Rok 2019
Úvod
Rok 2019 byl opět rokem plným velkých událostí nejenom pro Českou republiku, ale i pro obec
Pěnčín. Například ani letos se naše republika neobešla bez voleb. Konkrétně proběhly volby do
Evropského parlamentu, které se uskutečnily na konci května. Dále se například jedná o oslavu 30.
výročí návratu k demokracii nebo na druhou stranu například pořádání největších protivládních
demonstrací od roku 1989, které se konaly na Letné. A to v roce 2019 hned dvakrát, 23. června a 16.
listopadu. Mnohé z nás v tomto roce zasáhla i zpráva o úmrtí Karla Gotta. Hudební ikony a české
legendy hudební sféry.
Rok ale uplynul jako voda a obec si prošla spoustou nových změn, konaly se akce, a to většinou ty,
které jsou pro Pěnčín téměř tradiční.

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo se v roce 2019 sešlo nesčetněkrát, řešilo a schvalovalo nové nápady, vyhlášky a
inovace pro celou obec. Pracovalo se i v novějším složení od voleb z minulého roku.
První veřejné zasedání v roce 2019 se konalo 14. března v salónku restaurace. Zastupitelstvo řešilo
zahájení a schválení programu, smlouvu o zřízení věcného břemene, inventarizace majetku obce
k 31.12.2018, závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 a účetní závěrka
obce. Bylo schváleno:


Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2018



Účetní uzávěrka Obce Pěnčín k 31.12.2018



Rozpočtové změny



Zvolení komise pro vyřazení majetku obce v čele s předsedou Ing. Jaroslavem Šáralem a
ostatními členy Bc. Evou Trosbergovou, Jiřím Plívou a Ing. Pavlem Králem



Žádost o finanční příspěvek TJ Sokol Pěnčín z.s., žádost ZO ČSV Sychrov, žádost o finanční
příspěvek Mysliveckého spolku Hlubočice



Zveřejnění nabídky na pronájem bytu v č.p. 3 v Pěnčíně



Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem architektonického řešení návse



Nákup 2 ks sběrných nádob na likvidaci potravinářských tuků a olejů
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Další veřejné zasedání se konalo 13. června 2019. Během veřejného zasedání se řešili rozpočtové
úpravy, účetní závěrka příspěvkové organizace, darovací smlouva, žádost o revitalizaci zahrady v MŠ a
pořízení podzemních nádrží. Bylo schváleno:


Zpráva o činnosti obecního úřadu týkající se: rekonstrukce OÚ, chodník ke hřbitovu,
rekonstrukce návse



Rozpočtové změny



Pořízení nádrží na dešťovou vodu a revitalizace zahrady u MŠ



Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pěnčín k 31.12.2018



Darovací smlouva mezi REKUPER SYCHROV s.r.o.



Mimořádný příspěvek pro ZŠ a MŠ Pěnčín



Plánovaná rekonstrukce střechy na KD



Vybudování retenční nádrže v Janovkách

Předposlední zasedání obce konající se 12. září projednávalo rozpočtový výhled a úpravy, žádost o
poskytnutí finančních prostředků spolek Slunce Všem, prodej pozemku a věcné břemeno. Bylo
schváleno:


Rozpočtové změny



Střednědobý rozpočtový výhled na období let 2020-2023



Inventarizační komise a plán inventur na rok 2019



Žádost o poskytnutí finančních prostředků Slunce Všem z.s.



Smlouva o zřízení věcného břemene



Prodej pozemku



Žádost o poskytnutí finančních prostředků Mikroregionu Jizera

Poslední veřejné zasedání obce za rok 2019 se uskutečnilo 12. prosince. Na programu byla kontrola
usnesení zastupitelstva obce, zpráva činnosti OÚ a zastupitelstva obce, prodej pozemku, rozpočtové
změny, návrh rozpočtu pro rok 2020, plán investičních akcí v roce 2020 a projednání a schválení
vyhlášky č. 1/2019 o poplatcích za sběr komunálního odpadu. Z těchto návrhů bylo schváleno:


Rozpočtové změny



Schodkový rozpočet na rok 2020



Smlouva o zřízení věcného břemene
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Prodej pozemku ve Střížovicích



Vyhláška č. 1/2019



Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva obce

Co se týče samotného fungování obce, pan Ing. Jaroslav Šáral, který je pověřen pozicí místostarosty,
pravidelně dochází na obecní úřad v pondělí a ve středu, kde vyřizuje agendu obce.

