PROSINEC 2010 – ZDARMA
V čísle: ze zastupitelstva l výsledky voleb l slovo starostky a místostarosty l reakce na obecní volby l zprávy
ze sportovních oddílů l novinky ze školy i školky l dění v obci l recepty l a mnoho dalšího

Úvodní slova nových představitelů obce Pěnčín
Slovo starostky obce
Vážení a milí spoluobčané. Dostalo se
vám do rukou další vydání našeho zpravodaje, ve kterém mám prostor se vyjádřit.
Nejprve děkuji za hlasy voličů, díky kterým jsem získala mandát v obecním zastupitelstvu obce Pěnčín „Za sdružení nezávislých kandidátů za spravedlivou obec.“
Také děkuji některým členům obecního
zastupitelstva, kteří mě navrhli a zvolili
starostkou. Rozhodnutí odejít ze zaměstnání, které mě velice bavilo, nebylo jednoduché, vzniklou situací však rychlé.
Vykonávat funkci starostky obce v současné době není lehké a úplně jiné než před
dvanácti lety, kdy jsem jako starostka obce
pracovala ve dvou volebních obdobích.
Také doba, ve které do funkce nastupuji,
není jednoduchá, protože někteří občané
si mě v této funkci nepřejí a neumí představit, což je pochopitelné, normální a pro
mne i částečně motivující, abych pracovala
co nejlépe. Vše ukáže čas.
Tento článek píši pár dní po převzetí své
funkce, a proto zde nechci prohlašovat, co
vše udělám a zařídím. Vím, že v současné
době je nejdůležitější zajistit plynulý chod

obce a kvalitní výkon státní správy. Postupně se seznámit s rozpracovanými
projekty v obci, zajistit finanční prostředky
a samozřejmě akce dokončit. K tomu určitě využiji kvalitní spolupráce s novým
obecním zastupitelstvem a uvítám i spolupráci vás občanů, kteří mají o dění v obci
zájem. Můžete se na mne obrátit se svými
návrhy a nápady nejen při jednání zastupitelstva, ale kdykoliv.
Při vybírání nových projektů a plánů
bychom měli vycházet z volebních programů všech volebních stran a sdružení letošních podzimních komunálních voleb.
Vybrat vždy ty nejlepší, nejvíce se v programech opakující a hlavně pro naši obec
nejdůležitější.
Za obec Pěnčín děkuji Milanu Špikovi,
bývalému starostovi za jeho práci, kterou
pro obec vykonal. Přeji mu hodně zdraví
a úspěchů v jeho další práci.
Na závěr ještě jednou děkuji za vaši
podporu při výkonu mé velice zodpovědné
funkce, přeji si hodně společné spolupráce
s kladnými výsledky.
Krásné, pohodové Vánoce bez stresu a
shonu vám všem přeje
Vladimíra Paldusová, starostka obce

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2011 vám přeje
kolektiv OÚ Pěnčín

Slovo místostarosty obce

Vážení spoluobčané, v první řadě bych
rád poděkoval za vaši podporu pro naše
„Sdružení občanů obce Pěnčín pro inovaci a prosperitu“ v proběhlých volbách,
které jsme vyhráli.
Co se týká mé kandidatury do zastupitelstva obce: po mnoha letech aktivní
práce v oblasti dobrovolných hasičů
v SDH Bratříkov, kde jsme pro obec vykonali nespočet prací, jsem se rozhodl pracovat pro obec i jako zastupitel.
Kandidoval jsem na post místostarosty,
tuto funkci jsem získal poměrem hlasů
osm proti třem. S chutí a vervou jsem se
do této práce pustil. Vím, že mám v obci
podporu od mnoha slušných lidí. Chci vás
ubezpečit, že tuto práci beru jako službu
obci a budu se snažit nezklamat vás. Jsem
zvyklý jednat s lidmi slušně a s respektem.
Věřím, že se starostkou Vladimírou Paldusovou a zastupiteli budeme tvořit team
v této nelehké a zodpovědné práci pro
obec.
Touto cestou bych rád ještě jednou poděkoval Richardu Hübelovi, který dokázal
tuto službu pro obec pozvednout na dost
vysokou úroveň. Můj obdiv zaslouží bývalý starosta Milan Špika, který ho zastoupil v nelehkém období a dokázal tehdy
složitou situaci zvládnout.
Všem vám přeji příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku hodně
pracovních a soukromých úspěchů.
Michal Bernat, místostarosta

Otevírací doba na
obecním úřadě o svátcích

PF 2011
Foto: Zdeněk Bouda

Otevřeno
20. 12 pondělí
22. 12. středa
27. 12. pondělí
29. 12. středa
30. 12. čtvrtek
Zavřeno
23. 12. čtvrtek

7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00

Z jednání zastupitelstva dne 29. 9., 10. 11. a 22. 11. 2010
Zasedání ZO dne 29. 9. 2010
l ZO schvaluje nabídku a Smlouvu na
zimní údržbu komunikací a prostranství
v obci Pěnčín pro období 2010 – 2011 firmou KZS s.r.o. Zastupitelstvo požaduje a
pověřuje starostu doplněním smlouvy
v bodě č. 8 o sankce v případě neplnění
podmínek.
l ZO bere na vědomí vyhodnocení poznatků ze zásahu na povodních srpen 2010
a návrh koncepčního řešení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
Pěnčín při mimořádných událostech,
včetně seznamu nutného dovybavení
jednotek.
l ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4
dle přílohy.
l ZO schvaluje návrh kupní smlouvy mezi
Obcí Pěnčín a MUDr. Alenou Mlejnkovou,
předložený Mgr. Martinem Schwarzem.
l ZO revokuje usnesení 79/2010.
l ZO schvaluje záměr prodeje pozemku
ppč. 527 v katastrálním území Jistebsko,
trvalý travní porost o výměře 218 m2.
l ZO schvaluje zakoupení obrazu na
podporu projektu výstavby ubytovacího
zařízení v Nepálu pro školní děti z Tibetu
v hodnotě 2 000 Kč.
l ZO schvaluje Vnitřní směrnice k účetnictví č. 10/2010 (O oběhu účetních dokladů), č. 11/2010 (O systému účetnictví), č.
12/2010 (Pro časové rozlišení nákladů a
výnosů) a č. 13/2010 (O vedení pokladny).
l ZO schvaluje finanční příspěvek na akci
„MONSTER OF ROCK OPEN AIR

ALŠOVICE 2010“ do výše 2 000 Kč, po
předložení výdajových dokladů.
Ustavující zasedání ZO dne 10. 11. 2010
l ZO schvaluje volební řád pro volbu
starosty a místostarosty.
l ZO schvaluje na základě § 84, odst. 2,
písmeno k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále
jen zákona o obcích, pozn.red.), pro volební
období 2010 – 2014 uvolněného člena zastupitelstva – starostu a uvolněného člena
zastupitelstva – místostarostu.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmeno m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nezvolilo
starostu obce Pěnčín.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmeno m)
zákona o obcích nezvolilo místostarostu
obce Pěnčín.
l ZO odkládá zřízení kontrolního a finančního výboru v souladu s § 84 odst. 2, písmeno m) zákona o obcích pro volební
období 2010 – 2014 na příští jednání ZO.
Zasedání ZO dne 22. 11. 2010
l ZO schvaluje volební řád pro volbu
starosty a místostarosty.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmeno m)
zákona o obcích zvolilo starostou obce
Pěnčín Vladimíru Paldusovou.
l ZO v souladu s § 84 odst. 2, písmeno m)
zákona o obcích zvolilo místostarostou
obce Pěnčín Michala Bernata.
l ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru v souladu s § 84 odst. 2,
písmeno m) zákona o obcích pro volební
období 2010 – 2014.

l ZO schvaluje počty členů finančního a
kontrolního výboru pro volební období
2010 – 2014: finanční výbor 5 členů a kontrolní výbor 3 členy.
l ZO zřizuje na základě § 117, odst. 2,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, finanční výbor
ve složení: předseda: Ing. Jiří Suchý, členové: Pavel Šourek, Mgr. Ivan Matějček,
Lukáš Paldus, Doc. Ing. Antonín Dráb
CSc.
l ZO zřizuje na základě § 117, odst. 2,
zákona o obcích kontrolní výbor ve složení: předseda Lada Niklová, členové Luděk
Hlavatý, Hana Hornová.
l ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na
rok 2011.
l ZO bere na vědomí návrh nájemní
smlouvy č. B/2478476 a pověřuje starostku obce jednáním s Lesy ČR s.p.
l ZO pověřuje starostku obce řešením
prodeje pozemku ppč. 527 v kú Jistebsko
s návrhem dořešení obecní komunikace.
l ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.
5/2010 dle přílohy.
l ZO bere na vědomí žádost (Podnět
k zahájení procesu vyvlastnění) – viz
dopis ze dne 28. října 2010, Čj. : 277/2010
a pověřuje starostku vyvoláním místního
šetření.
l ZO schvaluje snížení počtu administrativních pracovnic Obecního úřadu Pěnčín
o jednu pracovní sílu, z organizačních
důvodů.
-oú-

