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Výsledky 
voleb do 

poslanecké 
sněmovny  

 
Dušan Koutník 

 
seznamzpravy.cz

 Dušan Koutník

V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 se konaly 
v České republice volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Vítězství ve volbách obhajovalo 
hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, proti kterému 
stály především dvě koalice. Ty se po dramatickém 
průběhu sčítání staly faktickým vítězem voleb.

Naši příští vládu tak pravděpodobně vytvoří 
uskupení stran SPOLU (TOP 09, ODS a KDU-
ČSL) s koaličním projektem Pirátů a STAN.

A jak jsme volili ve Vlastibořicích? Rozhodně 
zodpovědně! Již tradičně vysoká volební účast nás 
v rámci libereckého okresu vynesla až na pomyslné 
stupně vítězů. Jaká účast byla jinde zjistíte v tabulce 
vpravo. Připomenu, že celostátní průměr byl 65‚43%, 
průměr Libereckého kraje 64‚6% a okresu Liberec 
65‚1%. A nakonec – koho jsme volili v rámci obce, 
okresu, kraje a celé ČR zjistíte v grafice níže.

Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 30. 9. 2021
Daňové příjmy ......................4 235 295‚91 Kč
Nedaňové příjmy .................1 056 916‚05 Kč
Kapitálové příjmy ................................  0‚00 Kč
Přijaté transfery.................. 1 197 257‚64 Kč
Příjmy c e l k e m: .............. 6 489 469‚60 Kč

Běžné výdaje..........................5 228 596‚22 Kč
Kapitálové výdaje ................... 603 219‚97 Kč
Výdaje c e l k e m: ............. 5 831 816‚19 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 30. 9. 2021 ..........................3 842 479‚08 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 30. 9. 2021 ............................. 456 397‚56 Kč
Celkem k 30. 9. 2021 ....... 4 298 876‚64 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 24. 10. 2021
Přihlášeni k trvalému pobytu:
Žďárská Daniela

Narodili se:
Jáchym Samek
Marie Fojtková

Navždy nás opustili:
paní Venuše Skřivánková
pan Petr Adensam

Čest jejich památce!

Počet obyvatel po změnách

337
před rokem: 335 
před pěti lety: 300

Životní jubilea
V září a v říjnu svá životní 
jubilea oslavili tito jubilanti: 
Trojánková Jarmila
Jírová Jana
Hobelantová Milena
Joštová Eva

Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

Vážení spoluobčané,

nastal podzim, který patří mezi nejhezčí období v roce. Úroda 
je již sklizená, práce na zahrádkách se už také pomalu chýlí 
ke konci a nastává čas odpočinku jak pro přírodu, tak snad 
i pro vás. Doufám, že si najdete čas a přijmete pozvání na 
pár kulturních akcí, které pro vás obec ještě do konce roku 
připravila. 

Na začátku října se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Volební účast v naší obci byla opět jednou 
z nejvyšších. Všem, co se do volební místnosti dostavili, patří 
velký dík. Opět se ukázalo, že nám dění v našem státě není 
lhostejné.

Chtěla bych vám všem, co třídíte odpad, moc poděkovat. Díky 
vám získala naše obec v soutěži Zlatá popelnice 2020 ocenění 
a finanční odměnu ve výši deseti tisíc korun za přínosný počin 
na poli odpadového hospodářství. 

Na závěr mého úvodního slova chci poprosit o ohleduplnost 
nejen mezi lidmi navzájem, ale i k přírodě. V lesích se nám 
prohánějí nezodpovědní motorkáři a ohrožují občany, kteří 
do lesa chodí na procházky a za relaxací. Motorky a čtyřkolky 
do lesa rozhodně nepatří. V poslední době se nám v katastru 
obce objevily také černé skládky pneumatik a stavebního 
materiálu. Každý má možnost využít služeb sběrného dvora 
v Turnově a cena skládkovného také není přemrštěná. Obec na 
své náklady obě skládky zlikvidovala, ale je velmi smutné, že 
i v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou schopni znečišťovat 
životní prostředí nás všech. Příroda v okolí naší obce je 
opravdu nádherná, tak si jí važme.