Pracovní síla
Novinkou pro obecní úřad je i nová pracovní síla v podobě pana Petra Laurina, který začal již od
prosince minulého roku vypomáhat na obecním úřadě za manžele Brechlerovi, kteří doposud
pracovali pro obecní úřad.

Odpady
S novým rokem přichází na odpady i nová vyhláška o poplatku za komunální odpad, schválena
zastupitelstvem obce. Každý, kdo má v obci Pěnčín jakoukoliv nemovitost a nemá zřízenou nádobu na
odvoz odpadu, je povinen si ročně zakoupit pytle na komunální odpad alespoň za 400 Kč. Tato
vyhláška se týká nejvíce zejména chalupářů.
Dále se stalo novinkou zkušební zavedení nádob na sběr olejů a tuků. Tyto nádoby jsou v Pěnčíně
celkem dvě – u hasičské zbrojnice a u mateřské školy. Nádoby se stanou povinností již od 1.1.2020.

Počasí
Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření Českého hydrometeorologického ústavu a
průměrná teplota v České republice byla 9,5 stupně Celsia.
Letošní zima byla bohatá na sníh, ale za to patřila k těm teplejším. Dnů pod nulou jsme si moc neužili.
Podle zpráv meteorologů byla průměrná teplota v České republice kolem 0,5°C. Nejnižší noční teploty
se pohybovaly kolem -5, ty denní pak dosáhly zhruba 0 stupňů Celsia. 21. ledna bylo možné nejenom
v České republice, ale i v ostatních státech pozorovat úplné zatmění Měsíce. Poté byl teplotně únor
téměř podobný a od ledna se moc nelišil.
Se začátkem jara se v březnu začala zvyšovat denní teplota a příroda se pomalu začala probouzet. My
jsme se tak mohli pomalu začít starat nejenom o naše zahrady, ale i zahrádky. Užívat si vykvetlé
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květiny a sázet nové rostliny a plodiny. Průměrná teplota v březnu a dubnu se téměř podobala a
pohybovala se mezi 12-13°C. Bylo znát s příchodem května i rázné oteplení a postupné přibližování se
k horkému létu.
Co se týče letního počasí, sluníčko řádně hřálo a my jsme si prošly parnými dny, kde se teplota
v některých dnech vyhoupla až na 40°C. Mohli jsme tak alespoň využít bazény. Ať už jde o ty, kteří ho
mají například doma, ale nezapomnělo se ani na ten nacházející se vedle fotbalového hřiště
v Pěnčíně, o který se pravidelně v letních dnech staral pan Miroslav Brechler. Od července do září
jsme se ale kvůli horkým dnům mohli setkat i se dny suchými. Nejenom u průtoků řek, ale celkově
bylo znát, že dostatečná vláha a voda přírodě chybí.
S nástupem podzimu nastoupilo postupné ochlazování země. Rána začala být chladnější a vláha díky
tomu začala pokrývat přírodu. Dostatečná vláha zajistila, že mohli vyrazit například příznivci hub do
lesa a posbírat si své oblíbené druhy hub. Těch nám příroda letos nadělila požehnaně. S podzimem
nastala i postupná sklizeň úrody o kterou se pracně každý během jara a léta stará. V některých
rodinách je již tradiční například vybírání brambor. Teplota se během podzimních měsíců pohybovala
mezi 10-15°C.
Ale ani jsme se nenadáli a opět nastoupila další zima, u které jsme se opět nedočkali sněhu ani na
Štědrý den, a tak jsme si prožili další Vánoce na blátě.