Volby do zastupitelstva obce Pěnčín 15. - 16. října 2010
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Politické strany a sdružení

Okrsek

Počet hlasů

č. 1
Alšovice
Česká pirátská strana
5
Za spravedlivou obec
766
Sdružení občanů Obce Pěnčín pro inovaci a prosperitu
397
Sdružení nezávislých kandidátů - MLADÍ PRO OBEC PĚNČÍN
208
Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Pěnčín krásnější
496
Občanská demokratická strana
512
Komunistická strana Čech a Moravy
318

č. 2
Bratříkov
7
127
295
302
388
125
260

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina
č. název
poř.
2
Za spravedlivou obec
8
2
Za spravedlivou obec
2
3
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
4
3
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
1
3
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
2
4
SNK MLADÍ PRO OBEC
3
5
SNK pro obec Pěnčín
1
6
Občanská demokratická strana
8
6
Občanská demokratická strana
1
7
Komunistická str.Čech a Moravy 4
7
Komunistická str.Čech a Moravy 2

Kandidát
příjmení, jméno
Hornová Hana
Paldusová Vladimíra
Šourek Pavel
Bernat Michal
Hlavatý Luděk
Matějček Ivan Mgr.
Prokop Jan Ing.
Lejsková Jarmila MUDr.
Suchý Jiří Ing.
Niklová Lada
Růžička Jiří

věk
52
52
35
30
37
24
62
64
40
63
60

polit. přísl.
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
KSČM
KSČM

č. 3
Huť
4
293
797
72
95
539
313
Hlasy
abs.
271
192
366
276
196
148
171
225
205
214
197

č. 4
Jistebsko
9
520
693
81
165
417
451

v%
15,88
11,25
16,77
12,64
8,98
22,32
14,94
14,12
12,86
15,94
14,67

Celkem
25
1 706
2 182
663
1 144
1 593
1 342

poř. zvol.
1
2
1
2
3
1
1
1
2
1
2
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Volby do zastupitelstva obce Pěnčín 15. - 16. října 2010
Náhradníci dle výsledku
Kandidání listina
č.
název
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Za spravedlivou obec
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdruž.občanů Obce Pěnčín
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdr.nezáv.kand.MLADÍ PRO OBEC
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Sdruž.nezáv.kand.pro obec Pěnč
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická str.Čech a Moravy

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

příjmení, jméno

Kandidát
věk
polit. přísl. abs.

Palová Zdeňka Mgr.
31
Tvrdíková Šárka
38
Halama Emil Ing.
55
Daníček Karel
36
Nagy Josef Ing.
43
Pulíčková Dana
46
Palová Kateřina
38
Pulíčková Šárka
40
Mastníková Monika
35
Lejsková Lenka
44
Dubský Aleš
37
Pošivač Pavel
46
Pešková Hana
40
Kudera Jaromír
47
Chlum Jaroslav
52
Vélová Vendulka
34
Bernatová Jana
33
Kotyza Tomáš
25
Paldus Lukáš Bc.
25
Paldus Martin
29
Horna Miroslav
24
Mastník Ondřej
23
Dubský Karel
20
Stránský Tomáš
24
Matějček Jan Bc.
22
Dubská Veronika Ing.
24
Kotyzová Pavlína
29
Dubský Karel Ing.
57
Dráb Antonín Doc.Ing. CSc. 61
Trdla Tomáš
41
Kotyzová Vlasta
51
Antonín Marek Mgr.
34
Štryncl Luděk
46
Hübner Martin Ing.
47
Brožek Radim Mgr.
36
Priadka Ivo
46
Halama Pavel Ing.
37
Strnad Jaroslav
44
Stránská Jaroslava
54
Kundera Luboš
47
Špidlenová Monika Mgr. 31
Vítová Radka
40
Votočková Michaela Bc.
37
Masařík Ivan
43
Dotřel Jaromír
50
Meisner Jaroslav
34
Liška Zdeněk
45
Hladký Ladislav
61
Fabián Radim
42
Polcer Stanislav
60
Bursa Jiří
28
Kocurová Niklová Lada
35
Badinová Olga
59
Číla Josef
44

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
KSČM
BEZPP

192
178
160
119
146
143
130
99
76
164
214
105
186
172
182
139
182
103
72
50
46
48
34
38
58
33
33
146
136
132
96
72
74
111
69
68
69
190
172
163
108
126
109
114
90
91
130
130
127
137
95
108
84
120

Hlasy
v % poř. náhr.
11,25
10,43
9,37
6,97
8,55
8,38
7,62
5,80
4,45
7,51
9,80
4,81
8,52
7,88
8,34
6,37
8,34
15,53
10,85
7,54
6,93
7,23
5,12
5,73
8,74
4,97
4,97
12,76
11,88
11,53
8,39
6,29
6,46
9,70
6,03
5,94
6,03
11,92
10,79
10,23
6,77
7,90
6,84
7,15
5,64
5,71
9,68
9,68
9,46
10,20
7,07
8,04
6,25
8,94

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
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Návrh rozpočtu Obce Pěnčín na rok 2011
(částky jsou uvedeny v tis. Kč)

PŘÍJMY

Paragraf
Položka třídění částka
třída 1 - daňové příjmy
Daň z příjmů fyz osob ze závislé činnosti
1111 2 500
Daň z příjmů fyz.osob ze sam. výd.činnosti
1112
125
Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1113
200
Daň z příjmů právnických osob
1121 3 000
Daň z příjmů právnických osob za obec
1122
200
Daň z přidané hodnoty
1211 6 000
Poplatky za znečišťování ovzduší
1332
10
Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1335
2
Poplatek ze psů
1341
35,9
Poplatek ze vstupného
1344
2
Poplatek z ubytovací kapacity
1345
10
Odvod výtěžku z provozovaní loterií
1351
15
Správní poplatky
1361
20
Daň z nemovitostí
1511
808
12 927,9
třída 2 - nedaňové příjmy
3314: Činnosti knihovnické
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
3314
1
3612: Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3612
500
3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z pronájmu nebyt.prostor
3613
100
3632: Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632
10
3722: Sběr a odvoz komunálních odpadů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722
1 025
3725: Využívání a znešk.kom.odpadů - EKO KOM
EKO KOM
3725
123
4351: Příjmy z poskytováných služeb a pronájmů
DPS
4351
450
5512: Požární ochrana
Požární ochrana - Ornela příspěvek dle dohody
5512
2324
35
6171: Činnost místní správy
Příjmy z prodeje zboží
6171
5
6310: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy z úroků
6310
60
2 309
třída 3 - kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí
3639
3111 1 000
1 000
třída 4 - přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
4112
702,9
Obec Zásada, příspěvek na hasiče
4121
90
Převody z rozpočtových účtů
4134
60
852,9
17 089,8

VÝDAJE
22 DOPRAVA
2212: Silnice
2221: Provoz veřejné silniční dopravy
23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ2310: Pitná voda
2321: Odvádění a čištění odpadních vod
31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ
3111: Předškolní zařízení
3113: Základní školy

2 681,53
171,27
2 852,8
100
400
500

1 200
1 250
2 450
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
3314: Knihovny
100
3319: Ostatní zál.kultury (zpravodaj, kronika)
185
3322: Zachování a obnova kult. památek - Kittelův dům 1 000
3326: Pořízení, zachování a obnova hodnot. nár. dědictví 100
3399: Ost. zálež. kultury
(vítání občánků,jubilea,pořádání pouti)
95
1 480
34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
3429: Ostatní zájmová činnost a rekreace
80
80
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612: Bytové hospodářství
500
3613: Nebytové hospodářství
150
3631: Veřejné osvětlení
900
3632: Pohřebnictví
120
3633: Místní sítě (prodloužení řadu Huť)
1
3639: Komunální služby - koupě pozemků, daně
200
1 871
37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3722: Sběr a svoz komunálních odpadů
3745: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43 SOCIÁLNÍ POMOC
4351: DPS
55 POŽÁRNÍ OCHRANA
5512 : Požární ochrana - dobrovolná část

1 200
1 200
750
750
900
900

700
700
61 STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPR.
6112 : Zastupitelstva obcí
1 400
1 400
6171: Činnost místní správy
2 400
2 400
63 FINANČNÍ OPERACE
6310: Výdaje z finančních operací
26
26
6320: Pojištění majetku
110
110
6330: Převody vlastním fondům v rozpočtu ÚSC
60

6399: Ostatní finanční operace
6409: Ostatní činnost - příspěvky TJ /ostatní/

60
200
200
370
370
17 089,8

Vyvěšeno dne 26. 11. 2010
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Poděkování
voličům
l Jménem Sdružení občanů obce Pěnčín
pro inovaci a prosperitu bychom chtěli
poděkovat všem občanům, kteří nám dali
svůj hlas a ujistit je, že napneme všechny
své síly, aby se nám podařilo splnit maximum našeho volebního programu a nikdo
z vás nemusel litovat, že nám dal svůj hlas.
Též musíme poděkovat i odstupujícímu
starostovi panu Špikovi. Odvedl obrovský
kus práce a je škoda, že nechce pokračovat.
V novém vedení máme zastoupení v podobě uvolněného místostarosty Michala
Bernata, ve finančním výboru Pavla Šourka a v kontrolním výboru Luďka Hlavatého. Pokud budete potřebovat, můžete se
kdykoliv na nás obrátit a požádat o radu
či pomoc. Jsme připraveni naslouchat a
pokusit se řešit vaše problémy či starosti.
Jsme tu pro vás.
Děkujeme všem voličům za podporu a
důvěru v komunálních volbách a všem
občanům přejeme odvahu a hodně úspěchů
při využívání občanských práv, protože
bez aktivních občanů nemůže fungovat
ani demokratický právní stát.
Sdružení občanů obce Pěnčín
pro inovaci a prosperitu.
l Děkujeme voličům, kteří i přes nepříznivou kampaň proti KSČM dali důvěru
naší straně a díky tomu se dostali dva naši
kandidáti do zastupitelstva obce.
Věřím, že se podaří jejich zastoupením
naplňovat předsevzetí uvedená v našem
programovém prohlášení ke komunálním
volbám, se kterým jste měli možnost se
seznámit v Obecním zpravodaji. Potěší
nás, když se budete se svými problémy
obracet na naše zastupitele.

