ROK 2014
Rok 2014 nás překvapil mírnou zimou, jakou pamětníci nezažili, ale časté výkyvy počasí
nebyly výjimkou ani letos. Obecní zastupitelstvo pod vedením pana starosty ing. Karla
Bičíka a za asistence sekretářky paní Růženy Hurtové dobře zvládali plnění všech
náročných úkolů, které stanovil volební program a péči o naše občany. Největší starostí
jsou stále finanční prostředky, kterých není nikdy dost na to, aby se daly splnit všechny
naše představy. Pro to, abychom mohli využívat různé dotace, je potřeba vyplnit spoustu
žádostí a projednat mnoho různých formalit, aby se obec k financím skutečně dostala.
Letos se podařilo vyměnit vodovodní řád v Kamení, opravit některé silnice a zateplit
hasičskou zbrojnici. Náročným úkolem bylo i zajištění výstavy Svátek jablka a dalších
kulturních akcí během roku. Velká pozornost je stále věnována odpadům a jejich třídění
k recyklaci. Sběrná místa jsou v různých částech obce, většina občanů je využívá a šetří
tak místo ve své popelnici. Nepořádníků však máme stále dost, o čemž svědčí hromádky
odpadů v příkopech.
Dobře si vedly i naše školy, které mají ve svém výchovném programu ochranu přírody a
děti jsou vedené ke třídění odpadů. Sbírají starý papír a ZŠ i plastové kelímky, PET lahve
a krabice od mléka a džusů.
V květnu se konaly volby do Evropského Parlamentu a v říjnu do Zastupitelstva obce
Pěnčín. V našem zastupitelstvu velké změny nenastaly, a tak vedení obce pokračovalo
v další práci.
Poklidnou atmosféru našeho života narušily zprávy o válce na Ukrajině, agresivní politice
Ruska a sestřelení malajského boeningu nad Ukrajinou s 298 lidmi na palubě. Příští rok
budeme slavit 70 let od poslední války a bohužel si musíme připomenout, že mír není
samozřejmost. Další hrozbou pro lidstvo byla nová smrtonosná nemoc Ebola, která se
šířila z afrického kontinentu. Lékařům se však podařilo její další šíření zabránit.
Sdělovací prostředky nám přibližují dění u nás i ve světě, bohužel většina zpráv je
negativních.
Lednové dny připomínaly spíše jaro. Po sněhu ani památky, teplota nad nulou, občas
mírné mrazíky. Sníh chyběl i na horách, Jizerská padesátka se nekonala a lyžaři se mohli
věnovat pěší turistice. Nasněžilo až po 20. lednu, teplota klesala pod nulu i přes den, 25.
ledna bylo - 12ºC v podvečer. Tato zimní idylka však potrvala jen krátce, sníh roztál a
denní teploty se opět vyhouply nad nulu, v noci byl jen mírný mráz. Počátkem února už
kvetly sněženky a v polovině měsíce začaly rašit další jarní květiny. Sluneční dny lákaly
k procházkám, zahrádkáři mohli ošetřit své stromy a včely vyhledávaly rozkvetlé kočičky,
jehnědy i první kvítky. V březnu se odpolední teploty vyšplhaly nad 10ºC, v noci občas
mírní mrazíky. Bylo slunečno, beze srážek. Takovouto zimu jsme za posledních 80 let
neměli, tvrdili pamětníci. 22. března se rtuť teploměru vyšplhala na 19ºC, ale další den už
bylo odpoledne jen 5ºC. Obloha se zatáhla a vytrvale pršelo. Slunečné počasí se však brzy
vrátilo a do 4. dubna jsme se vyhřívali v teplotách ke 20ºC. Od 5. dubna následovalo opět
ochlazení a pršelo. Vláhu příroda nutně potřebovala a nižší teploty zpomalily rozkvétání
stromů. Od počátku dubna již kvetly třešně, švestky a meruňky, v polovině měsíce i
jabloně. V noci klesala teplota k nule, ale přes den stoupala ke 20ºC. 28. dubna se přihnala
krátká bouřka s vydatným deštěm a kroupami. Následovalo velmi proměnlivé počasí
s častými přeháňkami, noční přímrazky ohrožovaly kvetoucí stromy ještě počátkem
května. Přívalové deště v půlce měsíci byly někde i s kroupami, ale nás nezasáhly. Po 20.
květnu jsme 3 dny zažívali 30ºC vedra a pak se opět vrátilo bouřkové počasí s deštěm.
