Rok 2013
Rok 2013 byl poměrně bohatý na významné události a změny. V lednových volbách jsme
poprvé volili svého prezidenta, a protože v létě došlo k výměně vlády, volili jsme v říjnu své
zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Během července a srpna probíhala v obci stavba chodníků kolem školy a v zatáčce za obecním
úřadem. Příprava této akce byla velmi náročná, ale výsledek stojí za to. Oceňují ji hlavně učitelé
a děti, které tady denně chodí do tělocvičny a mateřské školy.
Z dubnového dotazníku vyplynulo, že se našim občanům žije v Pěnčíně dobře, většinou jsou
spokojeni se školami, sportovním vyžití, službami, zdravotní péčí, odvozem odpadů, vzhledem
obce a fungováním OÚ pro veřejnost. Postrádají více pracovních příležitostí, kulturního vyžití,
rekonstrukci místních komunikací a častější veřejnou dopravu.
Počasí
První lednové dny připomínaly více jaro než zimu. Denní teploty stoupaly nad nulu, obloha
byla často obtěžkána mračny, z kterých pršelo nebo sněžilo. Po 10. lednu přišla zima. Teplota
klesala pod nulu a začalo sněžit. Nedostatek sněhu ohrožoval konání Jizerské padesátky, ale
nová sněhová nadílka vše zachránila. Krásná zimní pohoda však nevydržela ani do konce
měsíce. Po mrazivých dnech, kdy se v noci rtuť blížila k -20ºC jsme si opět zvykali na teploty
kolem nuly, během dne na +8ºC. Sníh se proměnil v břečku, pršelo a na silnicích se tvořila
ledovatka. 6. února slunce zářilo jako na jaře, ale v noci přišel mráz -10ºC. 12. února opět bohatě
nasněžilo, silničáři nestačili protahovat silnice. Sníh však rychle tál. Teplota klesala jen mírně
pod nulu a přituhlo až o týden později 21. 2. na -17ºC. Počátek března byl opět mrazivý, noční
teploty - 10º C a rtuť zůstávala pod nulou i přes den. Foukal ostrý studený vítr. 19. března
napadlo asi 20 cm mokrého těžkého sněhu. I když se dlouho neudržel, mrazivé a větrné počasí
vydrželo až do dubna. Pomlázka 1. dubna byla mírně zasněžená a koledníci přicházeli v teplém
zimním oblečení. Oteplení přišlo až v polovině dubna. Teploměr se v odpoledních hodinách
šplhal až ke 20ºC a koncem měsíce jsme si užívali téměř letní dny s teplotou až 28ºC. 30. dubna
už bylo o 10ºC méně, foukal studený vítr a drobně pršelo. Chladné dny s přeháňkami přetrvaly
i celý květen. Teplota přes den se pohybovala jen kolem 10ºC, noční teploty kolem 3ºC, na
horách sněžilo. Deště způsobily zvedání hladiny řek a povodně. Nejhůře bylo v povodí Vltavy
v jižních Čechách, v Praze, ale přívaly vody se řítily dále na sever do Hřenska a na německé
území. Změnu přinesl až nový měsíc. Srážky ustaly, postupně se oteplovalo a ve druhém
červnovém týdnu jsme si už užívali teplé letní počasí. V polovině června již teplota během dne
překračovala 30ºC. Po horkých dnech přišlo znatelné ochlazení, přeháňky i bouřky, ale teplé
počasí se vrátilo. Červencové dny byly skutečně letní, s teplotami do 30ºC a poslední
červencový víkend dokonce padaly teplotní rekordy. V Pěnčíně jsme měli v neděli 35ºC, někde
se teploty blížily ke 40ºC. V pondělí 29. července ve večerních hodinách se přihnala silná
bouřka s vichřicí a lijákem. Proudy bahnité vody se valily vesnicí, na mnoha místech se dostaly
do sklepů, zalily zahrádky, bahnem zanesly cesty. Silný vítr rval ze stromů listí i nezralé ovoce,
mnohé stromy nevydržely a vyvrátily se. Bez proudu jsme byli naštěstí jen do ranních hodin.
Nastal čas úklidu, vysoušelo se, vyváželo bahno, rozřezávaly se polámané stromy a na poničené
věci obecní úřad dal přistavit kontejner. Díky hasičům a dalším dobrovolníkům, kteří v noci
uklízeli, se dalo po Pěnčíně pohybovat. Vrátila se vedra, ale o víkendu přišla znovu bouřka.
V sobotu 3. 8. vytrvale pršelo, voda se opět dobývala do sklepů a garáží a hned další den se
bouřka s deštěm zopakovala, ale už ne v takové síle. Následovaly 2 týdny slunečného teplého
počasí. Po 20. srpnu se již znatelně ochladilo, i když nám sluníčko stále přálo. Hezké počasí se
udrželo i počátkem září. Po dvou horkých dnech 7. a 8. září přišlo ochlazení s deštěm. Zatažená
obloha a časté přeháňky byly na denním pořádku. Jediný slunečný den byl o poutní sobotě 14.
září, v neděli už zase poprchávalo. Přesto se u poutních atrakcí pár návštěvníků sešlo. Konec
září přinesl pár slunečných dní, ale zároveň první mrazíky, které poničily kvetoucí rostliny.

