ROK 2015
V letošním roce jsme si připomněli 70. výročí konce 2. světové války. V této válce
padli i občané z Pěnčína a okolních vesnic, a to převážně v prvních květnových dnech.
Jejich jména připomíná pomník padlých na místním hřbitově, kam se tradičně
pokládají květiny. Důstojná oslava s přehlídkou historických vozidel proběhla
v Turnově 7.května. Další vzpomínkový večer, který se tu konal, byl k 25. výročí
odchodu sovětských vojsk z Turnova. Od srpna 1968, kdy k nám sovětská vojska
vpadla, byla v Turnově sovětská posádka až do května 1990. Turnov byl prvním místem
v republice, odkud okupační armáda odešla. Novinář Milan Brunclík natočil film z této
doby a diskutovat s občany přijel i hudebník Michal Kocáb, který měl odchod sovětské
armády na starosti.
Současná situace ve světě nás nabádá k ostražitosti a naši vládu k rozvážnému
jednání pro zajištění klidné budoucnosti. Válka, bída a strach o život vyháněly
z domovů tisíce lidí z arabských zemí, Afriky i Ukrajiny. Davy lidí se přesouvaly
všemožnými způsoby do vyspělých evropských zemí, kde očekávaly mír, bezpečí a lepší
životní podmínky. Bohužel plavba na přeplněných člunech ve Středozemním moři stála
mnoho z nich život. Většina touží po exilu v Anglii, Francii či Německu, ale stovky se
jich dostaly i do naší republiky. Naši lidé, kteří se rozhodnou trávit dovolenou
v zahraničí musí dobře zvážit riziko, které podstupují. Příliš často slyšíme zprávy o
leteckých neštěstích, pumových atentátech či střílejících šílencích. Většinou právě tam,
kde se shromáždí více lidí. Islámský stát má své vraždící vyslance skryté v mnoha
zemích.
Zastupitelstvo obce se zaměřilo na změnu zákona o odpadech, pomáhalo místním
společenským organizacím, školám, zajistilo rekonstrukci místních komunikací a
podílelo se na kulturním životě v obci.
První dny nového roku byly deštivé s teplotou kolem nuly. Trochu nasněžilo,
přituhlo, ale další dny teplota opět stoupala nad nulu. Větší mrazy přišly až v prvním
únorovém týdnu. Krajina se opět pokryla sněhem, přehnala se i větrná vichřice a noční
mrazy -10, -12° C se po několika dnech opět zmírnily. Od 9. února už sníh rychle mizel a
teploty se pohybovaly kolem nuly až do konce měsíce. Březnové dny byly většinou
slunečné s odpoledními teplotami kolem 10° C, v noci klesaly k nule. Pršet začalo
v posledních březnových dnech a teplota se opět snížila. 29. března začal platit letní čas,
hodiny jsme posunuli o hodinu dopředu, ale počasí jako by se vracelo k zimě. Foukal
silný vítr a dokonce přišla i sněhová vánice. Na horách napadlo až 30 cm sněhu a
lyžařské areály prodloužily provoz na sjezdovkách. U nás bylo sice bílo, ale sníh se
dlouho neudržel. Stačil však zkomplikovat život řidičům i provozu na železnici. Silničáři
nestačili prohrnovat sníh a dálnice do Liberce byla neprůjezdná. Většinou ji zablokovaly
kamiony. Popadané stromy způsobily i výpadky elektrického proudu, u nás naštěstí jen
jeden večer. Letošní Velikonoce připadly na 5. a 6. dubna, a to bylo rozmarné počasí
ještě v plné síle. Chvíli svítilo sluníčko, pak se přihnal vítr se sněhem a za chvíli se vše
uklidnilo. Noční teploty klesaly do -5° C, denní od 5 do 10° C. V druhé půli dubna se už
oteplilo na 20° C, rozkvetly peckoviny, sluníčko hřálo, ale na polích a zahradách bylo
sucho. Na déšť jsme marně čekali i v květnu. Drobné přeháňky nestačily dodat tolik
potřebnou vodu. Navíc foukal studený vítr, který půdu vysoušel. Silnější mrazíky
nepřišly, ale noční teploty stále klesaly k nule, přes den 15 - 20° C. Dešťových přeháněk
jsme se dočkali až 20.května, ale vláhy nebylo stále dost. Větší sprška s bouřkou přišla
v prvním červnovém týdnu a 12. a 13. června palčivé slunce zvýšilo teplotu přes 30° C.