Tropická vedra nás sužovala i v první půli června. Odpolední teploty převyšovaly 30º C.
Po třech dnech veder se ochladilo na 15 až 20ºC, noční teploty do 10ºC. Časté proměny

počasí nás provázely i v červenci, ale teplých a slunečných dnů bylo dost. Srpen byl
chladnější s denními teplotami mírně nad 20ºC, noční kolem 10ºC. Většina dnů byla
s podmračenou oblohou, občas vysvitlo sluníčko, jindy se přehnala dešťová přeháňka.
Studené počasí provázelo i školáky v prvních zářijových dnech, ale potom se přece jen
trochu oteplilo. Sluníčko rozjasnilo pouťové dny na Sychrově 6. a 7. září, ale další týden
již opět pršelo. Pěnčínská pouť se pro špatné počasí nevydařila, do chladna a deště se
nikomu nechtělo. Koncem měsíce se již noční teploty blížily k nule. Říjen přinesl oteplení
i když se sluníčko často schovávalo za mraky, teplota až 20ºC byla příjemná.
S přibývajícími dny podzimu teplota klesala, ale i na Martina krajina připomínala spíše
jaro. Zima se přihlásila až 2. prosince, ale naštěstí ne u nás. Ledovka a námraza ochromila
dopravu ve východních Čechách, v Praze a na Moravě. Lidé tu byli bez proudu, dopravu
zajišťovaly pouze autobusy. U nás nasněžilo až 26. prosince a teplota klesla na -10ºC. Děti
si konečně užily zimní radovánky a vyzkoušely své sáně, lyže i boby. Poslední dny roku
však přišla obleva, mrazy polevily a začalo pršet.
Zastupitelstvo obce schválilo na rok 2014 – 2015 realizaci těchto akcí: rekonstrukce
komunikace Pěnčín – Kamenec, část místní komunikace Kamení, rekonstrukce části
návse, obnova veřejného osvětlení, zateplení stropní konstrukce kulturního domu,
projektová dokumentace na vjezd do bývalých pařníků, naučná stezka v Janovkách,
posouzení (statistika) rychlosti motorových vozidel na vjezdech do obce. Jednou z dříve
plánovaných obecních akcí byla výměna vodovodního řádu v úseku na zkratce
Radimovice – vodojem Kamení. Po položení vodovodu a napojení všech odběratelů
následovala generální rekonstrukce této komunikace. Vodojem byl zmodernizován
elektrickým zařízením, které bude na středisko v Liberci hlásit stav hladiny vodojemu.
Případnému nedostatku vody se tak bude moci včas zabránit doplněním vodojemu.
Rekonstrukci komunikace provedla firma Colas CZ, a.s. se svými dodavateli a částku
2.643.353 Kč včetně DPH financovala obec. Další akcí, která byla dotována z fondu
životního prostředí bylo zateplení celkového pláště budovy hasičské zbrojnice, včetně
výměny oken a ostatních s tím spojených úprav. Realizaci provedla vysoutěžená firma
ORISTA, s.r.o. z Jablonce nad Nisou v celkové výši nákladů 1.670.089 Kč včetně DPH.
Finanční prostředky poskytl Státní fond životního prostředí 73.362 Kč, Evropská unie
1.247.155 Kč a obec 146.724 Kč. Dále byla provedena rekonstrukce komunikace od
Peldovy vily a seníku směrem ke Škrétovým a přeložka vodovodu pro novou výstavbu na
pozemcích u Hořákových. Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městem Turnov na úseku agendy přestupků na donu do 31. 12. 2018 za částku 6.750 Kč
ročně. Firma Grupo Antolin Turnov, s.r.o., která se věnuje vysazování stromů a keřů
věnovala naší obci k výsadbě 20 javorů.
Třídění odpadů je stále více sledovanou záležitostí. V naší obci je několik sběrných míst
pro PET lahve, sklo a papír. V prostoru hasičské zbrojnice přibyl bílý kontejner na
použitý a nepotřebný textil, obuv a hračky, které budou po vytřídění použity pro
charitativní pomoc. 30. 5. byly v jednotlivých částech obce umístěny kontejnery na
spalitelný odpad. V neděli 15. června a 9. listopadu se mohli naši občané zbavit starých
televizorů, ledniček, olejů, léků, barev a podobných věcí. Odvoz odpadů za pronajatou
popelnici 1 x týdně stál 2.460 Kč ročně, 1 x za 2 týdny 1.680 Kč a kombinovaný (v zimně
každý týden) 2.070 Kč.
