránilo šmelení se zbožím či prodeji
lístků „na černo“. Vypadá to k nevíře a
proto se podívejte na autentické obrázky
lístků tak, jak jsem si je uchovala.
Přeji vám všem, abyste vánoční svátky
prožili v pohodě tak, jak jsme je kdysi
prožívali my, třebas jen s nákupem
v síťovce.
Januška Smolková, kronikářka

Potravinové lístky
a šatenky

Půjdem spolu do Betléma…
Od 20. prosince 2007 do 31. ledna 2008 bude pro veřejnost zpřístupněn
„Živý Betlém“ ve Výletním areálu firmy Fipobex v Pěnčíně.
Otevřeno denně od 8.00 do 17.30 hodin.
Dobrovolné vstupné.

Květiny patřící
k Vánocům
Cesmína

V Americe a v Anglii je cesmína jedním
z nepostradatelných symbolů Vánoc a
nechybí v žádné domácnosti. Je symbolem
štěstí, zdraví a radosti. V našich zemích je
cesmína jako jeden ze symbolů Vánoc
doložena již kolem roku 1910. Pokud chceme, aby měla cesmína na naší zahradě ty
nejlepší podmínky, musíme jí zajistit dostatečnou vzdušnou vlhkost, kyprou,
přiměřeně vlhkou a humózní půdu a také
polostín vyšších stromů, které ji chrání
proti větru a přílišnému mrazu. Na takovém vhodném stanovišti potom bývá
velmi odolná.

Jmelí

Větvička jmelí nechybí o Vánocích snad
v žádné domácnosti. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás má
čekat v novém roce. V dávných dobách
bylo jmelí součástí pohanských obřadů.
Bylo symbolem života a ochranným talismanem. Věřilo se, že díky svým lepivým
semenům má moc vyvolat nebo udržet
svazek mezi dvěma osobami opačného
pohlaví.
Zvyk líbat se o Vánocích pod větvičkou
jmelí k nám přišel z Anglie. Muž může
políbit každou dívku či ženu, kterou potká
pod zavěšeným jmelím. Za každý polibek
se utrhne jedna bílá bobulka. Poslední se
Pokračování na str. 26
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Květiny patřící k Vánocům
Pokračování ze str. 25
na jmelí nechá až do dalších Vánoc, aby
z domu neodešla láska. Vánoční jmelí
roste na listnatých stromech, jejichž listy
na podzim opadávají. Jeho užívání jako
dekorační vánoční rostliny se do Evropy
rozšířilo z Anglie. Tento zvyk se u nás
dodržuje dodnes a lidé stříbrné, zlaté či
zelené snítky jmelí připevňují k lustru či
dávají do váziček na stůl.

Vyžaduje světlé místo, nejlépe polostín bez
přímého slunce. (Pokud by byl v letním
období vystaven přímému slunci, je nutné
ho přistiňovat.) Před požadovanou dobou
kvetení udržujeme rostlinu asi tři měsíce
v chladnu a suchu, pak kaktus přemístíme
do tepla a zvýšíme dávku vody.

Brambořík

Čemeřice

Čemeřice je rozšířená především v Anglii,
Německu a Francii a patří tu mezi nejtypičtější květiny Vánoc. Podle legendy je
prý čemeřice dokonce svatá. Betlémská
pastýřka prý následovala ostatní pastýře
do chléva, kde se narodil Ježíšek. Chtěla
přinést dárek, ale bohužel neměla, co mu
dát, a tak sáhla po květinách osvětlených
paprskem světla. Samozřejmě byly to květy čemeřice. Čemeřici nevystavujte velkým
výkyvům teploty a vlhkosti, jinak květy
začnou vadnout. Ideální je přidat do vázy
výživu pro řezané keře, zajistíte tak optimální podmínky pro kvetení po dobu až
tří týdnů.

Vánoční kaktus

Vánoční kaktus k Vánocům neodmyslitelně patří. Právě proto, že v tento čas krásně
vykvétá a přispěje tak ke slavnostní výzdobě bytu a vánoční atmosféře. Pochází
z Brazílie. Nejvíce kvete v zimním období,
kdy délka dne dosahuje pouze 8 – 10 hodin.
V době, kdy má kaktus poupata rostlinu
nepřemisťujeme, protože by poupata mohla opadat. Vánoční kaktus pěstujeme při
běžné pokojové teplotě (18 až 22°C).

