Rok 2018
Rok 2018 byl významným mezníkem v historii našeho národa, proto se ve
sdělovacích prostředcích i tisku často připomínaly události, které předcházely vzniku
Československé republiky v roce 1018. I naši občané si tuto skutečnost připomínali při
kulturních akcích a 28. října slavnostně vysadili lípu před hasičskou zbrojnicí v Pěnčíně.
Letos se v kulturním domě konala i výstava Svátek jablka.
Zastupitelstvo obce pod vedením pana starosty Ing. Karla Bičíka zajišťovalo
dobré hospodaření ve prospěch našich občanů, podporovalo finančně společenské
organizace, školy a přispívalo k bohatšímu kulturně společenskému životu v obci.
V letním období je vesnice vyzdobena květinovými záhony, je čistá a upravená. Problém
je někdy s parkováním aut na návsi, proto se zastupitelstvo rozhodlo, že tento prostor
upraví. Místní prodejna potravin byla od loňského listopadu zavřená a zastupitelstvo
řešilo její další existenci. Pan Sedláček nabídl budovu k prodeji a obec se nakonec
rozhodla ji odkoupit, aby zajistila lidem prodejnu.
Velká pozornost byla věnována odpadům, které se stávají celosvětovým
problémem a výzkum směřuje k tomu, aby se plasty nahradily jinými materiály. Naši
občané si na třídění do kontejnerů již zvykli a plně je využívají. Mohou sem přivézt i
bioodpad – trávu, slupky apod., pokud nemají svůj kompost a nově se budou
shromažďovat i použité oleje. Pravidelně se vyváží nebezpečný odpad a v květnu jsou
k dispozici velké kontejnery na spalitelný odpad.
Počasí je často nevyzpytatelné, horné dny letošního léta už moc příjemné nebyly.
Deště je stále málo a v přírodě chybí voda. Budeme s ní muset lépe hospodařit.
Nový rok začal deštivým počasím s teplotami mírně pod nulou. Zima se přihlásila až 16.
ledna, kdy do rána napadl sníh a trochu sněžilo i přes den. Denní teplota se ustálila pod
nulou (-2 °C). Sníh se však dlouho neudržel a koncem ledna byla krajina holá. Silnější
mrazy přišly až po 5. únoru (-10 °C) a opakovaly se v závěru měsíce, kdy foukal studený
vítr a mrzlo i během dne. Noční teploty klesaly až k -20 °C, denní do -10 °C, sníh ale
nenapadal. Mrazy potrvaly až do 5. března, kdy se obloha zatáhla a začalo drobně sněžit
a pršet. Postupně se oteplovalo a 11. března jsme si užívali slunečnou neděli při 14 °C.
Zima se však znova vrátila 16. 3., déšť se postupně změnil ve sněžení a v sobotu 17. 3.
byla krajina pod sněhem s teplotou -3 °C během dne, v noci -7 °C až -10 °C. Teplota se
postupně zvyšovala a sníh brzy zmizel. Velikonoce letos připadly na 1. a 2. dubna. Bylo
sice chladno, teplota se pomalu šplhala k 10 °C, ale sluníčko koledníky přece jen trochu
ohřálo.
V dalších dnech jsme byli překvapeni zvyšující se teplotou, která se blížila ke 20 °C a
stoupala i výše. Z jara jsme se velmi rychle přiblížili k letním teplotám. Po teplých a
větrných dnech se obloha zatáhla a 16. 4. se spustil déšť. Příroda sice ožila, ale vláhy by
bylo třeba daleko víc. Následovaly opět krásné slunečné dny s teplotami nad 20 °C.
Postupně rozkvétaly ovocné stromy, na polích řepka. Vysoké teploty způsobily rychlé
odkvétání jarních květin i stromů. Bouřka s deštíkem se přehnala 10. května, ale horké
letní počasí s nepříjemným východním větrem pokračovalo. Změna přišla až 15. května,
ochladilo se a pršelo. Bylo to však jen krátké přerušení horkých dnů s teplotami ke 30
°C, které následovaly nejen do konce května, ale i v červnu. Sucho bylo neúnosné,
rostliny na polích a zahradách usychaly, ovocné stromy shazovaly nezralé plody. 9.