Severočeská vodárenská společnost a.s. vyhlásila pro rok 2014 cenu vody na 41,15 Kč za
m³ bez DPH.

Volby do zastupitelstva obce se konaly 10. a 11. října ve volební místnosti na obecním
úřadě. Zúčastnilo se jich 53,8 % voličů. Své hlasy mohli odevzdat volební straně č. 1
Sdružení občanů Pěnčína a jeho okolí. Nejvíce hlasů získal ing. Karel Bičík 209, Pavel
Král 203 hlasů, Anna Laššová 199, Marcela Bradáčová a Jiří Plíva 198, Marcela Beranová
194 hlasů, Drahomír Ťukal 190 hlasů, Miroslav Laurin a Jaroslav Šáral 189 hlasů.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 5. listopadu. Zvolilo starostou ing. Karla
Bičíka, místostarostkou Marcelu Beranovou. Zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a
kontrolní výbor, oba budou tříčlenné. Předsedou finančního výboru byl zvolen ing.
Jaroslav Šáral a dalšími členy Miroslav Laurin a Josef Škaloud. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen Jiří Plíva a dalšími členy Hana Hyková a Květoslav Kudrnáč.
Zastupitelstvo zároveň stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva: místostarosta 8.813 Kč, předseda výboru 1.160 Kč, předsedové komisí 570
Kč a člen zastupitelstva bez dalších funkcí 460 Kč.
Volby do Evropského parlamentu se konaly v pátek 23. 5. od 14 do 22 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin v budově Obecního úřadu v Pěnčíně. Z 547 zapsaných voličů se jich
zúčastnilo 117. Nejvíce hlasů získala Koalice TOP 09 a starostové 28 hlasů, Česká strana
sociálně demokratická 18 hlasů, Hnutí ANO 2011 17 hlasů, Komunistická strana Čech a
Moravy 10 hlasů, ODS a Strana zelených po 7 hlasech, Úsvit Tomia Okamury 6 hlasů,
Strana svobodných občanů 5 hlasů a dalších 11 stran od 4 do 1 hlas.
1. dubna se mohli milovníci divadla podívat do pražského Divadla Bez zábradlí na
situační komedii britského dramatika Alana Ayskbourna s názvem „Kdes to byl(a)
v noci?“ v režii Jiřího Menzela. Cena vstupenky včetně dopravy byla 250 Kč.
Společně se Sborem dobrovolných hasičů připravil OÚ Stavění máje a Pálení čarodějnic
na 30. dubna od 18 hodin ve sportovním areálu. Občerstvení bylo zajištěno, rovněž hudba
k tanci a poslechu. Na 31. 5. pak bylo připraveno Kácení máje.
Výstavu Svátek jablka pořádal OÚ Pěnčín spolu se zahrádkáři, Mysliveckým sdružením
Hlubočice Pěnčín, včelaři a chovateli okrasného ptactva Turnov ve dnech 25. – 28. října
v KD Pěnčín. V nedli 26. 10. od 14 hodin tu vyhrávala cimbálová muzika Dušana Kotlára.
Pořádání výstavy podpořil Liberecký kraj a Regionální agrární rada kraje, aranžování
se ujala Střední zahradnická škola Kopidlno. Výstavu navštívilo za 4 dny 2041 platících
dospělých, děti vstupné neplatily. Návštěvníci obdivovali krásná jablka, výpěstky zeleniny
i regionální výrobky a potraviny. Se zájmem si prohlédli množství okrasného ptactva a
expozice včelařů a myslivců. Nechyběla ochutnávka napečených dobrot s jablky, které
naše ženy ochotně připravují.
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše se konal v sobotu 22. listopadu od 19 hodin.
Vstupenky se prodávaly s předstihem již o výstavě Svátek jablka a tak byl sál i přísálí
zaplněn diváky. Hybšův orchestr má dlouholetou tradici a před lety v našem kulturním
domě hrával. Letos byla jeho hostem Věra Martinová, známá zpěvačka a kytaristka
country hudby a čtveřice mladých zpěváků Irena Kousalová, Martina Dolečková, Štěpán
Růžička a Filip Hořejš. Koncert s vánoční tématikou byl určený všem věkovým
kategoriím. Vstupenka v předprodeji stála 150 Kč, v den konání koncertu 200 Kč.
