Rok 2012
Rychle plynoucí čas nám letos připomínalo pravidelné odbíjení věžních hodin na naší kapli,
které byly znovu uvedeny do chodu v loňském roce. Během letošního roku jsme si opět užili
extrémy v proměnách počasí, nelíbila se nám úsporná opatření vlády a obávali jsme se o
život při koupi alkoholu. Vláda Petra Nečase připravila další úspory v rozpočtu, které se
dotknou každého z nás. Uskrovnit se musí zdravotnictví, školství, hasiči, sociální odbor. Platy
se snižují, daně stoupají a odráží se to na cenách zboží, které kupujeme. Nejhorší je situace
v sociální oblasti. Mladí lidé si budou muset našetřit na své budoucí důchody, stát bude
přispívat jen malou částkou. Stále je však dost lidí bez práce a možnost pravidelného spoření
není jednoduchá. 20. dubna zaplnili pražské ulice odboráři, aby vyjádřili svůj nesouhlas
s připravovanými reformami. 17. listopadu se konala další velká manifestace. Lidem se nelíbí
zvyšování daní, důchodové reformy ani církevní restituce. Vládu však starosti obyčejných lidí
příliš nezajímají.
V září se provalila aféra se závadným alkoholem a ministr zdravotnictví vyhlásil zákaz
prodeje alkoholických nápojů. Opatření bylo nutné, protože lidé umírali i po požití menšího
množství alkoholu s metanolem. Do konce roku zemřelo 38 lidí na otravu, další ztratili zrak
nebo utrpěli jiná neléčitelná poškození zdraví. Policie velmi obtížně získávala informace o
zdroji tajně vyrobeného alkoholu.
Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do zastupitelstva Libereckého kraje a nejvíce hlasů
získali Starostové pro Liberecký kraj.
Zpravodaj Naše vesnice uváděl každý měsíc historii pěnčínských domů. Čtenáři si
s potěšením pročítali změny majitelů a uvědomovali si proměny obce.
Významné výročí své existence si letos připomněli naši hasiči, a to 120 let od založení sboru.
V říjnu se konal v KD již 14. ročník výstavy Svátek jablka.
Počátek roku připomínal spíše jaro. Denní teploty některé dny vystoupily nad 10º C, noční
kolem nuly. Sněhové pokrývky jsme se dočkali až v polovině ledna. Na horách bylo sněhu
dost již dříve a milovníci lyžováni si mohli zajet do Jizerek či Krkonoš. I u nás se dostatečně
nachumelilo a děti si mohly užívat zimní radovánky. Koncem měsíce značně přituhlo, mrazy
zesílily pod - 10º C v noci. Únor přinesl dokonce pokles nočních teplot pod – 20 º C a denní
-10ºC i více. Na některých místech v republice padaly i rekordy – teplota poklesla i na -39ºC.
15. února mrazy polevily a bohatě nasněžilo. Silný vítr zafoukal cesty a tvořily se závěje. Po
sněhové kalamitě následovalo oteplení a rychlé tání sněhu. Přidal se k tomu i déšť a voda
plnila všechny struhy, rozvodňovala řeky. Ledové kry však zabraňovaly volnému průtoku
vody. Záplavy byly i v okolí Jizery, v Pěnčíně zaplavila voda pole u Příšovic. Následné
ochlazení zpomalilo tání sněhu, ale přesto se rychle ztrácel. Užívali jsme si krásné slunečné
dny s denní teplotou do 10º C. Březnové noci již nebyly tak mrazivé, většinou do -5ºC, denní
pomalu stoupaly a polovině měsíce se blížily ke 20ºC. 29. března se obloha zatáhla a citelně
se ochladilo. Velikonoční svátky, které letos připadly na 8. a 9. dubna byly mrazivé, se
sněhovými přeháňkami. Pondělní dopoledne však připravilo koledníkům slunečný den, i když
chladný a pomlázka tak proběhla v pohodě. Studený vítr nás provázel po celý duben, obloha
byla často zatažená, ale srážek spadlo velmi málo. K prudkému oteplení došlo v posledních
dubnových dnech. 27. dubna rtuť teploměru ukazovala 25ºC a v dalších dnech se blížila ke
30ºC. Přehnala se jedna menší bouřka, trochu zapršelo, ale vláha stále chyběla. Dny plné
slunce připomínaly spíše léto. Citelné ochlazení přišlo 12. května. Sluníčko se schovalo za
mraky, trochu popršelo a denní teplota poklesla na 12 - 15ºC, v noci se blížila k nule. Ledoví
muži se letos ohlásili přesně podle kalendáře (12.-18.5.) Závěr května byl slunečný a teplý,
ale sucho působilo škody na polích i zahradách. Zapršelo až 1. června a opět přišlo ochlazení
s nízkými teplotami, které poničily teplomilné rostliny. Kdo nepřikryl okurky, omrzly mu a
papriky a rajčata přímrazkem rovněž utrpěly. Ve druhé polovině června jsme zase snášeli