června se sice nebe zatáhlo, ale spadlo jen pár vzácných kapek deště. Po 10. červnu se
konečně rozpršelo a zem dostala potřebnou vláhu. V některých krajích řádily bouře,
padaly kroupy, ale nás nic podobného nepostihlo. Slunce pálilo dál, ale často nebe
zakryly mraky a po 19. červnu se ochladilo, nastala proměnlivé počasí s velkou

oblačností a teploty klesaly na 20 °C. Slunečné dny se však vrátily, teplota stoupala a
červencové léto bylo přímo tropické, teplota 35 °C a někdy i více. Horka nás sužovala po
celý měsíc, ke zmírnění veder došlo až v srpnu, ale teploty stále stoupaly ke 30 °C.
Deštivých dnů bylo minimum. Září přineslo pokles teplot nad 20 °C a dokonce i trochu
zapršelo, ale horké dny s teplotou ke 30 °C se vrátily ještě po 10. září. Slunečný byl i
říjen s teplotami do 20 °C. Po 20. říjnu se obloha zatáhla, silní vítr lámal stromy a začalo
pršet. Závěr měsíce, kdy se u nás slavilo 100. výročí republiky a konalo se mnoho akcí
včetně naší výstavy Svátek jablka a sázení lípy, bylo zataženo a pršelo. Následoval opět
silný vítr, obloha se rozjasnila sluníčkem a teplota se vyhoupla na 15 °C. Listopadové
dny byly střídavě slunečné a podmračené, teplota klesala pod 10 °C, v noci pod nulu a 1.
prosince napadl první sníh.
Zastupitelstvo obce v lednu dohodlo vytvoření školského obvodu spádové
základní a mateřské školy s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Obecní úřad zajistí svoz i rozvoz
dětí podle potřeby.
Ve Zpravodaji byly zveřejněny ceny za dovoz komunálního odpadu, který bude
probíhat stejně jako v loňském roce. Při odvozu 1x týdně 2 610 Kč za rok, 1x za 2 týdny
1 775 Kč, kombinovaný 2 195 Kč. Spalitelná odpad mohli občasní odložit do kontejneru
18. 5., nebezpečný odpad 24. 6. a 11. 11. na hřišti, a elektroodpad se shromáždí v požární
zbrojnici a obecní úřad zajistí jeho odvoz.
V nedávné době došlo k velkým investicím do výstavby sítí a k úpravě telefonních
ústředen, které zajišťují pokrytí naši obec 02 internetem. Naši občané mají nyní
k dispozici velmi spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu HD od společnosti O2
Czech Republic a.s.
Veřejné zasedání zastupitelstva se konala 14.3., 15.6., 20.9. a 13. 12. 2018. Na
prvním veřejném zasedání schválilo tyto finanční příspěvky:
Mysliveckému spolku Hlubočice zastoupeného panem Miroslavem Tomáškem ve výši
25 000 Kč na neinvestiční výdaje s pořádáním tábora pro děti.
TJ Sokol Pěnčín zastoupené panem Čestmírem Škrétou, předsedou ve výši 90 000 Kč na
činnost organizace a údržbu sportovního areálu.
Spolku zahrádkářů v Pěnčíně zastoupeným Josefem Zoubkem ve výši 30 000 Kč na
vyhodnocení soutěže „Kvetoucí Pěnčín“ a na činnost organizace.
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín pro rok 2018 a jejich hospodaření.
Schválil smlouvu o rezervaci nemovitosti č.p. 3 (obchod) mezi panem Lukášem
Sedláčkem a Obcí Pěnčín.
Schválil záměr pronájmu nebytových prostor – prodejny.
Schválil smlouvu o provedení rekonstrukce chodníku a bezplatném odběru
elektroodpadu.
