Rok 2017
Tento rok byl pro naši obec poměrně příznivým nepotkala nás žádná pohroma, i
když jarní mraky nadělaly vrásky pěstitelům ovoce. Škody na úrodě byly značné. Vyhnula
se nám i ptačí chřipka, která se počátkem roku dostala až do skolí Turnova a všechny
chovy musely být utraceny. Lednová zima se spoustou sněhu nám připomněla, jak to dříve
většinou bývalo. Výkyvy počasí jsou stále častější, ubývají zásoby vody, přibývají plastové
odpady, které se hromadí i v řekách a mořích. Všichni se musíme učit přírodu chránit,
neznečišťovat ji, aby se tu dalo do budoucna zdravě žít. Proto i letos obecní úřad dbal na
shromažďování odpadu v kontejnerech, aby mohl být recyklován. Většina občanů si již
zvykla a odhozených kelímků a lahví v příkopech ubylo.
Na podzim jsme volili své zástupce do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR.
Velkou pozornost si získalo hnutí pana Andreje Babiše ANO 2011, které si získalo nejvíce
hlasů. K sestavení nové vlády to však nestačilo, a tak se vládní krize protáhla do dalšího
roku. Naše obecní zastupitelstvo se starostou Ing. Karlem Bičíkem podporovalo kulturní,
společenské a sportovní dění v obci, naše školy a vycházelo vstříc našim občanům
v obtížných situacích. Pro lepší komunikaci OÚ se spoluobčany posloužil dotazník, který
obdrželi pěnčínští v červnu s naším zpravodajem. Na co využít obecní finanční
prostředky, aby to co nejvíce prospělo našim lidem. Z toho bude zastupitelstvo vycházet
při sestavování plánu pro příští období.
Počátek nového roku byl mrazivý a hned 2. ledna začalo vytrvale sněžit. Přišla
pravá zima se spoustou sněhu a mrazy. 7. ledna bylo v noci -20 °C, přes den o pár stupňů
méně. Hromady sněhu se vršily kolem cest a ve městech nastal problém, kam ho odklidit.
Mrzlo po celý leden, koncem měsíce mrazy trochu polevily, nasněžilo, ale teplota se držela
pod nulou i přes den. 3. února se oteplilo, přes den bylo až +5 °C a ledové krunýře na
cestách začaly mizet. Dálnice a silnice II. třídy byly holé i za mrazu, protože sníh se
rozpouštěl v solném posypu. Ostatní méně důležité silnice a cesty pokrýval uježděný sníh
a led z posypu kamenné drtě. Únorové dny se prodlužovaly, někdy pěkně svítilo sluníčko
a sníh pomalu tál. Přes den se teplota držela nad nulou, v noci -5 °C až -7 °C. Po 20. únoru
začalo poprchávat, teplota stoupala i nad 10 °C, noční mírně nad nulou. Postupně se
oteplovalo a 31. března se teploměr vyšplhal dokonce nad 20 °C. 2. dubna přišla první
jarní bouřka s mírným deštěm a ochladilo se. Další dny byly deštivé s podmračenou
oblohou, ale brzy je vystřídaly dny slunečné a teplé nad 20 °C. Začala kvést první ovocné
stromy, meruňky a třešně. Od 11. dubna klesla denní teplota na 10–12 °C, v noci se blížila
k nule. Během Velikonoc nedosáhly denní teploty ani 10 °C, na horách sněžilo. Ještě
koncem dubna působil napadaný sníh velké těžkosti na jihu Čech a na severu Moravy,
jinde hrozily záplavy. U nás sice pršelo, obloha byla bez sluníčka, ale kromě nízkých teplot
nám nic nehrozilo. Noční teploty v noci klesaly pod nulu. Škody na rozkvetlých stromech
budou nemalé.
30. dubna se konečně obloha rozjasnila, byl slunečný den a v podvečer mohly
čarodějnice u vatry na hřišti vesele tančit. Počátek května byl opět studený, obloha
většinou zatažená, ale větší deště nás minuly. Oteplilo se až po 10. květnu, denní teploty
se vyšplhaly nad 20 °C. 14. května se přehnala bouřka, ale téměř nepršelo. Následovaly
teplé slunečné dny s teplotami až 25 °C a ochladilo se až 24. května po noční bouřce
s deštěm. Do konce května pak bylo slunečno a horko, denní teploty se blížily ke 30 °C.