S oteplením se vrátily deště, a to někdy vydatné. Očekávané babí léto nás potěšilo až po 20.
říjnu, kdy se odpolední teploty šplhaly ke 20ºC. Poměrně teplý, ale deštivý byl i listopad
s teplotami kolem 15ºC. Ochlazení přišlo začátkem prosince, když se přehnala větrná vichřice
a nasněžilo. Sníh se však neudržel, teploty kolem nuly k tvorbě ledovky na silnicích. Vánoce
byly nejteplejší za poslední léta. Teplota v odpoledních hodinách byla +7ºC.
Partnerství MAS Turnovsko
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahrnutí správního území obce Pěnčín do územní působnosti
místního partnerství MAS Turnovsko, o.s. a souhlasilo s přípravou Integrované strategie na
svém území. Vzhledem k tomu, že bude možné čerpat peníze z evropské unie, je třeba dobře
promyslet a naplánovat další akce a finance prostřednictvím MAS Turnovsko získat.
Obecní úřad
Zastupitelstvo obce schválilo zařazení těchto akcí na rok 2013 – 2014: chodník podél silnice
III/2799 mezi ZŠ a MŠ, chodník podél silnice III/2794 před čp. 4, rekonstrukci MK p.p.č. 712/1
v k.ú. Kamení, Janovky – studánka – rekonstrukce a zhotovení lávky pro chodce, oprava křížů
v Albrechticích a na Červenici, projektová připravenost pro inženýrské sítě v lokalitě „pařníky“,
výsadba zeleně – alej Vitanovice - Dubina, realizace propojení cesty Albrechtice – Vitanovice,
nové osvětlení před parkovištěm KD.
Hospodaření Obce Pěnčín k 31.12. 2013
Příjmy:

Dań z příjmu
DPH
Poplatky, odvody
Daň z nemovitostí
Splacené půjčky
Neinvestiční transfery
Investiční transfery
Převody z rozp.účtů
Pěstební činnost
Kultura
Tělovýchova
Bydlení, KS a ÚR
Sběr a svoz KO
Požární ochrana
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní činnosti
Příjmy celkem
Výdaje:
Pěstební činnost
Silnice
Dopravní obslužnost
Předškol. a školní vzděl.
Kultura
Tělovýchovná činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

rozpočet

plnění

%

3 012 890 2 956 739,05
2 900 000 2 854 866,59
48 500
66 935,27
650 000
669 550,01
111 422
111 422
202 437
202 437
454 000
454 000
0,00
120 800
50 000
7 725
231 778
317 800
20 000
16 300
108 000
109 372
340 310
387 395
15 000
21 626,82
4 500
11 900
42 250
42 893,84
3 000
0
8 194 087 8 351 762,58

98,1
98,4
138
103
100
100
100
0
15,5
137,1
81,5
101,3
113,8
144,2
264,4
101,5
0
101,9

100 000
20 564
2 806 493 1 239 015,38
59 310
59 310
995 000
989 158
907 000
539 619,50
492 000
368 826,24
10 000
9 513,00
200 000
172 393

20,6
44,1
100
99,4
59,5
75
95,1
86,2

Pohřebnictví
Komunální služby a ÚR
Sběr a svoz KO
Péče o vzhled obce a zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby
Místní správa
Finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem

51 000
29 879
161 490
94 357
500 000
447 199
150 000
68 100
10 000
0
225 500
204 716,70
850 000
722 268
35 637
24 105
2 142 763 1 643 570,06
16 000
11 792,60
91 894
212 694
9 804 087 6 857 080,48

financování

1 610 000

58,6
58,4
89,4
45,4
0
90,8
85
67,6
76,7
73,7
231,5
69,9

ZO schválilo finanční příspěvek pro TJ Sokol na provozní výdaje sportovního areálu na 1. pol.
46.000 Kč a na 2. pol. rovněž 46.000 Kč. OÚ zakoupil 70 nových židlí do restaurace KD. ZO
schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Mysliveckému sdružení
Hlubočice Pěnčín na pořádání letního dětského tábora v Pleskotech. ZO po projednání schválilo
smlouvu o poskytnutí návratné výpomoci z rozpočtu Obce Pěnčín pro MAS Turnovsko za
účelem realizace projektu „Památky a jejich budoucnost“ ve výši 16.842 Kč a 151.582 Kč. ZO
schválilo uzavření kupní smlouvy se SVS, a.s. Teplice na prodej vodního díla PěnčínVitanovice-Albrechtice na částku 319.000 Kč a Pěnčín-Zásada-Albrechtice na částku 191.000
Kč. Finanční dar ve výši 10.000 Kč byl poskytnut občanskému sdružení přátel dětí postižených
autismem a ostatních postižení v Turnově. Peněžitý dar ve výši 5.000 Kč pro ZŠ a MŠ Pěnčín
poskytl PV-Agri s.r.o. Soběslavice, zastoupené ing. Josefem Vrzáněm. Sponzorský dar ve výši
20.000 Kč poskytla firma REKUPER Sychrov, zastoupena ing. Josefem Mohelským.
Odpady
Za odvoz odpadu 1 x týdně s pronajatou popelnicí 110/120 l zaplatili občané 2.460 Kč/rok, za
odvoz 1 x za 2 týdny 1.680 Kč. Menší 80 l popelnice stála 2.105 Kč a 1 x za 2 týdny 1.420 Kč.
Na OÚ bylo možné zakoupit pytle na odpad za 55 Kč a 28 Kč. Spalitelný odpad odkládali naši
občané do kontejnerů 31. května. Sběr nebezpečného odpadu zajisti OÚ se Severočeskými
komunálními službami na sobotu 22. 6. a 10. 11. ve sportovním areálu. Většina lidí se naučila
využívat kontejnerů na tříděný odpad, kde mohou odložit sklo, PET lahve a papír. Někteří jsou
však nepoučitelní a tak se občas podél silnice válejí papíry, kelímky, PET lahve, hromádky
popela a někdy i celé pytle s různým odpadem.
Stavba chodníku
Koncem července se začalo se stavbou chodníku u školy. Zkomplikovala se doprava a řidiči
museli respektovat semafory, aby mohli Pěnčínem projet. Chodník byl naštěstí dokončen před
zahájením školního roku, a tak si mohly děti vykračovat už po novém chodníku. Pro chodce je
nyní cesta kolem školy mnohem pohodlnější a bezpečnější. U mateřské školy je osvětlený
přechod pro chodce. V září pak pokračovala práce na chodníku za obecním úřadem a dalo se
po něm chodit už o pouti 14.9. Poslední etapou byla ulička od obecního úřadu k prodejně.
Naše obec opět získala na kráse. Pana starostu stálo jistě nemalé úsilí získat potřebné pozemky
od soukromníků, aby chodník mohl začít stavět. Bylo to náročné, ale výsledek je velmi pěkný.
Kulturní akce OÚ
Na 8. 4. zajistil OÚ zájezd do divadla ABC v Praze na hru Holky z kalendáře. Za 160 Kč měli
zájemci vstupenku i cestu. 13. května pořádal Mikroregion Jizera pro děti mateřských škol
v regionu společnou akci „Pojďte si hrát“. Na posvícenské pondělí byl opět zajištěn „Běh