Zastupitelstvo připravovalo volby do nového zastupitelstva, které bylo stanoveno
na 5. a 6. října 2018. Zúčastnilo se jich 69 % voličů a nejvíce hlasů získal současný
starosta Ing. Karel Bičík – 244, Mgr Pavel Král 231, Marcela Bradáčová 205, Bc. Eva
Trosbergová 201, Jiří Plíva 197, Anna Laššová 183, Ing. Jaroslav Šáral 182, Jindřich
Fanta 177 a Marcela Beranová 168 hlasů.
Na ustavujícím zasedání ZO byl zvolen starostou opět Ing. Karel Bičík, místopředsedou
Ing. Jaroslav Šáral a zřídilo finanční kontrolní výbor, oba tříčlenné. Předsedkyní
finančního výboru byla zvolena Bc. Eva Trosbergová a předsedou kontrolního výboru
pan Jiří Plíva.

Finanční odměna pro místostarostu byla 10 163 Kč, předsedu výboru 1 339 Kč a členy
zastupitelstva bez funkce 532 Kč.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek TJ Sokol zastoupené Čestmírem Škrétou 30 000 Kč n
a oslavu 100 let Sokola v červnu 2019. Rovněž schválilo žádost paní M. Kurfirstové pro
hendikepované děti Slunce všem částku 20 000 Kč na vybavení centra.
Zastupitelstvo schválilo inventarizační komisi a plán inventur za rok 2018.
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2018. Příjmy ve výši 8 606 tisíc
Kč, výdaje ve výši 15 414 tisíc Kč. Financování ve výši 6 808 Kč bude kryto přebytkem
předchozího roku.
Během roku se starosta obce zaměřil na nedostatky v zaměřování pozemků a staveb, aby
odpovídaly současným mapám
Obecní úřad spolu s místními hasiči pořádali tradiční Stavění máje a pálení
čarodějnic. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny, lampionový průvod, nabízelo se
občerstvení – buřty z udírny a nápoje všeho druhu. Vyhrávala místní kapela. 25. 6. se
pak konalo Kácení máje a zábava při hudbě skupiny Adaptace.
Pro zdatné turisty pořádal OÚ výlet do Krkonoš 16. 6. Vyšli ze Špindlerova
Mlýna po zelené turistické trase. Dlouhým dolem k chatě Výrovka do nadmořské výšky
1 363 m a pokračovali po červené až na Luční boudu s výhledem na Sněžku. Pokračovali
dále do údolí Bílého Labe, Kozí hřbety a sestoupili zpět do Špindlerova Mlýna. Výlet se
líbil, proto se v září uskutečnil další výšlap, tentokrát na Sněžku. 29. září se turisté
vydali z Pece pod Sněžkou na Sněžku – někdo pěšky, někdo lanovkou. Účastníci si platili
jen příspěvek 50 Kč na dopravu. Výlety organizovala paní Marcela Beranová,
místostarostka a sklidila od turistů velké poděkování.
Ve dnech 25.-28. 10. se konala v KD výstava Svátek jablka. Zahrádkáři mohli
přinést své výpěstky a podílet se na výstavě. Ženy už tradičně přinášely napečené
dobroty na ochutnávku. Výstavu si prohlédlo 1 736 návštěvníků a mnoho dětí. Ústav
experimentální botaniky ve Střížovicích tu vystavil novou vyšlechtěnou odrůdu jabloně
pod názvem Opál. Toto jablko bylo vyneseno americkými kosmonauty na oběžnou
dráhu a zviditelnilo tak existenci ČR.
28. října byla slavnostně vysazena lípa ke 100. výročí naší republiky před
hasičskou zbrojnicí v Pěnčíně.
8. prosince v 10 hodin byli na Sychrově v obřadní síni přivítáni naši občánci:
Anna Cerhová, Ema Šulcová, Matěj Kozderka, Lukáš Prokop, Julie Bláhová a Ondřej
Louda. Fotografie hradil OÚ, rovněž dárky dětem a květiny.