Byl vhodný čas k senoseči a lidé toho plně využívali. Teplý byl i začátek června, ale přinesl
i bouřky s deštěm. Prudký dešťový příval s bouřkou přišel v úterý 6. června. Medardova
kápě se letos nenaplnila, bylo slunečno a teplo až do dalšího ochlazení 16. června. Déšť
byl potřeba, vítr a horké slunce půdu značně vysušily. Následovaly horké dny s teplotou

ke 30 °C až do 28. června, kdy přišla bouřka a ochladilo se. Konečně zapršelo. Přeháňky
a bouřky přicházely i v červenci. Počasí bylo velmi proměnlivé, teplé dny však
převažovaly. 1. srpna se odpolední teplota vyšplhala na 34 °C, někde se blížila i ke 40 °C.
Další dny však doprovázela oblačnost, bouřky, ale byly i slunečné dny. Noční teploty byly
poměrně nízké a 4. září, kdy se děti vracely do školy bylo ráno jen málo nad 10 °C. Přes
den pak sluníčko všechny zahřálo a obloha byla bez mráčku. Teplota většinou nepřesáhla
20 °C a od 6. září se opět střídalo oblačné nebe se sluníčkem a občasnými přeháňkami.
Babího léta jsme se, bohužel, nedočkali. Proměnlivé počasí nás provázelo po celé září, na
pěnčínskou pouť se v neděli dokonce vyčasilo a děti si mohly užít atrakcí na hřišti.
Postupně se ochlazovalo, denní teploty kolem 15 °C, noční 5 °C někde i 0 °C. V polovině
října nás mile překvapilo tereziánské babí léto s odpoledními teplotami nad 20 °C. Modré
nebe se sluníčkem vydrželo sice jen 4 dny, ale bylo to přímo osvěžující. Poslední říjnový
víkend se přehnala větrná vichřice, která napáchala spoustu škod. U nás se naštěstí mnoho
nestalo, vítr zlomil velký smrk na hřbitově, ale nic neponičil. Popadané stromy způsobily
problémy v dopravě, nejezdily vlaky, nešla elektřina. Toho jsme byli ušetřeni, jen pošta
neposkytovala všechny služby jako obvykle.
První mrazy přišly hned po Martinovi, který přinesl sníh na hory. U nás se denní teploty
pohybovaly kolem + 5 °C, noční 0 °C až -3 °C. 3. prosince jsme zahájili advent rozsvícením
vánočního stromu u kulturního domu a nádherným ohňostrojem. Počasí nám přálo,
podvečer proběhl beze srážek, ale do rána bylo bílo. Sníh se však dlouho neudržel, střídalo
se sněžení s deštěm. I Vánoce byly na blátě s teplotami nad nulou přes den, v noci i
s mírnými mrazíky.
V lednu schválilo zastupitelstvo na své schůzi rozpočet na rok 2017 – příjmy ve výši
7 925 tisíc Kč a výdaje ve výši 13 045 tisíc Kč. Financování ve výši 5 120 tisíc Kč bude
kryto přebytkem z předchozího roku. V březnu na veřejném zasedání byla schválena
provedená inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016 a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Pěnčín a jejich hospodaření. Na dubnovém zasedání byly schváleny měsíční odměny
poskytované členům ZO na základě nařízení vlády od 1. 4. 2017, a to neuvolněný
místostarosta 9 772 Kč, předsedové výborů 1 287 Kč, členové zastupitelstva 511 Kč.
Zastupitelstvo schválilo příspěvky organizacím na jejich činnost. Mysliveckému
spolku Hlubočice zastoupeným Miroslavem Tomáškem na neinvestiční výdaje při
pořádání dětského tábora v Pleskotech v období 30.6.-7.7. 2017 částka 20 000 Kč.
Organizaci včelařů zastoupena MUDr. Eduardem Dvořákem na udržení dobrého
zdravotního stavu včelstev ve výši 5 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo žádost o finanční
příspěvek ve výši 10 000 Kč pro pana Petra Libenského na rehabilitační pobyt a kvalitní
vozík. Rovněž schválilo záměr obnovy inventáře na ubytovně v KD Pěnčín spočívající ve
výměně podlahových krytin, výmalbě, osvětlení, nákupu lůžek a skříní.