Druhá polovina měsíce června byla chladná a deštivá, s odpoledními teplotami 15-20° C,
v noci do 10°C. Koncem měsíce se začalo oteplovat. Posledním červnovým dnem nastal

týden tropických veder. Odpolední teploty se šplhaly přes 30° C, na některých místech
zaznamenali i 40° C. Po týdnu se o 10° ochladilo, napršelo a proměnlivé počasí
pokračovalo. Vrátila se horka i ochlazení. Chyběla vláha, deštivé přeháňky byly krátké
a slabé, za to foukal silný vítr. Vysoké teploty měly špatný dopad i na řidiče a během
července zemřelo na našich silnicích 83 lidí. Ohroženi byli i ti, kteří cestovali auty
k moři, hlavně do Chorvatska, protože na silnicích se tvořily dlouhé kolony. Srpnové
dny byly opět neúměrně horké s odpoledními teplotami 35° i více, neochladilo se ani
v noci, kdy bylo kolem 23° C. Bouřka s deštěm přišla v neděli 16. srpna a konečně se
ochladilo na 20°, další den na 15° a vytrvale pršelo. Po třech deštivých dnech se začalo
oteplovat a poslední srpnový týden už teplota opět přesahovala 30° a sluníčko provázelo
i školáky 1. září. Následující dny přišlo ochlazení až na 12° C a poprchávalo. Na
sychrovskou pouť bylo naštěstí v sobotu slunečno, zato v neděli byla zima a větrno
s deštěm. Slunečných dní jsme si užívali i v následujících podzimních dnech, ale teploty
byly poměrně nízké – do 20° C, později do 10° a noční teploty klesaly k nule. 12. října
bylo v noci -5° C, přes den 5 - 10°, na horách sněžilo. V následujících dnech se oteplilo a
užívali jsme si teplý podzim, jaký dlouho nepamatujeme. 8. listopadu se odpolední
teplota blížila ke 20° C během jasného slunného dne. Další den se obloha zatáhla, drobně
pršelo, ale stále bylo poměrně teplo 10 - 15° C. Ochladilo se až po 20. listopadu, poletoval
sníh a denní teploty se pohybovaly jen mírně nad nulou, v noci -5° C. Vánoce byly na
blátě a krajina připomínala více jaro než zimu.
Zastupitelstvo obce se scházelo pravidelně, aby projednalo zajištění plánovaných
akcí a současné problémy, které se naskytly. Veřejná zasedání v kulturním domě se
konala 12. 3., 11. 6., 2.9 a 3.12. Starosta ing. Karel Bičík přítomné informoval o práci
zastupitelstva, úkolech, které řeší a vyzval občany ke spolupráci. Změna zákona o
odpadech si vynutila zpracování novely vyhlášky a předpokládá zlepšení přístupu
jednotlivých občanů k nezbytnému třídění odpadu. Ve zpravodaji Naše vesnice byly
zveřejněny postupy k třídění odpadu, objasněny barvy příslušných kontejnerů a jejich
stanoviště. Jedná se o kontejner na papír (modrý), PET lahve (žlutý), sklo (bílý a zelený)
a textil (bílý). Ostatní sběr je možné odkládat do pytlů, které jsou k vyzvednutí na OÚ:
pytle na plasty a nápojové kartony a dopravit je vždy ve středu k hasičské zbrojnici.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně (19.
6. a 15. 11.) na hřišti. Sběr a svoz objemného spalitelného odpadu je zajišťován jednou
ročně do kontejnerů umístěných v různých částech obce. Letos to bylo 14.5. Popelnice
pro směsný komunální odpad se vyvážejí 1 x týdně nebo 1 x za 2 týdny podle potřeby
zákazníků. Podle toho je také určena cena. Kdo třídí odpad, určitě ušetří. Stále je ale
mezi námi dost nepořádníků, kteří odhazují papírky a nedopalky na zem místo do
odpadkových košů, odpad odvezou do lesa nebo třeba v pytli postaví do příkopu u
silnice. Udržet naši hezkou krajinu čistou nebude jednoduché.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém březnovém jednání finanční podporu TJ
Sokol v celkové výši 90.000 Kč na neinvestiční výdaje sportovního areálu a
Mysliveckému sdružení Hlubočice částku 20.000 Kč na pořádání letního dětského
tábora zastoupené panem Miroslavem Tomáškem. Na základě žádosti zastupitelstvo
poskytlo finanční dar 15.000 Kč občanskému sdružení přátel dětí postižených autismem
„Slunce všem“ v Turnově. Zastupitelstvo ustanovilo pětičlennou komisi k vypracování
podmínek na pronájem I. patra v budově čp. 107 nad poštou. Po řádném projednání byl
byt poskytnut vedoucímu pošty panu Zdeňku Bernardovi. Sbor dobrovolných hasičů
obdržel finanční dar ve výši 15.000 Kč na činnost sboru.
Pokračovalo se i s opravou komunikací na Kamenci od Salabových na polní cestu
u Škrétových a směrem k lipce na Čičavy. Cesta je obecní, vše kolem je soukromé a není
určena pro automobilovou dopravu. Bude sloužit chodcům, cyklistům a bruslařům.

Krajský úřad Liberec připravuje projekt na výměnu kotlů na pevná paliva, aby
se snížilo znečištění ovzduší. Písemné žádosti bude přijímat Krajský úřad Liberec. Kotle
na pevná paliva je možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový
kondenzační kotel nebo instalaci solárně-termických soustav pro přitápění. Výše dotace
je 70 – 80 % výdajů z maximální částky 150 tis. Kč.
Obecní úřad se podílel na květnových akcích na místním hřišti spolu s hasiči –
Stavění máje a Kácení máje.