vysoké teploty nad 30ºC, na některých místech až 36ºC. V červenci a srpnu bylo počasí
velmi proměnlivé. Horké dny střídaly bouřky a vydatné deště, které na mnoha místech
působily škody. Teplota se měnila i během dne, horké slunečné paprsky střídala zatažená
obloha a studený vítr. 20. srpna byl rekordně tropický den, u nás 36ºC, někde překročila i
40ºC. Zářijové dny byly příznivé a počasí nenarušilo sklizeň úrody. Stejně tak říjen až do
závěrečných dnů, kdy nám příroda připomněla, že se blíží zima. Sněžilo, pršelo a teplota
klesla pod 0ºC. Listopadovou oblohou se proháněla mračna, často pršelo a sluníčko se téměř
neukázalo. Pravá zima přišla v prosinci. Bohatě nasněžilo a mrazy byly v našem kraji větší
než jinde -17ºC. Mrazivou zimu vystřídala obleva 15. prosince, kdy začalo pršet a tvořila se
ledovka. Sníh se pomalu ztrácel a teplota se pohybovala kolem nuly.
V loňském roce musela být pokácena památná lípa na návsi a letos došlo k výsadbě nového
stromu. Před Velikonocemi se připravovalo místo pro jeho vysázení. Po odstranění staré
zeminy a její nahrazení kvalitní půdou byla nová lípa zasazena. Přejme jí, aby se jí dařilo a
dlouhá léta zkrášlovala naši náves. Strom přijala naše obec jako dar od společnosti Lípa s.r.o.
z Chlumce nad Cidlinou.
Zastupitelstvo obce se starostou ing. Karlem Bičíkem spravovalo naši vesnici ve stejném
složení jako v loňském roce. Úřední záležitosti vykonávala svědomitá sekretářka Růženka
Hurtová, která zajišťovala i vydávání měsíčního zpravodaje Naše vesnice. Kromě informací a
zpráv si čtenáři přečetli výpisy z pamětní knihy Pěnčína a dozvěděli se historii našich domů a
jejich majitelů.
Naše obec je členem Mikroregion Jizera. Jedná se o dobrovolný svazek 14 obcí a města
Turnova. Na začátku prosince byly spuštěny nové internetové stránky mikroregionu na
adrese: www.mikroregionjizera.cz. Součástí stránek je také katalog místních firem sídlící na
území mikroregionu. Kontaktní osobou je technický odborník pan Jan Hadrava.
Zastupitelstvo obce schválilo zálohový finanční příspěvek pro TJ Sokol Pěnčín na běžné
provozní výdaje sportovního areálu ve výši 46.000 Kč na 1. pololetí a stejnou částku i na 2.
pololetí, účelový finanční příspěvek Spolku zahrádkářů ve výši 15.000 Kč na soutěž Kvetoucí
Pěnčín. Schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci občanskému sdružení MAS
Turnovsko do výše 123.802 Kč a pověřilo starostu ing. Bičíka k podpisu této smlouvy.
Mysliveckému sdružení Hlubočice Pěnčín poskytla obec 15.000 Kč na pořádání letního
dětského tábora v Pleskotech. Občanskému sdružení přátel dětí postižených artismem finanční
dar ve výši 15.000 Kč.
Hospodaření Obce Pěnčín k 31.12. 2012
Příjmy

rozp.schv.

rozp.upr.

plnění

%

Dań z příjmu
DPH
Poplatky, odvody
Daň z nemovitostí
Neinvestiční transfery
Pěstební činnost
Kultura
Tělovýchova
Bydlení, komunál.služby a ÚR
Sběr a svoz KO

1 905 000
2 000 000
38 000
550 000
225 200
50 000
269 500
20 000
144 270
339 500

1 956 100
2 000 000
73 947
550 000
512 207,40
131 000
353 960
20 000
144 270
339 500

2 355 658,18
1 995 150
51 519,82
660 642,60
512 207,40
134 749
397 726
24 850
160 098
353 567

120,4
99,8
69,8
120,1
100
102,9
112,4
124,3
111
104,1

Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní činnosti
Příjmy celkem

15 000
15 000
19 498
4 000
4 000
3 350
29 000
29 000
32 497,38
1 500
1 500
0
5 590 970 6 130 484,40 6 701 513,38

Výdaje:
Pěstební činnost
Silnice
Dopravní obslužnost
Předškolní a školní vzdělávání
Kultura
Tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz KO
Péče o vzhled obce a veř.zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby
Místní správa
Finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem
financování