Jana Hartlová

obec Vlastibořice – volební účast 80‚36%

okres Liberec – volební účast 65‚1%

Liberecký kraj – volební účast 64‚6%

ČR – volební účast 65‚43%
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Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemový kontejner je aktuálně ve Vlastibořicích, v prosinci bude na 
Jivině. Otevřen je každou první sobotu v měsíci od 11:00 do 12:00 hodin.

odpady

Opravy komunikací
proběhla rekonstrukce 
a přeložení obecní cesty na 
albrechtice. v jarních měsících 
příštího roku bude cesta ještě 
osázena stromy. 

Z-box
do konce roku 2021 dojde 
k rozšíření služeb pro občany. 
na parkovišti u obecního úřadu 
firma Zásilkovna nainstaluje 
samoobslužné výdejní místo 
Z-box, který bude sloužit 
k přijímání a brzy i k odesílání 
vlastních zásilek. tyto Z-boxy 
najdete již nyní v ohrazenicích, 
ve čtveříně a v přepeřích. 

Sportovní areál
Zastupitelstvo obce schválilo 
záměr rekonstrukce sportovního 
areálu ve vlastibořicích. 
v průběhu měsíce listopadu 
proběhnou jednání 
s projektantem a pokud vše 
půjde podle plánu, stavební 
práce by mohly začít ke konci 
léta příštího roku.  

Bytové hospodářství
v jarních měsících proběhla 
kompletní rekonstrukce bytu 
č. 4 v č. p. 15. v bytě č. 5 ve 
stejném domě dojde do konce 
roku k výměně střešních 
oken. v září tohoto roku došlo 
k výměně topného systému 
v bytovém domě „kampelička“. 
obec vyřadila staré kotle na 
tuhá domovní paliva a vyměnila 
je za ekologičtější a modernější 
elektrokotle. v této souvislosti 
došlo i k výměně rozvodů 
a radiátorů. 

Podpora místní kultury
obec vlastibořice přispěla zapsanému spolku 
sedlíšťáci částkou ve výši deseti tisíc korun 
na kulturní akci sedlíšťácké slavnosti konanou 
20. srpna 2021  

Odpadové hospodářství 
v souladu s novým zákonem o odpadech 
připravujeme obecně závaznou vyhlášku 
k poplatku za svoz komunálního odpadu. 
nový zákon o odpadech ruší vše zaběhlé 
a obce musí vydat novou vyhlášku, která mění 
způsob výpočtu ceny likvidace komunálního 
odpadu. smyslem tohoto zákona je docílit, 
aby jednotlivé domácnosti vytřídily až 60% 
komunálního odpadu. více informací, včetně 
cen za svoz odpadu v jednotlivých typech 
nádob a pytlového svozu, připravujeme do 
prosincového vydání obecního zpravodaje. 
věnujte tomuto tématu prosím pozornost.

svoz bioodpadu bude ukončen na konci 
listopadu

14. listopadu 2021 proběhne sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu. 

Veřejné osvětlení 
probíhá realizace projektu „rozšíření a opravy 
veřejného osvětlení v obci vlastibořice“. 
v rámci tohoto projektu pokračuje postupná 
výměna zastaralých lamp za nové a úspornější 
led lampy. nově byly, a ještě dále budou, 
instalovány lampy na návsi na sedlíšťce, na 
jivině u hasičárny a tři lampy na cestě ke 
sportovnímu areálu ve vlastibořicích. projekt 
je podpořen prostředky z dotačního fondu 
libereckého kraje. 

Obecní web
obec připravuje novou podobu webových 
stránek, které by měly být přehlednější 
a modernější a měly by začít fungovat na 
začátku příštího roku.

01
Obec 

informuje


Jana Hartlová

Pozvánka na kulturní akce
12. listopadu 2021 v 18:00 – cestovatelská 
diashow pavly bičíkové „kyrgyzstán, země 
vysokých hor a šťastných lidí“

28. listopadu 2021 v 17:00 – rozsvícení 
vánočního stromu u obecního úřadu ve 
vlastibořicích s adventním koncertem v kostele 
sv. kateřiny alexandrijské

4. prosince 2021 v 15:00 – mikulášská 
besídka pro nejmenší v kulturním domě ve 
vlastibořicích a následné rozsvícení vánočního 
stromu na návsi v sedlíšťkách od 17 hodin

26. prosince 2021 v 18:00 – Živý betlém 
v kapličce na jivině 

Výlet do Senátu Parlamentu 
České republiky 
v pátek 24. září 2021 se uskutečnil několikrát 
odložený výlet do senátu parlamentu české 
republiky. 