Vítání občánků Pěnčína proběhlo i letos v listopadu na Státním zámku Sychrov.
Přivítáni byli Knut Laššo, Eliáš Strecker, Sebasiten Milan Čepelík, Josefína Amálie
Brožová, Kristián Filip Škréta, Egon Krössl, Ela Šlechtová a Patricie Janečková. Dětem
byly určeny dárky, maminkám květiny a rodiče se podepsali do pamětní knihy.
Na pátek 11. 12. 2015 zajistil obecní úřad zájezd do Prahy do divadla Brodway na
muzikál „Tři mušketýři“. Hudbu složil Michal David a v hlavních rolích vystoupili
známí zpěváci – Josef Vojtek, Stanislav Hložek, Radka Fišarová, Linda Finková a další.
Vstupenky stály 250 Kč, dopravu hradila obec. Zájem byl velký a na všechny zájemce se
nedostalo. OÚ proto zajistil další slevové kupony s možností objednat další vstupenky po
novém roce. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu se konala v sobotu 5.
prosince od 17 hodin v kulturním domě. Nejdříve se děti shromáždily na malém sále,
setkaly se tu s Mikulášem, andělem a čerty. Dostaly dárečky, které jim rodiče předplatili
a chlubily se hezkými básničkami a písničkami. Potom se všichni přesunuli k vánočnímu
stromu před kulturním domem, kde se hrály koledy, podávalo se svařené víno a čaj.
Stromek byl slavnostně rozsvícen a následoval úchvatný ohňostroj. Adventní čas
započal. 9. prosince se pak sešli pěnčínští zpěváci, aby si od 18 hodin zazpívali koledy
s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára. Byl to již 5. ročník tradiční akce Deníku „Česko
zpívá koledy“. Setkání seniorů se letos uskutečnilo v sobotu 12. prosince od 18 hodin na
malém sále kulturního domu. K dobré náladě hrál Petr Škoda, připraveno bylo
pohoštění a bohatá tombola. Svoz a rozvoz zajistil mikrobus OÚ.
HOSPODAŘENÍ OBCE PĚNČÍN K 31. 12. 2015
Příjmy
rozpočet
plnění
%
Daň z příjmu
2.743.000
3.193.816
116
DPH
2.968.200
3.202.082
108
Poplatky, odvody
55.425
54.268
98
Daň z nemovitosti
600.000
744.840
124
Neinvestiční transfery
123.800
123.800
100
Pěstební činnost
315.000
194.862
62
Školství
99.125
99.125
100
Kultura
332.000
313.600
94,5
Tělovýchova
12.000
16.800
140
Bydlení, komunál.služby,pohřebnictví
334.500
340.482
102
Sběr a svoz komunálního odpadu
397.000
394.111
99,3
Ostat.služby pro obyvatelstvo
45.500
45.406
99,8
Požární ochrana
15.000
15.000
100
Činnost místní správy
2.200
950
43,2
Finanční operace
39.000
48.105
123
Převody k účtům
0
122.000
0
Ostatní činnosti
3.500
3.455
98,7
PŘÍJMY CELKEM
8.085.250
8.912.702
110

Výdaje
Pěstební činnost
Silnice
Dopravní obslužnost
ZŠ a MŠ, PO
Kultura
Tělovýchovná jednota
Byt a nebyt.hosp., veř.osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz KO
Péče o vzhled obce a zeleň
Ostat.služby pro obyvatelstvo
Ostatní dávky
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa
Finanční operace
Převody k účtům
Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

rozpočet
25.000
3.520.000
61.830
938.000
735.500
567.000
303.000
31.000
993.800
518.330
135.000
314.500
15.000
50.000
142.000
825.000
1.288.065
44.000
0
78.225
10.585.250
2.500.000

plnění
15.713
2.451.274
61.830
884.800
564.905
251.185
241.015
18.744
553.662
471.961
42.212
93.435
15.000
0
93.703
783.237
752.035
23.459
122.000
64.289
7.504.457
1.408.245

%
62,8
69,6
100
94,3
77
44,3
79,5
60,5
55,7
91,1
31,3
29,7
100
0
66
94,9
58,4
53,3
0
82,2
70,9
56,3

Ve školním roce 2014/2015 se učilo v 1. -5. r. ZŠ 33 žáků ve dvou třídách, z toho
21 jich prospělo s vyznamenáním. Škola se zapojila do projektu „Školní úspěšnost“ a
získala povolení zřídit na škole funkci asistenta pedagoga na 10 hodin týdně. Učitelé tak
využili možnosti věnovat se co nejvíce dětem s drobnými poruchami a tudíž méně
úspěšným. V 1. r. zasedlo letos 10 prvňáčků. Z 8 žáků 5.r.odešla většina na ZŠ Žižkova
v Turnově a 2 žáci na ZŠ v Kobylech. I na naší škole se objevily problémy s chováním,
hyperaktivita a nezájem rodičů o prospěch dětí. Naštěstí takových případů nebylo
mnoho. Učitelský sbor ZŠ tvořily ředitelka Mgr. Jana Seiwaldová, učitelka Mgr.