Zastupitelstvo schválilo žádost TJ Sokol Pěnčín zastoupené Čestmírem Škrétou ve výši
90 000 Kč na neinvestiční výdaje za rok 2017. Schválilo i žádost dobrovolných hasičů
zastoupených Jakubem Hruškou ve výši 5 000 Kč na neinvestiční výdaje při pořádání
dětského tábora ve dnech 25.8. až 27.8. 2017 v Rekreačním středisku Srbsko.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek 20 000 Kč pro handicapované děti v zařízení
Slunce všem zastoupené paní Marcelou Kurfirstovou.
Rovněž schválilo ceny za pronájem KD, a to v letní sezóně 800 Kč za 1 hodinu a v topné
sezóně 1 400 Kč za 1 hodinu.
Pronájem obecního bytu nad poštou byl schválen manželům Slavomíru a Štěpánce
Kurfirstovým.
Na obecním úřadě byl v lednu vyložen k nahlédnutí operát přepracovaný na
digitalizovanou katastrální mapu území Pěnčín.

26. 8. se konala brigáda na vystěhování starého nábytku v ubytovně. Sešlo se čtyřicet
dobrovolníků, kteří pomohli místnosti vyklidit, aby mohly být vyměněny podlahové
krytiny a vymalováno. 23.9. pak nastoupily naše ženy, aby umyly okna, obklady a
sanitární vybavení v koupelnách. I na úklid se sešlo dostatek ochotných brigádnic a OÚ
všem ve zpravodaji poděkoval.
Velkou pozornost OÚ věnoval třídění odpadů. Lidé si už zvykli odkládat
roztříděný odpad do příslušných kontejnerů včetně bioodpadu pro ty, kdo nemají svůj
kompost. Umělohmotného odpadu je stále více a jeho likvidace se stává celosvětovým
problémem. Komunální odpad z popelnic byl vyvážen pravidelně každý čtvrtek a kdo si
objednal odvoz 1x týdně, zaplatil za rok 2 500 Kč, za odvoz 1x za 2 týdny 1 700 Kč a
kombinovaný odvoz 2 100 Kč (jen v zimě každý týden).
Kontejnery na spalitelný odpad byly k dispozici 21.4. a to na návsi, na Vinohradech, ve
Vitanovicích, Albrechticích, Zásadě a ve sportovním areálu.
Nepotřebný textil mohou lidé průběžně odkládat do bílého kontejneru u požární
zbrojnice. Sběru PET lahví, obalů od nápojů a umělohmotného odpadu se věnovala i
místní škola.
Hospodaření obce Pěnčín k 31.12.2017
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V sobotu 11. listopadu se pěnčínští podívali na muzikál Janka Ledeckého IAGO
v divadle Hybernia v Praze. Cena vstupenky byla 250 Kč, dopravu měli místní zdarma,
přespolní za 100 Kč.
Mikulášská nadílka se letos konala první adventní neděli 3.prosince 2017 od 16.30
hodin v kulturním domě. Mikuláš, anděl a čerti asistovali při rozdávání dárků, které si
rodiče předplatili a potom se všichni sešli před budovou, kde byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Hrály se tu koledy, popíjel svařák a čaj a nechyběl ani ohňostroj.
13. prosince se v KD opět zpívaly koledy s cimbálovkou Dušana Kotlára v akci
„Česko zpívá koledy“. Lidé se sešli v hojném počtu, s chutí si zazpívali a pobavili se
vystoupením oblíbené kapely.
15. prosince se na malém sále KD sešli naši senioři, aby se pobavili při hezké hudbě
a pochutnali si na připraveném občerstvení. Nechyběla tombola, kde si každý alespoň 1
výhru odnesl domů. Svoz i rozvoz zajistil obecní úřad.
Slavnostní vítání nových občánků se konalo na Státním zámku Sychrov v sobotu
16. prosince v 10 hodin dopoledne. Přivítáni byli Ellen Bitmanová, Štěpán Paldus, Sofie

Ejemová, Tomáš Haken, Michal Vrba, Tomáš Červa a Rozálie Horáková. OÚ zajistil
květiny, dárky pro dětiny a hradil fotografie.