pan senátor canov nás společně se svou 
asistentkou paní mastníkovou přivítal 
v kolovratském paláci, který je jedním ze 
sídel senátu čr. v Zeleném salónku, kde za 
první republiky zasedala ministerská rada 
a v pohnutých letech 1938–39 se zde odehrávala 
jednání související s mnichovskou dohodou, nás 
pan senátor seznámil s legislativním procesem 
projednávání zákonů. 

po malém občerstvení jsme se přesunuli do 
hlavního sídla senátu – do valdštejnského 
paláce. Zde na nás čekala paní průvodkyně, 
která nás se zajímavým výkladem provedla 
hlavním sálem, rytířskou síní, předpokojem, 
audienční síní a mytologickou chodbou, kterou 
jsme prošli do valdštejnské jízdárny, kde se 
nachází jednací sál senátu. 

pan senátor si pro nás nachystal ukázku jednání 
senátu. usadili jsme se do lavic senátorů, pan 
senátor předsedal, někteří z nás si zahráli 
na ministry vlády, kteří předkládají návrh 
zákona a ostatní o návrzích zákona diskutovali 
a hlasovali o přijetí či nepřijetí. bylo velmi 
zajímavé se s tímto procesem seznámit a být 
jeho součástí. 

po „jednání“ senátu jsme byli panem senátorem 
pozváni na oběd. na závěr návštěvy jsme si 
ještě prohlédli valdštejnské zahrady. 

všem se nám výlet do senátu moc líbil a panu 
senátorovi canovovi ještě jednou moc děkuji 
za krásně prožitý den. velký dík patří i ivanovi 
pacákovi, který nás na výlet vezl.
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Ohlédnutí za Sedlíšťskými 
slavnostmi 
koncem srpna, za krásného letního dne, se uskutečnil již 3. ročník 
sedlíšťských slavností. i tentokrát byl program bohatý. děti si užily 
skákací hrad a pěnu, k poslechu a tanci hrály čtyři kapely. v nabídce jídla 
si každý našel to svoje oblíbené… kotlety, klobásy, grilovaný hermelín, 
párky, saláty. na výběr bylo i nepřeberné množství domácích koláčů, 
buchet a dortů, které napekly a darovaly ženy z vesnice. letošní úspěšnou 
novinkou se staly míchané nápoje. trochu nás pozlobilo pivo, což v příštím 
roce napravíme. návštěvnost okolo 400 lidí je naší největší odměnou.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem 
dobrovolníkům, kteří se na slavnostech 
podíleli. Každý, kdo podobnou akci 
organizoval, si je vědom, že za ní stojí 
hodiny příprav, práce, a hlavně nadšení 
pro danou věc. Děkujeme též obci a kraji 
za finanční podporu, která byla použita na 
zaplacení kapel a atrakcí pro děti. Zbylé 
finanční prostředky budou využity při 
rozsvícení vánočního stromku na návsi 
v Sedlíšťkách. Všichni jste srdečně zváni 
na sobotu 4. prosince od 17 hodin.

A na závěr pár slov o spolku Sedlíšťáci, pod jehož záštitou se 
slavnosti konaly. Spolek byl založen v roce 2020 s myšlenkou 
organizovat kulturní a společenské akce v obci Sedlíšťka, 
podílet se na údržbě společných prostranství a správě obecního 
rybníka. Rádi bychom naše aktivity rozšířili i na Kulturní dům ve 
Vlastibořicích. Členství ve spolku je otevřeno všem, kteří mají 
chuť při akcích pomáhat. Nezáleží na tom, zda jste ze Sedlíštěk, 
Slavíkova, Vlastibořic či Jiviny. Spolek je řádně zaregistrován 
pod IČO 09683399, finance jsou kdykoli k nahlédnutí.

Přijďte mezi nás!