80 000
100 000
92 155
1 540 000 1 308 146
361 375
59 220
59 220
59 220
780 000 1 120 692,40 1 120 682,40
700 000
603 447
362 208,72
350 000
350 000
239 112,12
150 000
150 000
103 575,60
80 000
80 000
21 079
25 000
45 000
34 872
400 000
435 000
427 715
70 000
140 000
103 411
0
5 000
0
60 000
100 000
98 154,50
760 000
760 000
728 404
0
14 449
13 449
1 601 250 1 811 266,75 1 738 735,66
13 500
13 500
10 754
15 000
127 763,25 127 763,25
6 683 970 7 223 484,40 5 642 666,25
1 093 000 1 093 000

130
83,7
112,1
109,3

92,2
27,2
100
100
60
68,3
69,1
26,4
77,5
98,3
73,9
0
98,2
95,8
93,1
96
79,7
100
78,1

Peněžité dary předali pro naše školy pan Josef Vrzáň a Jaroslav Koreň ze Soběslavic, a to
každý 5.000 Kč. Jejich děti navštěvovaly zdejší mateřskou školu.
Budovy škol a školek se v posledních letech musely podrobit kontrole na obsah nebezpečných
látek. KH stanice Liberec provedla odběry vzorků ze stavebního pláště i naší budovy MŠ, aby
zjistila případný výskyt azbestu. Kontrola dopadla dobře a žádné škodlivé látky nenašla.
Z důvodu zvýšení DPH v r.2012 byly ceny za odvoz popelnic upraveny. Vlastníci popelnic
110/120 l zaplatili za odvoz 1 x týdně 2.230 Kč a 1 x za 2 týdny 1.480 Kč za rok. Za
pronajatou popelnici 110/120 l 1 x týdně 2.360 Kč za rok a 1 x za 2 týdny 1.610 Kč.
Popelnice 80 l 1 x týdně 2.020 Kč a 1 x za 2 týdny 1.370 Kč. Poplatek se mohl uhradit ve
dvou splátkách a to do 15.2. a 15.9. Kontejnery na spalitelný odpad byly přistaveny
v jednotlivých částech obce 11.5. a lidé sem mohli odložit hadry, nábytek, matrace, koberce
apod. Sběr nebezpečného odpadu se konal v sobotu 14.června a 11. listopadu vždy od 11.20
do 11.40 hodin. Lidé se mohli zbavit starých léků, barev, chemikálií, televizorů, ledniček,
zářivek, akumulátorů a oleje. Stání na sběr tříděného odpadu byl nově zřízen ve Vitanovicích.
Umožní to zdejším občanům odložit sklo, PET lahve či papír do určených kontejnerů.
Za psa letos zaplatili jeho majitelé 100 Kč. Očkování psů proti vzteklině provedl MVDr.
Dvořák z Lažan ve středu 3. října ve všech částech obce. Majitelé psů zaplatili 120 Kč za
vakcínu.

