ROK 2016
Tento rok prožila naše obec pokojně a bez pohrom, lidé prožívali své každodenní
starosti a řešili je podle svých schopností a možností. Zastupitelstvo v čele se starostou
Ing. Karlem Bičíkem přispívalo k tomu, aby naše vesnice byla čistá a upravená, lidé měli
k dispozici nejnutnější služby, dopravní spoje a školská zařízení. Hodně pozornosti bylo
věnováno třídění odpadů, aby se neodhazovaly do příkopů či do lesa, ale do určených
kontejnerů. Rychlým řidičům byly určeny radary na silnici od Turnova k Českému Dubu,
aby si uvědomili, jak rychle se jezdí přes vesnici. Většina z nich to vzala na vědomí.
Podnikatelé se připravovali na zavedení elektronické evidence tržeb- EET, která má
posloužit lepšímu odvodu daní. Nouze o pracovní místa není, turnovské podniky nabízejí
volná místa neustále, i v Pěnčíně hledali šikovné obráběče pro dílny na návsi.
Nezaměstnanost tedy nehrozí, kdo chce pracovat, má příležitost. Děti mohou
v odpoledních hodinách využívat houpačky a průlezky u mateřské školy a nově zřízené
na hřišti. Příznivci fotbalu se mohou opět těšit z úspěchu naší TJ Sokol Pěnčín. Kulturní
a společenský život obohacují společenské organizace v obci i dobře fungující restaurace.
Nový rok přinesl ochlazení i trochu sněhu a na horách začala lyžařská sezóna.
Podařilo se zajistit dostatek sněhu i na Jizerskou padesátku, ale trať bylo nutno zkrátit.
9. ledna bylo v Pěnčíně -10°C, více mrazu než ve vyšších polohách. Mráz se držel i přes
den. Pravá zima začala v polovině ledna. Nasněžilo a mrzlo, v noci -10°C,-12°C přes den
-5°C, -8°C, na Šumavě – 35°C, na Ještědu -17°C. 24. ledna mrazy ustaly, denní teploty se
pohybovaly mírně nad nulou, místo sněžení drobně pršelo a tvořila se ledovka. Obleva
pokračovala a do konce ledna nebyla po sněhu ani památka. Únor už zimu moc
nepřipomínal. Denní teploty byly nad nulou, v noci mírné mrazy. Podobně tomu bylo i
v měsíci březnu. Velikonoce se letos slavily 27. a 28. března, čas se posunul o 1 hodinu
dopředu a počasí se konečně začalo vylepšovat. V předjaří jsme si sluníčka moc neužili,
proto další slunečné dny každého potěšily. V prvním dubnovém týdnu už odpolední
teplota překročila 20°C, ale v následujících dnech se střídaly slunečné dny
s podmračenými, drobně pršelo a ochladilo se. Začaly rozkvétat meruňky a třešně,
trávníky se zazelenaly. Nepříjemné ochlazení přišlo po Jiřím 24. dubna, kdy v noci mrzlo
-4°C a přes den jen 6°C s občasným sněžením. Postupně se oteplovalo, ale rozkvetlé
stromy mrazem utrpěly. V prvních květnových dnech už teplota vystoupala nad 10°C
během dne, v noci kolem 4°C nad nulou. Chyběla vláha, drobný déšť v minulých dnech
zdaleka nestačil. Slunečné dny a teplota nad 20°C vydržely do 12. května, kdy má svátek
Pankrác – první ledový muž podle pranostiky a přišla krátká přeháňka. Ochlazení
vydrželo celý týden, ale noční mrazy se už nevyskytly. Postupně se vrátilo slunečné teplé
počasí. Obloha se zatáhla až 24. května, mraky se po obloze honily i v dalších dnech, ale
déšť jsme očekávali marně. Obávali jsme se bouřek s kroupami a přívalovými dešti, které
postihly jižní a západní Čechy, ale dočkali jsme se malé bouřky s mírným deštěm 30.
května. Potom se vrátilo teplé slunečné počasí s teplotami kolem 25°C, ale brzy je
vystřídaly dny bez sluníčka s podmračenou oblohou a přeháňkami. 8. června na Medarda
sice nepršelo, ale v dalších dnech se pranostika nemýlila a dešťové přeháňky byly na
denním pořádku. Po 20. červnu nás překvapila tropická vedra s teplotami až 36°C. 25.
června už zase lilo jako z konve a propršela i většina červencových dní. Slunečný den byl
výjimkou. 16. červenec, kdy se konaly Slavnosti piva ve Svijanském Újezdě, k nim patřil.