Mikulášská nadílka se letos konala v sobotu 6. prosince od 17 hodin v kulturním domě.
Rodiče své děti přihlašovali tradičně paní Tomášové u pumpy a přispěli na dárky částkou
100 Kč. Nejprve děti přivítal Mikuláš, anděl a čerti s nadílkou, děti zpívaly a recitovaly.
Potom se všichni přesunuli před kulturním dům, kde byl slavnostně rozsvícen vánoční
strom a zahájen advent. Nechyběl ani ohňostroj. Návštěvníci si mohli nabídnout svařené
víno nebo čaj a zazpívat si vánoční koledy. Vánoční zpívání jsme si ještě jednou zopakovali

s cimbálovkou Dušana Kotlára, který přijel do Pěnčíně v rámci akce „Celý kraj zpívá
koledy“. Sešlo se nás dost a pěkně jsme si zazpívali.
Předvánoční setkání seniorů se letos konalo ve čtvrtek 11. prosince od 17 hodin.
Připraveno bylo pohoštění, hudba k tanci i poslechu. Nechyběla ani tombola a každý si
odnášel domů malou výhru. Svoz i rozvoz účastníků byla zajištěn.
Vítání občánků proběhlo na Státní zámku Sychrov v sobotu 29. listopadu. Přivítání byli
Kryštof Bitman, Zuzana Paldusová, Jiří Ctibor, Eliáš Novák, David Rejzek, Anna
Pleskotová a Jiří Hrábek.
Kapacita naší MŠ je 40 dětí a daří se ji naplnit. Letos sem docházelo 38 dětí. Zápis pro
přijetí dětí od září se koná vždy v dubnu a přednostně se přijímají děti bydlící v Pěnčíně.
Vedoucí učitelkou MŠ byla paní Lenka Hobelantová a spolu s dalšími učitelkami Táňou
Miškovou a Janou Bradáčovou zajišťovaly péči o děti ve dvou třídách.
Školní kuchyni vedla paní kuchařka Jana Primásková, která zastávala i funkci vedoucí
stravování. S vařením vypomáhala na částečný úvazek paní Pavlína Vrbová, o úklid se
starala Iveta Šulcová. Děti využívaly ke své práci i hrám obě třídy, jídelnu a velkou školní
zahradu vybavenou pískovišti, průlezkami a houpačkami. Náplň her se přizpůsobovala
počasí a ročním obdobím, připomínaly se lidové zvyky našich předků – vynášením
Morany, slavení Velikonoc, den Čarodějnic, oslavy Dne dětí, dušičkový lampiónový
průvod, vánoční zvyky. Dvakrát byli zapojeni i rodiče, a to před Vánocemi a na závěr
školního roku. I letos se děti zapojily do přehlídky MŠ Mateřinka v Turnově. Výtěžek
školního plesu byl použit při návštěvě divadla nebo kratších výletech.
Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Jana Bradáčová za rodiče žáků, dalšími členy
byla paní Marcela Bradáčová za OÚ Pěnčín a paní vychovatelka Ivana Hladíková za ZŠ.
Na schůzky byly zvány i řed. ZŠ paní Seiwaldová a za MŠ Lenka Hobelantová.
Ve školním roce 2013/2014 se učilo v 1. – 5.r. 30 žáků. Do I. třídy s 1. a 2. ročníkem chodilo
12 dětí, do II. třídy se 3., 4. a 5. r. 18 žáků. Školní družinu navštěvovalo 21 dětí. Ředitelkou
školy byla nadále paní Mgr.Jana Seiwaldová a byla potvrzena OÚ pro další šestileté
období. Jako učitelka se věnovala žákům I. třídy. Ve II. třídě vyučovala paní Mgr.
Miloslava Kratochvílová. Na částečný úvazek působila na škole paní Martina Vocelová a
věnovala se výchovám ve všech ročnících. Kromě toho vedla kroužek cvičení s hudbou.