Oslava Dne dětí proběhla v pátek 8. června ve sportovním areálu v Pěnčíně a pořadatelem byl
Mikroregion Jizera – sdružení 16 okolních obcí. Na hřišti se shromáždily děti všech
mateřských školek a společně si zadováděly při sportovních i vědomostních disciplínách.
Program zajistili starostové obcí a školáci z Pěnčína.
Bazén na hřišti slouží k osvěžení v horkém počasí, ale je to koupání na vlastní nebezpečí. Na
to zapomínají někteří rodiče, když sem pouštějí děti samotné.
Divadelní spolek Vojan z Českého Dubu sehrál v kulturním domě v neděli 18.11. komedii
Donalda Churchilla „Natěrač“. Vstupné bylo 50 Kč a diváci se dobře pobavili. Zájezd do
divadla Hybernia v Praze na muzikál „Hello Doly“ zajistil obecní úřad na pondělí 19.
listopadu. Účastníci zaplatili za vstupenku 250 Kč, dopravu hradil obecní úřad. V hlavní roli
se představila známá herečka Ivana Chýlková, zpěv doprovázela živá hudba.
Mikulášská nadílka pro děti z Pěnčíně a okolí se letos konala v sobotu 8. prosince od 16.30
hod. Rodiče mohli objednat svým dětem nadílku v hodnotě 100 Kč. Mikuláš s Andělem
rozdávali dětem dárečky a po sále pobíhali čerti. I letos byl o akci zájem a malý sál kulturního
domu se zaplnil do posledního místečka. Všechny děti dostaly občerstvení.
14. prosince se uskutečnilo setkání seniorů v kulturním domě s občerstvením a tombolou.
Nechyběla živá hudba k tanci i poslechu. Svoz i rozvoz hostů byl zajištěn.
Vítání malých občánků proběhlo opět na zámku Sychrov, a to 15. prosince. Přivítáni byli
Veronika Zítová, Viktor Jan Škréta, Petr Šlechta, Vojtěch Janda, Eva Galabová a Anna
Kalousová.
Výstava Svátek jablka se letos konala ve dnech 25.-28.října a pořádala ji Obec Pěnčín, Spolek
zahrádkářů v Pěnčíně, Myslivecké sdružení Hlubočice Pěnčín, ZP ČSV Sychrov (včelaři) a
ZO ČSCH Turnov (chovatelé) s podporou MAS Turnovsko. Aranžmá zajistili Střední škola
zahradnická Kopidlo. Návštěvníci mohli obdivovat krásná jablka, osvědčené i nové odrůdy
zeleniny, květiny, okrasné ptactvo, potravinářské výrobky z regionu, včelařský výrobky i
pomůcky včelařů a se zájmem si prohlédli i myslivecké trofeje. Naše ženy opět napekly
pečivo s jablky a nabídly je k ochutnávce. Výstava se návštěvníkům líbila a za 4 dny ji
navštívilo 1726 dospělých platících, děti měly vstup zdarma.
Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se konaly 12. a 13. října. Voliči obdrželi hlasovací
lístky 3 dny před volbami. Nejvíce hlasů získali Starostové pro Liberecký kraj – 52 hlasů,
ČSSD 40 hlasů, KSČM 39 hlasů, Změna pro Liberecký kraj 38 hlasů, TOP 09 a Starostové 22
hlasů a ODS 19 hlasů. Krajským hejtmanem se stal Martin Půta z Hrádku nad Nisou, jeho
náměstkyní paní PhDr.Hana Maierová, bývalá starostka Turnova, která byla pověřena řízením
cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Turnovsko tu zastupují i ing.MSc Tomáš Sláma,
Mgr. Špetlík, Mgr. Miroslav Beran a Ivan Kunetka.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Turnově připravil pro veřejnost „Informační leták o
službách pro seniory a zdravotně postižené občany Turnovska“ kde je uveden základní
přehled kontaktů. Usnadní potřebným lidem orientaci při hledání možností zajištění péče při
ztrátě soběstačnosti.
ZŠ a MŠ v Pěnčíně je příspěvkovou organizací od 1.1. 2003 a jejím zřizovatelem je Obec
Pěnčín. Kapacita školy je 40 žáků, školní družiny 25 žáků, kapacita mateřské školy je 35 dětí
a školní jídelny 80 jídel. Ředitelkou školy je paní Mgr. Jana Seiwaldová. Na základní škole se
učí žáci 1. – 5. r. V I. třídě s 1. a 2. r. vyučovala paní ředitelka Seiwaldová, ve II.třídě učila 3.
a 5. r. paní Mgr.Miloslava Kratochvílová a II.třídu se 4 r. vedla paní Mgr. Romana Kindlová
z Českého Dubu, která právě dokončila magisterské studium. Školní družinu zajišťovala paní
vychovatelka Ivana Hladíková, počítačovou síť spravoval pan Tomáš Horáček a o úklid
budovy se starala Pavlína Vrbová, která současně pracovala jako pomocná kuchařka ve školní
jídelně. Pro děti vyřizovala objednávky mléčných produktů, ovoce a zeleniny. Základní škola
pro 1.-5 r. využívá ve své budově 5 učeben, jednu v přízemí, která slouží s druhou místností a
jako školní družina, 3 učebny v 1. poschodí a jednu v podkroví. Za teplého počasí je možné