Naši senioři se sešli už 30. listopadu na malém sále KD. Při živé hudbě si zazpívali
a zatančili nechybělo chutné občerstvení a tombola.
V sobotu 1. prosince nadílel v KD Mikuláš, anděl a pobíhali čerti. Po nadílce,
kterou si rodiče předem objednali, následovalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu a
ohňostroj. Hrály se koledy, lidé popíjeli svařák nebo čaj a adventní čas jsme přivítali
dobrou náladou.
Volba prezidenta republiky proběhla v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna.
Z této volby vyšli vítězně 2 kandidáti. Současný prezident Ing. Miloš Zeman a prof. Ing.

Dr. Sc. Jiří Drahoš. Ve druhém kolem 26. a 27. ledna získal nejvíce hlasů současný
prezident Miloš Zeman. V Pěnčíně dali voliči nejvíce hlasů panu Jiřímu Drahošovi – 140
hlasů, panu Miloši Zemanovi 132 hlasů.
Mateřskou školu navštěvovalo 40 dětí a byla plně využita její kapacita. Vedoucí
učitelkou byla paní Lenka Hobelantová, která je také zástupkyní ředitelky příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Pěnčín a vedla školní pokladnu. Dalšími učitelkami byly Táňa
Likovská – Mišková a Mgr. Bc. Jana Bradáčová, která se věnuje logopedii. Jako
asistentky tu pracovaly Anežka Primásková a Mgr. Bc. Klára Žofková.
Děti byly rozděleny do dvou tříd podle věku, užívaly dvě učebny, dvě jídelny, sociální
zařízení a za pěkného počasí školní zahradu s pískovišti, houpačkami a průlezkami.
Každý den byla zařazena vycházka po okolí obce, v zimě sáňkování. V lednu se mohli
zájemci přihlásit do lyžařské školy v Bedřichově, kam je svážel autobus.
Podle stanoveného programu zlepšovaly děti své dovednosti v sebeobsluze, stolování,
seznamovaly se se zdravou výživou, cvičily, malovaly a při hrách získávaly nové
vědomosti.
V květnu a v prosinci vystoupily děti na školní besídce v kulturním domě, a zároveň
paní učitelky připravovaly minijarmark výrobků dětí, Za získané peníze budou moci
zakoupit další materiál pro pracovní vyučování a zbude i na výlety.
24. 4. měla MŠ otevřené dveře pro všechny zájemce od 9 do 11 hodin a 2. května od 10
hod. se konal zápis pro příští školní rok. Kapacita školky byla opět vyčerpána.
Na školní zahradě mohou příchozí obdivovat květinové záhony a malou ZOO s králíky,
zeleninové záhony zase slouží k poznávání druhů zeleniny a její pěstování. Pozornost
zaslouží i dřevěné modely zvířat u cesty.
Ve školní kuchyni vládla paní Pavlína Vrbová, Primásková, která v červnu odešla na
mateřskou dovolenou a od září pak vařila paní Hana Marešová, důchodkyně s paní
Janou Primáskovou, nyní již také důchodkyní. Vedoucí stravování pro ZŠ a MŠ byla
paní Iveta Šulcová, která se zároveň starala o úklid budovy. Vařilo se podle zásad
zdravé výživy a děti se naučily jíst i méně obvyklá jídla díky dobré úpravě.
Pravidelně se konaly rodičovské schůzky a rodiče byli informováni i měsíčním
zpravodajem o připravovaných akcích.
Předsedkyní Rady školy se stala Mgr. Bc. Jana Bradáčová, členkou byla paní Marcela
Bradáčová za OÚ a Ivana Hladíková za ZŠ.
Do základní školy docházelo 34 žáků 1.-5- ročníku a učili se ve dvou třídách.