Poslední červencový týden přišla vedra s 30° teplotami, hrozily bouřky a přívalové deště.
Naštěstí se nám tyto pohromy vyhnuly. Časté deště působily těžkosti při sklizni obilí. Půda
byla promáčená, vlhkost přinášela šíření plísní a hniloby. Nedařilo se rajčatům a žloutly
i listy okurek. Ve druhém srpnovém týdnu se značně ochladilo, noční teploty jen 5°C,
denní 15° až 17°C. Další týden nás překvapil letními teplotami kolem 25°C a žně mohly
pokračovat, protože konečně nepršelo. Až 20. 8. opět vydatně napršelo, ale vrátily se
slunečné dny s teplotami ke 30°C a vydržely až do 16. září. Právě na pěnčínskou pouť
začalo pršet, ale déšť nebyl příliš velký. Do konce září byla většina dní slunečných a
poměrně teplých. 1. října v nočních hodinách přišla bouřka s deštěm a ochladilo se, na
horách napadlo trochu sněhu. Chladné dny s podmračenou oblohou přetrvaly až do konce
října. Stejné počasí pokračovalo v listopadu, teploty mírně poklesly a první sníh padal již
10. listopadu. Na silnicích se tvořila ledovka a komplikovala život řidičům. Sníh rychle
roztál, ale na horách začala lyžařská sezóna. V noci mrzlo -8°C, přes den kolem 0°C. Po
krátkém oteplení už zase mrzlo a začalo sněžit. Do konce prosince se střídaly mrazivé dny
s oteplením a na silnicích to pěkně klouzalo. Na Štědrý den padaly velké vločky sněhu,
krajina však zůstala holá. Nepříjemné byly mlhy ve večerních hodinách, někdy i přes den.
Na Silvestra tlumily mlhy světelné ohňostroje, které oslavovaly nový rok.
Veřejná zasedání Zastupitelstva obce se konala pravidelně během roku v salonku
KD. Na rok 2016-2017 bylo schváleno zařazení do plánu:
Zateplení kabin ve sportovním areálu
Obnova veřejného osvětlení
Rekonstrukce části návsi
Projektová dokumentace na prostor za prodejnou
Nebytové prostory v přízemí budovy OÚ
Zklidnění provozu na průtahových komunikacích
Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstal stejný jako v loňském roce – za odvoz 120l
popelnice 1x týdně 2500,-Kč/ rok, 1x za dva týdny 1700,-Kč/rok, kombinovaný v zimě 1x
týdně, v létě 1y za 2 týdny 2100,-Kč/rok. Poplatek za psa činil 100,-Kč.
Množství předaného odpadu od občanů v roce 2015:
Papír 3,52t, plastové obaly 3,73t, sklo 7,22t, textil 5,75t, biologický odpad 6,42t, objemný
odpad 5,28t, železo 2,56t, nebezpečný odpad 0,35t, směsný komunální odpad 109,58t.
Kontejnery na spalitelný odpad byly v obci rozmístěny v pátek 20. 5. 2016. Nebezpečný
odpad mohli občané odevzdat v neděli 12. 6. a 15. 11. na hřišti.
Pro turisty pěší i cyklisty vytváří obec ucelenou síť cest k propojení jednotlivých
osad. Přibývá lidí, kteří těchto cest využívají ke každodenním procházkám, učení dětí
jízdě na kole nebo cyklistické projížďce. Jsou zde rozmístěny lavičky, odpadkové koše a
stoly. Poslouží k posezení s výhledem na naši obec a prověří i náš smysl pro čistotu a
pořádek. Stále je mezi námi dost takových, kteří odhazují na zem vše možné a koše je
nezajímají.
Zastupitelstvo schválilo nákup 2 kusů radarů, které byly umístěny na silnici od
Svijanského Újezda a od Čtveřína. Zařízení by měla zklidnit provoz na této průtahové
komunikaci.
Hospodaření Obce Pěnčín k 31. 12. 2016:
Příjmy
rozpočet
plnění
%
Daň z příjmu
3 215 000
3 787 297
117
DPH
3 000 000
3 379 400
112
Poplatky, odvody
58 870
60 280
102
Daň z nemovitosti
640 000
743 987
116

Neinvestiční transfery
Pěstební činnost
Kultura
Tělovýchova
Bydlení, KS, pohřebnictví
Sběr a svoz KO
Služby pro obyvatele
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní činnosti
PŘÍJMY CELKEM

152 700
340 000
329 000
15 500
116 000
335 000
19 851
15 000
25 500
45 000
2 000
8 329 422

152 700
336 026
297 550
15 420
80 457
413 033
0
7 500
12 447
743
0
9 286 841

100
99
90
99
69
116
0
50
48
1,65
0
111

Výdaje
Pěstební činnost
Silnice
Dopravní obslužnost
ZŠ a MŠ, PO
Kultura
Tělových. a zájm. činnost
Byt. a nebyt. hosp.,VO
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz KO
Péče o vzhled obce a zeleň
Ost. služby pro obyvatele
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Místní správa
Finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM

45 000
4 533 351
60 660
808 000
862 000
475 000
1 300 000
29 000
1 138 000
545 000
90 000
190 000
120 000
1 035 279
880 000
896 870
44 540
392 500
12 654 200