naděje“ ve spolupráci se ZŠ. V neděli 6. 10. sehráli českodubští ochotníci divadelní představení
(Ne)prodejné manželky. I tentokrát se diváci dobře pobavili. 11. 10. se zájemci o cestování sešli
v KD na přednášce s projekcí „Od Karibiku k Mayským pyramidám“. 12. 11. se konal další
zájezd do Prahy na činohru Radúz a Mahulena, tentokrát v Národním divadle. 30. listopadu
v podvečer se malý sál KD zaplnil dětmi a jejich rodiči, aby se setkali s Mikulášem, Andělem
a několika čerty. Jako v předchozích letech mohli rodiče svým dětem předplatit dárečky, které
pak Mikuláš rozdával a děti se uvedly písničkou nebo básničkou. Kromě dárku dostaly i
občerstvení. Protože v neděli začínal advent, pokračovala oslava před KD rozsvícením
stromečku, zpíváním koled a ohňostrojem. Přítomní byli obdarováni horkým čajem či svařeným
vínem a mohli naslouchat živé vánoční hudbě v podání Pavlíny Trakalové. Sešla se tu spousta
lidí a všichni si pochvalovali, jak pěkně jsme v Pěnčíně zahájili advent. V pátek 13. prosince se
na malém sále KD sešli naši senioři na předvánočním posezení. Všichni dostali dobrou večeři,
dárek z tomboly a mohli si i zatančit při známých písničkách.
Vzdělávací kurz
Vzdělávací kurz k rozvoji drobného zemědělství v obcích Libereckého kraje probíhal v říjnu a
listopadu ve Střížovicích. Byl zaměřen na chov zvířat, pěstování rostlin, bylinkářství, sadařství
i ochranu životního prostředí a regionální potraviny, farmářské výrobky a jejich prodej.
Průzkum veřejného mínění
V březnovém zpravodaji našli naši občané dotazník, ve kterém se mohli vyjádřit k současným
službám OÚ a navrhnout další řešení k vylepšení života v obci. Dotazník odevzdalo 64 občanů,
což svědčí o tom, že se lidé o dění v obci moc nezajímají. Vztahy mezi lidmi se mnohým také
nelíbí. Kladně bylo hodnoceno bydlení v obci, služby pro veřejnost, horší už jsou pracovní
příležitosti, stav místních komunikací a kulturní a společenský život v obci. Někteří by uvítali
větší podporu bytové výstavby, častější spoje veřejní dopravy a zřízení dalších provozoven
obchodu a služeb.
Volba prezidenta
Volba prezidenta se tentokrát týkala každého občana a lidé opravdu projevili zájem uplatnit
svůj názor. Po prvním kole voleb 11. a 12. ledna se dostali do čela dva rivalové – pan Miloš
Zeman a pan Karel Schwarzenberg. V druhém kole voleb u nás v Pěnčíně získal více hlasů, a
to 50,52 pan Schwarzenberg, pan Zeman 49,47 %. Celkově v České republice získal Miloš
Zeman 54,80 % hlasů a pan Karel Schwarzenberg jen 45,19 % hlasů. Volilo je 59,14 %
oprávněných voličů. V březnu tedy vystřídal Václava Klause pan Miloš Zeman.
Amnestie Václava Klause
Pan prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu připomněl 20. výročí samostatné
České republiky po rozpadu Československa a při té příležitosti vyhlásil rozsáhlou amnestii.
Nebylo to právě šťastné rozhodnutí a zvedly se proti němu vlny protestů. Na svobodu se dostalo
mnoho zlodějů a podvodníků. Zastaveny byly i kauzy, které trvaly několik let a dosud nebyly
dořešeny. Přestože se jednalo o milionové škody, podvedení lidé se už těžko dočkají vyrovnání.
Pan prezident Václav Klaus končil ve svém úřadě 7. března 2013 a v tento den pronesl v České
televizi svůj závěrečný projev. 8. března proběhla inangurace – slavnostní uvedení do funkce
nově zvoleného prezidenta pana Miloše Zemana. Česká televize přenášela jeho slavnostní slib
a poté první prezidentský proslov z Vladislavského sálu Pražského Hradu. Velkolepá podívaná
pak pokračovala vojenskou přehlídkou, mší ve Svatovítské katedrále, kde kromě požehnání pan
prezident obdržel i jeden z klíčů tohoto svatostánku. Nakonec promluvil ke svým příznivcům,
kteří zaplnili nádvoří a přilehlé prostory.
Nová vláda
V červnu propukl skandál přímo na úřadu vlády a 400 policistů vyšetřovalo politiky a jejich
příznivce, kteří se zapletli do různých podvodů. Premiér Nečas se musel vzdát funkce, protože
ústřední postavou celé aféry byla jeho blízká spolupracovnice paní Nagyová. Nastalo složité
řešení situace. Prezident Zeman jmenoval novým premiérem pana Jiřího Rusnoka. Jeho vláda