Místní knihovna nabízela své služby čtenářům každou středu odpoledne od 14 do
17 hodin. S výběrem knih jim ochotně poradila dlouholetá knihovnice paní Věra
Adamová a paní Lenka Hobelantová. V policích knihovny bylo umístěno 3 853 titulů,
3 274 krásné literatury a 497 naučné. Stálých čtenářů je 162, z toho 79 dětí. Během roku
knihovnu navštívilo 1274 lidí a vypůjčilo si 1 649 knih. Děti přečetly 44 naučných a 359
titulů krásné literatury, dospělí prostudovali 119 naučných knih a potěšili se čtením 1 127
tituly krásné literatury. Z výměnných fondů bylo knihovně nabídnuto 173 svazků, které
obohatily nabídku našim čtenářům.
Do zdejší základní školy docházelo 34 žáků 1.-5. ročníku. Učili se ve svou třídách
podle schváleného plánu. Kromě ředitelky Mgr. Jany Seiwaldové, která učila v I. třídě 1.
a 3. ročník, tu působila Mgr. Olga Chomoutová a učila II. třídu s 2., 4. a 5. r. Na částečný
úvazek jim vypomáhala paní Ludmila Činčurová a věnovala se hlavně anglickému jazyku
a hudební výchově. Matematiku vyučovali již čtvrtým rokem Hejneho metodou, která je
pro děti zajímavá, nutí je přemýšlet a hledat řešení problému. Méně úspěšným žákům
vypomáhala školní asistentka Mgr. Veronika Švajdová, zaměstnaná na poloviční úvazek.
Rovněž paní učitelky doučovaly žáky i v odpoledních hodinách. Kromě vyučování se děti
mohly zapojit do kroužku angličtiny pro 1. a 2. ročník, sportovních her, výtvarně
keramického kroužku, vaření, hry na flétnu, práce s počítačem pro 3. ročník, cvičení
s hudbou a hry na klavír. Kroužky vedly paní učitelky, Bc. Tomáš Kubát vedl sportovní
hry, Mgr. Jitka Ledabylová výtvarný a Petra Paukertová hru na klavír. V kabinetě ve 2.
poschodí byla umístěna keramická pec a zřízena keramická dílna.
Od února jezdily děti 1.-3.r. plavat do turnovského bazénu, výuka skončila v dubnu
předáním mokrého vysvědčení. 5. ročník se účastnil výběrového zjišťování výsledků a
obstál dobře, 3. ročník a 5. ročník se zapojil do matematické soutěže Klokan. 4. ročník
uzavřel výuku dopravní východy zkouškami na dopravním hřišti v Turnově, kde musela
prokázat své řidičské dovednosti, obstát v testu znalostí a potom obdrželi svůj první
řidičský průkaz na kolo.
Zápis do školy byl posunut z ledna na duben, kdy se bude již lépe hodnotit znalost dítěte
na školní výuku.
Školní besídky byly opět v květnu – 17. 5. a v prosinci 12. 12. spojené s jarmarkem
dětských výrobků.
2. 11. pořádala škola Den duchů s lampionovým průvodem na hřbitov a spaním ve škole.
18. 9. proběhl tradiční Běh naděje, který podpořilo 128 účastníků a na konto nadace bylo
posláno 3 723 Kč.
Sportovní akce probíhaly během celého školního roku a děti soupeřily se žáky okolních
škol v minikopané, vybíjené, snajpru a atletice. Při podzimním poznávacím výletě
navštívily Bozkovské jeskyně, Železný Brod a seznámily se s výrobou skla a skleněných
figurek. Další výlet byl do Zákup, kam do zámeckého parku přijel „král Karel IV.“ a
seznámil děti s tím, jak se obléká brnění, jak se stoluje, zpracovává vlna a s dalšími
zajímavostmi. Tradičně si užily i atrakce Mirákula v Milovicích. Jako odměnu za
celoroční píli dostaly děti ze ZŠ a starší děti MŠ od obecního úřadu vstupenky do divadla
Hybernia v Praze na muzikál „Alenka v kraji zázraků“. Kromě toho navštívily Naivní
divadlo v Liberci a divadlo v Turnově.
Spolupráce s rodiči byla většinou dobrá, rada školy se scházela pravidelně, aby schválila
důležitá rozhodnutí školy – přijímání dětí, výroční zprávu a podobně.

Školní ples se konal 4.2., hrála skupina Krakatit. Výtěžek z plesu nebyl velký, účast byla
malá.