Inovace
V tomto roce proběhly projektové přípravy na chodník ke hřbitovu, na komunikaci do pařníků a dále
došlo také na rekonstrukci chodníku od autobusové zastávky ke Krejcarovým.
Obyvatelé obce Pěnčína se již nyní mohou těšit na změny, které se plánují. Budova obecního úřadu
projde rekonstrukcí, dojde k bezbariérovosti a zlepšení bezpečnosti. Kromě toho bude obnoven i
vozový park. Na své si přijde i budova základní školy, ve které dojde k instalaci řízeného větrání a
nadále bude vybudován nový pavilon s učebnou, který bude sloužit pro pracovní výuku a bude
napojen na stávající budovu ZŠ. Je v plánu i oprava budovy mateřské školy společně i s knihovnou.
Pro příznivce sportů bude opravena a zmodernizována podlaha v sokolovně.
Co se týče úprav obce, bude upraveno celé centrum/náves, dojde k rozsáhlým opravám obecní
komunikace a dále se jedná i o vybudování zázemí pro pořádání venkovních a kulturních akcí.

Volby do EU parlamentu
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I v roce 2019 se konaly volby, a to konkrétně do EU parlamentu. Voliči mohli přijít volit ve dnech 24. a
25. května 2019. Do voleb celkem kandidovalo 39 kandidátů a byla téměř 30% účast. Za obec Pěnčín
přišlo volit celkem 200 voličů z 546 voličů, kteří byli zapsáni v seznamu. Volební komise byla složena
z obyvatel Pěnčína, kde nesměla chybět paní Božena Pilařová, Marie Najmanová, Miluše Retrová,
Drahomír Ťukal, Růžena Hurtová a funkcí zapisovatelky byla pověřena paní Lenka Glosová.
Výsledky voleb do Europarlamentu za rok 2019 za obec Pěnčín
číslo
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12
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15
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17
18
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20
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24
25
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27
28
29
30
31
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33
34
35
36
37
38

Strana
název
Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká strana soc. demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR – Republik. Str. Čsl. M. Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou Republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO? Jist. Solid. In. Pro bud.
PRO zdraví a sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. A př. Dem. – T. Okamura
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť. Demokr. Unie – Čs. Str. lid.
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Platné hlasy
celkem
V%
0
0,00
4
2,01
0
0,00
0
0,00
35
17,58
6
3,01
11
5,52
0
0,00
10
0,00
0
2,51
0
0,00
5
2,51
0
0,00
0
0,00
2
1,00
4
2,01
0
0,00
0
0,00
1
0,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5
2,51
1
0,00
35
17,58
32
16,08
13
6,53
0
0,00
31
15,57
2
1,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,50
0
0,00
1
0,50

39

Alternativa pro Českou republiku 2017

Rozpočet obce
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Stavění a kácení máje
Obec by se neobešla bez pravidelného stavění máje konaného vždy posledního dubna. Letošní
stavění se konalo opět ve sportovním areálu a nově bylo doprovázeno country kapelou „SUNSET“
z Mladé Boleslavi. Kromě zábavy bylo připraveno i občerstvení.
Při tradičním kácení máje pak hrála k tanci a poslechu kapela Adaptace.

Výlety
Spolek zahrádkářů v Pěnčíně uspořádal již každoroční výlet. V tomto roce se konal v pátek 21.6.2019
a výlet začínal již v 8 hodin ráno, kdy se odjíždělo z návse obce. Tentokrát zájemci o výlet zavítali do
nedalekého Německa, konkrétně do Jonsdorfu, kde se nachází motýlí dům. Podmínkou bylo vzít si
s sebou eura, pro zaplacení vstupného. Po prohlídce motýlího domu se po cestě zpět stavili na oběd
v Hrádku nad Nisou a zakončením výletu byla ještě prohlídka hradu Grabštejn.

Pěnčínská pouť
Již tradiční pěnčínská pouť se konala v neděli 15. září. Rodiče se svými ratolestmi se mohly pobavit na
atrakcích a poté zavítat na tradiční pouťové posvícení, které bylo pořádáno restaurací Na Trestný.