Vánoční recepty
Rozinkové kuličky
– nepečené

100 g rozinek, 100 g směsi nastrouhaných
ořechů, 1 lžíce medu, 1 – 2 lžíce rumu.
Rozinky spaříme, scedíme a umeleme nebo
rozmixujeme. Přidáme nastrouhané ořechy a spojíme medem a rumem. Z tužší
hmoty tvarujeme kuličky, které obalujeme
v nastrouhaných oříšcích, v čokoládové
rýži nebo kakau smíchaném s moučkovým
cukrem.

Mandlové bodlinky
– nepečené

Brambořík pochází z jihovýchodní Evropy
a Malé Asie. Vyskytuje se asi v šestnácti
druzích. Kvete nejkrásněji kolem Vánoc a
postupně si mezi vánočními květinami
vybojoval své místo. Této světlomilné
rostlině se nejlépe daří při teplotách 8 –
12°C. Pokud je teplota vyšší než 15°C, začne brambořík žloutnout a rychle odkvete.
Proto se mu bude velmi dobře dařit na
parapetu mezi okny. Při zalévání dbáme
na to, aby hlína nikdy zcela nevyschla a
brambořík zaléváme měkkou, nejlépe
dešťovou vodou.

Vánoční hvězda

(Poinsettia, Pryšec) – obr. vpravo dole
Vánoční hvězda pochází z tropické části
Mexika a střední Ameriky, kde může
dorůstat výšky 2 – 4 m. U nás se jí říká
„vánoční růže“ nebo „vánoční hvězda“.
Poinsettia je nápadná svými nádherně
zbarvenými listy, které tvoří zdánlivý květ.
Samotné květy jsou ve skutečnosti nenápadné žluté tyčinky ve středu květiny.
Vánoční hvězda je i přes své charakteristické období velmi citlivá na chlad, proto
musíme dávat pozor, když si ji neseme
z obchodu domů, aby nenamrzla. V bytě
jí bude dobře na světlém teplém místě
s teplotou kolem 20ºC. Nemá ráda přímé
sluneční světlo a také na průvan je citlivá.
Dlouhodobé pěstování vánoční hvězdy je
poněkud obtížné a proto je u nás považována za krátkodobou rostlinu. Pokud bychom se ale chtěli pokusit o její dlouhodobější pěstování a chceme, aby se jí znovu
krásně zbarvily listy, musíme být maximálně důslední. Rostlina musí několik týdnů
stát nejméně dvanáct hodin denně v úplné
tmě. I světlo pouliční lampy před oknem
ruší. To vyřešíme tak, že jí pořídíme neprůsvitný obal a na denním světle ji necháme
maximálně deset hodin denně. Počítejme
ale s tím, že bude barevných listenů možná
méně nebo bude barva méně intenzivní.

100 g nastrouhaných mandlí, 10 – 15 dětských piškotů, 1 lžíce medu, 1 lžíce dětské
přesnídávky, citrónová šťáva, na nudličky
nakrájené oloupané mandle na zdobení.
Mandle a piškoty nastrouháme, spojíme
medem, přesnídávkou, citrónovou šťávou
a vypracujeme tužší těsto. Necháme odležet v chladnu. Potom z něj tvarujeme kuličky, do kterých zapícháme na nudličky
nakrájené oloupané mandle.

Kořeněné oříškové placičky

100 g hladké mouky, 100 g sojové mouky,
100 g nastrouhaných lískových oříšků,
80 g tuku, 1 žloutek, 2 lžíce medu, 1/4
lžičky mleté skořice, špetka mletého hřebíčku, 1 lžíce rumu, 1/4 lžičky jedlé sody,
trochu mléka.
Prosejeme mouku, přidáme nastrouhané
oříšky, změklý tuk, žloutek, med, koření,
rum a jedlou sodu. Vypracujeme vláčné
těsto, do kterého podle potřeby přidáme
mléko. Necháme v chladnu odpočinout.
Z vyváleného plátu vykrajujeme kolečka
a pečeme v předehřáté troubě. Hotová
kolečka spojíme pikantní zavařeninou a
pokropíme čokoládovou polevou.
Pokračování na str. 27
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Vánoční recepty ¬ Vánoční recepty ¬Vánoční recepty ¬
Florentýnky

100 g hladké mouky, 100 g polohrubé
mouky, 80 g moučkového cukru, 50 g
pokrájených vlašských ořechů, 3 vejce,
1/2 lžičky prášku do pečiva, tuk na vymazání a mouka na vysypání plechu.
Vejce našleháme s cukrem, vmícháme
nahrubo pokrájené nebo nadrcené ořechy
a nakonec přidáme mouku smíchanou
s práškem do pečiva. Těsto rozetřeme na
tukem vymazaný a vysypaný plech a pečeme dorůžova. Ještě teplý moučník pokrájíme na tyčinky, které vložíme krátce
do vlažné trouby oschnout. Vychladlé
sypeme cukrem.