Přízemí využívala školní družina, žáci tu měli šatnu a učitelé sborovnu. V 1. poschodí se
učilo v I. třídě 16 dětí s paní řed. Janou Seiwaldovou a ve II. třídě 18 dětí 3., 4. a 5.
ročník s paní učitelkou Chomoutovou. V další místnosti byla počítačová učebna, kde se
děti každý pátek učily zacházet s počítačem pod vedením pana Tomáš Horáčka. Druhé
poschodí bylo vybaveno pro výuku výtvarné východy a keramiku. Vypalovací pec byla
hojně využívána a děti měly radost ze svých výrobků, které se pak objevily i v nabídce
minijarmarku při školních besídkách. Nově byli instalovány dílenské stoly pro pracovní
vyučování.
Do školy se sjížděly děti z okolních obcí – Čtveřína, Doubí a Soběslavic, svoz zajišťoval
obecní úřad mikrobusem. Učilo se podle schváleného programu „Škola pro všestranný
rozvoj osobnosti dítěte“. V matematice se už 5. rokem vyučovalo Hejneho metodou,
která dětem počítání zpříjemnila. Všichni žáci prospívali bez větších problémů, kdo
potřeboval zvláštní péči, měl individuální plán výuky a asistenta. Své schopnosti si mohli
žáci ověřit zapojením do různých soutěží např. Klokan v matematice nebo výtvarných
soutěžích. 4. r. plnil úkoly dopravní výchovy a děti získaly průkaz mladého cyklisty. 2. a

3. ročník absolvoval výcvik plavání v Turnově. Všichni se zapojovali do sportovních
soutěžích a her, kde se setkávali s žáky sousedních škol Příšovic, Kobyl a Turnova.
Na chodbě školy děti připravovaly výstavy na různá témata, uspořádaly
dušičkový průvod a spaní ve škole, v posledním týdnu stanovaly 3 dny na školní zahradě
a vycházely na výlety.
Nechyběly nadílky na Mikuláše a na Vánoce. V květnu a prosinci vystoupily na školní
besídce s mini jarmarkem. Na výletech poznávaly výrobu hraček v Detve Jiřetín,
zpracování cukrové řepy a výrobu cukru v Dobrovicích, besedovali s profesionálními
hasiči v Liberci, v Jičíně zhlédly výstavu loutek.
Za zábavou se rozjely do Mirákula v Milovicích. Během roku navštívily divadelní
představení v Turnově, Liberci a v Praze. Současně si prohlédly i Pražský hrad.
V září se konal tradiční „Běh naděje“ a výtěžek 5 000 Kč byl zaslán na vývoj léčiv proti
rakovině.
Po celý rok se děti věnovaly třídění odpadů pro Sběrné suroviny, a to papíru,
tetrapakovým krabicích, PET lahvím, umělohmotným obalům, hliníku a vybitým
bateriím. Na správné třídění dohlížela paní školnice Petra Marešová.
Sportovní kroužek vedl Bc. Tomáš Kubát a Mgr. Martina Vocelová, hry na klavír se
ujala paní Petra Paukertová. Hudební výchovu a hru na flétnu učila paní uč. Ludmila
Činčurová. Mgr. Veronika Švajdová, DIS pracovala jako školní asistentka na poloviční
úvaze. Na škole pracovaly kroužky: angličtina pro 1. a 2. r, sportovní hry, výtvarně
keramický kroužek, hra na flétnu a klavír, práce s počítačem pro 3. r., vaření, šití,
cvičení s hudbou a deskových her.
Školní družina byla plně využívána ráno před vyučováním a odpoledne do 16 hodin.
S paní vychovatelkou Ivanou Hladíkovou navštěvovali blízkou tělocvičnu a za pěkného
počasí si hráli na školní zahradě.
Úklid budovy zajišťovala paní Petra Marešová.