Paní vychovatelka Ivana Hladíková vyučovala prvouku v 1. a 2.r. a vedla kroužek
anglického jazyka. O úklid budovy se starala paní Pavlína Vrbová a ráno dohlížela na
děti ve školní družině. Na částečný úvazek pracovala jako pomocná kuchařka ve školní
jídelně. Správcem počítačové sítě je nadále pan Tomáš Horáček, který vedl i výuku dětí
3. – 5. r. Jeho mzdu hradil OÚ Pěnčín. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali
vzdělávacích programů pořádaných Pedagogickým centrem Liberec a účastnili se i
vícedenního kurzu první pomoci. Děti se mohly zapojit do práce kroužků v odpoledních
hodinách, a to anglického jazyka pro 1. a 2. r., sportovních her s panem Bc. Tomášem
Kubátem, výtvarného kroužku s paní uč. Kratochvílovou a vaření s paní ředitelkou,
přírodovědného kroužku s paní Mgr.ing. Danou Šulcovou a kroužku cvičení s hudbou
s paní Vocelovou. Všechny děti prospěly, podle doporučení pedagogické poradny
používaly učitelky i slovní hodnocení. 12 dětí dostalo pochvalu za dobrou práci ve škole
nebo ve sportovních soutěžích. Byla však použita i kárná opatření za opakované kázeňské
přestupky a neplnění školních povinností. Škole bylo vyhověno zřídit funkci asistenta
pedagoga na 10 hodin týdně a vykonávala ji paní uč.Vocelová. Vypomáhala se zvládnutím
učiva potřebným dětem. Pěnčínský školáček informoval rodiče o plánovaných akcích na
každý měsíc. V září proběhl 5. ročník nadační akce Běh naděje, jehož výtěžek byl předán
nadaci Levity na vývoj léčiv proti rakovině. Návštěva Pohádkového Jičína byla spojena
s návštěvou tamní stanice profesionálních hasičů. Jako každý rok se uskutečnily výstavy

a akce k ročním obdobím – Drakiáda, Mikulášská nadílka, předvánoční posezení,
vynášení Morany a další. Obě besídky – vánoční a květnová byly doplněny školním
jarmarkem s nabídkou výrobků žáků. Děti jezdily i do divadel a účastnily se různých
sportovních a naučných akcí. Žáci 4. r. absolvovali kurz mladého cyklisty uzavřeného
zkouškou. V červnu si děti užily týdenní pobyt v Albrechticích v Jizerských horách.
Navštívily také IQ londir v Liberci, bobovou dráhu, krytý bazén a rozhlednu na Špičáku.
Spolupráce s rodiči byla dobrá, většina z nich se zúčastnila tří rodičovských schůzek a
podle potřeby se setkávala s učiteli. Společenský ples v únoru byl hojně navštíven a
výtěžek byl rozdělen MŠ a ZŠ.
Místní tělocvična je stále plně využívána. Naši školáci sem chodí na hodiny tělesné
výchovy a s vychovatelkou školní družiny tu často tráví i odpolední hodiny. Odehrávají
se tu i různé školní turnaje. Mladí hasiči se tady připravují na náročné soutěže a trénují
svou zručnost pod vedením svých cvičitelek. Dospělí tu provozují aerobik, orientální
tance, hrají volejbal i jiné míčové hry. Úklid tělocvičny provádí paní Bártová, která
v budově bydlí a vzorně se stará i o okolní zeleň.
Knihovna v budově MŠ nabízí četbu zájemcům každou středu od 14 do 17 hodin a školáci
sem docházejí po domluvě s paní vychovatelkou. Nabídka knih se často obměňuje, aby
čtenáři měli větší výběrů. Tyto služby poskytuje Krajská knihovna v Liberci. Čtenářům
se věnuje paní Věra Adamová a Lenka Hobelantová.
Svaz žen pořádal pro děti tradiční karneval v neděli 26. ledna od 14 hodin v kulturním
domě. Ženy připravily bohatou tombolu, soutěže o ceny a nechybělo ani vyhlášení
nejlepších masek. Každý druhý pátek zajížděla do Pěnčína paní Zikešová z Liberce, aby
tu vedla cvičení jógy. Docházejí sem ženy různého věku a zájem o toto cvičení je trvalý.
Tělocvična v MŠ bývá zaplněna do posledního místečka. Členská schůze se konala ve
čtvrtek 20. listopadu od 18 hodin v Chaloupkách ve Svijanském Újezdě, protože naše
restaurace nebyla v provozu. Ženy a dívky měly možnost navštěvovat i hodiny
orientálního tance a výuku latinskoamerických tanců v místní tělocvičně.