Slané vinné pečivo

300 g hladké mouky, 250 g másla nebo tuku
na pečení, 8 lžic bílého vína (sladkého,
aromatického), sezamová semínka a sůl na
posypání.
Z mouky, tuku a vína vypracujeme těsto.
Rozválíme na vále a vykrajujeme různé
tvary. Lepší jsou menší formičky, protože
těsto je křehké a rádo se láme. Vykrojené
tvary dáme na vymazaný a vysypaný plech,
osolíme a posypeme sezamovými semínky.
Pečeme v mírné troubě dozlatova.

Kolečka s mandlemi

330 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do
pečiva, 1 vejce, 125 g másla, 1 lžička soli,
1/2 lžičky cukru, 1 lžíce mléka, 50 oloupaných mandlí.
Náplň: 125 g másla, 100 g nivy, 100 g
tvrdého sýra, snítka petrželky.
Ze všech přísad kromě mandlí vytvoříme
těsto, které necháme chvíli odležet v chladu. Mezitím si připravíme pomazánku.

Změklé máslo utřeme, přidáme najemno
nastrouhaný sýr a nivu a ochutíme
nasekanou petrželkou.
Odleželé těsto rozválíme na dva pláty
vysoké asi 5 mm. Potřeme náplní, srolujeme a dáme ztuhnout do lednice. Ztuhlé
rolády rozkrájíme na kolečka silná asi 1,5
cm a klademe řeznou plochou na plech
vyložený pečícím papírem. Do středu
každého kolečka dáme oloupanou mandli. Pečeme v předehřáté troubě asi deset
minut.

Vánoční rychlý štrúdl

30 dkg hladké mouky, 1 omega – nastrouhat, 15 lžic piva.
Těsto lístkuje podobně jako listové.
Vytvořit těsto, rozválet a naplnit jablky,
rozinkami, ořechy, ochutit skořicí, osladit
cukrem a vanilkový cukr, upéct.

Čabajkové tyčinky

2 ks čabajky, 200 g tvrdého sýra, 1 cibule,
250 g hladké mouky, 250 g polohrubé
mouky, 1 vejce, 1/2 lžičky soli, špetka
drceného pepře, špetka kmínu, 250 g tuku,
1 žloutek na potření, sezamová semínka,
mák, lněné semínko na posypání.
Oloupané čabajky, sýr a cibuli umeleme
na masovém strojku. Přidáme mouku,
vejce, sůl, pepř, kmín a tuk a vypracujeme
tužší těsto, které necháme v chladnu odpočinout. Potom těsto rozválíme na silnější váleček, z toho nakrájíme stejně velké
kousky a ty potom formujeme do různě
tvarovaných tyčinek. Klademe je na plech
vyložený pečícím papírem, potřeme rozšlehaným žloutkem a posypeme semínky.
Pečeme v předehřáté troubě.

Řízky v majonéze

5 řízků (vepřová kýta, kotleta), 2 vejce, 10
dkg majonézy, sladká paprika, trošku
pálivé papriky, 1 polévková lžíce sojové
omáčky (případně maggi), 1 vrchovatá
lžíce solamylu.
Vše řádně promícháme a vyšleháme až
vznikne lák. Řízky naklepeme z obou
stran, osolíme a opepříme a pak zalijeme
lákem. Takto necháme řízky v lednici 3 – 5
dnů zaležet. Nakonec pečeme na oleji jako
obyčejné řízky. Jako přílohu podáváme
hranolky nebo s vařenými brambory.