V sokolovně se pravidelně scházely ke cvičení naše ženy každou středu od 19.45
hod. Cvičení organizovala paní Iveta Šulcová. Každé úterý od 16 hod. tu cvičily
maminky s dětmi a když bylo pěkné počasí, využívaly místní hřiště. Maminky se mohly
hlásit u paní Anny Laššové. Pravidelně tu cvičily školní děti a docházely sem i odpoledne
s paní vychovatelkou. Tělocvičnu využívají příznivci volejbalu a některé společenské
organizace.
V MŠ pokračovalo cvičení jógy s paní Zikešovou z Liberce. Docházejí sem i ženy
z okolí a jejich zájem je trvalý.
Knihovna v MŠ je otevřena každou středu od 14 do 15 hodin a čtenářům
pomáhají s výběrem knih paní Věra Adamová a Lenka Hobelantová. V únoru byla
v knihovně provedena revize knižního fondu, knihovnice zkontrolovaly 5 000 svazků za
pomoci dvou pracovnic z liberecké vědecké knihovny. Zároveň byly vyřazeny knihy
poškozené a zastaralé. Každoročně je zakoupeno do knihovny asi 100 knih. Stejné
množství nám na požádání půjčují z liberecké knihovny jako výměnný fond. Knihy se
půjčují zdarma.
Místní obchod byl konečně otevřen v květnu a od OÚ si ho pronajal opět COOP
Mnichovo Hradiště. Prodavaček je málo, ale naštěstí i tento problém se vyřešil ke
spokojenosti našich občanů. Ceny zboží jsou samozřejmě vyšší než v turnovských
supermarketech, ale máme to v místě. Denně čerstvý chléb a pečivo, pochoutkové saláty
a aspiky od Špalků, uzeniny, sýry, rlzné nápoje. Výběr je dostatečně velký a prodavačky

se snaží vyjít zákazníkům vstříc. Byt nad prodejnou byl nabídnut k pronájmu za 13 tisíc
měsíčně.
Místní restaurace „Na trestný“ pořádala retro večer k MDŽ 9.3. s živou hudbou
a dobrým jídlem. Retro oblečení 60.-80.let bylo vítáno. O Velikonocích na Velký pátek
30. 3. nabídli hostům speciální menu. Podobně tomu bylo i po pěnčínské pouti a
posvícení. 31.3. se konal zábavný večer Ein Kessel Buntes s kouzelníkem, tanečnicí a
zpěvákem Davidem Mattioli. After párty obstaral mistr DJ Milan Šifta, zahrála rocková
skupiny Adaptace. 15. 9. se konal v KD Posvícenský rockový koncert jablonecké
skupiny Dangar six. V pondělí 17. 9. se slavilo posvícení od 11 do 23 hodin, kuchaři
připravili dobroty ze skopového, zvěřinu, pečené kachny a další chutná jídla. Večer
vyhrávala místní kapela. 6. října tu vystoupila skupiny De Bill Heads.
Po celý rok restaurace rozvážela zájemcům obědy až domů.
Ve Střížovicích se konal 20. 4. 3 hours MTB od 19 hod. noční tříhodinový závod
s umělým osvětlením (čelovky s sebou). Závod vedl na XC okruhu o délce 3 km v okolí
Střížovic, startovné bylo 100 Kč, občerstvení bylo zajištěno.
Pro děti připravili 21.4. KINDER CUP od 11 hodin. Dětské závody proběhly na
odrážedlech a kolech podle věku dětí na dvorku a trávníku v okolí statku. Startovné
bylo 50 Kč.
V sobotu 10.11. se konal Střížovický braňák pro děti do 15 let. Startovalo se v 10 hod. ze
dvora statku. Trasa byla asi 3 km dlouhá, děti běžely ve trojicích za doprovodu jedné
dospělé osoby. V testu si vyzkoušely své vědomosti, házely granátem, prošly
rambodromem a bludištěm. Startovné bylo 150 Kč za tým (3 děti).
Spolek zahrádkářů pozval své členy na výroční schůzi 9. března od 18 hodin.