Spolek zahrádkářů pořádal výroční členskou schůzi v pátek 28. 2. na malém sále
kulturního domu. Na programu byla zpráva o činnosti za rok 2013, zpráva pokladní a
revizní, zhodnocení kvetoucích zahrádek a balkónů, občerstvení a přednáška ing.
Drahoslava Šonského „Anglické zahrady“. Zastupitelstvo obce schválilo zahrádkářům
finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 15.000 Kč na soutěž Kvetoucí Pěnčín. V sobotu
24. května se zahrádkáři vydali autobusem do Průhonic na prohlídku parku a
Dendrologické zahrady. Tady mohli obdivovat velké množství okrasných květin a keřů.
Ve dnech 25. – 28. 10. bylo zahrádkáři spolupořadateli výstavy Svátek jablka. Pomáhali
s přípravou ochutnávky napečených moučníků. Bez jejich pomoci by se neobešel ani úklid
po výstavě. Na neděli 16. listopadu zajistili pro své členy zájezd do divadla v Liberci na
muzikál Zpívání v dešti. Věkový průměr členů je sice poměrně vysoký, ale přesto mají o
připravované akce zájem a výroční schůze je vždy hojně navštívená.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá každoročně s obecním úřadem Stavění máje 30. dubna
od 18 hodin ve sportovním areálu a zajišťuje občerstvení, hudbu a vatru. V sobotu 31.5.
se potom konalo Kácení máje. 16. dubna pořádali hasiči zájezd do plaveckého bazénu
v Liberci a uhradili všem dopravu autobusem. Vstupné si pak hradil každý sám.
Zastupitelstvo obce schválilo spolku finanční příspěvek na činnost ve výši 20.000 Kč.

Během měsíce října byla přemístěna siréna z budovy hasičské zbrojnice na budovu
obecního úřadu. Tlačítko na spuštění sirény bylo umístěno též na budově OÚ. Obecní
úřad zajistil zateplení pláště požární zbrojnice a výměnu oken. Valná hromada sboru se
konala v pátek 5. 12. od 18 hodin na hřišti v klubovně TJ Sokol. Nadále se věnují dětem,
připravují je na soutěže a stále se drží mezi nejlepšími.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro TJ Sokol na běžné provozní výdaje
sportovního areálu ve výši 46.000 Kč na 1. pololetí a 46.000 Kč na 2. pololetí roku 2014.
V dubnu sehrály na pěnčínském hřišti 2 zápasy ženy z Turnova a 2 zápasy FK PěnčínTurnov B se Sedmihorkami a Skalicí. TJ Sokol Pěnčín sehrál zápas s Hrádkem nad Nisou
a Roztání B. V květnu se to odehrály 3 zápasy žen z Turnova a 3 FK Pěnčín-Turnov B a
Doksy, Mšeno a Desná. TJ Sokol Pěnčín hostil Machnín, Český Dub a Rynoltice B.
Hobelantův statek ve Střížovicích, který po nuceném vystěhování majitelů chátral a
využívalo ho jen bývalé zemědělské družstvo, se znovu vrací do veřejného života. Mladá
generace rodiny – manželé Laššovi statek opravují a prostory využívají k pořádání
různých kulturních a sportovních akcí. Hraje se tu divadlo, konají se tu koncerty a besedy
se zajímavými lidmi, cyklistické závody i letní pobyty dětí. Poskytují i ubytování a
občerstvení. Mají dobré nápady, jak zapomenutý objekt využít a odvaha jim určitě
nechybí.
Přehled akcí konaných v kulturním domě
Leden:
4.1. tato sobota patřila tanečníkům skupiny ILMA
11.1. se konal Myslivecký ples
18.1. Ex Drůbežářský ples
24.1. Rodičovský ples MŠ a ZŠ Pěnčín
26.1. Dětský karneval – pořádal Svaz žen
Únor:
12.2. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce
15.2. ples Pivovaru Svijany
21.2. seminář Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
28.2. výroční členská schůze Spolku zahrádkářů Pěnčín
Březen:
Konaly se tu kurzy tanečních a to 21., 22., 23., 28. a 30. března
Duben:
Pokračovaly taneční kurzy a to 4., 6., 16., 17., 18. a 20.4. byla prodloužená, dále 25. a 27.
dubna
10.4. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce
Květen:
Taneční kurzy se konaly 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. a 11.5.