Rybí nákyp

1 kg masa sladkovodní ryby (kapr, štika,
sumec), 1/8 másla, 6 vajec, 2 žemle, cibule,
1 dl mléka nebo smetany, 1/2 lžičky pepře, petrželka, sůl, tuk na vymaštění pekáčku, tatarská omáčka, lžička hořčice.
Žemle nakrájíme na kostky, přelijeme
mlékem nebo smetanou a necháme vsáknout. Cibuli jemně nakrájíme a na lžíci
másla osmažíme, přidáme vejce s cibulí,
tři syrové žloutky, žemle nasáklé mlékem,
zbytek rozehřátého másla, půl lžičky sušené nebo lžičku čerstvé nasekané petrželky, dobře promícháme a nakonec lehce
vmícháme sníh z šesti bílků. Pokud je směs
příliš řídká, můžeme přidat trochu
housky.
Směs vložíme do dobře vymaštěného pekáčku a vaříme v páře nebo ve vodní
lázni v troubě 90 minut. Občas je nutno
zkontrolovat zda se voda nevyvařila a
případně ji doplnit. Hotový rybí nákyp
vyklopíme z pekáčku na mísu a podáváme
teplý nebo studený s tatarskou omáčkou,
kterou můžeme dochutit lžičkou hořčice.
Doplníme hlávkovým salátem nebo salátem z čínského zelí.

Sváteční krocan

Štěpánka Vélová, 5,5 roku

1 mladý krocan, sůl, mletý pepř, 30 g tučné slaniny, 250 g malých cibulek, 1 celer
(30 g), 250 g žampiónů, 1 lžíce sekané
petrželky, 1 lžíce strouhanky, 1 vejce, tuk
na polití, 4 rajčata (250 g), 20 g hladké
mouky, pikantní vývar.
1. Připraveného krocana omyjeme, osušíme a zevnitř i zvenku osolíme a opepříme.
Játra, žaludek a srdce drobně pokrájíme.
Rozpustíme nakrájenou slaninu a přidáme
1 nakrájenou cibuli a celer, drůbky a dusíme asi 5 minut. Přidáme 50 g posekaných
žampiónů a dusíme ještě asi 3 minuty.
Osolíme, opepříme, přidáme petrželovou
nať a cibuli a za dalších 15 minut zbylé
žampióny.
2. Vše dusíme ještě 15 minut. Přidáme
křížem nakrojená rajčata. Asi po hodině
pečení vyndáme hotového krocana a
Pokračování na str. 28
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Vánoční příloha
Vánoční recepty ¬ Vánoční recepty ¬
Pokračování ze str. 27
zeleninu a vypečenou šťávu dolijeme vodou
na 3/8 l. Zahustíme ji moukou a ochutíme solí, pepřem a pikantním vývarem.
3. Krocana naporcujeme a upravíme s náplní a zeleninou. Šťávu podáváme zvlášť.
Pečeme asi 1 hodinu při teplotě 225–250
stupňů. Krocan bude mít mimořádně
chřupavou a opečenou kůži, když ho 10
minut před dopečením potřete ledovou
vodou.

Krémová rybí polévka
s rybičkami
z listového těsta

250 g kořenové zeleniny (mrkev, celer,
petržel, cibule) , 50 g másla , 50 g hladké
mouky, 1 l rybího vývaru, 150 g vařeného
rybího masa, 1 lžíce jemně sekané petržele, sůl, pepř, muškátový oříšek, 100 ml
smetany, 250 g listového těsta
1. Kořenovou zeleninu nastrouháme na
hrubém struhadle, v kastrolu rozehřejeme
máslo, přidáme nastrouhanou zeleninu a
asi pět minut opékáme na mírném ohni.
Potom zaprášíme moukou, důkladně
promícháme a přilijeme rybí vývar. Vše
pak asi 20 minut povaříme.
2. Polévku dochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem, přilijeme smetanu a
dohladka rozmixujeme. Do krémové
polévky nakonec ještě přidáme nakrájené
vařené rybí maso a zelenou petrželku.
3. Polévku podáváme s rybičkami z listového těsta, které jsme si připravili tak, že
jsme vyváleli listové těsto a formičkou
ryby vykrajujeme tvar, které jsme na
plechu vyloženém pečicím papírem
upekli dozlatova.

Silvestrovské topinky

(1 porce) chléb, nakládané kyselé zelí,
uzenina (např. salám či špek), vejce, olej,
česnek, kari koření, sůl, pepř.
Dejte na pánvi rozehřát olej. Krajíce chleba
nakrájejte na půlky a osmažte jako topinky.
Až dosmažíte poslední, máte pánev prakticky čistou a můžete pokračovat. Přidejte
olej a dejte osmažit na drobné kousky nakrájenou uzeninu. Pak přidejte kysané zelí
a nechejte trochu osmažit. Přidejte kari
(= to je nejdůležitější!!!), můžete i pepř a
sůl. Topinky potřete stroužky česneku a
posolte. Že je zelí hotové, poznáte podle
chuti. (Až trochu zesklovatí a nebude syrové cca 10 min.) Dejte ho na připravené
topinky a – máte opět čistou pánev. Pro
změnu přidejte olej a rozklepněte pár vajec.
Udělejte je jako vaječnou omeletu, posolte,
popepřete (= nemíchat!). Tu pak rozkrájejte na menší dílky a dejte na vrch topinek
se zelím.