Spolek Sedlíšťáci

02
Kultura


Šárka Jones


Soňa Sýkorová

svaz měst a obcí čr pro zákazníky společnosti bohemia energy připravil informace, 
které i vám mohou být k užitku.

vzhledem ke skutečnosti, že bohemia energy ukončuje svou činnost, přechází povinnost 
dodávat plyn či elektřinu dosavadním zákazníkům na tzv. dodavatele poslední 
instance, který tak musí činit za ceny určené energetickým regulačním úřadem (erÚ). 
dodavatelem poslední instance je některá z velkých společností, která funguje jako jistá 
záchranná síť pro spotřebitele, jejichž dodavatel ukončil dodávky elektřiny, popřípadě 
plynu. Zajišťuje dodávky energií pouze po nejnutnější dobu, maximálně po dobu šesti 
měsíců, během kterých má zákazník čas vybrat si nového dodavatele. tento dodavatel 
poslední instance je určen dle vaší geografické polohy – v rámci dodávek elektrické 
energie jím pro oblast prahy a blízkého okolí bude pražská energetika, a. s., zhruba pro 
jižní polovinu republiky e.on energie, a. s. a ve zbytku území čeZ prodej, a. s. dodávky 
plynu převezmou pro oblast jihočeského kraje e.on energie, a. s., v praze a okolí 
pražská plynárenská, a. s., a ve zbytku území innogy energie, s. r. o. poZor, záchranná 
síť v podobě dodavatele poslední instance se nevztahuje na zákazníky, jejichž spotřeba 
plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 mWh. tito zákazníci si musí nového 
dodavatele zajistit bezodkladně sami.

bližší informace o tom, která společnost je pro vaši oblast dodavatelem poslední 
instance, naleznete na stránkách energetického regulačního úřadu – viz https://www.
eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-chraneni-dodavatelem-posledni-
instance.

ministerstvo průmyslu a obchodu, společně s erÚ, vyzývá zákazníky skupiny bohemia 
energy, aby již společnostem, které skupinu bohemia energy tvoří (bohemia energy 
entity s. r. o., comfort energy s. r. o., energie čs, a. s., europe easy energy a. s. a X 
energie, s. r. o.) nadále neplatili žádné zálohové platby a zrušili si případné trvalé příkazy. 
celá tisková zpráva mpo a erÚ je k dispozici zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/
pro-media/tiskove-zpravy/vyzva-eru-a-mpo-−263986/. 

o situaci informujeme na webu svazu měst a obcí čr – viz https://www.smocr.cz/cs/
novinky/a/zakazniky-skupiny-bohemia-energy-entity-prebiraji-dodavatele-posledni-
instance.

další informace lze nalézt na webu skupiny čeZ – viz https://www.cez.cz/cs/dpi, na 
webu e. on energie https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatel-
posledni-instance/, innogy energie https://www.innogy.cz/ a pre https://www.pre.cz/
cs/domacnosti/.

pro velké odběratele, kteří mají obavu, že nebudou moci institutu dodavatele poslední 
instance využít, zřídila hospodářská komora čr kontaktní, podpůrnou a informační 
emailovou adresu podpora@komora.cz 

Krach společnosti Bohemia Energy  03
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Minigalerie
přijďte navštívit nově otevřenou minigalerii na zastávce 
v sedlíšťkách a při této příležitosti nahlédněte do zútulněné 
zvoničky, která čeká na svoji opravu. 

06 Sedlíšťáci         Šárka Jones   Soňa SýkorováMilostivé léto 
možná jste se již doslechli o této akci. jedná se vlastně o řešení, jehož 
cílem je zcela jistě výhodný způsob zbavení se dluhu (exekuce) vůči státu, 
obci nebo kraji (např. nájemné, jízdné, zdravotní pojišťovny apod.). akce 
trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a nutností je splacení jistiny dluhu 
a zaplacení poplatku exekutorovi ve výši 908,- kč. dluh, který za léta mohl 
vyrůst i na vysokou částku, může být tímto odpuštěn. nejsem v daném 
oboru odborník, více informací určitě najdete například na stránkách 
https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/

04
Finance


Vojtěch Pánek

Podzimní divadelní víkend 
O víkendu 22.–24. října 2021 se po delší 
odmlce uskutečnil divadelní víkend. 
Z důvodu pandemie se neuskutečnil 
jarní ani podzimní divadelní víkend 
v roce 2020 a nebylo možno uspořádat 
ani divadelní víkend na jaře 2021. 
A nyní jsme to možná bez omezení 
stihli jen tak tak. Když píšu bez 
omezení, tak mám na mysli hlavně 
zodpovědnost návštěvníků – diváků. 
Věřím, že když někomu není dobře, tak 
je doma v posteli a nesedí v divadle.