15.5. vystoupily na besídce naše děti z MŠ a ZŠ
16.4. tu měl koncert Tomáš Klus
17., 18., 23., 24. pokračovaly taneční kurzy ukončené věnečkem.
Červen:
19.6. veřejné zasedání zastupitelstva obce
21.6. Agro Rubín a.s. Svijanský Újezd – valná hromada
Srpen:
16. – 25.8. taneční klub Koškovi Liberec
Září:

Pěnčínská pouť se konala v neděli 14. září, posvícení v pondělí 15. září
Říjen:
5.10. divadelní společnost Vojan Český Dub tu sehrálo povídku od Boccaccia Lásky podle
Dekameronu. Vstupné bylo 60 Kč
10.10. tu měla koncert skupina ŠKWOR
25. – 28.10. se konala výstava Svátek jablka
Listopad:
1.11. koncert skupiny ARAKAIN
5.11. ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
22.11. Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Prosinec:
4.12. schůze a.s. Agro Rubín
6.12. Mikulášská nadílka od 17 hodin
10.12. vánoční besídka MŠ a ZŠ od 16 hodin
11.12. Předvánoční setkání seniorů od 17 hodin
13.12. předvánoční akce Ústavu sociál. Péče Kurovodice
15.12. veřejné zasedání zastupitelstva obce od 19 hodin
25. Slavnosti Svijanského piva se letos konaly v sobotu 12.7. v areálu koupaliště
Svijanského Újezda. Pivovar Svijany v tomto roce slaví 450. výročí od svého založení. Pivo
teklo ze 160 píp za jednotnou cenu 20 Kč, premiéru měl světlý ležák 450. V bohatém
programu vystoupily různé hudební skupiny Olympik, Plavci, Turbo a zpěvačky Marta
Kubišová a Petra Janů se svými kapelami. Na své si přišli i milovníci pouťových atrakcí.
Počasí se vydařilo a účast byla hojná.
V restauraci kulturního domu nájemce ukončil své závazky vyplývající z uzavřené
smlouvy a obecní úřad musel hledat nový personál. V závěru roku jsme byli nuceni se
obejít bez této služby.
Pošta od 1. října prodloužila své služby pro veřejnost dopoledne od 8 do 11.15 hodin a
odpoledne od 13 do 16.45 hodin. S ochotou u poštovních přepážek je veřejnost nadmíru
spokojena a nabízené služby se stále rozšiřují.
Místní samoobsluha pana Sedláčka nabízela pestrý výběr zboží a své zákazníky lákala na
jeho cenové zvýhodnění. Každý 14 dnů bylo v letáku nabízeno a kupující mohli této
nabídky využít. Zákazníci si potřebné potraviny vyberou z přehledných regálů nebo
lednic, uzeniny, sýry, zeleninu, ovoce a zákusky dostanou u pultu. Prodavačky jsou milé
a ochotné, prodejna je čistá a upravená.
Řeznictví u Krejcarů nabízí kvalitní maso a uzeniny a má stálý okruh zákazníků. I když
je konkurence velká, své dobré jméno si stále drží.
Další služby v obci poskytují:
MT Oil prodává pohonné hmoty, opravu nákladní automobily, nabízí občerstvení,
zahradnické a chovatelské potřeby, plynové bomby.
Pan Jan Porš opravuje osobní automobily.
Paní Marie Kopalová poskytuje kadeřnické služby každou středu.
Paní Jana Šritrová se věnuje kosmetickým službám podle objednání.
Paní Lenka Ikerová zhotovuje cukrářské výrobky podle přání.

Pan René Kábele a pan Daniel Havel nabízejí truhlářské služby – altány, schodiště a
podobné dřevěné stavby.
Pan Martin Pilař opravuje motorové sekačky a další zahradní techniku.
Pan Josef Thoř nabízí po celou zimu krásná jablka, mošt a med.
Čapkovi zásobují okolní prodejny výrobky studené kuchyně.
Pan Miroslav Primásek nabízí instalatérské služby.
Pan Milan Primásek poskytuje elektro služby.
Pan Michal Hnatajko a jeho firma přijímají objednávky na zednické práce.
Naši občané hledají práci hlavně v turnovských podnicích. Firma Ontex Turnov CZ s.r.o.,
která zaměstnává 850 lidí je v současné době největším zaměstnavatelem na Turnovsku.