Pikantní bramborový salát

1 kg brambor, oloupaných a nakrájených,
3 vejce, šťáva z půlky citronu, olivový olej,
2 lžičky cukru, špetka soli, lžíce Worchester omáčky, 1 lžička mleté hořčice, pepř,
svazek jarních cibulek, tři nožičky řapíkatého celeru, 3 lžíce nasekané petrželky,
několik lžic majonézy (podle chuti).
Brambory a vejce uvařte, nechte vychladnout, oloupejte je a nakrájejte. Nakrájejte
celer a cibulku. V malé misce připravte
dresink – smíchejte citrónovou šťávu, olivový olej, cukr, sůl, Worchester omáčku,
mletou hořčici, pepř a majonézu. Brambory, nakrájený celer, cibulku a petrželku
smíchejte s dresinkem a dejte chladit.

Adélka Bernatová, 5 let

Prosba

Neprosím o zázrak – Pane, nýbrž o sílu
pro všední den. Nauč mne umění malých
kroků. Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl
správně rozdělit čas. Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co
druhořadé. Prosím o sílu pro kázeň a míru,
abych životem jen neproklouzával, ale
abych si běh dne rozumně rozdělil, abych
si všiml záblesků světla a výšin a abych si
alespoň tu a tam našel čas pro kulturní
prožitek. Dej mi poznat, že blouznění, ať
o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá
dál. Pomoz mi, abych to nejbližší činil co
nejlépe a nynější chvíli poznal jako
nejdůležitější.
Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi
střízlivé poznání, že těžkosti, porážky,
neúspěchy a zvraty jsou samozřejmým
doplňkem života, kterým rosteme zrajeme.
Připomeň mi, že srdce často stávkuje
proti rozumu. Pošli mi v pravou chvíli
někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu
v lásce. Dej mi denní chléb pro tělo a duši,
projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mne někdo
potřebuje.
Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím,
že se nic nedělá, dej mi, abych uměl čekat.
Chtěl bych také tebe a jiné nechat vymluvit. Nejdůležitější věci si člověk neříká sám
sobě, jsou mu řečeny.
Víš, jak velice potřebujeme přátelství.
Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější,
nejriskantnější a nejjemnější věci života
dorostl. Propůjč mi nutné vnuknutí, abych
ve správném okamžiku odevzdal balíček
dobra, se slovy nebo bez nich, na správném
místě.
Ochraňuj mne před strachem, že bych
mohl zmeškat život. Nedávej mi, co si
přeji, ale co potřebuji. Nauč mne umění
malých kroků.
Neznámý autor
Kdo chce přinést lidem radost,
musí ji mít sám.
Kdo chce vnést do světa teplo,
musí mít v sobě oheň.
Kdo chce lidem pomáhat,
musí být plný lásky.
Kdo chce šířit na zemi pokoj,
musí mít pokoj ve svém srdci.
l
Má–li člověk v duši světlo,
vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje–li z člověka krása,
vládne v jeho domě harmonie.
Vládne–li v jeho domě harmonie,
panuje řád v národě.
Panuje–li řád v národě,
je mír na celém světě.
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Vánoční příloha pro děti a mládež
Vytvořte si ozdobu na vánoční stromeček –
srdíčko

Vymalujte si:

Potřebujete:
nůžky,
barevný papír,
lepidlo

Vymalujte si:

Jazykolamy

l Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi toho vepře,
kmotře Petře, přepepříte, tak si toho vepře kmotře Petře sníte
sám.
l Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou
houpu nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou
oukrop s pouhou houskou.
l Řehoř Řehořovic řeže řeřichu.

Pěnčínský zpravodaj / 19

SOUTĚŽ na téma: POZNEJ svůj Pěnčín,
vesničku svou střediskovou
Vážení spoluobčané, vidíte obrázky z různých míst z naší obce Pěnčín. Kdo správně určí všechny lokality
bude po vylosování odměněn lahví Kitl Šláftruňk (viz str. 6). Do konce ledna 2008 zasílejte řešení na
adresu starosta@pencin.cz nebo spikova@pencin.cz nebo osobně předejte na OÚ Pěnčín.
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