využít i altán na školní zahradě. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT z 2.2.
1996, ale má více než 125 letou tradici. Docházejí sem děti nejen z Pěnčína, ale i Čtveřína,
Doubí a Soběslavic. Svoz je zajištěn mikrobusem obecního úřadu. Vyučuje se podle
vzdělávacího plánu „Škola pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte“ Ve škol.r.2011/2012 se
učilo v 1.-5.r. 35 žáků. 1 žák neprospěl, ale ostatní měli dobré výsledky a 16 dětí dokonce
pochvalu za svědomité plnění povinností a úspěchy ve sportovních soutěžích. Za opakované
kázeňské přestupky byly uděleny 2 třídní důtky a 2 ředitelské. 5 žáků 5 r. školu opustilo, 2
přešli do 6.r. ZŠ v Kobylech a 3 do turnovských škol. Z celostátního testu čtenářské
gramotnosti vyplynulo, že děti nemají velký zájem o četbu knih a výsledky testu byly
podprůměrné. Žáci 5.r. prokázali nadprůměrné znalosti v celostátním SC/O testu z českého
jazyka, angličtiny a matematiky. Testy se zpracovávaly v elektronické podobě. Při vyučování
bylo využívání interaktivní zařízení ve třídách a počítačová učebna byla vybavena 7 novými
počítači a monitory. Škola využila dotačního programu „EU školám“. Kromě výuky se děti
mohly zapojit do kroužků anglického jazyka pro 1. a 2. r., sportovních her, výtvarného
kroužku, přírodovědného pro 3. – 5. r., vaření, hry na flétnu a práce s počítačem pro 3.r.
Během školního roku podnikly paní učitelky s dětmi poznávací výlety po okolí, účastnily se
různých sportovních akcí a jezdily do divadel. Zajímavá byla beseda s příslušníky policie,
setkání s kynology a jejich pejsky, o posvícenském odpoledni proběhl tradiční Běh naděje na
podporu léčby rakoviny. Na přeboru vesnických škol v dětské atletice , který se konal 17.října
v Turnově se stal vítězem žák 5.r. naší školy Mikuláš Žďárský. V září se děti podívaly do
továrny na výrobu dřevěných hraček v Albrechticích v Jizerských horách a na přehradu Souš.
V dubnu absolvovali žáci 2. a 3. r. povinný výcvik plavání v Turnově. Poslední dubnový den
patřil čarodějnicím. Průvod maškar procházel vesnicí a na závěr si děti pohrály a zasoutěžily
na zahradě mateřské školy. Měsíc květen zpestřil pobyt na škole v přírodě v Harrachově
s návštěvou sklárny, Mumlavských vodopádů a Kořenova. Školní besídky v kulturním domě
potěšily diváky v květnu a v prosinci. Tradiční školní ples se konal 17.února a k tanci a
poslechu hrála hudba Krakatit. Vstupenka stála 120 Kč, jak je v současné době obvyklé,
rodiče a příznivci škol mohli věnovat příspěvky do tomboly a přinést slané či sladké pečivo.
Výtěžek z plesu využijí školy při výletech. Rada školy pod vedením paní Marcely Beranové
se scházela pravidelně, OÚ zastupovala paní Marcela Bradáčová, ZŠ paní Ivana Hladíková a
řed.J.Seiwaldová a MŠ Lenka Hobelantová. Účetnictví organizace zajišťovala paní Iva
Vondrušková, která vypracovávala všechny požadované rozbory a přehledy o výsledku
hospodaření organizace.
Mateřská škola s kapacitou 35 dětí ve věku 3 až 6 let byla stále plně využívána a zájemců o
umístění bylo i více. Proto OÚ zažádal o navýšení kapacity na 40 dětí a žádost byla vyřízena
kladně. Přesto po dubnovém zápisu musela Rada školy dobře zvážit, které děti přijmout. Od
září nastoupilo 10 nově přijatých dětí. Vedoucí učitelkou byla paní Lenka Hobelantová a další
učitelkou paní Táňa Mišková. Na částečný úvazek vypomáhala paní Jana Bradáčová. O úklid
se starala paní Iveta Šulcová, která současně vykonávala funkci vedoucí stravování. Děti
využívaly obě třídy ke hrám i výuce, třídy byly dovybaveny potřebným nábytkem a hračkami.
V letním období využívaly zařízení školní zahrady a chodily na vycházky do okolí obce.
Počátkem března se některé děti účastnily týdenního lyžařského výcviku, kdo neměl potřebné
vybavení, mohl si vypůjčit. Děti byly ze sportování nadšené a určitě se bude v příštích letech
opakovat. V sobotu 24. března se naše děti se svými učitelkami zúčastnily přehlídky v rámci
festivalu mateřských škol v Kulturním centru Střelnice Turnov. Předvedly se v taneční kreaci
na píseň Holka modrooká, se kterou potěšily maminky na květnové besídce a v říjnu
účastníky oslav 125. výročí školy. Vystoupení nacvičila paní učitelka Táňa Mišková a pro
všechny děti zajistila potřebné oblečení. Psí den – setkání s kynology a pejsky proběhlo
v březnu na zahradě MŠ. Konec března patřil vítání jara a vynášení Morany ze vsi. Zápis dětí
pro další školní rok se konal 25. dubna a rodiče se mohli seznámit s prostředím i učitelkami