Josef Číla, předseda ZO KSČM

Proč nejsem
ve vedení obce

Vážení občané, možná pro některé bude
zklamáním, že jsem se nepokusil kandidovat do vedení obce. Na rovinu musím
přiznat, že mě to také mrzí, ale život je
takový. Mojí obrovskou chybou bylo, že
jsem neměl předem vyřešený zástup za
sebe do obchodu. Nechtěl jsem zaměstnance, snažil jsem obchod předat celý, abych
se mohl věnovat obci na plný úvazek.
Bohužel se mi to nepodařilo, a proto jsem
nemohl kandidovat na uvolněné funkce.
Samozřejmě práci pro obec nevzdávám,
naopak budu dále aktivně pracovat jako
zastupitel i nově ve finančním výboru.
Chtěl bych též podporovat nově zvolené
vedení obce a předávat mu své zkušenosti. Myslím si, že nejsem individualista, ale
silný týmový hráč, který pro úspěch
obětuje osobní zájem.
Váš zastupitel Pavel Šourek

Povolební změny očima bývalého
starosty a také jedno smutné loučení
Prakticky zároveň s příchodem zimy se
v naší obci podařilo zvolit nové vedení. Ne
ani tak překvapivé, protože nové rozložení
sil, dané komunálními volbami, neumožňovalo až tak mnoho variant, zejména pak
poté, co se jasný kandidát na starostu rozhodl na poslední chvíli nekandidovat. Více
než nové vedení obce mě překvapilo, ne
zrovna příjemně, rozhodnutí o snížení
počtu úředníků obecního úřadu. Dovolím
si s tímto rozhodnutím vyjádřit nesouhlas.
Možná by se vše dalo i pochopit, pokud by
náš úřad skrýval desítky úředníků, kteří
možná na některých větších úřadech přebývají. Omyl! My jsme již dnes velkým
úřadem, ale 2, slovy: dva, úředníci jistě
nejsou žádným přepychem, který by mohl
a měl budit vlny nevole. Dovolím si do
tohoto počtu nepočítat pozici účetní, která
má svůj specifický statut, a technického
pracovníka, který je jasným a důležitým
článkem dobrého chodu obce. Za posledních deset let se situace na úřadech velmi
výrazně změnila, zejména tím, že přibyla
řada věcí, které na sebe obce berou, respektive které jsou na samosprávy odkládány
ze shora. Jistě, ten, kdo na úřadě nepracoval, asi nemůže úplně posoudit určité
souvislosti a potřeby. O to více mě to ale
překvapuje u lidí, kteří chod obce znají,
nebo spíše by měli znát. Zejména potom
u bývalého místostarosty, který chod úřadu jistě zná a na úřadě byl prakticky denně.
Navíc je to ten, který vše navrhuje. Omlouvám se, ale nechápu to.
Pokud někdo řekne „A“, musí přijít také
to „B“. Kdo tedy bude dělat agendy po
propustivší úřednici? Odpověď se zdá být

jasná. Bude to nově zvolený místostarosta. A nyní jsme u toho. Neřekla snad ve
svých programech a vyjádřeních většina
současných zastupitelů zcela jasně a veřejně, že je třeba uvolněného místostarostu proto, aby se obec mohla dále a více
rozvíjet? Aby se mohlo více a lépe komunikovat s lidmi, aby byla obec spravedlivější či aby byla možnost sehnat více financí do obecní pokladny? Omlouvám se,
vážení zastupitelé, ale tato dvě rozhodnutí jsou natolik protichůdná, že to opravdu není k pochopení. Bude jistě zajímavé
sledovat, jak se situace bude vyvíjet.
Je ještě jedna věc, která mě v listopadu
osobně velmi zasáhla, a to byl odchod
Vladimíra Novotného z Krásné. Byl to
člověk, který měl svoji obec velmi rád a
udělal pro ni hodně. Stačí jen vzpomenout na jeho úžasnou mapu obce, publikace z historie naší i okolních obcí, fotografie všech domů v naší obci nebo třeba
sbírku starých fotografií, kterou se mu
podařilo shromáždit. Ne ve všem jsme
byli úplně ve shodě, na řadu věcí měl jiný
názor, ale i proto jsem si ho velmi vážil.
Bude mi chybět. Čest jeho památce.
Na závěr si dovolím poděkovat dnes již
bývalému panu starostovi Milanovi Špikovi, který svým nadhledem a klidem
dokázal převzít a vést obec v nelehké situaci po mém odstoupení v březnu 2008
až do současné doby. Milane díky, přeji
vše dobré a držím palce v další kariéře i
osobním životě.
Hezké vánoce a nový rok 2011 všem
čtenářům a občanům Pěnčína.
Richard Hübel

Ceník odvozu a odstranění komunálního
odpadu od 1. ledna 2011
velikost nádoby
četnost svozů
1 svoz
cena za rok
80 l
1x1T
52
41,2 110,80 l V
1x1T
38,1 980,80 l
1x14 D
26
55,1 430,80 l V
1x14 D
50,1 300,80 l
kombi
39
46,1 770,80 l V
kombi
42,1 640,110/120 l
1x1T
52
48,2 470,110/120 l V
1x1T
45,2 330,110/120 l
1x14D
26
65,1 680,110/120 l V
1x14D
60,1 550,110/120 l
kombi
39
54,2 080,110/120 l V
kombi
50,1 940,240 l
1x1T
52
93,4 820,240 l V
1x1T
89,4 590,240 l
1x14D
26
127,3 280,240 l V
1x14 D
117,3 040,240 l
kombi
39
104,4 050,240 l V
kombi
98,3 820,Pytel TDO velký 110 l
55,- Kč/ks Pytel TDO malý 60 l
30,- Kč/ks
Rekreační objekt nebo osoba s TP
450,- Kč/ks
Letní svoz od 1. 5. do 31. 10.
Zimní svoz od 1. 11 do 30. 4.
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8. 10. 2010 jsme slavnostně uvítali do života nové občánky

Našimi novými občánky jsou: Patrik Nikodým – Jistebsko, Tomáš Pfeifer – Pěnčín,
Barbora Mlejová – Alšovice, Johana Macková – Bratříkov, František Belda – Alšovice, Karolína Kuřátková – Krásná, Štěpán
Vyšohlíd – Alšovice, Tereza Kulhánková
– Bratříkov, Elena Dubská – Huť, Ema
Králíčková – Alšovice, Tereza Benešová
– Bratříkov, Václav Kůta – Bratříkov.
Přejeme všem, i těm, kteří se na vítání
občánků nedostavili, domov plný radosti,
harmonie, ochoty, lásky a zdraví. -oú-

Děti jsou odrazem v zrcadle
svých rodičů. Tak se chovejme
tak, abychom se nemuseli
stydět podívat se
do toho zrcadla.

Poděkování
OÚ Pěnčín děkuje paní Janě Dymlové,
Potraviny Huť, za vstřícné služby pro
obec.

Životní jubilea v Obci Pěnčín
Vážení jubilanté roku 2011, při příležitosti vašich životních
jubileí vám upřímně přejeme do dalších let pevné zdraví,
štěstí, mnoho spokojenosti a radosti
ve vašem osobním životě.
-oú-

Zároveň děkujeme všem ochotným
ženám, které jménem obce gratulují
k významným výročím našim
jubilantům.
Děkujeme za vstřícné a kvalitní fotografické služby panu Luboši Znamenáčkovi
z FOTO LACCER v.o.s. Jablonec nad
Nisou na akci „Vítání občánků obce“.
-oú-
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Na vítání občánků vystoupila děvčata ze školky

Poděkování
dárcům krve
Obec Pěnčín děkuje všem občanům obce, kteří jsou dobrovolnými a bezpříspěvkovými dárci krve
a ze své dobré vůle rádi pomáhají
druhým.
Bronzová medaile za 10 odběrů
2009:
Lenka Čermáková, Bratříkov
Stříbrná medaile za 20 odběrů
2009:
Stanislav Polcer, Pěnčín
Ing. Michal Bouda, Alšovice
Jiřina Beldová, Huť
Michaela Petraková, Pěnčín

Na slavnostním vítání občánků zpívaly, recitovaly a předávaly výtvarné dárečky pro naše
nejmenší Barbora Šilhanová, Marie Halamová, Anna Marie Hartlová a Kateřina Kurfiřtová
z mateřské školy pod vedením ředitelky Hany Hornové. Děkujeme.
-oú-

Zahrádkáři – milovníci květin
– výsledky soutěže!