43 831
119 252
60 660
804 250
516 044
306 143
706 226
19 194
700 023
511 910
46 246
114 292
0
1 001 009
811 647
821 274
24 291
189 508
6 795 802

97
2,6
100
99,5
60
65
54
66
62
94
51
60
0
97
90
91
55
48
53,7

Obec Pěnčín a Sbor dobrovolných hasičů v Pěnčíně pozvali veřejnost na oslavu- křest
nového dopravního automobilu zn. FORT TRANSIT, která se konala v sobotu1.října
2016 od 14 hodin ve sportovním areálu v Pěnčíně. Oslava byla zahájena pokřtěním a
slavnostním předáním osobního automobilu místní jednotce Sboru dobrovolných hasičů
v Pěnčíně. Následoval požární útok nejmladších členů sboru. Občerstvení pro všechny
bylo zajištěno- buřty z udírny, točené pivo a nealkoholické nápoje.
Výstava Svátek jablka se konala ve dnech 27. – 30. 10. v kulturním domě v Pěnčíně, každý
den od 9 do 18 hodin. Pořadateli byl OÚ Pěnčín, Spolek zahrádkářů v Pěnčíně, Myslivecké
sdružení Hlubočice- Pěnčín, organizace včelařů Sychrov a Svaz chovatelů okrasného
ptactva Turnov. V sobotu 29. října v 15 hodin tu zahrála cimbálová muzika Dušana
Kotlára. Výstavu podpořil Liberecký kraj a regionální agrární rada Libereckého kraje.
Aranžování provedli žáci Střední zahradnické školy Kopidlno. Pekařské dobroty zajistily
pěnčínské ženy. Bylo vystaveno 150 vzorků jablek, 50 hrušek, 22 okrasných jabloní, 10
ořešáků. Výstavu si prohlédlo 2000 návštěvníků a mnoho dětí.
Na sobotu 19. 3. zajistil OÚ zájezd do Prahy na muzikál Angelika z autorské dílny
Michala Davida. Vstupenka stála 250,-Kč, autobus pro místní hradila obec, ostatní platili

100,-Kč. Bylo to odpolední představení se začátkem ve 14 hodin, proto se odjíždělo již v 10
hodin z návsi. Další zájezd ses uskutečnil v sobotu10. 12. do divadla Studio Dva na
výpravný příběh Vánoční koleda na motivy povídky Charlese Dickense. V hlavních rolích
se představili populární herci- Karel Roden a Ivana Chýlková, za doprovodu orchestru
zpívali David Koler, Zuzana Mauréry, Marina Vyskvorkina. Scénář a režii měl Ondřej
Sokol.
Divadelní společnost Vojan z Českého Dubu sehrála v kulturním domě v neděli 10. dubna
od 18 hodin hru „Každému jeho psychoterapeuta“. Publikum se i tentokrát dobře bavilo.
Dětem byla určena pohádka O hloupém čertovi, se kterou tu vystoupili 26. 11. od 15 hodin.
Společně s místními hasiči pořádal OÚ květnové slavnosti Stavění máje a pálení
čarodějnic a později Kácení máje. Zajistili živou hudbu, občerstvení a pro děti lampióny.
Vítání občánků proběhlo v sobotu 5. listopadu od 14 hodin na Státním zámku Sychrov.
Za účasti zástupců OÚ byli přivítáni Eva Černá, Jiří Kopal, Agáta Kellnerová, Nikolas
Kušnír a Jiří Křížek.
Mikulášskou nadílku a rozsvícení vánočního stromu zajistil OÚ na sobotu 3. prosince od
17 hodin v kulturním domě. Po setkání dětí s Mikulášem, andělem, čerty a připravené
nadílce se všichni přesunuli před budovu KD, kde se podával čaj, svařené víno a hrály se
koledy. Všichni se těšili na rozsvícení vánočního stromu a slavnostní ohňostroj. Velká
účast dospělých a dětí potvrdila, že se tato nová tradice všem zalíbila. V pátek 2. prosince
od 17 hodin patřil malý sál KD našim seniorům. Připraveno bylo pohoštění, tombola a
k tanci i poslechu živá hudba. Svoz a rozvoz hostů zajistil OÚ.
14. prosince od 18 hodin se v KD zpívaly koledy s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára.
Velký sál se zcela zaplnil a všichni si s chutí zazpívali. Jednalo se o tradiční akci Deníku a
její kouzlo spočívalo v tom, že tisíce lidí po celé ČR, ale i v zahraničí, budou ve stejný
okamžik a v určeném pořadí hromadně zpívat koledy. Vstup byl zdarma a cimbálovka je
v Pěnčíně vždy vítána.
28. července 2016 oslavili 60 let společného života manželé Blanka a Drahomír Ťukalovi
z Pěnčína 76. Slavnostního obřadu se účastnila početná rodina, přátelé a zástupci
obecního úřadu. Svatba se konala doma na zahradě, hezkou řeč k manželům pronesla
paní Marcela Beranová za obecní úřad. Manželé se pak zapsali do pamětní knihy, kterou
OÚ pro tyto slavnostní akce zavedl.
Zařízení pro opuštěné či postižené děti často potřebují finanční podporu veřejnosti, aby
mohly poskytnout dětem vše potřebné. Média jim pomáhají organizováním charitativních
sbírek. Někdy se do svízelné situace dostane i dítě z našeho okolí, a to byl případ Honzíka
Mohelského, který navštěvuje ZŠ v Kobylech. Turnovští skauti pro něho zorganizovali
sbírku na nákup elektrického vozíku. Honzík trpí svalovou dystrofií a vozík mu umožní
pohyb bez pomoci druhých. Na vánočních trzích v Turnově se vybralo 80 000,-Kč, přispěli
spolužáci i přátelé rodiny, a tak se Honzíkovi splnil jeho sen.
OÚ Pěnčín poskytuje finanční příspěvky zařízení pro postižené děti v Turnově Slunce
Všem, které poskytuje péči hlavně autistickým dětem. Letos to bylo 20 000,- Kč na
keramickou vypalovací pec s příslušenstvím.
V roce 2016 navštěvovalo ZŠ v Pěnčíně 34 žáků, 1.-5. r. I. třída měla 16 žáků, II. třída 18
žáků 3., 4. a 5. r. Do školní družiny chodilo 25 dětí. Ředitelkou školy je nadále paní Mgr.
Jana Seiwaldová a je učitelkou I. třídy. Ve II. třídě vyučovala Mgr. Miloslava
Kratochvílová, která měla oprávnění vést logopedická cvičení a vedla výtvarně keramický
kroužek. Výchovné předměty učila paní učitelka Martina Vocelová, pracovala i jako
asistentka pedagoga ve II. třídě a vedla kroužek cvičení s hudbou. Od září obě paní
učitelky odešly, paní Kratochvílová ze zdravotních důvodů a paní Vocelová na mateřskou
dovolenou. Nastoupily za ně paní učitelky Mgr. Olga Chomoutová a Lidmila Činčurová.
Ve školní družině působila nadále paní Ivana Hladíková, o úklid budovy se starala paní