Školní družina byla plně využívána a na přání rodičů byla otevřena až do 16 hodin.
Vychovatelka paní Ivana Hladíková chodila s dětmi do tělocvičny, na školní zahradu a
využívali obě místnosti v přízemí.
Účetnictví zpracovávala nadále paní Iva Vondrušková se svým kolektivem.
Úklid školy zajišťovala paní Petra Marešová, která se starala i o sběr papíru, PET lahví,
kartonových krabic a umělohmotného odpadu.
Mateřská škola
Kapacita mateřské školy je 40 dětí a je stále plně využívána. Letos jich sem
docházelo 38. Při dubnovém zápisu bylo přijato 16 nových dětí. Využívaly 2 třídy, 2
jídelny, 2 umývárny s WC a velkou školní zahradu. Nábytek byl doplňován podle potřeby,
rovněž hračky a pomůcky pro práci s dětmi.
Na zahradě je k dispozici altán, kryté pískoviště, houpačky a průlezky. Pozornost si
zaslouží květinové záhony, skalka i dřevěné modely ptáků a krokodýla. V menší ohradě
se prohánějí králíci, kteří tu mají své domečky. V zadní části zahrady jsou zeleninové
záhony.
Děti jsou zařazovány do dvou tříd podle věku a učitelky pro ně připravují zaměstnání
podle předem schváleného programu. Vedoucí učitelkou je paní Lenka Hobelantová,
která v případě potřeby zastupuje ředitelku J. Seiwaldovou. Další dvě učitelky Táňa
Mišková a Jana Bradáčová pracují s dětmi podle stanoveného rozvrhu. Od letošního roku
působila v MŠ i školní asistentka.
Před obědem chodily děti na vycházky do okolí obce, dvakrát během roku se zúčastnily
kurzu dopravní výchovy v Turnově a předvedly se i na přehlídce Mateřinka 2017. Během
roku připravovaly výstavby a zaměstnání podle ročních období a svátků – vynášely
Moranu, barvily vajíčka, slavily Den dětí i Vánoce. Kromě dvou rodičovských schůzek se
konala dvě odpolední setkání rodičů a dětí na zábavném odpoledni – před Vánocemi a na
závěr školního roku. V květnu a prosinci vystoupily děti spolu se školáky na besídce
v kulturním domě, a zároveň nabízely své výrobky na školním jarmarku. Provoz MŠ byl
prodloužen denně do 16 hodin. Ráno děti přiváželi rodiče, ale některé využívaly svoz
obecním mikrobusem. O úklid se starala paní Iveta Šulcová, která zastávala i funkci
vedoucí stravování.
Školní kuchyně je vybavena podle platných předpisů a inspekce, která provedla letos
kontrolu, nezjistila žádné závady. Kapacita kuchyně je 80 jídel. Vedoucí kuchařka
Pavlína Vrbová odešla v červnu na mateřskou dovolenou a od srpna ji zastupovala paní
Hana Marešová, důchodkyně.
Tělocvičnu využívají žáci naší školy, zájmové organizace a příznivci volejbalu.
Naše ženy tu začaly 13. 2. s kurzem orientálních tanců od 20 hod. večer s paní Nikol
Kinskou z Příšovic a každou středu od 18.30 probíhalo pravidelné cvičení pro ženy a
dívky.
Pro letní koupání slouží bazén ve sportovním areálu, který je pravidelně čištěn a
občané ho mohou využívat k osvěžení. Koupání je tu však na vlastní nebezpečí, proto sem
mohou děti jen za doprovodu rodičů.
Aktivity Střížovic
2. 4. - Jarní cyklistický závod ve 12 hod. v délce 3 km v okolí Střížovic, startovné 100 Kč.
22. 4. - 3 hours MTB od 19 hod. – závod s umělým osvětlením, startovné 100 Kč

23. 4. - KINDER CUP od 11 hod – dětské závody na tříkolkách a kolech v okruhu 1,5 km
kolem Střížovic, startovné 50 Kč
13. 5. – cyklistický závod UPOCENEC Střížovice – Ještěd a zpět start ve 14 hod. ze dvora
statku ve Střížovicích, večer tanec ve stodole s kapelou „Krásné nové stroje“ a „Krakatit“.