Stříbrná medaile za 20 odběrů
2010:
Ing. Jiří Holinger, Pěnčín
Zlatá medaile za 40 odběrů 2010:
Martin Dubský, Huť
Petr Svoboda, Jistebsko
Michal Bernat, Huť
Zdroj: Český červený kříž

Zemřel
Vladimír Novotný,
soukromý badatel
Ve Zpravodaji obce Pěnčín již nenaleznete obsáhlé články Vladimíra
Novotného z Krásné. Nemoc, která
mu dlouhá léta ztrpčovala život, zvítězila nad jeho silnou vůlí. Dlouho
odolával a nevzdával se. Bojoval a
pracoval do poslední chvíle, byl
znám v archivech a knihovnách našeho regionu jako osobnost a jako
neúnavný a neodbytný badatel.
Zůstáváme mu vděčni za náročné
vyhledávání a zpracování dokladů
o našem Pěnčínsku. Je autorem znaku
a vlajky obce a podrobné mapy celého Pěnčína, při jejíž přípravě prošel
celé území až po nejmenší pěšinky a
cestičky. V těchto dílech zůstává
stále s námi.
Čest jeho památce!
V roce 2010 proběhl druhý ročník soutěže pro zahrádkáře. Do soutěže se přihlásily se svými
zahradnickými úspěchy paní Markéta Suchá – Alšovice, Blanka Háková – Huť, Miroslava
Meisnerová – Huť, Miroslava Trdlová – Bratříkov, Marie Vrbatová – Huť, Libuše Lopraisová
– Alšovice a Domov s pečovatelskou službou Alšovice – zastoupený Jasnou Smolkovou. První
místo získala paní Markéta Suchá z Alšovic s krásnými kvetoucími kaktusy, gratulujeme. Těší
nás váš zájem podělit se s ostatními o své pěstitelské úspěchy.
Všem děkujeme a ještě jednou gratulujeme.
-oú-

Zdeněk Rón:
To chtějí hory: sám,
a dostaneš, co neuměl dát svět,
tu milost čistých návratů
a smír, až jednou přijdeš naposled.
Za obec Pěnčín,
Januška Smolková
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ZŠ a MŠ Pěnčín

Co se děje v mateřské škole
l MŠ se v září otevřela pro šedesát dětí,
což je o deset více, než v předcházejících
letech. Kapacita je v současné době plně
využita. Jsem ráda, že mohly být umístěny všechny děti z obce, jejichž maminky
to opravdu potřebovaly. Z důvodu navýšení byla přijata nová učitelka, paní
Andrea Dubská z Alšovic.
l Kdo a koho ve školce vyučuje?
Malé děti (3 – 4 roky): Hana Pešková,
Alena Mařasová
Prostředňáčci (4 – 5 let): Marcela Ulrichová
Velké děti (5 – 6 let): Hana Hornová,
Andrea Dubská
Ve školce byla otevřena menší nová třída.
l Chtěla bych touto cestou poděkovat
bývalému starostovi Milanu Špikovi,
který uvolnil finance k jejímu zřízení.
Patří mu i velký dík za to, že děti v MŠ
mají nádherně vybavenou zahradu firmou
Tomovy parky.
l Pro předškolní děti je v odpoledních
hodinách připravena činnost v několika
kroužcích: malý zdravotník, výtvarný a
keramický kroužek, taneční kroužek a
logopedická prevence.
l Celá školka už se začíná připravovat
na vánoční svátky. Čeká nás výlet do
Babylonu a do divadla v Jablonci nad
Nisou na vánoční pohádku.
l Anketka: Jak se těšíme na vánoční
svátky, čerta a Mikuláše?

Adámek: Já jsem se tak strašně těšil na sníh
a když teď napadl, tak už se netěším vůbec
na nic.
Kubík: Já se tak strašně těším na čerta, ale
nevím, proč k nám nikdy nepřijde…
Adélka: Já se těším s tátou na lyže.
Andulka: Mikuláš nám někdy přinese i
panenku.
Tom: Anděl nám nosí i oblečky.
Ráďa: Ti čerti dělaj hroznej rámus a musíme pak po nich furt uklízet.
Hana Hornová – ředitelka
l Anketka : A proč se na Vánoce těší naši
nejmenší?
Hanička T.:„Protože se díváme na svíčky.“
Péťa N.: „Proto.“
Vasylek U.: „Stačí mi sníh, Vánoce už být
nemusí …“
Adámek V.: „Těším se na dobrůtky a
dostanu od Ježíška dětský počítač.“
Ondrášek Q.:„Protože jsou dobrý a
dostanu šlapací traktor.“
Šárka N.: „U nás byl Ježíšek včera.“
Mareček Ch.:„Protože děláme stromeček.“
Markétka V.:„Přeju si od Ježíška velkého
plyšového medvídka.“
Nikolka K.: „Protože je sníh, dostanu chodícího medvěda.“
Honzík H.: „Těším se na dárky od Ježíška.“

„Tady bydlím já“
Markétka Volprechtová, 3 roky
Danielka M: „Protože je sníh.“
Nikolka D.: „Těším se na Vánoce, protože
vytáhneme frézu na sníh.“
Alexa Š: „Ježíšek mi přinese mluvícího a
chodícího krtečka.“
Anička H.: „Dostanu živého pejska.“
Vašík K.: „Protože nám Ježíšek přinese
dárky.“
Adámek K.: „Vánoce nepotřebuji, chci jen
sníh.“
Hana Pešková, učitelka MŠ
V slavnostním jasu, přelomu času,
Vánoce zase přichází k nám.
A v jitřním tání zní naše přání:
„Ať štěstí a lásku přinesou vám!“
Dětičky a kolektiv MŠ

Návštěva ve školní družině s inspirací pro zastupitele
Koncem listopadu jsem navštívila oddělení školní družiny, vedené učitelkou Libuší Matějčkovou. S dětmi jsme si vyprávěli o obci Pěnčín, o jejím znaku, vlajce,
o mapě. Pří této příležitosti jsme zavzpomínali na nedávno zesnulého pana Vladimíra Novotného z Krásné, který všechny
tyto atributy naší obce vytvořil. Děti byly
v naprosté většině velmi pozorné a zvídavé. Na závěr je paní učitelka vyzvala, aby
nám řekly, co by si v obci přály mít a naopak, co jim vadí.
Přání byla zajímavá. Vedle mrakodrapu
či Legolandu to byla přání zcela reálná,
jako například: aby tu byl obchod, kde se
prodávají hračky, aby u nás byl obchod,
kde se prodávají knížky, aby u nás byla
policie, aby u školy byly prolézačky, aby
místo aut po vsi jezdili koníčci.
A co se dětem u nás nelíbí: jezdí zde auta
příliš rychle, je zde málo zeleně, krade se
u nás.
A tak vám, vážení noví představitelé
naší obce, přeji do nového volebního období plno sil, odhodlání a vytrvalosti, aby
se alespoň některé z přání našich nejmenších podařilo splnit. A všem nám ostatním
přeji dostatek moudrosti, sebeovládání a

dobré vůle, aby už nemuselo žádné z dětí
vyslovit přání, které také zaznělo
na schůzce ve školní družině: Aby se
lidi nehádali jako táta s mámou, abych

nemusel večer brečet.
Krásné Vánoce a vše dobré v příštím
roce již 2011!
Januška Smolková, kronikářka
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ZŠ Pěnčín