Senioři
Tradiční setkání seniorů se uskutečnilo 6. prosince na malém sále v kulturním domě v Pěnčíně. K tanci
a poslechu hrála hudba, bylo zajištěno občerstvení od místní restaurace a každý dostal i vánoční
nadílku. Byl zajištěn svoz i rozvoz díky obecnímu autu, a tak si každý senior, kromě toho, že si mohl
dát něco dobrého k pití, mohl i déle posedět.

Mikuláš
Mikulášská nadílka se opět konala na malém sále v kulturním domě. Děti přivítal Mikuláš, anděl, ale i
čerti. Každý rodič, který chtěl, si zaplatil předem pro své dítě balíček, který byl následně po
zarecitování básně či zazpívání písně dítěti předán. Letos se sešlo kolem 30 dětí, které si došly pro
svoji nadílku.
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Vánoční strom
Rozsvícení vánočního stromu letos proběhlo podobně jako rok minulý. Hned po mikulášské nadílce se
rodiče s dětmi přesunuli před kulturní dům, kde společně všichni popíjeli svařené víno, děti
samozřejmě čaj, poslouchali koledy a prskali prskavky. Po slavnostním rozsvícení stromu nesměl
chybět ani ohňostroj.

Vítání občánků
Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo na Státním zámku Sychrov dne 23. listopadu 2019. Noví
občánci dostali věcný dárek a na památku fotografie, které hradí obecní úřad. V roce 2019 byli
přivítáni: Eliáš Tichý, Lucie Hakenová, Beata a Barbora Škaloudovi, Leontýna Laurinová a Lucie
Galabová.

Základní a mateřská škola
Začátek nového roku se v MŠ i ZŠ odehrával ve víru práce. Chystali se pro děti i nějaké zimní aktivity,
aby jim byla zpříjemněna výuka. Kromě toho se v lednu přišlo do školy podívat celkem 14
předškoláků, kteří si na celý den vyzkoušeli, jaké to je být opravdovým školákem.
V březnu čekali děti jarní prázdniny a hned po návratu, 11.3., kromě běžné výuky je čekalo i přivítání
jara vynesením Morany a začali se připravovat na oslavu Velikonoc. Žáci 2. a 3. ročníku zahájili kurz
plavání a jejich řady doplnili i někteří prvňáčci.
Začátkem dubna, konkrétně 2.4. se uskutečnil zápis do 1. třídy. Celkem bylo zapsáno a přijato 14 dětí.
Díky velkému počtu prvňáčků bude možnost od začátku nového školního roku otevřít samostatnou
třídu.
Co se týče MŠ, ze začátku dubna proběhl den otevřených dveří, kde měli všichni zájemci o umístění
svého dítěte možnost nahlédnout do zařízení a dění v MŠ.
V dubnu již také děti začali nacvičovat na besídku konající se 16.5. Součástí besídky byl i mini jarmark,
kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit drobnosti od dětí a podpořit tak jednotlivé aktivity pro děti.
Děti také čekala návštěva divadla, exkurze letiště Václava Havla a různé menší a větší výlety.
V červnu se v ZŠ konaly různé akce, hlavně sportovní a v MŠ se jednalo o výlety do okolí obce, hry a
další zábavy. Školáci měli možnost v posledním týdnu strávit ve škole 3 dny vcelku i se spaním, kde
pro ně v těchto dnech byl připraven bohatý program.
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Pokud jde o hlavní letní prázdniny, MŠ zachovala provoz ještě 14 dní v červenci, a pak i poslední
týden v srpnu.
S nástupem nového školního roku, přišlo i pár změn. Nechala se navýšit kapacita školy na 45 žáků.
Pro školní rok 2019/2020 je celkem zapsáno 42 běžných žáků a 2 žákyně žijící v cizině. Děti se začaly
učit ve třech samostatných třídách po 14 žácích. Odešel i asistent s handicapovaným žákem, a tudíž
byla přijata nová posila v podobě paní Lenky Bitmanové.
Ohledně MŠ, tam je celkem zapsáno 38 dětí a nové financování školství umožní zaměstnat čtvrtou
pracovnici MŠ. S novým školním rokem děti pracují ve dvou samostatných místnostech. Navýšení
počtu dětí vyžadovali i posílení úvazku ve školní jídelně.
V září byla opět otevřena řada zájmových kroužků, a také se připravoval Běh naděje. Bylo celkem
vybráno přes 5000 Kč na základě příspěvků za startovné. Tento příspěvek putoval nadaci podporující
výzkum léčiv proti rakovině.
V říjnu se uskutečnila výstava ovoce a zeleniny i tradiční drakiáda. Po přelomu měsíce října a
listopadu se chystala tradiční akce „Den duchů“ spojený i se spaním ve škole a svatodušním
lampiónovým průvodem na místní hřbitov.
V listopadu se již děti začaly připravovat na prosincovou besídku. Kromě toho vyrazili žáci MŠ i ZŠ na
divadelní představení a děti z MŠ strávili mnoho příjemných chvil v přírodě. Pořádal se již 14. ročník
turnaje v minikopané, kterého se zúčastnily i žáci z okolních škol.
V prosinci navštívil děti Mikuláš s čertem a andělem, který jim donesl ovoce a zlobivým dětem i
nějaké uhlí. Kromě toho přišla do tříd i svatá Lucie, aby přesvědčila děti, jak jsou pořádkumilovné a
dodržují kázeň v škole. 19. prosince se konala vánoční besídka spojená s minijarmarkem společně
s věcmi, které vyrobily děti ze ZŠ a MŠ za pomoci svých učitelek. V MŠ připravili učitelky posezení pro
rodiče s dětmi a ve děti ve škole se navzájem obdarovaly drobnými dárky a poseděli společně u
nazdobeného stromku při občerstvení, které děti pomohly připravit.