Letošní divadelní víkend proběhl 
ve znamení diváckých rekordů. 
Ale od začátku. V pátek nás po pěti 
letech navštívil Kulturní a divadelní 
spolek Jizeran Rakousy s komedií 
Charleyova teta. Skvělé herecké 
výkony bavily celkem 86 diváků, což za 
necelých šest let pořádání divadelních 
víkendů znamenalo nový rekord.

Každý ročník jsem se snažil pozvat 
soubor, který ještě ve Vlastibořicích 
nehrál. I letos se mi to podařilo. Josefův 
Důl je místo, odkud přijel v sobotu 
divadelní spolek J.K.Tyl s divadelní hrou 
Tajemný hrad v Karpatech. Autorem 
je Jules Verne a pro divadlo upravil Vít 

Peřina. Většina z nás byla zvědavá, jak se toto dílo, které známe 
jako film, dá zahrát na divadelních prknech. Ano, kdo čekal, že 
se bude smát od začátku do konce, byl zklamán. Ale zpracování 
bylo zajímavé a kombinace živého hraní s projekcí na scéně 
sledoval opět vyprodaný sál s novým rekordem – 87 diváků.

V neděli čekala na nejmenší loutková pohádka. Podařilo 
se mi zajistit dopolední čas a myslím, že se to pozitivně 
odrazilo i na návštěvnosti. Děti i dospělí obsadili 40 
míst a shlédli pohádku O princezně Klárce. Štěpán 
Tuček se svými loutkami určitě udělal dětem radost.

Chtěl bych poděkovat obci za podporu a finanční 
pomoc. Obec zaplatila páteční představení a zbývající 
dvě jsme mohli uhradit z vybraného vstupného. 
Poděkování patří také manželce Mirce a synovi 
Jakubovi za pomoc během celého víkendu.

Všichni doufáme, že se sejdeme v divadle na jaře 2022.

Pevné zdraví.

05
Divadlo


Pavel Svačinka


Pavel Svačinka

 Těšíme se na Vás!  
spolek Sedlíšťáci
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Kyrgyzstán – země vysokých 
hor a šťastných lidí
Cestovatelský pořad Pavly Bičíkové 
plný skvělých fotografií, videí a hlavně 
zážitků o měsíční cestě po Střední Asii.

Vydáme se společně do země, jejíž 
průměrná nadmořská výška je 2 750 m 
n. m. Zažijeme řadu dobrodružství na 
nádherných horských trecích. Seznámíme 
se s životem horských pastevců, kteří žijí 
se svými stády koní, jaků, koz, ovcí a krav 
celé léto vysoko v horách. Nahlédneme 
do jejich jurt a užijeme si jejich tradiční 
pohostinnost. Ještě dnes se mi sbíhají 
sliny na domácí airan (kefír), voňavé 
máslo, sladkou smetanu a tradiční kurut 
(sušený tvaroh). Poznáme i nelehký život 
v horských vesnicích. I když horalé nevědí, 
co to je "minimalismus", přesto ho po 
staletí žijí. Snad právě proto jsou stále 

usměvaví, vlídní, přátelští, a jak nám opakovaně říkali, šťastní.

Společně projdeme centrální část Ťan-Šanu – Těrský Alatau. 
Některé jeho části sice již turisté objevili, ale přesto stojí 
za návštěvu. Najdeme tu zelená vysokohorská údolí plná 
volně se pasoucích koní, smaragdová jezera, divoké řeky, 
vodopády, ledovce a vysoká sedla s úchvatnými rozhledy. 
Vystoupáme do pětitisícového pohoří Altaj, kde naopak 
prožijeme samotu, volnost, ale i horké chvilky. Obzvlášť, 
když nám přestane fungovat vařič, padne mlha a na mapy 
se nedá vůbec spolehnout. Vydáme se i do nejvyššího 
pohoří Kyrgyzstánu – na Pamír, kterému se oprávněně říká 
"střecha světa“. Sedmitisícový hřeben s Pikem Lenina mě 
opravdu "posadil na zadek". Vychutnáme si i atmosféru 
orientálních bazarů a postsovětskou nostalgii měst.

www.bicikova.cz

07
Cestování

  
Pavla Bičíková
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Nebuďte slepí k domácímu násilí!
Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! 
Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!

Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet 
k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny 
lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí 
vystihuje pojem „týrání“, který činí soužití nesnesitelným.

Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální 
násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí 
se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.

Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má 
nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby 
potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

Znaky domácího násilí:
1. Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku 
jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde 
o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
2. Eskalace – domácí násilí se stupňuje od útoku proti 
lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným 
trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na 
ohroženou osobu a násilnou osobu – domácím násilím 
nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde 
je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
4. Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými 
dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?
• Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
• Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná 
okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
• Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená 
osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to 
včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
• Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají 
negativní vzory a považují je za normální.
• Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky 
proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), 
následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) 
a může vyústit a až v útoky proti životu.

První kontakt s případem domácího násilí
Násilnou osobou může být:
• dítě do 15 let,
• mladistvý,
• dospělý muž,
• dospělá žena.

Ohroženou osobou může být:
• žena,
• muž,
• senior/seniorka,
• dítě,
• osoba se zdravotním postižením.
Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit 
situaci včas, cestou sociálně-právních opatření případně 
v kombinaci s trestněprávními opatřeními.

Bezpečnostní plán
Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, připravte se na možnosti 
ochrany pro případ dalšího násilného útoku. Zvažte zejména:
• shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby 
(známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
• možnost informování rodiny, přátel či sousedů, 
kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci 
(např. poskytnutím krátkodobého úkrytu),
• možné únikové cesty v případě násilného jednání, 
např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani 
východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit,
• smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,
• vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého 
odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci.

Jedná se zejména o:
• doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz 
zdravotního pojištěnce apod.)
• důležité dokumenty) k účtům, k bytu, pracovní 
smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
• léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro 
děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
• klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.

Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, 
kde se k němu můžete snadno dostat.

Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:
• Policie ČR,
• obecní/městská policie,
• přestupkové oddělení obecního úřadu,
• intervenční centrum,
• OSPOD,
• krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
• manželská poradna,
• azylový dům,
• linka důvěry,
• praktičtí lékaři,
• pediatři a další specialisté,
• nemocnice (včetně sociálního oddělení),
• záchranná služba.

08 Preventivní informace PČR
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Kroiherův dům ve 
Vlastibořicích 
Po přečtení nadpisu se asi každý čtenář 
zarazí a začne přemýšlet, kterému domu 
ve Vlastibořicích se říká Kroiherův. Bude 
tápat marně, protože toto označení už 
dávno zmizelo v propadlišti dějin. Navíc 
se používalo jenom krátce, a sice pro dům 
čp. 53, označovaný také jako kampelička. 
Pojďme si tedy v krátkosti připomenout, 
kdo to vlastně byl ten Kroiher? A proč 
měl ve Vlastibořicích „svůj“ dům?

František Jan Kroiher se narodil před 
150 lety 2. prosince 1871 ve vísce Rojšíně 
u Českého Krumlova. Po studiu bohosloví 
působil jako kněz na jihočeském venkově, 
avšak jeho aktivity brzy přesáhly 
každodenní duchovní činnost a s ní 
i hranice regionu. Počátkem 20. století 
a znovu po vzniku Československa 
patřil k předním stoupencům reforem 
v římskokatolické církvi (mj. vyústily 
ve vznik Církve československé). 
Celý život byl Kroiher funkcionářem 
družstevních a peněžních organizací, jak 
regionálních, tak centrálních v Praze. 
Angažoval se politicky jako člen výboru 
agrární strany a její dlouholetý poslanec 
(1918–1920) a senátor (1920–1938). 
Proslulost si u veřejnosti získal jako 
pohotový a vtipný publicista a řečník. 
Byl také štědrým mecenášem. Uvést se 
sluší i to, že např. pohřbíval své přátele 
Jindřicha Šimona Baara a Antonína 
Švehlu. Zemřel 15. června 1948 v městysi 
Ledenicích na Českobudějovicku, kde 
mu byl v roce 2018 odhalen pomník. 
O F. J. Kroiherovi podrobně pojednává 
kniha s názvem Bílá vrána v černém šatě. 