Prvňáčci si vysloužili svůj slabikář na Slavnosti slabikáře

Konečně nastal ten velký den, kdy mohli prvňáčci základní školy Pěnčín veřejně
předvést své dovednosti ve čtení, a za to
dostat řádnou odměnu před zraky svých
maminek a tatínků, babiček a dědečků,
sourozenců, tet a strýčků, soudě podle
hojné účastnosti v publiku, v podobě krásného barevného Slabikáře.
Začalo se poněkud poeticky, třída zarecitovala dvě básničky, u kterých zahrála i
malé divadlo. Poté jsme mohli v praxi
zhlédnout známou „školu hrou“, kde
žáčci ukázali svou dovednost jak ve čtení,
tak v počítání. Ale to už nastal čas na jejich
velkou zkoušku, každé dítko muselo z interaktivní tabule a pečlivě připravené

prezentace přečíst několik slabik a poté
krátkou větu. Spadl nám kámen ze srdce,
když jsme si ověřili, že všichni mají právo
na to dostat svůj Slabikář, jelikož každý
z nich se osvědčil jako téměř profesionální
čtenář.
Než jsme ale přikročili k samotnému
slavnostnímu předávání, udělali jsme
prostor pro devátou třídu, která svým
malým kolegům zahrála pohádku O pejskovi a kočičce, i s hudebním doprovodem,
která se všem velmi líbila. Nakonec dostal
každý prvňáček z rukou deváťáků svůj
vlastní slabikář s přáním, aby se mu ve
škole líbilo a hezky studovalo. To ale z darů nebylo zdaleka vše, děti dostaly i svůj

třídní talisman, který by je měl provázet
až do deváté třídy, kdy nastane čas, aby i
oni, jakožto skoro absolventi této školy
mohli také předat svůj talisman novým,
mladým a nadějným tvářím.
Po této ceremonii přišlo překvapení
poslední a zároveň nejvděčnější, kdy děti
dostaly svůj vlastní dort ve tvaru slabikáře, na důkaz vděku se zdvořile rozdělily
s devátou třídou a dřív, než se do něj všichni s chutí zakousli, našel se čas pro zachycení těchto krásných chvil fotografy z řad
hrdých a dojatých rodičů i zástupců školy.
Mgr. Martina Ferstlová

Bez přátel se nedá žít
Přátelství? Tento pojem si představuje
každý nějak jinak. Někdo například vůbec
přátele nemá a ani je nevyhledává, ale jiný
člověk bez nich nemůže žít. Já jsem spíše
ten druhý typ člověka. Je důležité mít
někoho, komu bychom se svěřili se svým
nejtajnějším tajemstvím. Mít někoho,
komu můžeme důvěřovat stejně jako rodině. Mít přítele.
Jednoho dne L. A. Seneca řekl: „Nezajímej se o množství, ale o kvalitu svých
přátel.“ Já s tímto citátem naprosto souhlasím. Jsem přesvědčena o tom, že nepotřebuji stovky nebo desítky přátel. Mám
jich jenom pár, ale jsou to opravdoví, velcí přátelé, kterým věřím, a kteří by mě
nikdy nezklamali. Bohatě mi stačí to málo,
co mám.
Také se říká, že v nouzi poznáš přítele.
A je to pravda. Sebemilejší kamarád nám

není nic platný, když přijde krize a kamarád bohužel nemá čas nebo se k nám dokonce otočí zády. Krize přejde a on chce
být zase kamarádem. To se stalo i mně.
Potřebovala jsem někoho mít u sebe, když
jsem měla problém, ale našla jsem jedině
kus plyše, který jsem měla na posteli.
Myslím si, že přítel je ten, kdo o mně ví
všechno a přece mě neopustí. Přátelství je
cit, možná jen pocit, ale vždycky mě dokáže zahřát u srdíčka a potěšit mě, i přestože si někdy ani neuvědomíme, co pro
nás znamená. Občas přemýšlím o tom, jaké
by to bylo nemít kamarády. Neměla bych
s kým jít do kina, neměla bych s kým se
smát a probírat nejnovější drby, neměla
bych komu si postěžovat. Bez přátel se
prostě nedá žít.
Mariana Šmídová
8. třída

Maruška Halamová,
5,5 roku
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Zprávičky
z lyžařského oddílu
Sokol Skuhrov
1. Na začátku prázdnin naši mladí sportovci absolvovali cyklistické putování po
Českém ráji. Postupně navštívili Sedmihorky, jejich okolí, Jinolické rybníky a
Prachovské skály. Pobyt zakončili v Lužanech. Táboráček na rozloučenou, grilování pstruhů, písnička při kytaře, jejíž
struny prohrábla závodnice Petra Suchá.
To se nesmazatelně zapsalo do duší všech
účastníků.
2. Soustředko na konci prázdnin. Pro
úsporu organizováno ve skuhrovské sokolovně, zaměřené na atletický rozvoj a
přechod na specializované treninkové
prostředky (kolečkové brusle).
3. Víkendový pobyt ve Starých Splavech
v chatkách AAMINO. Hlavní náplň kolečkové brusle, koloběžky, atletická průprava, teoretická příprava (viz fota).
4. Na základní škole v Pěnčíně jsme
otevřeli lyžařský kroužek, který zahrnuje
naši přípravku. Naše činnost má zřejmě
nebývalý ohlas, neboť se zde schází až
pětadvacet dětí ve věku od pěti do osmi
let.
Díky ředitelství školy využíváme školní
tělocvičnu. Zaplatili jsme příspěvek jako
účastníci kteréhokoliv jiného kroužku
organizovaného na ZŠ. Vedoucí kroužku
(přípravky) je Pepa Večerník, asistentky
Petra Nikodýmová a Radka Rambousková. Pro všechny se připravuje jednotné
oblečení.
5. Podzimní prázdniny na penzionu
Krásná za sponzorovanou cenu majitelů
Dusilových. Velmi dělná treninková
atmosféra za velké účasti zejména dětí
z přípravky. Do programu zařazen i
regenerační pobyt v plaveckém bazénu.
6. Podzimní seriál přespolních běhů.
Letos krajský pohár lyžařů nesl název
Salomon cross cup. Hodnoceny ročníky
narození 2001 až 1995. V mladších žákyních nezklamala Petra Suchá a umístila se
na třetím místě. Oddíl v soutěži družstev
malých jednot získal ocenění za třetí místo. V rámcových závodech pro mladší
ročníky se prezentovali na stupních vítězů
Jakub Dusil, Matěj Bernat, Martin Heřman, Barbora Dubská, Kateřina Nagyová,
Natálka Kurfiřtová…
7. Všichni členové lyžařského oddílu
jsou vybaveni potřebným materiálem a
teď už netrpělivě vyčkávají na sněhový
příděl.
8. Chcete-li, informace o nás získáte na
www.penzionkrasna.cz/skuhrov.htm.
Vladimír Hušek,
vedoucí trenér LO
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Bronzový podzim pěnčínských fotbalistů
Jak již předesílá nadpis tohoto příspěvku, chci vás seznámit s průběhem podzimní sezóny 2010 našeho fotbalového klubu
FC Pěnčín.
Do sezóny vlétlo naše A mužstvo pod
vedením trenéra Zbyňka Houšky přímo
impozantně. Hned v prvním utkání jsme
pokořili jednoho z favoritů soutěže Nový
Bor na jeho hřišti výsledkem 2:1. Já osobně
jsem si myslel, že je to trošku dílem šťastné náhody, ale hluboce jsem se mýlil. Naše
mužstvo podávalo celý podzim výsledkově výborné výsledky. Paradoxně jsme
neprohráli jediné utkání na hřišti soupeřů,
což se nepovedlo žádnému celku v celém
kraji. Bohužel, doma jsme byli dvakrát
pokořeni. Po podzimu jsme tedy na krásném třetím místě, což tady dlouho nebylo
a prakticky jsme v soutěži s šestadvaceti
body a pouhou ztrátou tří bodů na první
Mšeno zachráněni. O tento podzimní
úspěch se zasloužil celý hráčský kádr pod
vedením již zmiňovaného trenéra Houšky,
který má největší zásluhu na současném
postavení mužstva. Z hráčů si dovolím
vyzvednout dva, a to Ondru Ráčka, který
je u nás na hostování z FK Jablonec, a
který nastoupil ke všem utkáním podzimu
a ani jednou nezklamal a v posledním
utkání svůj podzimní výkon korunoval
hatrickem do sítě mužstva FC Cvikov.
Dále musím vyzvednout našeho kapitána
Luboše Mrklase, který byl největším bojovníkem týmu a neúnavně táhl mužstvo
za jakéhokoliv stavu. Trochu bych mu
vytkl zbytečné průpovídky během hry
směrem k rozhodčím.
Do jarní části tedy půjdeme v klidu bez
obav z možného sestupu. V zimní přípravě budeme využívat umělou trávu v jabloneckých Břízkách, kde se zúčastníme i
tradičního zimního turnaje. Přípravu proložíme i několika halovými turnaji. Do jara
budeme vstupovat s pocitem jisté záchrany a tedy v poklidu. Hlavním cílem pro
jaro je zkusit se opětovně probojovat co
nejvýše v krajském poháru, a to pokud
možno až do finále. Jak jistě někteří z vás
víte, již třikrát jsme byli ve finále a vždy
jsme byli poraženi. Je to však zrádná soutěž , kde se vyřazuje systémem KO a budeme tedy potřebovat i trochu štěstí.
Uvidíme, jak si s tímto hlavním úkolem
náš trenér poradí.
Naše B mužstvo, tak jako každý rok,
bojovalo v okresním přeboru se střídavými úspěchy. Zde hraje vždy velkou roli to,
zda je „béčko“ posíleno o některé hráče A
týmu. Po podzimu jsou na pěkném šestém
místě, ale mohli by být o trochu výše.
Mužstvo vedené trenérem L. Víchem mělo
letos svoji pozitivní tvář v tom, že se zlepšila tréninková morálka hráčů. Stínem
podzimu bylo nevydařené utkání s týmem
Camelu, kdy jsme vedli 3:1, přičemž díky
nedisciplinovanosti hráče D. Pavelky,