Miloslava Kratochvílová, učitelka Martina Vocelová a vychovatelka Ivana Hladíková. O
úklid se starala paní Pavlína Vrbová a od září paní Petra Marešová. Paní Vrbová
převzala funkci kuchařky v MŠ po paní Janě Primáskové, která odešla do důchodu.
Během školního roku pracovaly děti v několika kroužcích, které vedly převážně učitelky
školy, ale i tři externí pracovníci. Největší zájem byl o výtvarně keramický kroužek
s paní uč. Kratochvílovou, vaření s paní řed. Seiwaldovou, sportovní hry s Bc.Tomášem
Kubátem, cvičení s hudbou s paní uč. Vocelovou, anglický jazyk pro 1. a 2. r. s paní
Hladíkovou, přírodovědný kroužek s Mgr. D. Šulcovou a kroužek hry na flétnu s Bc.
Barborou Drahoňovskou. Práce na počítači pro 3. -5. r. vedl pan Tomáš Horáček.
Rodiče byli informováni o všech připravovaných akcích v Pěnčínském školáčku, který si
děti odnášely domů každý měsíc. V září proběhl již 6. ročník nadační akce „Běh
naděje“, jehož výtěžek byl předán nadaci Levity a použit na vývoj léčiv proti rakovině.
Poznávací výlet byl tentokrát nasměrován do muzea ekologických zdrojů výroby
elektřiny muzea automobilů minulého století ve Starých Hamrech. V červnu prožily děti
týden v Albrechticích v Jizerských horách. Navštívily Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci n. Nisou, přehradu Souš a absolvovaly desetikilometrovou túru přes
Protrženou přehradu do Janova Dolu. Další výlet směřoval k rozhlednám Slovanka a
Bramberk. Během školního roku se účastnily různých sportovních a naučných akcí a

žáci 4. r. absolvovali kurz mladého cyklisty uzavřeného zkouškou. Obě besídky –
k Vánocům i ke Dni matek, byly doplněny malým školním jarmarkem, na kterém děti
nabídly za mírné poplatky své vlastnoručně vyrobené drobnosti. Spolupráce s rodiči
byla většinou dobrá, účastnili se třech schůzek s učiteli ZŠ a MŠ. Rada školy se scházela
pravidelně, předsedkyní byla zvolena paní Jana Bradáčová za rodiče žáků, Marcela
Bradáčová za OÚ Pěnčín a paní vychovatelka Ivana Hladíková za ZŠ. Přizvány byly
vždy i řed. ZŠ J. Seiwaldová a za MŠ L. Hobelantová.
Do mateřské školy docházelo 38 dětí a byly rozděleny podle věku do dvou tříd.
Vedoucí učitelkou je nadále paní Lenka Hobelantová, dalšími učitelkami jsou paní Táňa
Mišková a Jana Bradáčová. Paní Bradáčová dokončila bakalářské studium učitelství
MŠ a byla přijata na magisterské studium téhož oboru. O úklid se starala paní Iveta
Šulcová, která zároveň zastávala funkci vedoucí stravování pro ZŠ a MŠ. V kuchyni
nastoupila jako kuchařka paní Pavlína Vrbová a paní Jana Primásková jako
důchodkyně přijala místo pomocné kuchařky na částečný úvazek. Jak učitelky, tak i
ostatní zaměstnanci se zúčastňovali potřebných školení a vzdělávacích programů. Děti
využívaly při svých hrách a zaměstnáních obě herny, jídelnu i ložnici. Vybavení je
pravidelně doplňováno a obměňováno. Rodiče byli informováni o připravovaných
akcích měsíčním zpravodajem Pěnčínský školáček a na nástěnce v šatně se kromě
jídelníčku dovídali o dalších aktivitách školky. Děti se mohly přihlásit na výuku
angličtiny, lyžařský kurz, společně se zúčastnily kurzu dopravní výchovy. V kulturním
domě vystoupily na dvou besídkách a s rodiči se děti setkaly v MŠ před Vánocemi a na
konci školního roku. Ročním obdobím byl přizpůsoben i program pro děti. Ať už to
byla podzimní Drakiáda, Mikulášská nadílka, vynášení Morany, Den čarodějnic či
oslavy Dne dětí. Jezdily na divadelní představení a již po páté se zúčastnily přehlídky
Mateřinka 2015. Na zahradě MŠ vyrostl altán, který poslouží dětem při hrách. Po
projednání zastupitelstva stavbu provedl pan René Kábele z Pěnčína za 88.000 Kč.
V letošním roce MŠ slavila dvě významná výročí, 45 let své existence a 40 let od otevření
stávající budovy. 12. 10. 1970 byla otevřena MŠ v budově ZŠ. Za 17 měsíců byla pak
postavena nová mateřská škola a slavnostně byla otevřena 2. srpna 1975. Velkou
zásluhu na tom měl tehdejší starosta pan Jaroslav Sunek. Ředitelkou školy byla dlouhá
léta paní Věra Adamová.