Petra Marešová. Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího plánu „Škola pro
všestranný rozvoj osobnosti dítěte“ a škola byla začleněna do projektu „Školní
úspěšnost“. Učitelky uplatňovaly individuální přístup k žákům a věnovaly se jim i po
vyučování. Všichni žáci prospěli. Po vyučování měli možnost navštěvovat tyto zájmové
kroužky: anglický jazyk pro 1. a 2. r., sportovní hry, výtvarně keramický kroužek, vaření,
přírodovědný kroužek, práci s počítačem pro 3.r., kroužek cvičení s hudbou a hru na
klavír. Kroužky vedly paní učitelky a další čtyři externí pracovníci s pedagogickým
vzděláním: Bc. Tomáš Krištof, Tomáš Horáček, Mgr. Ing. Dana Šulcová a Petra
Paukertová. 11 žáků 5.r. ukončilo docházku do naší školy a přestoupili na ZŠ v Turnově.
Rodiče byli informováni o plánovaných akcích v měsíčním zpravodaji Pěnčínský školáček
i na webových stránkách školy. Na poznávací výlet jely letos děti na zámek Loučeň a do
minizoo Chleby. Vždy v září probíhá nadační akce Běh naděje, jehož výtěžek byl předán
nadaci Levity a použit na vývoj léčiv proti rakovině. Nechyběly besídky ke Dni matek a
k vánocům doplněné školním jarmarkem, Drakiáda, Mikulášská nadílka, předvánoční
posezení, oslavy Velikonoc a další akce. Kromě toho se děti účastnily různých sportovních
a naučných programů, 4.r. absolvoval kurz mladého cyklisty uzavřený zkouškou.
Pravidelně jezdily di divadel v Turnově a v Liberci. Týdenní pobyt v přírodě se letos
nekonal a nahradily ho poznávací výlety- do muzea automobilů Mladé Boleslavi,
pravěkého skanzenu v Kosmonosích, naučného parku Mirákulum v Milovicích a do
Mělníka. Vydaly se i do Dolánek prohlédnout si Dům přírody. Průběžně se děti učilytřídit
odpad a společně vyráběly z odpadních materiálů skřítky. Školská rada se scházela
pravidelně pod vedením paní Jany Bradáčové. Dalšími členkami byly paní Marcela
Bradáčová za OÚ, Ivana Hladíková za ZŠ a ředitelka ZŠ Jana Seiwaldová a za MŠ paní
Lenka Hobelantová.
Do mateřské školy docházelo 38 dětí. Vedoucí učitelkou byla paní Lenka Hobelantová,
která v případě potřeby zastupovala ředitelku školy. Dětem se věnovala i paní učitelka
Táňa Likovská(Mišková) a Jana Bradáčová, která si dokončovala magisterské studium.
Úklid zajišťovala paní Iveta Šulcová a zároveň vykonávala funkci vedoucí stravování.
Jako hlavní kuchařka se osvědčila paní Pavlína Vrbová, která vypomáhala paní Jana
Primásková, důchodkyně s dlouholetou praxí oboru. Ke školnímu stravování bylo
přihlášeno 74 dětí a 10 dospělých. Děti využívaly zařízení dvou tříd, z nichž jedna je
využívána jako malá tělocvična, jídelnu a ložnici. Za pěkného počasí si hrály na zahradě
s prolézačkami, houpačkami a na pískovišti. Zahradu zdobí i okrasné a zeleninové záhony
a malé zoo s králíky. Během roku se účastnily různých naučných akcí, pro zájemce o
lyžování byl počátkem března týdenní výcvik v Bedřichově. Zapojily se do přehlídky
mateřských škol Mateřinka 2016, vystoupily na besídce v květnu a v prosinci a
připomněly veřejnosti tradice podle ročních období- jarní vynášení Morany, oslavy
Velikonoc, den čarodějnic, vánoční zvyky. Poznávacích výletů se účastnily společně se
školáky, obzvláště si oblíbily zábavně naučný park Mirákulum v Milovicích. Kromě dvou
rodičovských sdružení se konala ještě dvě odpolední setkání rodičů s dětmi na zábavném
odpoledni před Vánoci a na závěr školního roku. Výtěžek ze společenského plesu byl
rozdělen školám na hrazení výletů. Přijímací řízení pro příští školní rok se konalo 21.
dubna od 10 do 15 hodin v MŠ, kdy rodiče přinášeli vyplněné žádosti k přijetí dítěte.
Přednost měly děti předškolní a s trvalým bydlištěm v Pěnčíně, dále rozhodoval i věk
dítěte. Zájem je stále velký, ale většina dětí se do školky dostane. Zprávu o přijetí obdrží
rodiče do 15 kalendářních dnů.
Knihovna v budově MŠ nabízí čtenářům mnoho titulů naučné i krásné literatury určené
dospělým i dětem. Zpestřením jsou tituly z výměnného fondu. Školáci sem chodí
pravidelně s paní vychovatelkou a dospělých čtenářů je stále dost. Knihovna je pro
veřejnost otevřena každou středu od 14 do 17 hodin.