Kroiher patřil od mládí k propagátorům 
spořitelních a záložních spolků neboli 
kampeliček. Prakticky se angažoval 
v jejich vedení v místech, kde zrovna 
jako kněz působil, a navíc přes 30 let 
zastával post náměstka Ústřední jednoty 
hospodářských družstev v Praze, která 
dohlížela na tisíce drobných venkovských 
družstev včetně kampeliček. Hlavní 
idea kampeliček spočívala ve snadné 
dostupnosti základních finančních služeb 
na venkově. Umožňovala zemědělcům 
a drobným živnostníkům (byli-li jejími 
členy, šlo o spolek) ukládat a půjčovat 

si v ní na levný úvěr peníze. Tím mělo být pro lidi snazší 
nakupovat stroje a techniku, suroviny, plodiny, dobytek, 
financovat výstavby či přestavby domků apod. Zároveň mohly 
kampeličky z uložených peněz finančně vypomáhat obci nebo 
škole. Jejich význam však byl i mravní, protože učily šetrnosti, 
spořivosti a uvědomování si vlastní odpovědnosti. Právě 
kampelička je ona pomyslná spojnice Kroihera s Vlastibořicemi. 

Vlastibořická kampelička vznikla na přelomu let 1896 
a 1897 a v roce 1931 v ní měli občané uloženou celkovou 
sumu přesahující 7‚5 mil. korun. Na začátku třicátých let 
se činovníci kampeličky rozhodli postavit pro ni nové 
sídlo. Rychlost, s jakou vše probíhalo, je obdivuhodná 
a v dnešní době nepředstavitelná. Vše se tehdy stihlo za 
půl roku! Posuďte sami – 11. června 1931 podepsány kupní 
smlouvy na pozemky, 9. srpna 1931 vypsáno výběrové 
řízení, 20. srpna 1931 vybrána zhotovitelská firma (Hlavatý 
z Radimovic, celková cena 250 000 korun), 31. srpna 1931 
zahájena stavba, 3. září 1931 položen základní kámen, 
10. prosince 1931 stěhování do hotového objektu (dostal čp. 
53), 12. prosince 1931 první schůze v nových prostorách. 

Mezitím se představenstvo kampeličky 22. listopadu 1931 
usneslo, že nové sídlo ponese název „Kroiherův dům“. Jak stojí 
doslova v pamětní knize, stalo se tak „z piety k jeho 60tiletým 
narozeninám a v ocenění jeho zásluh v družstevnictví“. 
Pozdější novinová zpráva uvádí, že to bylo „na důkaz vděčnosti 
a lásky k tomuto zasloužilému družstevnímu pracovníku“. 
Rozhodnutí o pojmenování domu a jeho okázalé otevření 
měla stvrdit velkolepá slavnost naplánovaná na neděli 
17. července 1932. Součástí byla bohoslužba ve vlastibořickém 
kostele sloužená dopoledne Kroiherem. Ve 13 hodin se začal 
řadit okázalý krojovaný průvod na Jivině, který se následně 
vydal k novostavbě, na jejímž východním (uličním) průčelí se 
skvěl velký nápis „Kroiherův dům“. Zde po příchodu všechny 
přítomné přivítal starosta kampeličky Jan Hobelant a předal 
slovo vzácnému hostu z jižních Čech (zúčastnit se měl také 
agrární poslanec Jan Dubický, který nakonec nedorazil a poslal 
pouze písemnou zdravici). Kroiher v proslovu „upřímně 
poděkoval za prokázanou poctu, že nová budova Kampeličky 
označeno byla jeho jménem a projevil radost nad tím, že my 
družstevníci tvoříme jednu velikou společnou rodinu /…/ Ke 
konci své řeči podal mnoho cenných rad a pokynů pro práci 
v Kampeličkách, vřele ocenil záslužnou činnost poještědských 
družstevních pracovníků a zdůraznil, že rozmach takového 
ústavu, jako je Kampelička vlastibořická, vyrůstá z práce 
a poctivého snažení“. Po dlouhotrvajícím potlesku přišla řada 
na krátké projevy dalších hostů, zastupujících družstevní 
podniky z regionu. Následovala prohlídka budovy a večer 
veselice a koncert vlastibořické kapely v zahradě sousedního 
hostince Jana Šulce (čp. 56, sídlo kampeličky v letech 1922–
1926). 