však nezískala při hlasování důvěru Poslanecké sněmovny a začalo se s přípravou předčasných
voleb. Vláda Jiřího Rusnoka v demisi pak pokračovala ve své práci až do nástupu nové vlády
v roce 2014.
Rodák z Pěnčína ministrem obrany
Prezident Miloš Zeman jmenoval 19. března 2013 ministrem obrany České republiky pana ing.
Vlastimila Picka, rodáka z Pěnčíně. Celý jeho profesní život je spjat s armádou naší země.
Nejprestižnější byla funkce náčelníka generálního štábu a náčelníka vojenské kanceláře
prezidenta republiky. Získal mnoho českých i zahraničních vyznamenání, např. francouzské
vyznamenání komandér Řádu čestné legie. Nyní je generálem v záloze a uniformu obléká jen
při slavnostních příležitostech.
Vyznamenání
V den našeho státního svátku 28. října 2013 předal prezident Miloš Zeman vyznamenání a řády
významným umělcům, vynálezcům, lékařům, sportovcům a úspěšným lidem z dalších oborů.
Mezi vyznamenanými byli i známí herci Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský, Jiří Suchý, chirurg
dr. Pafko a kromě mnoha dalších i náš chalupář, vysoko-školský profesor a advokát Jan Kříž
z Čičav.
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly v pátek 25. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 26. října od 8 do 14 hodin. Voliči z Pěnčíně mohli své hlasy odevzdat ve volební
místnosti na obecním úřadu v 1. poschodí. Hlasovací lístky obdrželi již týden před volbami.
Voleb se zúčastnilo 72,8 % voličů a mohli si vybrat z 15 stran a hnutí. Nejvíce hlasů získala
ČSSD – 76, TOP 09- 73 hlasů, hnutí ANO 67 hlasů, KDU-ČSL 15 a Strana zelených 12 hlasů.
Vytvoření nové vlády se značně protáhlo. Vládní koalici pak spolu dohodli ČSSD, hnutí ANO
a KDU-ČSL za vedení premiéra Bohuslava Sobotky.
Knihovna
Místní knihovna sloužila našim čtenářům každou středu od 14 do 17 hodin. Kromě dospělých
ji pravidelně navštěvovali i školáci a předškoláci se svými učitelkami. Práci v knihovně
zajišťovaly paní Věra Adamová a Lenka Hobelantová.
Pošta
Česká pošta pod vedením pana Zdeňka Bernarda poskytovala kromě zavedených služeb i další,
např. výpis z katastru nemovitostí, z obchodního či živnostenského rejstříku, ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidičů, z rejstříku trestů, ověřování listin a
podpisů, datové schránky pro fyzické i právnické osoby. K rozvozu poštovních zásilek
využívají automobil, aby stihly objet svůj rozlehlý rajón. U nás tyto služby zajišťují paní Věra
Hnatajková a paní Petra Mužáková, za přepážkou obsluhují zákazníky pan Zdeněk Bernard a
paní Lenka Glosová. Poštovní poplatky značně stouply, známka na běžný dopis či pohled stojí
13 Kč a placení složenkami se také značně prodraží. Lidé proto využívají svých účtů k převodu
peněz. V nabídce je velké množství časopisů a novin, zakoupíme tu i knihy.
Základní škola
Na naší základní škole se v roce 2012/2013 učilo 34 žáků 1. – 5. r. ve dvou třídách. V I. třídě
bylo 6 žáků 1. r. a 9 žáků 5. r., ve II. třídě 6 žáků 2. r., 9 žáků 3. r. a 4 žáci 4. r. Z loňského 5. r.
postoupili 3 žáci na ZŠ v Kobylech a 6 žáků do turnovských škol. Ředitelkou školy je paní Jana
Seiwaldová, která byla potvrzena OÚ pro další šestileté období. Zároveň vyučovala žáky I.
třídy. Ve II. třídě učila paní Miloslava Kratochvílová a každé úterý vedla kroužek výtvarné
výchovy. Na částečný úvazek vypomáhala paní Martina Vocelová ve výchovných předmětech
a přírodovědě ve 4. a 5. r., vedla kroužek cvičení s hudbou. Paní učitelka studuje vychovatelství
na pedagogické fakultě v Liberci. Školní družinu dále vedla paní Ivana Hladíková, která
současně vyučovala anglický jazyk v 5. r. a vedla kroužek angličtiny v 1. a 2. r. O úklid budovy
se starala paní Pavlína Vrbová a na částečný úvazek pracovala jako pomocná kuchařka ve školní
jídelně. Dále se starala o všechny záležitosti související se školním mlékem a akcí „Zelenina do