Občerstvení bylo zajištěno
11. 11. – Střížovický BRAŇÁK pro děti do 5 let od 10 hodin. Děti vyrážely asi na 3 km
okruh ve trojcích s doprovodem dospělé osoby. Házely granátem, střílely a prošly
rambodromem a bludištěm. Startovné pro skupinu bylo 150 Kč. Mohly si vyzkoušet i
skákací hrad u malování na obličej.
TJ Sokol Pěnčín sezvala své členy na valnou hromadu 11. 3. od 18 hodin do
klubovny na hřišti. Kromě hodnocení činnosti organizace projednali rozpis zápasů na
jaro 2017. Od března do května sehráli 9 utkání a od 27. 5. do 24. 6. sehráli 5
nadstavbových zápasů o konečné umístění. Jejich soupeři byli: Holany, MšenoB,
Jenišovice a Mimoň. Pěnčín obhájil 3. místo v tabulce, sehráli 27 zápasů a dali 84 gólů.
V září začala další fotbalová sezóna v krajské I. B třídě. Tým složený z místních fotbalistů
a hráčů z blízkého okolí byl posílen o mladé fotbalisty Davida Primáska, Lukáše Kunsta
a Libora Horníka. Vrátili se i Martin a Jindřich Škrétovi a v záloze zůstává Daniel Škréta,
který je způjčen i na příští sezonu do Sedmihorek. Do přípravy se zapojil i Pepa Brož,
který s Martinem Semenským budou tvořit silnou brankařskou dvojici.
Svaz dobrovolných hasičů
Na výroční valné hromadě se jeho členové sešli 7. ledna v klubovně TJ Sokol. 13.
května od 9 hodin pořádali ve sportovním areálu dětskou hasičskou soutěž. Občerstvení
bylo zajištěno. Společně s OU a Sokolem Pěnčín zajistili na 30. dubna „Pálení čarodějnic“
od 18 hodin s občerstvením, s živou hudbou – duo Láďa a Karel a programem pro děti.
27.5. od 19 hodin se pak konalo „Kácení máje“ s hudbou skupiny Adaptace. Koncem
prázdnin 25.-27.8. připravili pobyt dětí v Rekreačním středisku v Srbsku. Vedoucím
tábora byl pak Jakub Hruška a OÚ přispěl na pobyt částku 5 000 Kč na neinvestiční
výdaje.
Spolek zahrádkářů
Zahrádkáři pozvali své členy na výroční členskou schůzi v pátek 24. února v 18
hodin, aby zhodnotili svou práci za uplynulý rok, provedli kontrolu hospodaření a
naplánovali si další činnosti. Po chutné večeři si vyslechli přednášku „O jižních mořích“.
Na čtvertek 20. dubna zorganizovali pro zájemce zájezd do divadla F. X. Šaldy v Liberci
na legendární shakespearovskou komedii „Veselé paničky Windorské“. Zpívané árie byly
v německém jazyce, což se některým divákům nelíbilo, ale představení bylo zdařilé.
V sobotu 24. června se konal zájezd do Veltrus na slavnost růží, prohlídku zámku a
exkurzi do areálu zahradnické školy v Mělníku.
Svaz žen pořádal tradiční dětský karneval v neděli 5.2. od 14 hodin v kulturním
domě. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny, bohatá tombola a vyhlášení nejlepších
masek.
Během roku pokračovalo pravidelné cvičení jógy v MŠ, kurz orientálních tanců a cvičení
žen a dívek v tělocvičně.
Výroční schůze se konaly v salonku restaurace 23. března a 19. října vždy v 18 hodin.
Akce v kulturním domě

7. 1. Ples taneční školy Ilma
14. 1. Myslivecký ples
20. 1. Maturitní ples HŠ Turnov
4. 2. Rodičovský ples ZŠ a MŠ Pěnčín
5. 2. Dětský karneval
11. 2. ples Pivovaru Svijany
24. 2. výroční schůze Spolku zahrádkářů
2. 4., 7. 4., 13. 4., 21. 4., 23. 4. a 28. 4. taneční
6. 5., 8. 5., 14. 5. taneční
24. 6. Agro Rubín a.s. Svijanský Újezd valná hromada
16. – 26. 8. Taneční klub Koškovi Liberec
7. 10. koncert skupiny Harlej
13. 10. koncert skupiny Dymytry
21. 10. taneční
18. 11. taneční
3. 12. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
9. 12. valná hromada SDH Pěnčín
12. 12. vánoční besídka dětí ZŠ a MŠ Pěnčín
13. 12. Česko zpívá koledy s cimbálovkou Dušana Kotlára
14. 12. Ústav soc. péče Kurovodice – vánoční oslava
15. 12. setkání seniorů z Pěnčína
17. 12. profilový večer taneční skupiny Ilma
Obecní úřad zajišťuje dopravu do zdravotního střediska v Příšovicích každé
pondělí a středu. Ordinují tu 2 praktičtí lékaři – dr. Trněný a dr. Koucký, zubař dr.