Tělocvična byla opět využívána místní školou a ve večerních hodinách dospělými.
Ženy se věnovaly výuce orientálních tanců a aerobiku. Jóga se cvičila v tělocvičně
mateřské školy. V tělocvičně se pravidelně scházeli příznivci volejbalu. O úklid se starala
paní Bártová, která v budově bydlí.
V letošním roce se konaly volby do zastupitelstva kraje a do Senátu parlamentu
ČR. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se konaly v pátek 7. října od 14 do 22
hodin a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin v budově obecního úřadu v Pěnčíně č.p. 62 v 1.
poschodí. Voliči obdrželi hlasovací lístky 3 dny před volbami. Ve stejných dnech se konaly
i volby do Senátu Parlamentu ČR. Na volbách se podílelo 47,48% občanů. Do
zastupitelstva kraje dostali nejvíce hlasů Starostové pro Liberecký kraj- 86,
Komunistická strana Čech a Moravy 32 hlasů, ANO 2011 30 hlasů, Změna pro Liberecký
kraj 21 hlasů, Česká strana sociálně demokratická 19 hlasů, TOP 09 16 hlasů, Občanská
demokratická strana 12 hlasů, Svobodní a Soukromníci 10, Česká pirátská strana 6 hlasů
a ostatních 10 stran od 0 do 5 hlasů. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR zvítězil se 113
hlasy ve 2. kole Ing. Michael Canov z Chrastavy za Starosty pro Liberecký kraj.
Český svaz žen pořádal pro děti tradiční karneval v neděli 21. února od 14 hodin
v kulturním domě. Připraveny byly soutěže o ceny, bohatá tombola a vyhlášení nejlepších
masek. Vstupné bylo dobrovolné. Ženy se mohly zapojit do cvičení jógy v MŠ s paní
Zikešovou z Liberce, aerobiku a orientálních tanců v tělocvičně, které organizovala paní
Iveta Šulcová. Během roku se sešly na dvou schůzích v kulturním domě 17. března a 24.
listopadu, kdes si při chutném občerstvení popovídaly o své další činnosti.
Spolek zahrádkářů pozval své členy na výroční členskou schůzi v pátek 26. února
od 18 hodin. Malý sál byl opět zcela zaplněn a účastníci si vyslechli zprávu o činnost za
rok 2015 od jednatelky L. Kudrnáčové, zprávu pokladní a revizní od paní M. Brechlerové
a J. Salabové. Zhodnotili úroveň našich zahrádek, předzahrádek i balkonů a po večeři si
vyslechli cestopisnou přednášku o Etiopii.
Na 16. dubna připravili pro své členy a příznivce zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci
na hudební komedii „Manzelle Nitouche“. Zájem byl značný a představení se líbilo. 14.
května se pak konal autobusový zájezd na Hospital Kuks a do ZOO safari ve Dvoře
Králové. Zastupitelstvo obce schválilo žádost spolku o finanční příspěvek 15 00,- Kč na
vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Pěnčín“.
Myslivecký spolek Hlubočice zastoupený panem Miroslavem Tomáškem získal od
Zastupitelstva obce příspěvek 20 000,-Kč na pořádání dětského tábora v Pleskotech od 1.
7. do 8. 8. 2016. Myslivci pořádali v lednu svůj ples s bohatou tombolou. Během roku se
starali o volně žijící zvěř a pomáhali likvidovat přemnožené divočáky.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal pro všechny zájemce tradiční návštěvu
plaveckého bazénu v Liberci. Autobus hradila organizace, vstupné si platil každý sám. U
menších dětí byl nutný doprovod dospělé osoby.
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasilo s poskytnutím dotace na dopravní automobil
pro jednotku SDH v Pěnčíně a schválilo jeho plné dofinancování za cenu 878 557,-Kč
z rozpočtu obce. Křest nového automobilu se konal v sobotu 1. října od 14 hodin ve
sportovním areálu. Činnost Sboru je nadále zaměřena na práci s dětmi. Před vánočními
svátky se ujali prodeje vánočních stromků v hasičské zbrojnici.
TJ Sokol pozvala své členy na sobotu 5. března 2016, kdy se konala slavnostní
schůze k 40. výročí založení oddílu kopané v Pěnčíně. Společně si zavzpomínali na
uplynulá léta. Zastupitelstvo obce schválilo žádost TJ Sokol Pěnčín zastoupenou
Čestmírem Škrétou o finanční příspěvek na neinvestiční výdaje ve výši 90 000,- Kč. Soutěž
v kopané pro sezónu 2016-2017 byla zahájena 21. srpna 2016. Domácí zápasy byly vždy
v sobotu. Místní fotbalisté hráli s Frýdlantem B, Mimoní, Doksy B, Jenišovicemi,