Působí tu od roku 1997 a specializuje se na výrobu hygienických potřeb. Průmyslový
koncern Ontex Group byl založen v Belgii v roce 1979 a má 15 poboček ve 13 zemích
Evropy. Areál na Vesecku prodělal několik významných úprav a 5. ledna 2015 slavnostně
otevřou nový třípatrový objekt s jídelnou v přízemí a další prostory budou využívány jako
kanceláře a společenské místnosti.
V 90. letech byla v Doubí u Turnova založena firma KV Final. V současnosti zaměstnává
350 lidí a specializuje se na výroba kovových dílů pro automobilový průmysl. Své výrobky
vyváží převážně do zahraničí. V Ralsku – Kuřivodech jim dali k dispozici 11 ha pozemku
na stavbu první výrobní haly pro prvních 100 pracovníků a plánují rozšíření závodu pro
300 lidí. Výstavbu bude realizovat TOP Design Vlastibořice. Tato společnost vznikla
v roce 1997 jako malá rodinná firma otce se synem. Od projektování rodinných domů a
občanských staveb přibyla realizace strojních zemních prací a stavební výroba.
V současnosti zajišťuje veškerý servis kolem staveb, mají vlastní dřevovýrobu s vývojem
a výrobou dřevěných podlahových krytin a obkladů. Firma sídlí v novém moderním
areálu ve Vlastibořicích, který vznikl přestavbou bývalých hospodářských objektů.
Jednatelem vlastibořické firmy je Martin Beksa.
Turnovské družstvo umělecké výroby Granát se i v roce 2014 účastnilo tuzemské výstavy
šperků, která se konala v Praze – Holešovicích. Tohoto prestižního setkání se zúčastňují
každoročně a i letos obsadili dvě první místa.
Zemědělství se věnuje rodina Škrétova na Kamenci a několik spoluobčanů zůstalo věrno
Agro Rubínu. Výroba je mechanizovaná a na polích je ruční práce minimum.
Nenahraditelná je v sadech při prořezávání stromů a česání ovoce. Sklizeň višní je však
již prováděna mechanicky setřesem. Drobných pěstitelů ubývá, proto nejsou starosti
s odbytem jahod, angreštu, třešní a rybízu jako tomu bývalo dříve. Přebytky mohou
zahrádkáři prodávat i na trzích. Zahrady většinou slouží jen k odpočinku a okrase.
Zeleninu a ovoce je možné po celý rok nakoupit v supermarketech. Smutné však je, že
naše jablka často nenacházejí odbyt a dováží se k nám z jiných zemí. Podobné je to
s mlékem, které zemědělci levně prodávají do Německa a k nám se vozí výrobky polské a
německé. Proto v našich vesnicích téměř vymizely krávy. O mnoho lepší to není ani
s chovem vepřů a kuřat. Náš trh je stále zásoben polskými výrobky, i když nebývají vždy
dobré kvality.
V letošním roce se narodili:
Jiří Ctibor, Pěnčín 116, David Rejzek, Pěnčín 141, Eliáš Novák, Červenice 12, Jiří Hrábek,
Pěnčín 22, Zuzana Paldusová, Pěnčín 127, Anna Pleskotová, Vitanovice 15, Zuzana
Černá, Střížovice 8.

V letošním roce zemřeli:
Jozef Kósa, 10.3. ve věku 67 let
Jaroslav Najman, 12.6. ve věku 73 let
Hana Primásková, 11.8. ve věku 37 let
Jaroslava Hlavatá, 4.10. ve věku 86 let
Marie Primásková, 19.10. ve věklu 89 let
Jitka Hlavatá, 23.10. ve věku 54 let
Josef Hlavatý, 14.10. ve věku 63 let
Hana Šulcová, 16.11. ve věku 81 let
Hana Pecinová, 20.11. ve věku 85 let
Drahomíra Procházková, 29.11. ve věku 69 let
Letos se narodilo 6 dětí, přihlásilo se 9 občanů, odhlásilo se 19 lidí a zemřelo 10.
Počet obyvatel k 31.12. 2014:
Celkem 666 obyvatel, z toho v jednotlivých částech obce:
Pěnčín 461
Albrechtice 31
Červenice 47
Kamení 22
Střížovice 15
Vitanovice 72
Zásada 18
Zapsala: D.Brožková