škol“. Správcem počítačové sítě byl pan Tomáš Horáček, vyučoval práci s počítačem žáky 4. a
5. r. a vedl počítačový kroužek pro žáky 3. r. Jeho mzdu hradil obecní úřad.Rada školy se
scházela pravidelně pod vedením paní Marcely Beranové, dalšími členy jsou paní Marcela
Bradáčová za OÚ, I. Hladíková za ZŠ a L. Hobelantová za MŠ a J. Seiwaldová za ZŠ. V lednu
2013 proběhl zápis dětí do budoucího 1. r. Zapsáno bylo 6 dětí a všechny zahájily v září výuku.
Všechny děti prospěly bez vážnějších problémů, prohřešky v chování byly řešeny udělením
důtky za opakované kázeňské přestupky a neplnění školních povinností. 16 dětí dostalo
pochvalu za svědomité plnění úkolů a dobré výsledky ve sportovních soutěžích. V celostátních
testech SCIO naši žáci 3. r. prokázali jen průměrné znalosti. Za to žáci 5. r. měli výsledky
vysoko nad celostátním průměrem, a to především z českého jazyka. Testy v elektronické
podobě byly zaměřeny na český jazyk, angličtinu a matematiku. Podle své volby se mohly děti
zapojit do kroužku anglického jazyka (1. a 2. r.), sportovních her, výtvarného kroužku, vaření,
přírodovědného kroužku, hry na flétnu, cvičení s hudbou a práce s počítačem (3. r.).Pěnčínský
školáček informoval rodiče o plánovaných akcích na každý měsíc a byl uváděn i na webových
stránkách školy. V březnu a dubnu navštěvovali žáci 2. a 3. r. kurz plavání v Turnově. 4. r. se
zase připravoval na zkoušky z dopravní výchovy, aby se jako cyklisté mohli pohybovat po
komunikacích. V červnu strávily děti týden v přírodě, a to v Lažánkách u Jičína. Děti bydlely
v chatkách a díky pěknému počasí a zajímavému programu se jim pobyt vydařil. Spolu s dětmi
mateřské školy pak navštívily zábavně naučný dětský park Mirákulum v Milovicích. 5 žáků se
zúčastnilo týdenního pobytu v Chorvatsku se žáky ZŠ Rychnov a paní učitelkou Vocelovou.
Během roku jezdily děti do divadel, účastnily se sportovních a výtvarných soutěží, připravovaly
výstavky na chodbě školy a seznámily se i s poskytováním první pomoci. V únoru se konal
školní ples, jehož výtěžek využily děti ZŠ a MŠ na svých výletech. Školní besídka se konala
16. května a 12. prosince v KD a rodiče si tu mohli levně zakoupit výrobky dětí. 16. 9. pořádala
škola Běh naděje – nadační akci, jejíž výtěžek byla poukázán nadaci LEVITY podporující
výzkum a léčbu rakoviny. 31. 10. se školáci podívali do ekologické organizace Divizna
v Liberci na naučný pořad „Voda čaruje“, odpoledne se věnovali sportu a v podvečer předvedli
své lampionky v dušičkovém průvodu na místní hřbitov spolu s dětmi mateřské školy a dalšími
účastníky. Noc strávili ve škole. Škola využila dotačního programu „EU školám“ a vybavila si
učebnu novou počítačovou technikou. Program byl v letošním roce ukončen schválením
závěrečné monitorované zprávy.
Mateřská škola
Od 1. 1. 2013 byla navýšena kapacita MŠ na 40 dětí, bylo doplněno zařízení šaten, ložnice i
jídelny. Vedoucí učitelkou byla paní Lenka Hobelantová, která má také na starost školní
pokladnu. Další učitelkou s dlouholetou praxí je paní Táňa Mišková a paní Jana Bradáčová,
která si doplňovala vzdělání na fakultě v Liberci. Paní Iveta Šulcová se starala o úklid a vedla
stravování pro ZŠ a MŠ. Školní kuchyni vedla osvědčená kuchařka paní Jana Primásková a
pomáhala jí paní Pavlína Vrbová. Při dubnovém zápisu bylo přijato 10 nových dětí, 6 dětí
nebylo přijato z důvodu vyčerpané kapacity MŠ. Během roku děti navštěvovaly turnovské
divadlo, od 18. do 22. února probíhala pro zájemce lyžařská školička a po celý rok výuka
angličtiny. I letos se připravily na vítání jara a vynášení Morany ze vsi. Hezké počasí využívaly
děti k výletům do okolí obce a se školáky se podívaly do zábavného parku v Milovicích. Na
podzim se připravovalo Dýňobraní a dušičkový lampiónový průvod na vyzdobený hřbitov
spolu se školáky, rodiči a dalšími zájemci. Ke konci roku se budoucí školáci seznamovali se
školou a zúčastnili se i vyučování. V kulturním domě děti vystoupily na vánoční besídku a
v květnu ke Dni maminek. V prostorách MŠ se rodiče s dětmi setkali na předvánočním
odpoledni a v červnu na závěr školního roku. V září poznávaly děti Český ráj a prošly se
z Valdštejna na Hlavatici. Výtěžek z únorového plesu jim přispěl na dopravu.