Obecní knihovna umístěná v budově mateřské školy nabízí čtenářům 4728 knih,
z toho 936 titulů naučné literatury a 3792 krásné literatury. Zapsaných čtenářů je 146,
z toho 94 dětí. Návštěvníků bylo za rok 2015 959 a vypůjčili si celkem 2224 knih. Kromě
stálého vybavení se nabízely i knihy z výměnného fondu, letos jich bylo 171. Čtenářům
ochotně radily a o knihovnu se staraly paní Věra Adamová a Lenka Hobelantová
každou středu od 14 do 17 hodin.
Tělocvičnu využívaly děti při hodinách tělesné výchovy a odpoledne s družinou.
Konaly se tu školní turnaje se žáky z okolních škol a využívali ji i malí hasiči při svých
schůzkách. Ve večerních hodinách se tu pravidelně scházeli příznivci volejbalu, ženy na
cvičení aerobiku a kurzu orientálního a moderního tance. Ty organizovala paní Iveta
Šulcová. O úklid tělocvičny se starala paní Bártová s paní Fantovou. Cvičení jógy se již
dlouhodobě koná v tělocvičně MŠ, vždy v pátek v podvečer s paní Zikešovou z Liberce.
Obecní úřad i nadále zajišťoval 2 x týdně dopravu do příšovického zdravotního
střediska, kde ordinují naši praktičtí lékaři dr. Trněný a Koucký, zubař dr. Hnátek,
oční lékaři a jednou týdně gynekolog dr. Palušák. Praktikuje se tu i rehabilitace a
k vyzvednutí léčiv slouží místní lékárna. Za odbornými lékaři pak dojíždějí pacienti do
Turnova, Liberce či Mnichova Hradiště. Poplatky u lékaře byly zrušeny. Praktičtí lékaři
provádějí preventivní prohlídky 1 x za 2 roky a připomínají občanům i další potřebné
kontroly u odborníků. Včasné rozpoznání nemoci je pro vyléčení zcela zásadní.

Panochova nemocnice Turnov má od letošního února nového provozního
manažera Mgr. Otakara Špetlíka, který se ujal technické a provozní správy nemocnice.
Společně s členem představenstva a lékařským náměstkem Krajské nemocnice Liberec
MUDr. Martinem Hrubým tak vytvořili tým, jenž vede nemocnici v rámci KNL. Zisk
Panochovy nemocnice Turnov dosáhl v roce 2014 3 miliónů Kč. Výrazné zlepšení
hospodaření se projevilo i v koordinaci medicínských a ošetřovatelských procesů.
Zvýšil se i objem hospitalizovaných pacientů, kteří byli nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí. Vyhledávali tu hlavně bariatrické operace (zmenšení objemu
žaludku), kterých se v Turnově ročně provádí několik stovek. V Turnově také vznikne
centrum pro nespecifikované střevní záněty, které se na podzim přesune z Liberce do
Turnova. V budově je nově zrekonstruovaný bufet a lékárna s prodejnou
zdravotnických potřeb.
Od 12. srpna 2015 slouží nechtěným dětem baby box (už 66. v České republice)
v turnovské nemocnici. Matky, které se nemohou o své dítě postarat, ho mohou odložit
tady, aby mělo zajištěnou potřebnou péči.
Ve čtvrtek 12. března bylo otevřeno nové Komunitní centrum Slunce všem u
turnovského nádraží. Specializované zařízení pro děti s autismem bylo k dispozici již od
90. let, ale nenavazovala na něj péče o dospělé autisty. Turnovskému spolku Slunce všem
se splnil sen po 10 letech usilovného snažení. Statutární zástupkyní spolku je paní
Marcela Kurfirstová z Pěnčína, která má na zprovoznění tohoto zařízení velkou
zásluhu. Příspěvek na stavbu poskytl Liberecký kraj 4,5 mil. Kč, město Turnov darovalo
pozemek a dalších 400 tis. Kč, 200 tis. Kč město spolku na stavbu půjčilo. Přispěly i obce
Pěnčín a Ohrazenice, které v novém zařízení mají své občany. Stavbu provedla na
základě výběrového řízení stavební firma ing. Červy z Turnova za cenu 5,2 miliónů Kč.
Vedení organizace SDH zajistilo pro zájemce o plánování zájezd do plaveckého
bazénu v Liberci na pátek 27.3. Zájem byl jako vždy velký, plavat si zajely děti i jejich
rodiče. Společně s obecním úřadem připravili tradiční Stavění máje a Pálení čarodějnic
30. 4. od 18 hodin. Připravili i program pro děti a občerstvení. Na 29. 5. pak pozvali
veřejnost na Kácení máje.
Kroužek mladých hasičů je pro naše děti stále přitažlivý, omladilo se vedení
kroužku a nadále nás úspěšně reprezentují v různých soutěžích.