Hnátek, ženský lékař dr. Palušák a oční lékaři. Další zdravotnické služby poskytuje
turnovská nemocnice, která úzce spolupracuje s krajskou nemocnicí v Liberci.
Místní samoobsluha téměř po celý rok zajišťovala našim občanům věci denní
potřeby pod hlavičkou COOP Mnichovo Hradiště. Prodavačky se sice během roku
několikrát vystřídaly, ale když už se zdálo, že budou zákazníci konečně spokojeni,
prodejna se 13. listopadu uzavřela. Pan Sedláček, majitel objektu, se rozhodl budovu
prodat. Naši lidé byli bez obchodu. Krejcarovi v řeznictví prodávali i chleba a pečivo.
Provozní doba restaurace byla upravena tak, aby vyhovovala personálu i hostům,
a kromě času na polední oběd otvírala až v 18 hodin. Od 1. dubna měli naši občané
možnost objednat si obědy v ceně 75 Kč (polévka a jídlo), které restaurace rozvážela až
domů.
Výrobna studené kuchyně u Špalků prosperuje velmi dobře a svými chutnými
výrobky zásobuje mnoho prodejen v okolí. Své dobré jméno si drží i řeznictví Krejcarovi,
které má stále mnoho zákazníků z celého okolí.

Naši občané využívají i služeb místní pošty, kde paní vedoucí Zahrádková s paní
Rulcovou přijímají a odesílají zásilky, peníze a nabízejí i drobné zboží.
Ženám i mužům nabízí kadeřnické služby paní Marie Kopalová každou středu od
9 do 16 hodin. Kosmetické procedury poskytuje paní Jana Šritrová po objednání i
v podvečerních hodinách. Přízemní místnosti obecního úřadu jsou tak dostatečně
využívány.
Pro naše motoristy je výhodou benzínová pumpa na návsi, která svůj sortiment
rozšířila na zahrádkářské a chovatelské potřeby a prodávají i plynové bomby.
V areálu pana Tomáše MT Oil opravují nákladní automobily a svou činností v dílnách tu
provozují i další podnikatelé. Osobní automobily opravuje pan Jan Porš na Vinohradech.
Letošní slabá úroda ovoce způsobila značné ztráty našim sadařům. Jarní mrazy
poškodily kvetoucí stromy, a to nejen jabloně.
Pan prezident Zeman navštívil Liberecký kraj ve dnech 9. – 11. května 2017.
Navštívil turnovský podnik Trevos, který vyrábí průmyslová svítidla a jako dárek obdržel
patnáctimiliontou zde vyrobenou zářivku. Poobědval na zámku Svijany a jeho další cesta
vedla do Jilemnice a Železného Brodu. Večer se setkal s politiky v libereckém hotelu
Imperial a třetí den ukončil návštěvu v Doksech. První dáma Ivana Zemanová navštívila
doživotně vězněného Jiřího Kájínka v Rýnovicích, kterému pan prezident udělil milost.
Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR se konaly 20. a 21. října 2017.
Voliči měli na výběr 24 hlasovacích lístků s navrhovanými kandidáty politických stran a
hnutí. V celé ČR získalo nejvíce hlasů hnutí ANO 29,64 %, ODS 11,32 %, Piráti 10,79 %,
SPD T. Okamury 7,27 %, KDU-ČSL 5,80 %, TOP 09 5,31 %, Stan (Starostové a nezávislí)
5,18 % hlasů.
V Pěnčíně dali občasné své hlasy takto: hnutí ANO 118 hlasů, Starostové a nezávislí 54
hlasů, SPD 52 hlasů, ODS 45 hlasů, Piráti 34 hlasů, KSČM 31 hlasů, ČSSD 28 hlasů, TOP
09 26 hlasů, Strana svobodných občanů 14 hlasů, Strana zelených 7 hlasů a KDU-ČSL 6
hlasů. Volební účast byla 80,41 %.