Společenské organizace
SDH
Sbor dobrovolných hasičů nabídl zájemcům zájezd do plaveckého bazénu v Liberci na pátek
22. 3., odjíždělo se v 17 hodin. Hasiči uhradili autobus, ostatní výlohy si hradil každý sám. 30.
4. zajistil tradiční Stavění máje a pálení čarodějnic. O zábavu se postarala hudba k tanci i
poslechu, rovněž občerstvení bylo zajištěno. 1. června pak opět zorganizovali Kácení máje.
Práci s mládeží se nadále věnují Martina Fidlerová, Stanislava Vrzalová, Kateřina Kvapilová a
Jana Pašková. Starší děti získaly 1. místo v obvodním kole ve Všelibicích a v okresním kole ve
Frýdlantě byly třetí. Mladší děti byly ve Všelibicích na 3. místě. Pochvalu si zaslouží nejen
šikovné děti, ale hlavně obětavé vedoucí. Valná hromada SDH se konala v sobotu 7. prosince
od 18 hodin v klubovně na hřišti.
Sokol Pěnčín
Členové Sokola Pěnčín se sešli na valné hromadě v pátek 10. 5. od 19 hodin ve sportovním
areálu. Ve spolupráci s OÚ udržují hřiště i budovu a na provozní výdaje jim zastupitelstvo
schválilo příspěvek 46.000 Kč pro 1. pololetí a stejnou částku i na druhé pololetí. Zprávu o
využívání peněz předkládali obecnímu úřadu. V květnu sehráli přátelské utkání se Žibřidicemi,
Bílým Kostelem, Zdislavou a Českým Dubem. V sokolovně se scházely ženy a dívky na cvičení
aerobiku, kalametiky a pilates každou středu od 18.30 do 19.45 hodin. Orientální tance se tu
tančily vždy v pondělí večer. Do tělocvičny pravidelně docházejí děti na hodiny tělocviku a
odpoledne se školní družinou. Večer se tu pravidelně hraje volejbal. V mateřské škole
pokračovalo cvičení jógy pod vedením paní Zikešové z Liberce 1 x za 14 dní, a to v pátek od
16.30 hodin.
Svaz žen
Svaz žen pořádal 17. 2. od 14 hodin v kulturním domě dětský karneval. Kromě tance se mohly
děti pochlubit svým zpěvem, básničkami a zasoutěžit si v jednoduchých disciplínách. Sladké
odměny obdržely i nejlepší masky. Členská schůze svazu žen se konala ve čtvrtek 21. listopadu
od 18 hodin v salónku restaurace KD.
Spolek zahrádkářů
Spolek zahrádkářů pořádal výroční členskou schůzi v pátek 1. března od 18 hodin na malém
sále KD. Zaplněný sál si se zájmem vyslechl přednášku pana Thoře a Zoubka: Holandsko –
Floriáda 2012. Na 26. května výbor spolku zajistil zájezd na Kunětickou Horu s večerním
divadelním představením. Špatné počasí však znemožnilo hercům Sen noci svatojanské sehrát.
Výletníci se zastavili na Chlumu u památníku bitvy z roku 1886, v archeoparku ve Všestarech
a v muzeu perníků pod Kunětickou Horou. 21.9. pořádali zahrádkáři zájezd do divadla F.X.
Šaldy v Liberci na operetu Johana Strausse Netopýr.
Myslivecké sdružení
Mezi zakladatele sdružení v Pěnčíně patřil pan František Ťukal a šenkýř Josef Louda, který ze
své funkce hospodáře odstoupil v roce 1979. Myslivecké sdružení vzniklo v roce 1963
sloučením pěnčínského a příšovického sdružení. Noví adepti získávali potřebné znalosti na
kurzu v hostinci u Loudů a skládali úspěšně zkoušky. V r. 1969 mělo sdružení 25 členů a
výměru honitby 949 ha. Většina pozemků patřila JZD Pěnčín, JZD Příšovice a část lesnímu
závodu Nisa. Členové sdružení se zapojovali do dění v obcích, účastnili se brigád při výstavbě
mateřských školek v Pěnčíně a Příšovicích, vysazovali stromky, sušili seno na místech
nepřístupných mechanizaci, zřizovali odchovny bažantů, zajišťovali myslivecké stáže,
zhotovovali krmelce pro zvěř i posedy pro myslivce. V roce 1977 napočítali v revíru 51 kusů
srnčího, 181 zajíců, 43 kohoutů, 198 slepic a 100 koroptví. Začínala se objevovat i zvěř černá
a jelení. První odstřel divočáka v Příšovicích se podařil 18. 3. 1979 panu V. Krskovi a další
panu Jos. Laurinovi v Pěnčíně u Kósových. Na honu se tehdy odstřelilo 17 kusů srnčího, 2 zajíci
a 59 bažantů. Myslivci se pravidelně školili, účastnili se střeleckých soutěží, pořádali zájezdy,
výstavy, Hubertskou zábavu a ples. Spolupracovali s JZD a odkoupili bývalou drůbežárnu