Spolek zahrádkářů pořádal v pátek 20. února zájezd do divadla F. X. Šaldy
v Liberci na českou národní operu Prodaná nevěsta. Autobus byl zaplněn do posledního
místa. V pátek 27. února se pak konala výroční členská schůze s přednáškou a
občerstvením. Sešlo se jako obvykle přes 70 zahrádkářů a vyslechli si hodnocení činnosti
v minulém roce. Na pátek 18. června zorganizovali členové výboru zájezd na zámek
Dobříš s procházkou parku a do Staré Huti u Dobříše, kde pobýval náš významný
spisovatel Karel Čapek. V jeho domku je zřízeno muzeum s mnoha fotografiemi,
původním vybavením a osobními věcmi spisovatele.
Výbor TJ Sokol Pěnčín sezval své členy na valnou hromadu v sobotu 14. března
od 18 hod. do klubovny na hřišti. Kromě hodnocení činnosti v minulém roce
projednávali přípravu na oslavu 40. výročí založení oddílu kopané. Oslava začala
v neděli 21. června 2015 od 15 hodin ve sportovním areálu utkáním nejmladších hráčů
oddílu FK Pěnčín-Turnov. Trénuje tu i několik pěnčínských chlapců. Od 16 hodin se
pak utkali muži TJ Sokol Pěnčín – nový přeborník okresu – a Bílí Tygři z Liberce. Toto
utkání přineslo start reprególmana Petra Čecha, z něhož se nakonec vyklubal sportovní
ředitel FK Pěnčín-Turnov Jiří Šteffan v tankistické helmě, a také spravedlivou remízu 2
: 2. Dvoubrankové vedení Tygrů smazali domácí kanonýr Pišta Mihálik a kapitán Petr
Mynář. Zájemci měli možnost prohlédnout si „vymazlený“ autobus libereckých

hokejistů, kteří se po odehrání zápasu věnovali autogramiádě. Za velkého zájmu
publika se přesně na středový kruh pěnčínského hřiště snesla pětice parašutistů z Mladé
Boleslavi. Díky slosovatelným vstupenkám si asi padesátka návštěvníků oslav mohla
domů odnést zajímavé ceny – např. volné vstupenky na extraligová utkání Bílých tygrů,
kteří do Pěnčína dorazili i s několika svými maskoty a roztleskávačkami. Na oslavu
přišlo přes 500 lidí.
Výbor českého svazu žen pozval své členky na výroční schůzi ve čtvrtek 16.
dubna od 18 hod. do místní restaurace. Projednaly vše potřebné pro další činnost a
pobesedovaly při chutném občerstvení. Další schůze se konala 15. října opět v restauraci
KD. Ženy připravují každoročně dětský karneval letos se konal v neděli 22. února. Děti
soutěžily o ceny, nechyběla tombola a vyhodnocení nejlepších masek. Pokračovalo
pravidelné cvičení jógy v MŠ, kurz orientálního moderního tance a cvičení pro ženy
různých druhů aerobiku, pilatek, meditační techniky a strečinku v tělocvičně.
Akce v kulturním domě:
Leden:
10. 1. Myslivecký ples
24. 1. Ex Drůbežářský ples se skupinou Gemini ze Železného Brodu
Únor:
14. 2. Ples Pivovaru Svijany
19. 2. konference
20. 2. Rodičovský ples – ZŠ a MŠ Pěnčín
22. 2. Dětský karneval
26. 2. seminář
27. 2. výroční schůze spolku zahrádkářů
Březen:
12. 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce
20. 3. koncert skupin DEBILL HEADS a WALDA GANG
27., 28. a 29. 3. jarní taneční kurzy
Duben:
Po celý měsíc pokračovaly taneční kurzy.
Květen:
Po celý měsíc pokračovaly taneční kurzy zakončené 30. 5. věnečkem.
13. 5. připravily naše děti z MŠ a ZŠ besídku k svátku maminek.
Červen:
11. 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce
27. 6. valná hromada Agro Rubín a.s. Svijanský Újezd.
Červenec a srpen:
16. 8. – 25. 8. taneční klub Koškovi Liberec
Září:
3. 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce
20. 9. pouť a 21. 9. posvícení
Říjen:
24. 10. koncert skupiny Visací zámek a Plexis
Listopad:
Nekonala se žádná akce.
Prosinec:
3. 12. schůze Agro Rubín, a.s. Svijanský Újezd
3. 12. veřejné zasedání zastupitelstva obce v salónku restaurace
4. 12. koncert skupiny Harlej

5. 12. Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu
9. 12. Česko zpívá koledy s cimbálovkou Dušana Kotlára
10. 12. vánoční oslava Ústavu sociální péče Kurovodice
12. 12. setkání seniorů naší obce
16. 12. vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ
19. 12. společenský večer tanečníků ILMA
Restaurace KD Pěnčín se otevřela pro veřejnost pod vedením pana Kučery
v březnu a nese název „Na trestný“. Otvírací doba je na čas oběda od 10 do 14 hodin a
večer od 18 do 22 hodin, ve čtvrtek a pátek již od 17 hodin. V sobotu nabízejí své služby
od 11 do 23 hodin, ale v neděli je zavřeno. Kromě hotových jídel jsou na jídelníčku i
různé speciality a minutky. Prostředí je čisté, útulné a děti si mohou pohrát v dětském
koutku. Scházejí se tu sportovní fanoušci, aby sledovali v televizi významné zápasy a
zároveň se občerstvili. Schůze tu mají společenské organizace a při výročních setkáních
si pochutnají na dobré večeři. V restauraci se nekouří, což většina návštěvníků přivítala.