Dospělí: A mužstvo po vítězném utkání v Hejnicích.
který byl zbytečně vyloučen za kritiku
rozhodčího, jsme dostali v posledních
deseti minutách utkání třetí gól a prohráli 4:3. Nebýt tohoto utkání, tak jsme
skončili o dvě příčky výše.
Starší žáci, vedení trenérem E. Brečkem,
rovněž bojují v okresním přeboru, avšak
bohužel moc se jim nedaří. Hlavním cílem
pro toto družstvo je příprava kádru pro
další ročník, kde by měli patřit k hlavním
favoritům soutěže. Kladem mužstva je, že
hráčská základna je na solidní úrovni, i
když zde se to mění velmi rychle, podle
toho, jak to kluky baví, nebo nebaví.
V nejmenší přípravce vedené trenérem
J. Strnadem jsme se zúčastňovali jak minikopané (ročník 2000 - 2001), tak mikrokopané (ročník 2002 a mladší), a musím říci,
že zde byly výsledky velmi solidní a mnohokrát jsme stáli na „turnajové bedně“.
Zcela jistě tomu pomohlo letní herní soustředění v Hlavici a fotbalová škola v Jablonci nad Nisou. Tato škola nám však
udělala i medvědí službu, když několik
našich hráčů začalo hrát za FK Jablonec, a
to nás velmi oslabilo. Uvidíme, jak to bude
pokračovat. V zimě se zúčastníme několika halových turnajů a na jaře budeme
pokračovat ve venkovních turnajích. Trochu mě mrzí vysoká nemocnost u těchto
kluků, podle mě nemá žádné mužstvo tak
vysokou nemocnost, jako my. Děkuji většině rodičů kluků za spolupráci při přepravě k utkáním, musím říci, že 98% rodičů jsou perfektní, bohužel asi 2% jsou pro
mě osobně velkým zklamáním. Na další
sezónu se bude tento tým muset posílit
o nějakého dalšího trenéra, neboť z časových důvodů začínám mít trochu problémy udržet tréninkovou četnost, a to by
bylo na škodu klukům. Cílem bude i získat
nějaké hráče z FK Jablonec, kteří tam nedostávají větší šance v turnajích, a přitom
by tito kluci potřebovali více hrát. Možná,
že již na jaře některé kluky zlanaříme, tady
bude hodně záležet na jejich rodičích,

neboť se jim to někdy ke škodě kluků
nelíbí.
Po funkcionářské stránce nebyly v oddíle žádné změny, přibyl již zmiňovaný L.
Vích (trenér B mužstva), který se zapojil
více než jenom trenérsky, což je pro oddíl
velmi příjemným zjištěním. V současné
době se oddíl rozhodl zrevidovat svoji
členskou základnu za účelem zreálnit
svoji pozici jak v obci, tak v ČSTV. Tento
úkol byl zadán J. Najmanovi mladšímu a
on se tak stal našim funkcionářským mužem jara 2011, neboť v tomto termínu by
měl zadaný úkol předložit oddílu. Je tedy
možné, že některé z vás J. Najman osobně
osloví na základě současné listiny členů,
zda se cítíte nadále být členy oddílu. Zároveň vyzývám všechny, kteří by se chtěli stát členy, aby J. Najmana kontaktovali,
a to buď osobně, nebo na telefonním čísle
720 190 510. Z členství nevyplývají žádné
velké povinnosti, jde nám o to, abychom
věděli, kolik lidí fotbalu v Pěnčíně fandí,
a samozřejmě budou vyslyšeny připomínky těchto členů. Dále je zde pro nás důležité vědět, jakou členskou silou se můžeme
ucházet o různé finanční podpory ze
strany obce, grantů atd.
Podzimní investice oddílu byly v rámci
údržby hřiště kolem 70 000 Kč, to je včetně
malé úpravy horního hřiště. Tento stav je
však stále neuspokojivý, a do budoucna
by měl oddíl ruku v ruce s obecním úřadem a ZŠ hledat řešení v realizaci víceúčelového sportoviště, které by vytrhlo trn
z paty i základní škole. Současný stav je
nevyhovující a dovolím si tvrdit, že toto
by bylo potřebnější než realizace malých
dětských hřišť typu „U Klemencovny“.
Minulé zastupitelstvo v tom už podniklo
malé kroky, ale tento úkol je na současném
zastupitelstvu. Na obranu obecního úřadu
mohu říci, že do současné doby bylo
„horní hřiště“ v desetileté zástavě státu
z důvodů udělené dotace na „vodárnu“.
Pokračování na str. 12
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Na východní vrchol Kantbastau aneb Kyrgyzské toulky
Na letošní léto si naše parta naplánovala ambiciózní cíl – pramálo prozkoumanou
dolinu řeky Djanaydartaka v severním
Pamíru (jižní část Kyrgyzstánu). Bohužel
jarní nepokoje v této oblasti, kdy takřka
celé jihokyrgyzské město Oš bylo po bojích
mezi místními domorodci a Uzbeky zničeno, zapříčinily vynucenou změnu plánu.
V polovině července odlétáme do hlavního
města Biškeku a zaměříme se na severní
oblasti země.
Z Biškeku jedeme maršrutkou k jezeru
Issyk-Kul (1 600 m), kde jsme před dvěma
lety trávili příjemné chvíle. Nesmrtelný
sovětský stroj značky ГАЗ nás sardinkovým způsobem (v autě pro čtyři osoby nás
jede osm včetně bagáže!) posouvá do doliny řeky Chong-Ak-Suu v pohoří Kjungey
Alatau (součást Tian-Shanu). U jezera ve
výšce 2 500 m stavíme konečně stan a po
dlouhém cestování jdeme brzo spát. Další
dva dny stoupáme dolinou již po svých v
plné polní (batohy váží nesympatických
třicet kilo) až do výšky 3 500 m, kde je
přímo pod ledovcem vhodné místo pro
náš základní tábor. Nad námi se tyčí dominanta oblasti a náš sen – dvouvrcholový
Pik Kantbastau (4 570 m).
Fána a já cítíme bolesti hlavy způsobené
výškou, proto další den věnujeme průzkumu

okolí tábora a aklimatizaci. Počasí je od
začátku našeho pobytu v horách vyloženě
aprílové, chvíli prší, chvíli svítí slunce. Den
odpočinku pomohl a cítíme se fajn. Zítra
chceme zkusit Kantbastau.
Ráno překvapivě neprší. Vyrážíme
v osm hodin. Třičtvrtěhodinový traverz
sutí na ledovec je namáhavý a nepříjemný.
Pár stovek metrů mírně stoupáme po ledovci a pak uhýbáme doleva (3 650 m) a
již strmě stoupáme suťovou strání východní stěny Kantbastau ke stejnojmennému
ledovci (3 800 m). Otevírá se nám pohled
na sedlo Ryžskij a východní vrchol Kantbastau (4 500 m). Vypadá to reálně, počasí nám přeje. Vpředu se střídáme, protože
první to má nejtěžší kvůli boření v čerstvém sněhu. Ve 4 000 m vyndáváme cepíny a překonáváme sněhovoledový 50°
strmý a 150 m vysoký výšvih, poté se terén
opět narovnává a nám se odhaluje celá
severní stěna východního vrcholu a famózní pyramida hlavního vrcholu. Hlavní vrchol z této strany vypadá nedobytně
– cesta přes ledovec k vrcholové pyramidě
vysoké přes 300 m je roztrhaná četnými
trhlinami a seraky a finální výstup po
hraně by byl extrémním lezeckým podnikem. Zvažujeme možnosti a vyhodnocujeme pokus o hlavní vrchol jako příliš

Bronzový podzim fotbalistů

Žáčci: II. místo na turnaji v Tanvaldě.
Pokračování ze str. 11
Toto zástavní právo by mělo v tomto
volebním období uplynout a tedy nemělo
by nic bránit v pokusu realizace víceúčelového hřiště. Nechme se tedy našim novým zastupitelstvem překvapit. Já budu
zcela jistě iniciátorem k tomuto tématu.
Dále jsme investovali do úpravy interiéru

kabin. Vytvořilo se nové sociální zařízení
pro rozhodčí a v celém objektu proběhla
výměna topných těles za účelem úspory
el.energie. Tato investice čítala cca 40 000
Kč. Rovněž byl doplacen zahradní traktor,
jehož pořizovací hodnota byla 100 000 Kč.
J. Strnad