Zaplnili malý sál KD, vyslechli si zprávy o činnosti za uplynulý rok, o hospodaření
organizace a zhodnotili kvetoucí zahrádky v obci. Po dobré večeři následovali cestopisná
přednáška „Jižní Amerika“. Na pátek 1. června připravili zájezd do Jičína, Markvartic
u Sobotky – České Květnice. V podniku HAN se seznámili s výrobou tradičních
vánočních ozdob a mohli si je i zakoupit. Zájezd do divadla v Jablonci nad Nisou se
konal v pondělí 19. listopadu a na programu byla úspěšná londýnská komedie „kočka
v oregánu“. Hrála B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibulková a Z. Velen.
Sokolové se sešli na řádné valné hromadě v sobotu 17. 3. od 18 hodin na hřišti
v klubovně. Projednali a zhodnotili činnost organizace a naplánovali program za rok
2019, kdy budou slavit 100. výročí vzniku organizace. Na sobotu 23.6. připravili 1.
ročník fotbalového turnaje v malé kopané. Družstva 5+1, celkový počet hráčů max. 12
v týmu. Startovné bylo 1000 Kč za tým. V rámci sportovního dne uspořádali tenisový
turnaj ve čtyřhrách. Startovné bylo 100 Kč za osobu. Generálním partnerem
sportovního dne byla společnost Final obaly s.r.o. V srpnu TJ Sokol Pěnčín zahájila
novou fotbalovou sezónu. Zahájili ji 18. 8. zápasem se Spartakem Chrastava B, dalšími
soupeři byli Tesla Stráž nad Nisou, SK Žibřidice, Dynamo Holany, Slovan Vesec, Sokol
Rozstání, FC Kamenice, Jablonné v Podještědí a Vratislavice nad Nisou. Poslední zápas
byl v neděli 11. listopadu.
Sbor dobrovolných hasičů pozval své členy a příznivce na výroční valnou
hromadu v pátek 14. 12. 2018 do klubovny na hřišti. Probrali svou činnost za uplynulý
rok a schválili plán na činnost pro příští rok. V neděli 4. 11. se naše děti zúčastnily
závodu požárnické všestrannosti v Paceřicích. Starší děti do jarního kola vybojovaly

krásné 2. místo a družstvo mladších začne na jaře s 1. místem. Loňská sezóna se
vydařila.
Výbor Českého svazu žen pozval své členky na výroční členskou schůzi 12. dubna
od 18 hod. do salonku restaurace. Projednaly a zhodnotily svou práci a diskutovaly o své
další existenci. K dalšímu setkání došlo už ve čtvrtek 10. května. 7. června se pak konala
poslední a závěrečná schůze, kdy se ženy rozhodly činnost organizace ukončit a zapojit
se do aktivit ostatních spolků. Důvodem byla neutěšená finanční situace, požadavky
okresu na odvody členských příspěvků, když organizace nemá příjem ze své činnosti.
Na neděli 25. 2. od 14 hod. připravily naše ženy Dětský karneval v KD. Děti se mohyl
zapojit do soutěže o ceny ve zpěvu či recitaci, vyhrát v tombole a nejlepší masky byly
vyhodnoceny.