Cvičení
Kromě tradiční pravidelné pěnčínské jógy v Mateřské škole nebo cvičení pro ženy, mohli obyvatelé
Pěnčína navštěvovat i pilates v nedaleké vesnici, v Radimovicích konající se v hasičské zbrojnici.

Knihovna
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Knihovna i v roce 2019 měla stále dveře otevřené každou středu od 14 do 17 hodin pod vedením paní
Lenky Hobelantové a Věry Adamové.

Obchod
V březnu 2019 byla s firmou COOP uzavřena smlouva ohledně pronájmu a obchod mohl fungovat dál.
Vedoucí obchodu se stala Kristýna Čepelíková a zástupkyní vedoucí k ní přibila i důchodkyně paní
Milada Melichová. Kromě tohoto složení, zde pracují brigádně převážně důchodkyně z okolí.
Tím, že celá budova s obchodem i bytem byla koupena obcí, dohodlo se zastupitelstvo obce na
pronájmu bytu nacházejícím se nad obchodem. Po pár měsících hledání pronajímatelů byl byt
úspěšně pronajat.

Restaurace
Restaurace KD „Na Trestný“ nadále pokračuje ve své činnosti pod vedením pana Milana Kučery a Jany
Jůzové a konají se i různé akce.
Začátkem roku byla na programu tradiční Retro MDŽ společně i s hudebním doprovodem. Dále
příznivci koncertů mohli navštívit i rockový koncert skupin DanGar Six a Anarchia Turnov.
V měsíci záři se pak konala posvícenská rocková zábava za doprovodu kapely Lessyho Woheň konající
se na malém sále v kulturním době. Občerstvení bylo zajištěno a vstupné činilo pouhých 70 Kč.
Nechybělo ani tradiční pěnčínské posvícení, spojené s poutí, které trvalo 3 dny. Jeden večer
s harmonikou, další s hudebním doprovodem „CO TO JE“. Na jídelníčku byly skopové speciality,
jehněčí, zvěřina nebo například pečená kachna.
Restaurace pořádala také Oldies party v čele s DJ Michalem Tůmou, konající se v říjnu. Tato akce se
pro úspěch znovu opakovala v prosinci s názvem „Silvestr před silvestrem“.