MŠ. Květen patřil besídce a výletům – tentokrát do Turnova a k Zrcadlové koze. Den dětí 1.6.
oslavily v MŠ a 8.6. ve sportovním areálu, kde se shromáždily i děti z okolních školek. Akci
pořádal Mikroregion Jizera. O prázdninách se zaměstnanci OÚ pustili do odvodnění blízkého
okolí budovy od okapových vod. V září přišlo 10 nových dětí a paní učitelky připravovaly
další zajímavé akce – Drakiádu, lampionový průvod vesnicí, vánoční besídku a posezení
s rodiči u vánočního stromku.
Obecní knihovna nabízí pestrý výběr knih našim čtenářům každou středu odpoledne. Školní
děti s paní učitelkou sem docházejí pravidelně, aby děti věděly, co zajímavého v knihovně
najdou. Získat děti pro čtení knih je stále obtížnější. Snadnější je posezení u počítače.
V knihovně mají k dispozici 4500 knih, z toho 920 naučných. Každý rok přibude asi 60
nových z prostředků OÚ a liberecká knihovna poskytne další četbu jako výměnný fond – asi
50 knih. Zapsaných čtenářů má knihovna 150, z toho 80 dětí, a za rok přečetli 2460 knih.
Knihovnice paní Věra Adamová se této obětavé práci věnuje již 40 let.
Místní prodejna manželů Sedláčkových si stále udržuje dobrou úroveň v nabídce zboží i
kulturnosti prodeje. Zákazníky obslouží ochotné a milé prodavačky, zboží je přehledně
rozmístěno a všude je čisto. Protože ceny tu nemohou být tak nízké jako ve velkoprodejnách,
nabízí se kupujícím každý 14 dní vybrané zboží se sníženou cenou. Leták s nabídkou roznáší
naše pošta a každý si může předem rozmyslet, které levnější zboží si zakoupí. Tato novinka
přilákala do prodejny více zákazníků. Každý pátek sem sváží obecní mikrobus za nákupem
občany Červenice, Kamení, Albrechtic i Vitanovic.
Výrobna studené kuchyně Špalkových už má delší dobu své dobré jméno mezi zákazníky.
Jejich výrobky prodává nejen naše prodejna, ale i mnoho dalších v okolí. V případě potřeby
vyhoví i konkrétním přáním zákazníků.
Prodejna masa a uzeniny manželů Krejcarových láká svou nabídkou zákazníky z Pěnčína i
okolí. Vedení firmy převzal syn Jan a tradiční výrobky i speciální novinky se prodávají dál.
Není snadné udržet se v konkurenci mnoha dalších výrobců a nabídce nízkých cen
v supermarketech. Většina lidí však hledá kvalitu a tu tady najdou.
Restaurace v kulturním domě připravuje hotová jídla i minutky, nabízí obědy i s rozvážkou a
zajišťuje občerstvení na výročních schůzích, setkání seniorů a pro případné zájezdy či
ubytované hosty. Pravidelných návštěvníků sice není mnoho, ale s poskytovanými službami
jsou spokojeni. Nejživěji tu bývá o posvícení.
Naše pošta je známá svými ochotnými službami pana vedoucí Bernarda a paní Glosové.
Rozsah nabízených novinek nadále stoupá a vyžaduje si neustálé rozšiřování znalostí.
Poštovní doručovatelky paní Věra Hnatajková a paní Mužáková objíždějí svůj rajón autem,
aby zvládly odbavit běžnou poštu, velké množství letáků a balíky.
Kadeřnictví Marušky Kopalové nabízí své služby každou středu, ve výjimečných případech i
v pátek. Paní kadeřnice si ochotně prodlouží pracovní dobu podle potřeby nebo přijede
zkrášlit naše ženy před poutí či svátky.
Kosmetika v přízemí OÚ poskytuje své služby na objednání většinou v odpoledních či
večerních hodinách. Paní Šritrová také vychází vstříc svým zákaznicím, které se mohou
věnovat sobě až po skončení zaměstnání a zajištění rodiny.
U benzínové pumpy Tomášových si mohou zákazníci koupit nejen benzín, naftu, plynové
bomby a motoristické potřeby, ale také občerstvení. Pro zahrádkáře a chovatele tu nabízejí
hlínu, hnojiva, krmiva a další zboží.
Opravy nákladních automobilů se provádějí v dílnách pana Tomáše za benzínovou pumpou.
Autoopravna pana Porše na Vinohradech je dobře známá mezi majiteli osobních automobilů
nejen v Pěnčíně. Moderní diagnostika a perfektní práce jsou zárukou dobrých služeb našim
automobilistům.
Menší opravy automobilů provádí i pan Jiří Skramuský ve své dílně u návse.