Kamenicí, Holany, Mšenem B, Hodkovicemi, Jablonným a Osečnou. Hrálo se od 3. 9. do
5. 11. 2016. Byli úspěšný a v tabulce se dostali na 3. místo.
Střížovické aktivity byly zaměřeny pro hobby sportovce, kulturní labužníky i
fanoušky dobré muziky. První závod pro cyklisty se konal 2. 4., start byl ve 12 hodin a
jelo se asi 3 km po trase. Na sobotu 16. 4. připravili Blešák od 14 do 17 hodin na dvoře
statku. Prodejní místo si musel každý předem rezervovat. Večer od 19 hodin se hrálo ve
stodole divadlo. Ochotníci z Přepeř tu sehráli divadelní drama Lad. Stroupežnického Naši
furianti. V pátek 22. 4. se jela noční MTB 3 hodinovka, startovalo se v 19 hodin, startovné
bylo 100,- Kč. Občerstvení bylo jako vždy zajištěno. V sobotu 14. 5. se tu konalo Jarní
Střížovické hudební dostaveníčko s kapelami Už jsme doma, Punčocháče a Šoumen. Pro
cyklisty se pořádal Upocenec- pohodový cyklozávod na Ještěd a zpět.
18. 6. se konal Fotbalový turnaj v Pěnčíně.
13. 6. se konalo Letní Střížovické dostaveníčko.
Vše zajišťovali Anna a Petr Laššovi z Hobelantova statku ve Střížovicích.
Pěnčín-Kamenec připravil pro své spoluobčany Kamenecké letní posezení pod
lipami. Letos se konalo 2. 7. od 15 hodin a návštěvníci si mohli při dobrém jídle a pití
popovídat a zavzpomínat.
Přehled akcí v kulturním domě:
Leden: 2. 1. Ples taneční školy Ilma
9. 1. Myslivecký ples
30. 1. EX Drůbežářský ples se skupinou Gemini ze Železného Brodu
Únor: 13. 2. Ples Pivovaru Svijany
20. 2. Rodičovský ples- ZŠ a MŠ Pěnčín
21. 2. Dětský karneval
26. 2. Výroční schůze Spolku zahrádkářů
Březen: 5. 3. Slavnostní schůze TJ Sokol Pěnčín
12., 19. a 26. 3. kurzy jarních tanečních
Duben: 2.4. taneční
8.4. taneční – prodloužená
10.4. divadlo – DS Vojan z Českého Dubu
15.4. taneční
21.4. taneční
Květen: 8.5. taneční
11.5. besídka ZŠ a MŠ
13.5. koncert
15.5, 20. 5. a 29.5. taneční
Červen: 3.6. taneční
25.6. Agro Rubín, a.s. Svijanský Újezd – valná hromada
Červenec a srpen: 17. – 27.8. Taneční klub Koškovi z Liberce
14.7. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Září: 18. 9. pouť s atrakcemi na hřišti
19. 9. posvícení v restauraci
19. 9. charitativní akce „Běh naděje“ na podporu výzkumu léčiv proti rakovině