riskantní kvůli vysokým objektivním rizikům. Rozhodujeme se pro výstup severní
stěnou východního vrcholu Kantbastau.
Čeká nás ještě asi 100 m výškových po ledovci pod stěnu a tou pak ještě dalších 200
m výškových. Slunce svítí a výhledy na
celý Tian Shan jsou úžasné. Finální stoupání (40°) severní stěnou nám trvá skoro
hodinu, už toho máme všichni dost. 14.30
hodin konečně není kam stoupat!!! Vrchol!!!
4 500 metrů nad mořem, východní vrchol
Kantbastau!
Po půlhodince strávené na vrcholu začínáme opatrně sestupovat. Bez jištění je to
trochu o hubu, ale za dvacet minut jsme již
na ledovcovém plató pod severní stěnou
východního vrcholu Kantbastau. Místy
sestup urychlujeme jízdou po zadku, ledová stěna pod sedlem jde taktéž rychleji než
nahoru, ale únava se již ozývá. S Fandou
máme před ostatními trochu náskok, užíváme si kouzelnou samotu uprostřed velehor. Závěrečný traverz sutí je boj. Ke
stanu dorážíme kolem 18. hodiny, máme
toho plné zuby. Dvacet minut jen tak ležíme a v duchu si promítáme dnešní na zážitky bohatý den, podkova nám přinesla
štěstí – celý den počasí vydrželo. Za hodinu
přicházejí ostatní.
Další den věnujeme regeneraci těla po
náročném výstupu. S Fandou se rozhodujeme, že naším dalším cílem bude vrchol
Bílého Klobouku, který je přes údolí naproti na jih. Ostatní volí bezejmenný Pik
4 375, který se tyčí nad naším táborem.
Sejít bychom se měli cestou dolinou dolů
nebo až u jezera za pár dní.
Sestup pod Bílý Klobouk nám trvá jeden
den, vracíme se dolinou zpět na JV a v místě posledního bivaku před táborem pod
Kantbastau odbočujeme do doliny říčky
Teretěr. Stan stavíme ve výšce 3 300 metrů
přímo pod severní stěnou zdejšího Matterhornu – Pikem Aj-Ťor (4 175 m). V noci
přímo nad námi řádí divoká bouřka, padají nejprve kroupy, poté déšť. Potoky
vody proudí přímo pod naším stanem.
Ráno vyrážíme v 7 hodin k vrcholu Bílého Klobouku (4 209 m). Stoupáme vzhůru sutí a po čtyřiceti minutách se nám
otevírá pohled na vrchol a celou naši dnešní túru. Pod námi je ledovcové jezero, nad
ním ledovec Klobouku. Scházíme k jezeru
a opět stoupáme podél ledovcového potoka. V 8:15 již kráčíme po ledovci, který je
měkký. Občas se boříme. Po necelé hodině
mírného stoupání po ledovci přichází výšvih ke skalám. Bláhově si myslíme, že tyto
skály již označují sedlo. Zjišťujeme, že nás
čeká do sedla ještě nepříjemných třicet
minut cesty, navíc po kolena ve sněhu.
Když se dostáváme konečně do sedla
(4 000 m), odměna je veliká – mraky se trhají a nám se otevírá fantastický pohled na
Pokračování na str. 13
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Na východní vrchol Kantbastau aneb Kyrgyzské toulky

Pokračování ze str. 12
blankytně modré jezero Issyk-Kul. Už
tento pohled stál za tu námahu. Jsou vidět
i bílé štíty Terskey Alatau na jihu jezera
vzdálené takřka sto kilometrů! Teď nás už
čeká jen dvě stě metrů výškových lehkým
kamenitým hřebínkem.
V 11:15 jsme na rozložitém vrcholu
(4 209 m)! Na jih sbíhají srázy Klobouku
do skalnatých stěn, na sever teče ledovec,
po kterém jsme vystoupali my. Na severu
poznáváme Kantbastau – výrazná dvouvrcholová dominanta. Vychutnáváme si
vrcholové pocity, obloha je bohužel opět
zatažená. Po půlhodině scházíme dolů
stejnou cestou až ke stanu (14 h). Po odpočinku balíme tábor a scházíme dolů
k řece Chong-Ak-Suu do míst, kde jsme
stanovali při výstupu dolinou vzhůru
před týdnem (3 000 m).
Ráno scházíme dolů a doufáme, že dnes
se již budeme koupat v jezeře. Po sedmdesáti minutách narážíme na zbytek naší
party, který tu táboří. Minulé dny, když
my jsme byli na Klobouku, oni vystoupali na Pik 4375. Společně scházíme zpátky
do civilizace. Zhruba od stejného místa,
kam nás cestou nahoru dovezlo auto, se
opět vezeme gazikem. Dole u jezera jsme
odpoledne a v letovisku Bosteri, které je
typické svým obřím ruským kolem, se na
dva dny ubytováváme.
Zasloužený relax u jezera je odměnou
za výstupy v horách. Užíváme si teplé
koupele, šašliků, pivka a dalších požitků
kyrgyzské kultury. Přesné detaily těchto
dvou dnů zjišťujeme až zpětně z fotek :-)
V dalších dnech se přemisťujeme na jih
jezera do blízkosti města Bakenbayev,
pohoří Terskey Alatau. Celé jižní pobřeží
Issyk-Kul je daleko chudší než severní,
krajina je polopouštního až pouštního
charakteru. Zde podnikáme několikadenní túru do údolí Koksai, kde nám počasí

není nakloněno. Já s Fandou se proto vracíme zpět na severní pobřeží do letoviska
Cholpon-Ata. V okolí podnikáme výstupy
na bezejmenný vrchol Pik 2375 a Pik Boz-Ata-Taš (3 177 m) a samozřejmě se věnujeme též kulturním diferenciacím mezi
středoevropskými zvyklostmi a kyrgyzskými obyčeji. Ruda s Vladimírem a holkami v této době prozkoumávají okolí
města Karakol na východě země. Všichni
se shledáváme na letišti v Biškeku při
odletu domů. Odbavení je letos naštěstí

bez problémů (před dvěma lety jsme museli zaplatit bumážku 550 $, abychom se
dostali do letadla). Naše další nádherná
pouť po středoasijském Kyrgyzstánu je
u konce a můžeme vymýšlet plány na
příště.
Děkujeme sponzorům výpravy: HUMI
OUTDOOR, Pilsner Urquell, CZC.CZ Czech Computer. Kompletní deník z cesty
a fotogalerii můžete shlédnout na
www.zdenda.net.
Zdenda Bouda z Hutě
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Působení Milana Špiky v obci Pěnčín očima kronikářky
Od pondělí 22. listopadu má obec Pěnčín nového starostu, respektive starostku.
Stala se jí Vladimíra Paldusová. Práci pro
blaho občanů Pěnčína si již vyzkoušela ve
dvou volebních obdobích, kdy ji vystřídal
Richard Hübel, kterého po nuceném odchodu z funkce nahradil do konce volebního období (od března roku 2008 do
listopadu roku 2010) Milan Špika.
Své působení a aktivity ve funkci pan
Špika pravidelně prezentoval v obecním
zpravodaji. V době, kdy mnoho obcí zápasí s finančními problémy, předává obec
své nástupkyni a novému místostarostovi
Michalu Bernatovi nezadluženou. Obec
Pěnčín reprezentoval vždy jako velmi
korektní a vyrovnaný představitel. O Pěnčíně vědí i ve vzdáleném Polsku v obci
Gromadka, která je složena, stejně jako náš
Pěnčín, z několika vesnic. Bude tomu brzo
rok, kdy jsme Pěnčín prezentovali při
krásném polském národním zvyku slavení Vánoc ve znamení různých národnostních kultur, žijících v Polsku. Kdo jste byli
na této akci, jistě mi dáte za opravdu, že
si polští přátelé velmi vážili naší účasti i
našeho starosty.

Obecní kroniku jsem začala vést za působení pana Hübela. Jak on, tak pan Špika
měli vždy pro moji práci veliké pochopení a vždy mi ve všem vycházeli ochotně
vstříc. Vím, že jsou i obce, kde tomu tak
není.

Nezbývá tedy než Milanu Špikovi
poděkovat za téměř tříleté působení v čele
Pěnčína, popřát mu mnoho zdaru v dalším
působení, mnoho zdraví a životního
štěstí.
Januška Smolková, kronikářka

Anička Hartlová, 6 let

Až budu stará, tak…
Jen málo lidí si uvědomuje, co budou
dělat, až zestárnou. Kohokoli byste se
zeptali, jak si to celé vlastně představuje,
odmítavě jen pokrčí rameny a podívá se
na vás jako na úplného blázna. Chápu to,
protože v tomto věku je i pro mě dost
složité představit si sebe jako malou, vetchou stařenku o holi, co si sotva dojde
nakoupit a má nejlepší léta za sebou. Přiznávám, že to není zrovna nejpříjemnější
představa, avšak toto období života čeká
na každého z nás, ať chceme, nebo ne.
Nechci ale, aby to vyznělo tak, že tenhle
životní úsek s sebou nese jen samé trable
a nepříjemnosti. Naopak, stáří neznamená
jen nemoci a stále přibývající vrásky, ale i
docela slušné výhody. No řekněte, nelíbilo by se vám si ráno pospat do kolika
chcete, trochu se najíst, dojít si do obchodu
nebo si popovídat se sousedkou „jaké to
zase máme počasí.“ Tedy, ne že bych jim
tenhle každodenní maratón po obchodech
a návštěvách záviděla, ale čas od času by
se mi taky líbilo jen tak „vypnout.“
Od výhod jsme se pomalu dostali k nevýhodám, potížím, nepříjemnostem, které
se stářím nastávají. Člověku přibývají již
zmiňované vrásky a ani nový krém od
Nivea mu na to nepomůže. Nemůže sníst,
co hrdlo ráčí, jelikož si zapomněl koupit
Blend-a-dent a protéza mu drží tak tak.
Nesmím opomenout ani šediny, na které
si dámy týdně nanášejí tuny nové barvy
od Schwarzkopf a pak zlověstně mrští
tubičkou barvy o stěnu, jelikož jim chytla