Truhlářské služby nabízí firma pana Kábeleho v Pěnčíně a pana Havla ve Vitanovicích.
Zákazníci si mohou nechat zhotovit na zakázku krásné dřevěné schodiště, zahradní altánek,
zimní zahradu, nábytek nebo oplocení pozemku.
Místní tělocvična je stále využívána, a to nejen školními dětmi, ale i místními organizacemi. I
letos probíhaly kurzy orientálního tance pro ženy a cvičení aerobiku, kalanetiky a dalších
relaxačních cvičení odbourávající stres. Opět se setkalo se značným zájmem.
Myslivecké sdružení pořádalo tradiční Myslivecký ples v kulturním domě 7. ledna
s mysliveckou kuchyní a tombolou. Jako každý rok, i letos byl pro děti připraven letní tábor
v Pleskotech. Na výdaje přispívá OÚ, letos to bylo 20.000 Kč. Tábor zajišťuje pan Miroslav
Tomášek, který se dětem věnuje již řadu let. Starosti myslivcům nadále dělají přemnožení
divočáci, ostatní zvěře není mnoho. Vidět zajíce na poli je velmi vzácné, stejně tak bažanty,
kterých tu bývalo hojně. Občas zahlédneme skupinu srnek, které v zimě hledají obživu.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal valnou hromadu ve sportovním areálu v pátek 13.ledna.
V únoru pořádali zájezd do plaveckého bazénu v Liberci pro všechny zájemce, děti i dospělé.
Tajný výlet s občerstvením a zábavou podnikli v sobotu 31. března od 18 hodin. Tradiční
stavění máje a pálení čarodějnic se konalo 30.4. ve sportovním areálu. Občerstvení bylo
zajištěno, rovněž hudba k tanci i poslechu. Oslava 120 výročí založení SDH v Pěnčíně se
konala v sobotu 2.června ve sportovním areálu. Na programu bylo slavnostní zahájení, soutěž
požárních družstev a k vidění byla historická i současná hasičská technika. Od 18 hodin se
tančilo při hudbě skupiny RELAX a po celý den se nabízelo občerstvení a nápoje všeho
druhu. Po setmění rozzářil areál i ohňostroj. Sbor dobrovolných hasičů pracuje v naší obci od
roku 1892 a v současné době patří mezi nejaktivnější organizace v obci. Vychovávají si své
nástupce, mladé hasiče a za to jim patří velké poděkování. Mladí hasiči se scházejí každý
pátek a poctivě trénují na soutěže, mezi které patří zejména Hra Plamen. Úspěšně si vedou
obě družstva – mladších i starších dětí. Družstvo starších obhájilo 1. místo ve Frýdlantu na
soutěži CTIF (štafety dvojic, štafety 4 x 100 m a požárního útoku) i 1. místo ve Svijanech
v obvodním kole Hry Plamen. Tady se na 1. místo dostalo i družstvo mladších a všichni
postoupili do okresního kola, které se konalo 26.5. ve Frýdlantu. I tady si vedli dobře, mladší
skončili druzí a starší třetí. Poděkování patří trenérkám Stanislavě Vrzalové, Martině
Fidlerové, Kateřině Kvapilové a Janě Paškové. Pan starosta ing. Karel Bičík pomáhal
s přípravou hasičské techniky a na všechny soutěže děti odvezl hasičských autem.
Naše ženy připravily dětský karneval na neděli 19. února v kulturním domě. Nechybělo
občerstvení, tombola a soutěže o drobné ceny. 15.3. a 15.11. se ženy sešly v salonku KD na
členské schůzi s občerstvením. Cvičení jógy pokračovalo i v letošním roce pod vedením paní
Zikešové z Liberce. Ženy se scházely každý druhý pátek v tělocvičně MŠ.
Členové spolku zahrádkářů se sešli na výroční členské schůzi v pátek 2. března od 18 hodin
v KD. Zhodnotili soutěž zaměřenou na kvetoucí zahrádky a balkóny a vyhodnoceným
zahrádkářům předali poukázky na výběr zboží v květinářství U Marušky v Ohrazenicích.
Všichni dostali dobrou večeři a vyslechli si přednášku MUDr. Boháčové „Srí Lanka-velký
okruh Cejlonem“. Zájezd do libereckého divadla zajistili členové výboru na neděli 29. dubna
a na programu byla opereta F.Lehára Veselá vdova. Výlet s prohlídkou zámku Častolovice a
zastávkou v Bonsai centru v Libčanech u Hradce Králové se konal v sobotu 16.června. Za
pěkného počasí si všichni zúčastnění prohlédli nejen zámek, ale i krásný park s malou ZOO u
častolovického zámku.
Výbor Sokola Pěnčín pozval všechny své členy na valnou hromadu v sobotu 10. března od 19
hodin do klubovny na hřišti.
Akce v kulturním domě:
Leden:
7.1. se konal Myslivecký ples
14.1. se tančilo na 5. Ex Drůbežářském plese