Aktivity Střížovice
Ani letošní rok nezůstala stodola ve Střížovicích prázdná. 28. září vystoupila řada skupin, mezi kterými
nesměli chybět například Anabáze, Duo Minimax nebo The Fireflies. Vstupné bylo symbolické a pro
návštěvníky byly i lidové ceny za občerstvení.
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Zahrádkáři
Jako každý rok se sešel spolek Zahrádkářů v rámci výroční členské schůze. Na programu bylo vše
včetně zprávy o činnosti spolku, zprávy pokladní a revizní za předchozí rok. Součástí schůze bylo
nejenom občerstvení, ale i cestopisná přednáška od pana Stanislava Padruňka – „Jiný kraj-jiný mrav“.

TJ Sokol
TJ Sokol pořádal řádnou valnou hromadu, která byla určena pro všechny příznivce a členy. Setkání se
konalo 16. března 2019 na hřišti v klubovně TJ Sokol Pěnčín a občerstvení bylo zajištěno.

100 Let Sokola
V roce 2019 uplynulo již 100 let od založení Sokola v Pěnčíně. Místní TJ přichystalo ve spolupráci
s místními hasiči i událost pro oslavu tohoto výročí ve sportovním areálu konající se 15.6. 2019.
Součástí bylo i přátelské sportovní utkání společně s týmem hokejových Bílých tygrů Liberec.
Tělocvičná jednota Sokol Pěnčín byla založena dne 1. listopadu 1919. O jejím založení mají
největší zásluhu Antonín Krsek a Josef Tomsa z Kamence. První ustavující schůze se konala v místním
pohostinství Adolfa Loudy a zpočátku zde měla i své sídlo, ale hlavně se zde začalo cvičit. Byť, byly
prostory omezené, začalo se nacvičovat na 7. Všesokolský slet, kterého se chtěl každý zúčastnit.
V průběhu dalších let se pravidelně cvičilo. Mládež, ženy i muži se scházeli v místním
pohostinství a venkovní hřiště bylo u hřbitova. Všichni se v průběhu let připravovali na veřejná
vystoupení, v okolních obcích, kde se konali tzv. akademie.
Prostory na cvičení už byly malé, a proto Ladislav Altman postavil sál s jevištěm a nabídl tento
objekt Sokolu. Zde bylo pak jeho hlavní sídlo. Cvičilo se zde, ochotnický divadelní spolek zde hrál
divadlo a konaly se zde taneční zábavy.
V době okupace byla činnost Sokola zakázána a byl rozpuštěn. Kompletní dokumentace byla
uložena v pazderně u Marešů na Vinohradech. Po skončení války jsme z neznalosti zabalení
dokumentů o všechny přišly – byly zničené.
Činnost Sokola se začíná obnovovat a začínáme pomalu cvičit. Zakládáme nový oddíl ledního
hokeje. Parta domácích hokejistů byla doplněna o hráče z okolních vesnic. Začínáme hrát soutěžní
utkání. V roce 1950 slavnostně otevíráme hokejové hřiště, které bylo vybudováno svépomocí. Do čela
Sokola jako předseda vstupuje Václav Hajný, který stál v čele 20 let. Po celou dobu se cvičilo, hrálo
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divadlo a pořádaly se taneční zábavy. Od roku 1972 se stává předsedou Josef Žďárský alias Rada.
Kupujeme první dopravní prostředek na přepravu osob Praga RND, který dostal s přezdívku „Pavrt“.
Začíná se uvažovat o založení dalšího oddílu – kopané a tento je v roce 1975 založen. Začíná se se
stavbou nového areálu. Vybudoval se fotbalový stadion s trávou, tenisový kurt s antukou a klubovna
s šatnami. To vše bylo vybudováno opět svépomocí v rámci tzv. akci „Z“. Areál byl slavnostně otevřen
v roce 1977.
Během těchto let cvičíme, hrajeme fotbal a hokej. Pořádáme různé besedy se známými sportovními
osobnostmi – Dana a Emil Zátopkovi, Láďa Vízek, Ivo Viktor, Ladislav Novák, František Šafránek a
další. Ženy nacvičovali na spartakiádách a v roce 1985 u nás proběhlo okrskové kolo.
Na místě hokejového hřiště bylo vybudované sportoviště s umělým povrchem včetně malého
bazénu. V roce 2011 byla na travnatém hřišti vybudována automatická závlaha. A v loňském roce
došlo k zateplení a částečné rekonstrukci klubovny a kabin. V současné době hrajeme fotbal, hokej,
ženy cvičí a hrají volejbal. Naše mládež se nám za sportem rozutekla do sousedního Turnova, kde má
nabídku nespočtu sportovních aktivit a sportují tam. Snažíme se je však dostat s naším zázemím
zpátky alespoň nějakým rekreačním cvičením v naší vesnici.