Říjen: 27.-30. 10. výstava Svátek jablka
29. 10. zahrála cimbálová muzika Dušana Kotlára
Listopad: 24. 11. schůzka svazu žen od 18 hod.
26. 11. „Pohádka o hloupém čertovi“ – sehráli členové divadelního souboru
z Českého Dubu od 15 hod.
Prosinec: 2. 12. setkání seniorů od 17 hod.
8. 12. Předvánoční oslava – Ústav soc. péče Kurovodice
14. 12. Česko zpívá koledy s cimbálovkou D. Kotlára od 18 hod.
15. 12. Vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ od 16 hod.
15. 12. Veřejné zasedání zastupitelstva od 19 hod.
Podnikatelé a živnostníci mají od 1. prosince další povinnost, a to elektronickou
evidenci tržeb. Pan ministr financí Babiš tak očekává zvýšení částky v odvodu daní.
Některé menší podnikatele to vedlo i k ukončení živnosti.
Prodejna potravin pana Sedláčka v naší obci byla k 1. říjnu 2015 uzavřena. Pan
vedoucí pronajal obchod společnosti COOP Mnichovo Hradiště. Po provedených
úpravách byla prodejna 15. října znovu otevřena, ale museli jsme si zvykat na nové
uspořádání, jiný sortiment zboží a nové prodavačky. Prodejní doba se prodloužila, ráno
už od 7 hodin, odpoledne do 17 hodin s polední přestávkou od 12 do 13 hodin. Prodavačky
se snažily vyhovět přáním kupujících, požadované zboží přiobjednaly a prodejna si
postupně získávala důvěru zákazníků.
Od června jsme postrádali na poště oblíbeného pana poštmistra Zdeňka Bernarda.
Odešel na jiné pracoviště a na jeho místo nastoupila paní Zahrádková z Pěnčína. Odešla
i paní Lenka Glosová, která přijala místo sekretářky na obecním úřadě za paní Růženu
Hurtovou. Ta odešla do starobního důchodu. Na poště ji zastoupila paní Rulcová.
Řeznictví u Krejcarů zůstalo beze změny. Zákazníků je stále dost, proto někdy
přibude nová prodavačka. Kvalitní masné výrobky jsou stále ceněny a lákají kupující
z Pěnčína i vzdálenějšího okolí.
Místní restaurace KD „Na trestný“ opět nabízí hezké místo k posezení i dobré
jídlo. Je tu dobré prostředí bez kouře s koutkem pro děti. Scházejí se tu výbory
společenských organizací, sportovci, různí oslavenci a přátelé. Vedení restaurace se snaží
všem vyjít vstříc.
Výrobky studené kuchyně nabízejí prodejným v okolí Špalkovi. Sortiment
výrobků se značně rozšířil a o chutné zboží je stále zájem.
Kadeřnictví Marušky Kopalové je otevřeno každou středu v přízemí obecního
úřadu a nabízí služby všem – ženám, mužům i dětem.
Kosmetické služby paní Šritrová nadále poskytuje ženám podle jejich potřeb i ve
večerních hodinách.
Pedikúru doma nabízí paní Martina Šindlerová – Primásková, před Vánocemi
bylo možné zakoupit i dárkové poukazy.
Nákladní automobily zajíždějí k opravám do dílen pana Tomáše na návsi. Ve
večerních hodinách je objekt střežen a přibyla tu i závora pro zajištění bezpečnosti
zaparkovaných vozidel. U benzínové pumpy mohou řidiči osobních aut načerpat pohonné
hmoty, zkontrolovat hustotu pneumatik, zakoupit potřebné doplňky pro auto i potřeby
pro chovatele a zahrádkáře. Osobní automobily opravuje pan Jan Porš na své dílně na
konci vesnice u příšovické silnice. Moderně vybavená dílna a dlouholeté zkušenosti
majitele zajišťují kvalitní servis pro řidiče.