Akce v kulturním domě:
Leden
6. 1. Ples TaPŠ ILMA (taneční škola)
13. 1. Myslivecký ples
21. 1. Grupo Antolin – ples
Únor
3. 2. Ples Pivovaru Svijany
Březen
9. 3. Výroční členská schůze Spolku zahrádkářů
17. 3., 23. 3., 28. 3. a 30.3. taneční
31.3. Ein Kessel Buntes – zábavný pořad
Duben
6. 4., 15.4., 20. 4. a 27.4. taneční
Květen
4. 5., 13.5., 18. 5., 20. 5. a 25. 5. se konaly taneční kurzy se závěrečným věnečkem
17. 5. besídka dětí MŠ a ZŠ od 16 hodin
Červen
30. 6. Agro Rubín, a.s. Svijanský Újezd – valná hromada
Červenec a srpen
15. – 25. 8. Taneční klub Koškovi Liberec
Září
16. 9. pouť, atrakce na hřišti
17. 9. posvícenské hody v místní restauraci
Říjen
6. 10. koncert skupiny Komunál + host DE BILL HEADS
13. 10. a 20. 10. taneční
25. – 28.10. výstava Svátek jablka

Listopad
10. 11. koncert skupiny CHINASKI
17. 11. taneční – prodloužená
30. 11. setkání seniorů z Pěnčína
Prosinec
1.12. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
7. 12. taneční – věneček
11. 12. vánoční besídka dětí MŠ a ZŠ Pěnčín
13. 12. Ústav sociální péče Kurovodice – vánoční oslava
16. 12. profilový večer taneční školy ILMA
29. 12. Silvestr před Silvestrem (18-24 hod.) v restauraci
Pošta poskytovala své služby každodenně od 8 do 17 hodin s hodinovou polední
přestávkou. Vedoucí paní zahrádková měla za přepážkou další pomocnici a paní
Hnatajková s paní Mužákovou rozvážely poštu po naší vesnici a do okolních obcí autem.
Poplatky za odeslání dopisů a balíků se zvýšily, snad právě proto, že dopisů a pohledů se
posílá stále méně. Lidé si posílají SMS zprávy a maily ze svých mobilů. Platby
v hotovosti se také provádějí mnohem méně než dříve, většina lidí má své účty a
provádějí platby převodem.
Řeznictví u Krejcarů si stále drží své zákazníky pro kvalitní maso a výrobky
z něj. V případě potřeby prodávali i chléb a pečivo.
Výrobky studené kuchyně Špalkových si oblíbili nejen naši občané, ale nabízí je i
mnoho prodejen v okolí. Na větší rodinné oslavy si mohou lidé objednat chlebíčky,
saláty, aspiky a mnoho dalších výrobků.
Motoristé nadále využívají benzinovou pumpu na návsi, kde vedou i potřeby pro
zahrádkáře, chovatele a nabízejí občerstvení. Ve zdejších dílnách opravují nákladní
automobily.
Osobní auta opravuje pan Jan Porš na Vinohradech.
Tradiční oslavy masopustu na Dlaskově statku proběhly v sobotu 3. února a
zúčastnilo se jich víc než tisícovka návštěvníků. O dobrou náladu se postaraly folklórní
soubory a masopustní průvod. Oslavy masopustu proběhly i 10. února v Radimovicích a
17. února na sychrovském zámku
Festival amatérského divadla Modrý kocour proběhl v Turnově na Střelnici od
20. do 25. února. Byl to již 23. ročník divadelního festivalu a přilákal více než 2 300
diváků. Na programu byla klasická činohra, pohádky i taneční divadlo.
John Deere Traktoriáda 2018 se konala v sobotu 21. dubna na polním letišti na
Vyskři a byl to již 12. ročník. Dopolední program byl určen dětem od 9 let a odpolední
traktoriáda byla vypsána pro pět kategorií – 2 kategorie malotraktorů, 2 kategorie
továrních traktorů a kategorie žen. Na ploše letiště byla vystavena současná zemědělská
technika, ukázka práce s motorovou pilou, probíhaly fotolety ve vrtulníku.
16. června 2018 slavili ve Vyskři 700 let od první písemné zmínky o této krásné obci
v srdci Českého ráje.

V Pěnčíně se letos narodilo 7 dětí:
Anna Cerhová, Ema Šulcová, Matěj Kozderka, Lukáš Prokop, Lucie Bláhová, Ondřej
Louda a Ema Paldusová.
V letošním roce zemřeli 3 občané:
Alena Polanková, Alois Vrzal a Gertruda Loudová
Přihlásilo se 13 obyvatel, odhlásilo se 20 lidí.
K 31. 12. bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 682 obyvatel.
Albrechtice 32, Červenice 55, Kamení 27, Pěnčín 460, Střížovice 17, Vitanovice 73,
Zásada 18
Zapsala D. Brožková