Únor:
11.2. pořádal ples Pivovar Svijany
17.2. se tu bavili rodiče na plese ZŠ a MŠ Pěnčín
19.2. byl Dětský karneval od 14 hodin
23.2. se konal seminář Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnic
Březen:
2.3. výroční členská schůze spolku zahrádkářů
9.3. koncert skupiny „Morčata na útěku“
16., 17., 18., 23., 24., 30. a 31.3. kurzy tanečních
Duben:
5. 6. 20. 21. 22. a 27.4. taneční ILMA
Květen:
4. 5. 11. 12. 18. 19. 25. 27. a 31.5. taneční
17.5. besídka MŠ a ZŠ od 16 hodin
Červen:
1.3. a 2.3. věnečky tanečních kurzů
7.6. veřejné zasedání zastupitelstva obce
23.6. valná hromada AGRO RUBÍN, a.s. Svijanský Újezd
Červenec a srpen:
16. – 25.8. taneční klub Koškovi, Liberec
Září:
16.9. a 17.9. pouť a posvícení
Říjen:
6. a 7.10. Diashow Leoše Šimánka – Nový Zéland od 15 a od 19 hodin
11.10. veřejné zasedání zastupitelstva obce
13.10. taneční – prodloužení Klub Mnichovo Hradiště
15. – 19.10. přednášky 1.Česká Reklamní společnost s.r.o.
25. – 28.10. výstava Svátek jablka
Listopad:
3.11. koncert populární skupiny CHINASKI od 21 hodin
17.11. taneční – Klub Mnichovo Hradiště
18.11. divadelní představení Natěrač spolku Vojan a.s. Český Dub
29.11. přednáška Krajské agentury pro zemědělství Libereckého kraje
Prosinec:
1.12. Vánoční besídka – štrůdlování
6.12. schůze AGRO RUBIN a.s.
7.12. vystoupení skupiny SEVEN od 20 hodin
8.12. Mikulášská nadílka pro děti
12.12. besídka dětí MŠ a ZŠ
14.12. setkání seniorů od 16 hodin
15.12. vánoční setkání USP Kurovodice
17.12. veřejné zasedání zastupitelstva obce
V nedalekých Přepeřích dokončili rekonstrukci kostela svatého Jakuba Staršího. Peníze na
opravy byly získávány postupně z ministerstva kultury, různých grantů, farníků i obce.
Nemalou částkou přispěl i zdejší rodák a pěnčínský chalupář vysokoškolský profesor a
advokát Jan Kříž. Vrcholem celého desetiletí stavebních aktivit byly nové zvony, které byly
slavnostně posvěceny a instalovány do kostelní věže 3. listopadu 2012. Patronkou zvonů byla
paní Livie Klausová, která jeden ze zvonů rozezněla a popřála, aby už nikdy nemusely být
zvony snímány a působily symbolicky v životě lidí obce. Slavnosti se zúčastnilo mnoho

místních občanů a v odpoledních hodinách se v kostele uskutečnil koncert, kde vystoupili
houslista Jaroslav Svěcený, Jiří Stivín, Janek Ledecký, Luděk Vele, Jiřina Bohdalová, Václav
Knop a Jan Vala. Kromě Livie Klausové tu byl i expremiér Miloš Zeman.
V sousedním Svijanském Újezdě pořádali již 23. Slavnosti Svijanského piva. 14. července
sem přišlo a přijelo přes 16 tisíc návštěvníků. První ročník se konal v létě 1990 a tyto pivní
slavnosti jsou nejstarší v České republice. Na pořádání se podílejí všichni občané, kteří
zajišťují přípravu i úklid areálu. Starosta obce Blahoslav Kratochvíl si cení výborné
spolupráce s pivovarem i místními lidmi. V programu se střídají populární hudební skupiny,
své místo tu mají pouťové atrakce a spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. Pivo teklo ze 160
píp a vypilo se víc než 770 sudů. Počasí slavnostem přeje.
90 let letos oslavila naše nejstarší občanka paní Miroslava Bičíková z Pěnčína 66
89 let paní Anna Hozdecká z Pěnčína 93
87 let oslavili paní Věra Hyková, Pěnčín 15
paní Marie Primásková, Albrechtice 5
pan Jaroslav Beran, Pěnčín 104
86 let oslavili paní Blažena Jislová, Pěnčín 30
pan Václav Fibrich, Červenice 1
pan Miloslav Hovorka, Červenice 3
23.8. 2012 oslavili manželé Stoklasovi z Vitanovic 60 let společného života
V letošním roce se narodili:
Veronika Zítová 24.4. 2012 Pěnčín 86
Eva Galabová 22.6. 2012 Pěnčín 13
Anna Kalousová 3.9. 2012 Pěnčín 125
Jan Viktor Škréta 29.4. 2012 Pěnčín 152
Petr Šlechta 6.6. 2012 Vitanovice 13
Vojtěch Janda 9.6. 2012 Pěnčín 112
Zemřeli:
17.3. paní Marie Fantová z Vitanovice 26 ve věku 90 let
22.12. pan Karel Sádlík z Pěnčína 74 ve věku 66 let
Naše obec měla k 31.12. 2012 674 obyvatel, z toho 353 žen a 321 mužů. Z celkové počtu bylo
152 dětí do 15 let.
V jednotlivých částech obce:
Pěnčín 472, Vitanovice 72, Střížovice 10, Albrechtice 30, Zásada 21, Kamení 26,
Červenice 43.

Zapsala|. D.Brožková