O zdraví našich spoluobčanů pečují naši obvodní lékaři v příšovickém středisku –
dr. Trněný a Koucký, zubař dr. Hnátek, gynekolog dr. Palušák a oční lékařka. Obecní
úřad sem přiváží klienty k ošetření každé pondělí a středu. Odborná vyšetření a léčení
pak poskytuje turnovská nemocnice.
Ve středu 27. dubna 2016 bylo v turnovské Panochově nemocnici otevřeno nové
centrum léčby střevních onemocnění. Zařadí se mezi špičková pracoviště v oboru
gastroenterologie v republice. Celkové náklady na zřízení IBD Centre byly 20,8 mil. Kč.
Slavnostní předání uvedl Martin Hrubý, lékařský náměstek KNL, který je pověřen
řízením nemocnice v Turnově a mezi hosty byl i krajský hejtman Martin Půta a turnovský
starosta Tomáš Hocke.
Ve čtvrtek 25. února jednali turnovští a liberečtí zastupitelé o podpoře
modernizace krajské nemocnice. Jednání bylo složité, protože nešlo zatížit rozpočet města
135 milióny korun v následujících 20 letech, cože je 7 miliónů ročně. Samotné KNL bude
vkládat do projektu 20 miliónů ročně. Kdyby Panochova nemocnice zůstala osamocena,
měla by velmi nejistou budoucnost. To byl hlavní důvod, proč většina zastupitelů podporu
modernizace KNL schválila
Na náměstí Českého ráje v Turnově začaly 26. března Farmářské trhy a probíhaly
až do konce října vždy od 7.30 do 12 hodin. Místní farmáři tu mohou prodávat ovoce a
zeleninu, mléčné výrobky, pečivo, maso a uzeniny, med, řemeslné výrobky a další zboží.
Zimní stadion v Turnově slouží všem zájemcům o bruslení a je hojně využíván. Ve
dnech vánočních svátků se na ledové ploše projelo 8 515 lidí. Sehrálo se tu i mezinárodní
setkání Česká republika – Rusko a byla tu k vidění celá řada významných osobností
hokejového světa. Sezona bruslení byla ukončena 2. dubna slavnostním odhalením
pamětní desky pilotu RAF Ludvíku Koškovi. Proběhl tu žákovský turnaj žáků 4. tříd
v podobě Memoriálu Ludvíka Koška a v podvečer sehrál hokejová A tým Turnova zápas
se starou gardou Bílých Tygrů Liberec. V neděli se potom na ledové ploše představili
junioři a v pondělí se již nechladilo a sezona skončila.
V neděli 8. května 2016 bylo slavnostně otevřeno veřejné koupaliště v Maškově
zahradě v Turnově. I když byla teplota vody je 19 °C, zaplaval si starosta města pan
Tomáš Hocke i obě místostarostky paní Svobodová a Houšková. Pro veřejnost začalo
koupání 1. června. Na samém počátku úvah o sportoviště v Maškově zahradě byl největší
prolistopadový český mecenáš Bohuslav Jan Horáček. Ten pro město plochu zakoupil a
financoval i první studie podoby areálu. Celkové náklady na výstavbu sportovního areálu
v Maškově zahradě se lehce přehouply přes 179 mil. Kč. První etapa spočívající ve
výstavbě zimního stadionu stála 95 mil. Kč. Výstavbu areálu hradilo město ze svého
rozpočtu.
Koupaliště bude v provozu od 1. června do konce srpna, v září podle počasí, denně od 9
do 20 hodin. K dispozici je 795 m2 vodní plochy víceúčelového bazénu a 65 m2 dětského
bazénu. K tomu jeden tobogan a stři skluzavky, dětské hřiště, víceúčelové hřiště, hřiště na
plážový volejbal, travnaté plochy, in-line dráha kolem areálu, skatepark, pétanque,
sociální zázemí a občerstvení.
Muzeum Českého ráje letos oslavilo 130 let své existence zajímavými výstavbami
a přenáškami. Připomnělo i 300 let trvání Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova, který
patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury celého
severočeského regionu. Jedním z jeho majitelů byl sedlák a lidový písmák Josef Dlask
(1782-1853), který po sobě zanechal cenné paměti.
Naši občané jsou informování o kulturním, společenské i sportovním dění
v nedalekém Turnově pravidelným dodáváním novin Turnovsko v akci a HOT – Hlasy a
ohlasy Turnovska. Tento tisk je pro všechny zájemce zdarma.

V roce 2016 se narodilo 6 dětí.
13. 1. Jiří Kopal z Pěnčína 142
1. 2. Dominik Louda z Pěnčína 158
15. 4. Agáta Kellnerová z Kamení 21
19. 6. Nikolas Kušnír z Pěnčína 94
27. 8. Jan Křížek z Pěnčína 136
13. 11. Ellen Bitmanová z Pěnčína 155
V roce 2016 zemřelo 8 občanů.
Paní Miroslava Bičíková z Pěnčína 66 ve věku 94 let.
Paní Jaruška Košková z Vitanovice 20 ve věku 80 let.
Pan Josef Primásek z Pěnčína 129 ve věku 66 let.
Pan Jindřich Brož z Albrechtic 8 ve věku 60 let.
Paní Věra Retrová z Červenice 19 ve věku 84 let.
Pan Adolf Kapras z Pěnčína 79 ve věku 86 let.
Pan Jaroslav Beran z Pěnčína 104 ve věku 91 let.
Paní Jiřina Bažantová z Pěnčína 73 ve věku 75 let.
Přihlásilo se 13 občanů, odhlásilo 17.
Naše obec měla k 31. 12. 2016 666 obyvatel.
Z toho Albrechtice 31, Červenice 51, Kamení 25, Pěnčín 454, Střížovice 17, Vitanovice 70,
Zásada 18.
Zapsala D. Brožková