Samoobsluha pana Sedláčka poskytuje dostatečný výběr zboží a láká zákazníky
na cenově výhodné nákupy. Sortiment zlevněného zboží se mění každých 14 dní a
prodavačky mají plné ruce práce, aby vše včas připravily. Letáky s vyobrazeným
zbožím jsou roznášeny do poštovních schránek. Prodejna je čistá, zboží přehledně
upravené a označené cenovkami, Zákazníci jsou obslouženi milými a ochotnými
prodavačkami.
Řeznictví u Krejcarů má své stálé zákazníky a nabízí kvalitní maso a uzeniny. O
svátcích bývá řeznictví obleženo auty, protože kupující přijíždějí i za vzdálenějších míst.
Sortiment zboží se stále rozrůstá, aby co nejvíce vyhovoval chuti nakupujících a
řeznictví obstálo v konkurenci mnoha prodejen.
Výrobky studené kuchyně Čapkových si můžeme zakoupit v prodejně potravin
v Pěnčíně, ale také v Turnově, Mnichově Hradišti či v Českém Dubu. Připravují
chlebíčky, aspikové misky a dorty, sýrové rolády a různé saláty.
Naše pošta je hojně navštěvována lidmi z širokého okolí pro dobré služby a
ochotu při vyřizování různých záležitostí. Dopisů a pohlednic se posílá stále méně a
poštovní poplatky se zvyšují. Přesto si lidé objednávají zboží na dobírku a poštovní
doručovatelky paní Hnatajková a Mužáková objíždějí celý rajón autem a zásilky
doručují až na místo určení. Vedoucí pošty pan Zdeněk Bernard ochotně pomáhá a radí
v případě potřeby a společně s paní Lenkou Glosovou poskytují ochotně své služby
zákazníkům. Dají se tu koupit různé časopisy, noviny, knihy i kancelářské potřeby.
Benzínová pumpa na návsi nabízí své služby motoristům, poskytují i občerstvení,
plynové bomby a potřebné zboží pro zahrádkáře a chovatele.
V dílnách se provádějí opravy nákladních automobilů. Opravy osobních
automobilů provádí pan Jan Porš na Vinohradech. Jeho dílna je vybavena moderními
diagnostickými přístroji ke zjištění závad na vozidlech. Technický stav aut je stále
přísněji kontrolován a vyžaduje si pravidelnou údržbu.
Každou středu nabízí své služby paní Marie Kopalová od 9 do 16 hodin. Většinou
sem docházejí ženy, ale ostříhat se přijdou i muži a děti.
Kosmetika paní Šritrové slouží zákaznicím podle potřeby na objednání i ve
večerních hodinách v přízemí obecního úřadu.
Agro Rubín Svijanský Újezd pěstuje na polích v Pěnčíně převážně obilí, řepku a
cukrovku. Stále modernější stroje umožňují kvalitní zpracování půdy, ale hnůj, kterým
se dříve půda obohacovala, chybí. Kravíny zejí prázdnotou, chov vepřů se snižuje pro

klesající zájem a nízké ceny za vykoupená prasata. Lehké to nemají ani ovocnáři.
Konkurence dováženého ovoce stále ohrožuje odbyt a dobrou cenu za naše jablka.
Ze soukromých ovocnářů nabízí výběr různých kvalitních odrůd pan Josef Thoř.
Jeho jablka jsou vždy ozdobou pěnčínské výstavy Svátek jablka.
Na farmě Škrétových se daří zachovat stav dojnic, i když s odbytem mléka za
slušnou cenu to není jednoduché.
Ve Střížovickém statku se konaly během roku zajímavé akce pro cyklisty a
příznivce moderní hudby. 4. dubna se tu konal Střížovický blešák a zájemci tu mohli
prodávat různé věci, které už nepotřebují, ale někomu ještě poslouží. Odpoledne se pak
jel první závod MTB Cupu Českého ráje na střížovickém lesním okruhu. 24. 4. se
v Hudebním Dostaveníčku představily tři kapely – turnovští Snop Call, kacanovští
Dědkové a železnobrodští In Touch. Vstupné bylo 99 Kč, občerstvení zajištěno. V květnu
pokračovaly závody o pohár Českého ráje na Malé Skále, v Krčkovicích, 6. 6. opět ve
Střížovicích a trasa vedla až pod Ještěd. Večer tu pak hrála známá kapela Znouzectnost.
11. 7. se konaly tradiční závody do vrchu Vyskeřský handicap – Skalák a pokračovaly
v srpnu 1.8. Alleycat race – Velká neznámá a 15.8. Greenway Jizera rallye z Příšovic na
Kopaninu. Ve Střížovicích pak byl vyhlášen pohár a pokračovalo se koncertem skupiny
Hodně Podně.