Pátek 9. června byla zaměřen na naše kostely. Noc kostelů připomíná veřejnosti,
že naše církevní stavby si zaslouží pozornost a mají svůj význam i v dnešní době, kdy
mnoho lidí do kostelů nechodí. Téměř všechny kostely byly otevřeny do pozdních hodin a
lákaly návštěvníky vystoupením různých hudebních těles.
Město Turnov připravilo vzpomínkový večer na slavného rodáka a čestného
občana města Turnova Jana Patočku. Byl jedním z nejvýznamnějších českých filozofů 20.
století, jedním z mluvčích Charty 77 spolu s Václavem Havlem a prof. Jiřím Hájkem. Na
počest 110. výročí narození a 40. výročí úmrtí Jana Patočky byl slavnostní večer
v městském divadle nazván „Jan Patočka – Život v pravdě“.
Spolek rodáků a přátel Turnova odhalil 20. 5. pamětní desku houslařskému mistru
Františku Xaveru Drozenovi (1898–1972) u příležitosti 45. výročí mistrova úmrtí.
Slavnostní akt proběhl v ulici J. A. Komenského u domu, kde 50 let žil a tvořil. Záštitu
nad akcí převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a starosta Turnova Tomáš
Hocke. Mistr Drozen zhotovil housle pro virtuóza Jana Kubelíka, prof. Otakara Ševčíka,

Davida Oistracha a pro další špičkové umělce. V roce 1971 byl jmenován zasloužilým
umělcem. Na pana Drozena vzpomínají i mnozí bývalí houslisté z Pěnčín a okolí, kteří se
tehdy učili hrát na housle u pana Altmana a vystupovali s žákovským orchestrem ZŠ
v Kobylech. Pan Drozen byl velice milý a vstřícný a snažil se malým houslistům
poskytnout dobrý nástroj za přijatelnou cenu.
Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je tradiční regionální kulturní
událostí s více než šedesátiletou tradicí. Navazuje na silní vztah Antonína Dvořáka
k oblasti Turnovska a okolí. Letos bylo uvedeno 7 koncertů v atraktivních lokalitách
Libereckého kraje. Na Sychrově zpívala v galerii Tereza Mátlová, v Podještědském
muzeu Luděk Vele. Kromě Turnova, kde v divadle vystoupili účastníci hudební dílny
mladých a byla uvedena slavnostní premiéra In memoriam Jan Patočka Martina Hyblera,
byly další koncerty v Železném Brodě a Lomnici nad Popelkou.
V sobotu 15. července se přišlo do areálu koupaliště ve Svijanském Újezdě pobavit
a občerstvit na 8 tisíc návštěvníků. Počasí se letos moc nevydařilo, ale hudební produkce
to nijak neovlivnilo. Vystoupilo tu téměř dvacet skupin a interpretů. Pivo se točilo ze 160
píp a vypilo se 55 tisíc půllitrů piva. Akce se zúčastnili i bývalý ministr financí Andrej
Babiš a prezidentský kandidát Marek Hilšer. Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564
a je jedním z nejstarších pivovarů.
V letošním roce se narodilo 8 dětí.
6. 1. Štěpán Paldus z Pěnčína 127
13. 4. Sofie Ejemová z Pěnčína 141
5. 6. Tomáš Haken z Pěnčína 85
5. 7. Michal Primásek z Pěnčína 63
25. 7. Tomáš Červa z Pěnčína 134
29. 7. Matouš Doleček z Kamení 22
18. 10. Rozálie Horáková z Vitanovic 28
31. 10. Jakub Pažout z Pěnčína 112
V letošním roce zemřeli:
Libuše Stoklasová z Vitanovic 17, Věra Vlčková z Červenice 14, Irena Hrubá z Pěnčína
130.
Přihlásilo se 27 obyvatel, odhlásilo se 12 lidí.
K 31. 12. 2017 žilo v obci Pěnčín 686 obyvatel.
Albrechtice 31, Červenice 51, Kamení 27, Pěnčín 472, Střížovice 17, Vitanovice 70, Zásada
18.
Zapsala D. Brožková