Hasiči
I pro tento rok se pravidelně scházeli mladí hasiči, kteří se postupně pod vedením Jany Paškové
připravovali na soutěže.
Ani tento rok nebyl výjimkou pro uspořádání dětského karnevalu pod patronací SDH Pěnčín. Na
programu byly soutěže o ceny, bohatá tombola a vyhlášení nejlepší masek. Vstupné bylo dobrovolné.
Kromě toho se pěnčínští hasiči podíleli na přípravě tradičního stavění a kácení máje.

Svaz žen
Dne 14.3.2019 se sešly pěnčínské ženy v salonku restaurace „Na Trestný“. I když byl provoz tohoto
spolku již v minulých letech ukončen, stále je alespoň možnost si příjít popovídat a pobavit se
společně s pěnčínskými ženami.

Akce v kulturním domě
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5.1. Ples TaPŠ ILMA
12.1. Myslivecký ples
16.2. Ples Pivovaru Svijany
23.2. firemní akce Grupo Antolín
1.3. výroční členská schůze spolek zahrádkářů
9.3. koncert Harley
17.3. dětský karneval
20. 3., 29. 3, 31.3. Taneční
5.4., 13.4., 18.4., 27.4., 8.5. taneční
10.5. koncert QUENNIE – World queen tribute bank
16.5. besídka ZŠ a MŠ Pěnčín
17.5, 29.5, 24.5, 26.5. taneční
1.6. taneční – věneček
29.6. AGRO RUBÍN, a.s. Svijanský Újezd – valná hromada
14. – 22. 8 – Taneční klub Koškovi Liberec
5.10. taneční – prodloužená
12.10. koncert Harley + Komunál
19.10 – divadlo mikroregion – Noc na Karlštejně
20. 10. přednáška
26.10 Oldies patry – DJ Michal Tůma
2.11. taneční – prodloužená
16.11. oslava TJ Sokol
5.12. AGRO RUBÍN a.s.
6.12. předvánoční setkání seniorů
7.12. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
8.12. taneční Mnichovo Hradiště
12.12. ÚSP Kurovodice
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14.12. taneční Mnichovo Hradiště
19.12. vánoční besídka ZŠ a MŠ
22.12. profilový večer, taneční škola ILMA
28.12. předsilvestrovská OLDIES party

Lékař
Lékařské středisko v Příšovicích, společně s panem MUDr. Trněným a MUDr. Kouckým, se starají o
naše občany. Pan Laurin pravidelně každé pondělí a středu sváží obecním minibusem seniory na
lékařská ošetření či pro léky do lékárny.

Pošta
Pošta po velkých změnách v minulých letech pokračuje nadále v podobném složení. Vedoucí pobočky
je paní Jana Zahrádková, a pracovnici přepážky Ivu Rulcovou vystřídala nově Eva Fortinová
z Vlastibořic.

Řeznictví
Řeznictví u Krejcarů je stále vyhlášené. Pravidelně ho navštěvují nejenom občané Pěnčína, ale i z
širokého okolí.