v Kamení jako centrální sklad. Družstvo jim zapůjčovalo mechnizaci na obdělávání
mysliveckých políček, vykupovali od nich nadbytečné seno, přenechávali jim odpad při sklizni
ovoce, zeleniny, čištění obilí. Myslivci vypomáhali umisťováním plašičů zvěře při senosečích
a žních. V roce 1986 byla poprvé v naší honitbě ulovena zvěř vysoká. Podařilo se to panu
Jar.Kobrlemu staršímu 28.1., kdy ulovil nepravidelného dvanácteráka o váze 135 kg a 12.8.
V.Krsek střelil laň 60 kg. Dále bylo uloveno 28 kusů srnčí zvěře, 2 ks černé, 20 zajíců, 96
bažantů, 5 králíků, 2 kachny a 2 lišky. Hony by se neobešly bez psích pomocníků, které bylo
nutné cvičit a účastnit se zkoušek. Myslivci nezapomněli ani na mládež, od r. 1985 se scházeli
s dětmi na vycházkách do přírody a besedách v Příšovicích pod vedením pana Jiřího Pažouta a
Zd. Vítka a od r. 1989 i v Pěnčíně s panem Miroslavem Tomáškem. Děti projevily o myslivost
značný zájem.
Postupně ubývá drobná zvěř, i když myslivci vypustili do volné přírody 150 odchovaných
bažantů, slovitelnost byla velmi nízká. V roce 1991 odchovali 180 bažantů, ale ulovili jich
pouze 76, 32 kusů srnčí zvěře, 3 divočáky, 5 zajíců a 20 kachen. Zavedli soutěž v odstřelu
škodné a na prvních místech byli Sl.Donát z Pěnčína, V. Krsek z Příšovic a Mir.Tomášek
z Pěnčína. Celkem bylo uloveno 18 lišek, 14 vran, 15 strak, 3 kuny a 1 tchoř. Na střelecké
soutěži v Žehrově skončili naši na III. místě a reprezentovali jen pan Kobrle st., Sl. Donát a
Mir. Tomášek.
V roce 1992 byl vydán nový zákon o myslivosti, který značně změnil náplň práce sdružení.
V červnu si schválili nové stanovy a název Hlubočice, počet členů je 25. Pozemky předali
původním majitelům, zaniklo myslivecké políčko a zažádali si o uznání honebního
společenstva. Úspěšně odchovali 100 kusů bažantů v lokalitách Dubina, Janůvka a Kvapilka,
zúčastnili se soutěže v odstřelu škodné a zajistili vakcinaci lišek proti vzteklině.
Obhospodařovali 1.410 ha pozemků, schválili si nový provozní řád spolku, opravili stávající
myslivecké zařízení a zhotovili nové posedy a kazatelny.
V roce 1995 odstřelili 19 lišek, 8 kun, 40 strak, 7 vran, 25 koček a 2 psy jako škodnou, 32 kusů
srnčí zvěře, 11 zajíců, 80 bažantů, 16 kachen a 2 divočáky. Pokračovala práce s dětmi, pořádali
myslivecké plesy, zájezd, posezení u táboráku. Poprvé se setkali s vandalismem, když jim
někdo poškodil odchovnu bažantů v Kvapilce a v Příšovicích došlo i ke krádeži zvěře.
Novinkou byl poplatkový odstřel srnce hostem z Itálie. Za získaný obnos zakoupili obilí
k zimnímu přikrmování. Myslivci se průběžně zdokonalovali ve střelbě a účastnili se
střeleckých soutěží, jejich pomocníci – lovečtí psi absolvovali pravidelný výcvik a zkoušky své
způsobilosti. Za dobou práci pro rozvoj myslivosti byli vyznamenáni pan Jar. Kobrle I. stupněm
a hospodář Václav Krsek III. stupněm ČMMJ. V roce 1998 zakoupil spolek bývalé kanceláře
JZD ve Vlastibořicích, které si postupně upravovali. Šťastným úlovkem se mohl pochlubit v r.
2003 R.Porš mladší, když skolil pravidelného osmeráka. Jeho paroží ohodnotili na mezinárodní
výstavě v Lysé nad Labem 140,4 body a bylo oceněno zlatou medailí. V roce 2003 myslivci
odstřelili 40 kusů srnčí zvěře, 14 divočáků, 17 zajíců, 26 bažantů a 43 kachen. Nadále se
věnovali dětem a pan Mir.Tomášek zajistil konání letního tábora. Pro velký zájem se pobyty
v přírodě uskutečňují i v současnosti. Zkoušky mysliveckých stráží proběhly v r. 2003 a úspěšně
je složili Jar. Kobrle ml. a Sl. Donát. V tomto roce zastřelili jako škodnou 23 lišek, 2 kuny, 9
strak a 1 vránu, zakoupili 42,5 q granulí pro srnčí zvěř, 22,5 q ovsa a 75 kg léčiva. Pořádali již
23. myslivecký ples a Huretskou zábavu.
K 1.1. 2004 má členská základna 22 členů a 4 čekatele. Jako myslivecká stráž byl jmenován i
dr. Jindřich Polák.
Akce v kulturním domě
Leden:
4.1. ples taneční klub ILMA
12.1. Myslivecký ples
15.1. beseda Cestování po Špicberkách

19.1. Ex drůbežářský ples
Únor:
9.2. ples Pivovaru Svijany
15.2. Rodičovský ples
17.2. dětský karneval
21.2. veřejné zasedání ZO
28.2. Svaz pěstitelů olejnin
Březen:
1.3. výroční schůze spolu zahrádkářů
5.3. Svaz pěstitelů olejnin
9.3. koncert skupiny Mňága a Žďorp a Vypsaná fixa
15.3. koncert skupiny Tři sestry
16., 17., 22., 28., 30., 31.3. taneční kurs
Duben:
13.4. taneční – disko
20.4. taneční prodloužená
Květen:
15.5. veřejné zasedání ZO
16.5. besídka ZŠ a MŠ
19.5. taneční
24.5. věneček
25.5. motoristická akce 8 – 11 hodin
25.5. věneček
29.5. taneční
31.5. věneček
Červen:
13.6. veřejné zasedání ZO
27.6. MAS Turnovsko – seminář
29.6. Agro Rubín, a.s. Svijanský Újezd – valná hromada
Srpen:
16.8. – 25.8. taneční klub Koškovi Liberec
Září:
12.9. veřejné zasedání ZO
Říjen:
6.10. divadlo Český Dub Neprodejné manželky
11.10. přednáška Od Karibiku k Mayským pyramidám
12.10. taneční klub Mnichovo Hradiště
Listopad:
15.11. Štrůdlování – sousedské posezení
16.11. taneční – Klub Mnichovo Hradiště
30.11. Mikulášská nadílka
Prosinec:
5.12. Agro Rubín, a.s.,
7.12. ÚSP Kurovodice
11.12. veřejné zasedání ZO
12.12. vánoční besídka ZŠ a MŠ
13.12. setkání seniorů
15.12. taneční škola Ilma