Město Turnov vydává každý měsíc Hlasy a ohlasy Turnovska – HOT s přehledem
všech kulturních akcí. Jsou k dispozici i občanům Pěnčína, ale mezi diváky jich mnoho
nebývá. Kino na Střelnici promítá ve večerních hodinách, někdy i odpoledne a ve
čtvrtek dopoledne pro důchodce. Za večerní představení platí diváci 110 Kč i více, za
dopolední promítání jen 50 Kč. Velký zájem je cestopisné přednášky s promítáním.
Městské divadlo nabídlo celou řadu kvalitních představení a koncertů, besedy se
známými herci. Na Střelnici pak vystupovali známí zpěváci se svými kapelami – Aneta
Langerová, Bratři Ebenové, Žlutý pes, … Zajímavá setkání připravuje i Městská
knihovna Antonína Marka, Muzeum Českého ráje, Středisko pro volný čas dětí a
mládeže Žlutá ponorka a Vzdělávací centrum Turnov. Muzeum Českého ráje uvedlo
výstavu s názvem 300 let zpracování drahých kamenů v Turnově. Měla za cíl
připomenout dlouholetou tradici práce, kterou se živili i někteří občané Pěnčína.
Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoročně připomínkou pobytu
velkého skladatele v Českém ráji. Letos proběhl už 60. ročník. Spolek přátel hudebního
festivalu pořádá od roku 2000 hudební dílny mladých, kde se pod vedením
profesionálních lektorů zdokonaluje 40 až 50 dětí v oborech klavír, housle, zpěv, kytara,
flétna. Někteří z nich pak vystupují na koncertech v divadle.
Výstavba sportovního a rekreačního areálu Maškova zahrada Turnov začala 2.
12. 2014 předáním staveniště generálnímu dodavateli, kterým bylo společenství firem
SYNER + BAK. V první etapě se začalo s výstavbou zimního stadionu a stavba
probíhala bez větších komplikací. Stavební práce trvaly rekordních 10 měsíců a byly
odvedeny ve výborné kvalitě. Městskou pokladnu přišel na 96 miliónů korun bez daně a
byl předán k užívání 28. října 2015, kdy si všichni zájemci mohli stadion prohlédnout.
Pojmenován byl po předválečném turnovském sportovci, který působil, jako pilot RAF
– Zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově. Stadion má rozměry 59 x 26 m, 350 míst na
tribuně, 7 šaten, parkoviště se 134 místy pro osobní auta a 4 pro autobusy. Veřejnost
může bruslit denně kromě pondělí, 90 minut bruslení přijde děti na 20 Kč, dospělé na 30
Kč. Provoz zajišťuje Městská sportovní Turnov, manažerem je pan Tomáš Špinka.

Počátkem srpna byla dokončena dlouholetá oprava kostela sv. Jakuba
v Přepeřích. Náklady na renovaci činily v posledních 12 letech asi 15 miliónů korun.
Jednou z posledních aktivit byla odhalení sochy sv. Jakuba od akademického sochaře
Michala Moravce. Ten je také autorem našeho Jablka u pěnčínské mateřské školy.
Rekonstrukci kostela a zhotovení sochy finančně podpořil JUDr. Jan Kříž, místní rodák
a pěnčínský chalupář.
V letošním roce se narodilo 10 dětí.
Knut Laššo ze Střížovic 11 7.2.
Eliáš Strecker z Kamení 1 23.2.
Sebastien Milan Čepelík z Pěnčína 89 22.3.
Amálie Josefína Brožová z Pěnčína 133 21.6.
Kristián Filip Škréta z Pěnčína 152 7.7.
Egon Krössl ze Střížovic 7 18.7.
Ela Šlechtová z Vitanovic 13 9.3.
Patricie Janečková z Pěnčína 128 28.9.
Filip Švancar z Pěnčína 85 6.10.
Eva Černá z Vitanovic 27 21.10.
Přihlásilo se 13 lidí, odhlásilo se 8 a zemřelo 10 občanů.
Zemřeli:
Anna Hozdecká z Pěnčína ve věku 87 let
Jaroslava Hajná z Pěnčína ve věku 80 let
Václav Vinš z Pěnčína ve věku 89 let
Věra Hyková z Pěnčína ve věku 90 let
Danuše Hobelantová ze Zásady ve věku 83 let
Alena Sluková ze Zásady ve věku 76 let
Milada Kaprasová z Pěnčína ve věku 82 let
Josef Stoklasa z Vitanovic ve věku 88 let
Miroslav Sál z Pěnčína ve věku 69 let
Josef Konopka z Pěnčína ve věku 81 let
V naší obci žilo v letošním roce 2015 celkem 671 lidí z toho 347 žen, 324 mužů. Dětí do
15 let bylo 120.
V jednotlivých částech obce:
Pěnčín 459 lidí
Vitanovice 75 lidí Střížovice 17 lidí
Albrechtice 33 lidí Zásada 17 lidí
Kamení 23 lidí
Červenice 47 lidí
Zapsala D. Brožková