Studená kuchyně
Manželé Čapkovi pokračují ve výrobě lahůdek, které dodávají nejenom pro občany z Pěnčína do
prodejny COOPu, ale i do ostatních obchodů, nacházejících se v okolních obcích.

Benzínová pumpa
Po úmrtí pana Josefa Tomáše, prošla firma MTOil s.r.o. velkou změnou. Nynějším majitelem jsou jeho
děti, Jiří Tomáš a Iveta Vondráčková. Na benzínové pumpě pokračují s nabídkou nejenom paliva pro
motoristy, ale i krmiva pro psy nebo propan-butanu. V dílnách se nadále měří emise, opravují
automobily a poskytují další služby pro motoristy.
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Kosmetika
Kosmetické služby nejenom pro dámy, ale i pro pány z obce nadále provozuje paní Jana Šritrová i ve
večerních hodinách.

Kadeřnictví
Marie Kopalová stále provozuje kadeřnictví v přízemí obecního úřadu, a to každou středu.

Koncerty
Co se týče koncertů konajících se v kulturním domě v Pěnčíně, i rok 2019 byl tentokrát pro ně bohatý.
Koncem dubna pořádal vedoucí restaurace „Na Trestný“ rock party koncert v podobě kapel DanGar
Six a Anarchia. Jedná se o metalové kapely pocházející ze severu Čech.
V květnu pořádal pan Vinš koncert kapely Queenie. Jedná se o jednu z nejuznávanějších kapel, která
vyprodává české kinosály a diváci díky tomu mohli zažít Bohemian Rhapsody na živo v kulturním
domě v Pěnčíně. Jako hosté večera vystoupili The Beatles Veteran Club, kteří zazpívali skladby
legendární liverpoolské čtveřice v podání jičínsko-turnovské kapely. Vstupenky bylo možné zakoupit
nejenom v předprodeji, ale také v Turnově v Trafice u Vildy nebo i na Obecním úřadě v Pěnčíně za
350 Kč.
V říjnu se pak konal koncert dvou kapel. Jednalo se o českou rockovou kapelu Harlej, která
nevystupovala sama, ale diváci se mohli pobavit i za doprovodu metalové kapely Komunál.

Divadlo
Ani letošní rok nebyl výjimkou pro pořádání kulturních akcí. Hned ze začátku roku, konkrétně
v únoru, byla možnost zhlédnout muzikál Muž se železnou maskou v divadle Broadway v Praze. Ke
konci roku, v říjnu, pak mohli nejenom obyvatel obce Pěnčín, ale i z okolních obcí, navštívit Strašnické
divadlo v Praze a vidět komedii Stará láska nerezaví. Ve stejný den pořádal Mikroregion Jizera
amatérské divadlo pro seniory členských obcí v kulturním domě v Pěnčíně. Jednalo se o hru Noc na
Karlštejně od Divadelního spolku J. K. Tyla z Lomnice nad Popelkou a vstupné bylo zdarma.
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Obyvatelstvo
V naší obci je přihlášeno k 31.12.2019 celkem 695 obyvatel.
Albrechtice – 36; Červenice – 57; Kamení – 29; Pěnčín – 460; Střížovice – 18; Vitanovice – 77; Zásada
– 18
Narodilo se celkem 6 dětí – 26.2.2019 Lucie Hakenová; 7.5.2019 dvojčátka Barbora a Beáta
Škaloudovi; 17.5.2019 Leontýna Laurinová; 8.10.2019 Lucie Galabová; 22.12.2019 Nicol Najmanová
Zemřelo 5 občanů – Josef Tomáš z Pěnčína ve věku 69 let; Václav Fibrich z Červenice ve věku 93 let;
Libuše Lanková z Červenice ve věku 91 let; Jan Hobelant ze Zásady ve věku 89 let a Milena Bičíková z
Pěnčína ve věku 80 let.
Přihlásilo se 24 obyvatel a odhlásilo se obyvatel 13.
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