Služby občanům
OÚ vydává měsíční zpravodaj, aby občané získali informace o dění ve vsi. Zajišťuje odvoz
odpadů, dopravu k lékaři do Příšovic. Svoz za nákupy v pátek byl zrušen, protože byl málo
využíván.
Samoobsluha manželů Sedláčkových poskytovala pestrou nabídku zboží. Lidé hojně využívali
pravidelných slev. I když velkoprodejny lákají zákazníky nižšími cenami, udržela si naše
prodejna své klienty. Oceňují ochotu prodavaček, přehledné rozmístění zboží i jeho pestrost a
čistotu prostředí.
Rovněž řeznictví U Krejcarů má stále dost zákazníků, i když konkurence je velká. Přicházejí
proto s novými výrobky a zákazníci jsou vždy ochotně obslouženi.
Restauraci využívají naši občané k příležitostnímu posezení s přáteli, někdo si zajde na oběd či
na večeři. O rozvoz obědů velký zájem není. Při výročních schůzích a různých školeních je
restaurace plně využívána, stejně je tomu o posvícení a různých společenských akcích.
Špalkovu studenou kuchyni znají nejen v Pěnčíně, ale i v širokém okolí. Jejich výrobky jsou
velmi chutné a udržují si své místo mezi konkurenčními výrobci.
Motoristé využívají služeb zdejší pumpy. Kromě pohonných hmot nabízejí i občerstvení a
některé zahradnické a chovatelské potřeby. V prostoru dílen se provádějí opravy nákladních
automobilů. Osobní automobily opravuje pan Jan Porš na Vinohradech.
Kadeřnické služby poskytuje paní Maruška Kopalová každou středu od 9 do 16 hodin a zájemců
je dostatek.
Kosmetické služby paní Jany Šritrové využívají její zákaznice podle potřeby i ve večerních
hodinách.
Krásná jablka nabízí k prodeji pan Thoř ze svých sadů. Jeho výpěstky mají vždy čestné místo
na výstavě Svátek jablka a vystavují je i na dalších celostátních výstavách. K prodeji nabízí
p.Thoř i kvalitní med.
V obci dále nabízejí své služby zedníci, truhláři, elektromontéři, vodoinstalatér a cukrářka.
Svijanský zámek
Pivovar Svijany investuje do obnovy kulturní dominanty obce, svijanského zámku, jehož vznik
se datuje zhruba do doby vzniku pivovaru. Rekonstrukce potrvá několik let a financována bude
ze zdrojů Pivovaru Svijany, případně dotačních evropských fondů. Zámek ve Svijanech vznikl
z původní renesanční tvrze, kterou vystavěl Jaroslav z Vartemberka spolu s pivovarem. Součástí
pivovaru byl zámek i po znárodnění, do soukromých rukou ho prodal až státní podnik Pivovary
Vratislavice n.Nisou. Nyní se společnost Pivovar Svijany rozhodla, že zámek koupí zpět.
Slavnosti Svijanského piva
24. ročník tradičních Slavností Svijanského piva navštívilo 13. července 14.500 návštěvníků
z různých koutů naší republiky a vypili 70 tisíc piv. Mezi nejoblíbenější patřil Svijanský máz
11º, ale konkurovalo mu nové pivo pod pracovním názvem „450“. Příští rok oslaví pivovar 450
let od svého založení. Prodávala se i pivní zmrzlina. Návštěvníky přilákalo také vystoupení
populárních hudebních skupin, pouťové atrakce a velkolepý ohňostroj.
Ještěd 40 let
Ještěd měl narozeniny. Horský vysílač a hotel Ještěd oslavil 40 let od svého otevření v roce
1973. Kabinová lanovka vedoucí na vrchol oslavila 80 let svého fungování. Oslavy se
uskutečnily 21. září na Ještědu i v Liberci.
Naši nejstarší občané:
Naši nejstarší občané slavili svá výročí:
91 let oslavila paní Miroslava Bičíková z Pěnčína
90 let paní Anna Hozdecká z Pěnčína
88 let oslavili paní Věra Hyková z Pěnčína, paní Marie Primásková z Albrechtic a pan Jaroslav
Beran z Pěnčína

87 let slavili pan Václav Fibrich z Červenice, pan Miloslav Hovorka z Červenice a pan Václav
Vinš z Pěnčína
86 let oslavili paní Zdeňka Vinšová z Pěnčína, paní Běla Hobelantová z Vitanovic a pan ing.
Josef Stoklasa z Vitanovic
85 let slavila paní Libuše Lanková z Červenice, paní Jaroslava Hlavatá ze Zásady, pan Bohumír
Vochvest z Červenice a paní Hana Pecinová z Kamení.
Narodili se
V roce 2013 se narodili:
10.1. Karolína Kaprasová z Pěnčína
13.4. Šimon Kučera z Albrechtic
23.5. Jakub Rösler z Červenice
31.5. Daniel Kopal z Pěnčína
25.6. Vendula Bernatová z Pěnčína
14.8. Filip Laurin z Albrechtic
13.12. Kryštof Bitman z Pěnčína
Zemřeli
V roce 2013 zemřeli:
9.1. pan Jaroslav Pilař z Pěnčína ve věku 73 let
8.2. pan Slavomír Kurfirst z Pěnčína, ve věku 55 let
9.2. paní Miloslava Houdová z Pěnčína ve věku 73 let
11.3. pan Jiří Pekárek z Vitanovic ve věku 74 let
3.7. paní Emilie Ješkeová z Červenice ve věku 76 let
19.10. paní Blažena Jislová z Pěnčína ve věku 87 let
Počet obyvatel
V naší obci bylo k 31.12. 2013 přihlášeno celkem 680 obyvatel, z toho Pěnčín 472, Vitanovice
71, Střížovice 14, Albrechtice 32, Zásada 22, Kamení 23, Červenice 46.

Zapsala. Danuše Brožková