například zelená. A víte, proč jim ten
zelený odstín chytl? Zapomněli si brýle a
špatně si přečetli návod, i když tento
proces opakují nejméně po sté. Ach ta
skleróza!
Teď se však musím zeptat sama sebe,
jestli vůbec chci zestárnout, co od stáří
očekávám. Jistě, celé toto období života
nyní vnímám dětskýma, nebo spíše „náctiletýma“ očima. Moc toho ještě nezažily,
neviděly, neprozkoumaly. Nevědí, co je to
pořádně žít, mít starosti a radosti dospělých. Prostě řečeno, mají z toho všeho
„srandu.“ Musím se ale zamyslet nad tím,
jak mi bude, až si jako stará vrásčitá dáma
s hrbem na zádech půjdu do obchodu
třeba pro rohlíky a každý krok mě bude
stát velikou námahu. Auta kvůli mně
budou muset zastavovat, protože nebudu
schopná přeběhnout přechod. Co když mi
nikdo nepomůže, co když nebudu mít
nikoho, kdo by se o mne staral?
Abych toto téma ukončila. Staří lidé
jednoduše byli, jsou a budou a nemá cenu
s nimi nějak soupeřit, hádat se. Musíme je
jako rozumní lidé pochopit a snažit se jim
pomoci, vždyť bez těchto lidí bychom tu
my sami nebyli. Hodně toho světu dali, a
proto musíme opomenout jejich občasnou
špatnou náladu a uštěpačné poznámky
typu „to je dnes ale mládež.“ Zaslouží si
naši úctu a péči. Uvědomte si, že i vás
stáří čeká.
Kateřina Dobešová
8. třída

Na sklonku roku 2010 se chceme i
my, od hospůdky U Luďmíry, připojit s přáním krásných a spokojených svátků a všeho nejlepšího
v novém roce. Díky vaší přízni,
pomoci a podpoře máme chuť i sílu
čarodějnice, dětský den, pohádkový les i drakiádu na Stanovsku
zopakovat i v roce 2011.

„Já, brácha a sestřička“
Alexandra Šmídková, 4 roky
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Vánoční recepty
Griotkové kuličky
240 g dětských piškotů, 40 g změklého
másla, 20 g moučkového cukru, 110-150
ml griotky
Piškoty rozdrtíme a zvlhčíme griotkou,
přidáme cukr, změklé máslo a vše zpracujte na hladkou hmotu. Z hmoty tvarujeme kuličky, které vkládáme do papírových
košíčků a poté poléváme čokoládovou
polevou.

Štědrovečerní rybí krém
s hráškem
500 g rybích odřezků a vnitřností, 150 g
kořenové zeleniny, 60 g cibule, 50 g másla, 120 g vařených brambor, 120 g zeleného hrášku, muškátový květ, sůl, 150 ml
smetany ke šlehání, petrželovou nať,
2 vejce
Rybí odřezky, vnitřnosti a cibuli uvařte
v osolené vodě. Uvařené rybí maso sceďte,
oberte a spolu s vnitřnostmi nakrájejte.
Stejnoměrně nastrouhanou kořenovou
zeleninu a jemně krájenou cibuli krátce
osmahněte a zaduste na másle, okořeňte
muškátovým květem a zalijte vývarem
z ryb. Dosolte a vařte intenzivně asi
patnáct minut, až je zelenina na skus.
Přidejte část hrášku, vařené a jemně nastrouhané brambory, ty spolu se zeleninou
fungují jako zahuštění. Povařte a rozmixujte. Přidáte smetanu, obrané kousky
rybího masa a na jemno posekanou
petrželovou nať.
Nakonec připravte na pánvi z vajec, soli a
hrášku omeletku, kterou pokrájíte na
nudličky a vložíte do polévky.

Lososoví šneci na Silvestra
350 g uzeného lososa, 300 g čerstvého
smetanového sýra, 1 lžíce citrónové šťávy,
2 lžíce sekaného kopru, mletý černý pepř,
4 ks velké tortilly
Smetanový sýr rozmícháme s citrónovou
šťávou, nasekaným koprem, pepřem a
namažeme na tortilly, poklademe uzeným
lososem, srolujeme a odkrojíme konce.
Rolády zabalíme pevně do fólie, konce
zatočíme a dáme do ledničky. Těsně před
podáváním vyjmeme a příčně nakrájíme.

Celozrnné vánoční
hvězdičky
Těsto na 60 kusů: 130 g celozrnné mouky
(podle potřeby i více), 2 lžíce hladké
mouky, 2 bílky, 2 vanilkové cukry, 1/2
lžíce medu, lžíce 100% pomerančového
džusu, 3 lžíce sušené pomerančové kůry,
1 lžička citronové šťávy, 1 lžička jedlé
sody
Poleva: 1 bílek, cukr moučka, sušená
pomerančová kůra, 1 lžička citronové
šťávy, 1 lžička skořice
Dozdobení: kandovaná pomerančová
kúra
Těsto: Bílky vyšlehat s cukrem doběla,
postupně přidávat ostatní suroviny a nakonec těsto ručně propracovat, podle potřeby přidávat mouku. Na hodně pomoučněném válu těsto rozválet, vykrajovat z něj
malé hvězdičky a pozvolna péct na
170°C.
Poleva: Bílky třít s cukrem - část ho nahradit sušenou pomerančovou kúrou, přidat
citronovou šťávu, skořici a vypracovat

hustější polevu jako na perníčky. Polevou
zdobíme vychladlé hvězdičky, vytvoříme
doprostřed velikou tečkou a přidáme
kousek pomerančové kůry.

Slavnostní kapr
pod bramborovou čepicí
500g filetů z kapra, střední cibuli, 150 g
žampionů, sardelová pasta, fazolové
lusky, sůl, kmín, olej, 600 g brambor, 100
ml smetany, 50 g másla, 2 vejce, dýňová
a slunečnicová semínka
Do osolené vody dejte vařit brambory, po
uvaření sceďte a s máslem vyšlehejte na
hladkou kaši a do lehce vychladlé zašlehejte smetanu a následně vejce.
Filety z kapra nakrájejte na tenké proužky
široké dva až tři milimetry. Překrájeného
kapra osolte, ochuťte kmínem a jen lehce
sardelovou pastou.
Žampiony oloupejte a nakrájejte na hrubší kousky, cibuli na měsíčky a pokud budete mít čerstvé fazolové lusky je třeba je
krátce spařit vroucí vodou. V případě
mražených lusků stačí, když je necháte
předem zvolna rozmrznout.
Na dno zapékací nádoby dejte trochu
oleje, rozetřete ho, pak přidejte kapra
promíchaného se žampiony, cibulí a lusky.
Celé dno nádoby by mělo být rovnoměrně
pokryté.
Na tuto vrstvu rozetřete připravenou
bramborovou kaši s vejci. Nakonec posypte
semínky.
Závěrečnou část přípravy zařídí trouba
rozehřátá na 160 stupňů, pečeme přibližně
dvacet minut. Na závěr krátce tři až pět
minut dopečete při vyšší teplotě, aby se
bramborové kaše zapekla.

Novoroční vepřová kýta se
šípkovou omáčkou
1000 g vepřovém očištěné kýty, 150 g
mrkve, 100 g celeru, 100 g petržele, 300 g
cibule, olej, cukr, špek – nakrájet na
kostičky, hladká mouka na zahuštění
omáčky, nové koření, bobkový list, pepř,
bujón, sůl, protlak ze šípků
Protlak ze šípků – 400 g čerstvých šípků
vaříme do měkka, rozmixujeme a přecedíme
Na rozpáleném oleji opečeme maso ze
všech stran, maso vyjmeme a na oleji orestujeme na hrubo nakrájenou cibuli a špek,
přidáme nakrájenou zeleninu, koření,
orestujeme a přidáme cukr, hned zalijeme
vodou s bujónem. Vložíme zpět maso a
dusíme do měkka. Po uvaření maso vyndáme stranou, přidáme šípkový protlak a
za varu zahustíme moukou. Provaříme,
vše rozmixujeme a přecedíme. Podáváme
s houskovým knedlíkem.
Radek Hübel, 7 let

Dobrou chuť!
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Vymaluj si!

Novinka na Krásné
Pozdrav z jižní Francie

- francouzská vína
včetně světoznámého Chateauneuf du Pape
široký výběr vín
pro méně i více náročnou klientelu
- originální velmi chutné paštiky
- originální provensálské koření
- levandulový med z Provence
- vánoční dárkové koše (ideální jako dárek)
Možnost odběru ihned nebo na objednávku
po telefonické dohodě.
Libor Polánek, Krásná 70, Pěnčín
mobil: 608024740
e-mail:libor.polanek@seznam.cz
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