09
Historie

  
PhDr. Jiří Cukr,

Státní okresní 
archiv České 

Budějovice

Slavnostní otevření nového sídla vlastibořické kampeličky 
(její součástí byly např. i dva byty) představovalo klasickou 
ukázku prvorepublikové události se standardním průběhem 
a vlasteneckým podtextem. Podobné pořádaly při různých 
příležitostech prakticky všechny české kampeličky. 
Vlastibořice však v tomto ohledu mají jedno specifikum, a to 
je právě pojmenování domu Kroiherovým jménem a umístění 
tohoto označení na fasádu objektu do uličního průčelí (v jiných 
obcích se tam většinou objevovaly prosté nápisy „kampelička“). 
Prozatím se podařilo zjistit, že stejné pocty se Kroiherovi 
dostalo pouze ve čtyřech lokalitách, a sice ve Vacově (okres 

Prachatice, dům otevřen 12. června 1932), Libčicích nad Vltavou 
(okres Praha-západ, otevřen 18. srpna 1935), Souticích (okres 
Benešov, otevřen 27. září 1936) a právě ve Vlastibořicích. 
I když zde v současnosti už nápis „Kroiherův dům“ nenajdeme 
(v zahradním průčelí zůstal pouze druhý nápis „Venkov sobě“) 
a éra venkovských kampeliček vzala ve čtyřicátých letech 
za své, stojí za to si alespoň takto stručně vše připomenout. 
A hlavně přiblížit osobnost F. J. Kroihera právě v roce, kdy si 
připomínáme 150 let od narození této zapomenuté osobnosti 
českých dějin, která zanechala svou stopu i ve Vlastibořicích. 

Portrét Františka Jana Kroihera z roku 1929 od 
malíře Otty Peterse

Zpráva o otevření vlastibořického Kroiherova 
domu v Zemědělských družstevních listech. 

Plakát s pozvánkou na slavnostní otevření 
Kroiherova domu (Státní okresní archiv 

Liberec). 

 
Použitá literatura a prameny: 

 
CUKR, Jiří: Bílá vrána v černém šatě. Životní 

pouť Františka Jana Kroihera (1871–1948), 
České Budějovice 2017. 

 
Státní okresní archiv Liberec, fond Záložna 

Kampelička Vlastibořice.  
 

Družstevní svátek Poještědí. Slavnostní 
otevření „Kroiherova domu“ ve Vlastibo-

řicích, Zemědělské družstevní listy, roč. 37, 
26. 8. 1932, č. 35, s. 557.
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Vlastibořice

ská a císařovna římská, dcera Kar-
la VI. Manžel František I. Štěpán Lot-
rinský, spoluvládce Marie Terezie, 
římským císařem od r. 1745 do r. 1765. 
Ztráta Slezska a Kladska.

1740–1742 první válka slezská.

1741–1745 Karel II. (VII.) /Karel Albrecht/ 
syn bavorského kurfiršta Maxmiliána 
se prohlásil v Praze českým králem ve 
válce o habsburské dědictví. V r. 1742 
zvolen římským císařem, zemřel r. 1745.

1744–1745 druhá válka slezská – do naší 
krajiny vtrhli Prusové a lid velmi soužili.

1756–1763 válka sedmiletá, Prusko se 
stává velmocí.

1757 – tereziánský katastr (dominikál).

1760 – Emanuel Filibert z Valdštejna, Du‑
chcov, Svijany, Hrubá Skála.

1771 – očíslování domů ve vsi při sepisová‑
ní Josefského katastru, kritická neúroda 
v českých zemích, poslední velký hlado-
mor, 1/10 obyvatelstva vymřela.

1773 – doloženo pěstování brambor ve 
Vlastibořicích (čp. 8).

1775 – tažení nevolníků z východních 
Čech do Podještědí, snižování robot.

1779 – Karel Josef z Valdštejna (nezletilý 
syn).

1780 – Josef II., zároveň král uherský 
a císař římský – osvícenský absolutis-
mus, uzavřena epocha rekatolisačního 
násilí.

1781 – Toleranční patent, Patent o zru-
šení tělesné poddanosti neb člověčen-
ství čili nevolnictví.

1783 – vystavěna nová dřevěná chalupa 
školy.

1784 – rozdělení menších dvorů (Al-
brechtice, Havlovice) mezi poddané (ra-
abisace).

1789 – zřízena ve Vlastibořicích lokálie, 
(fara od války třicetileté filiální k Louko‑
vu), vedeny matriky a farní pamětnice.

1790 – Leopold II., zároveň král uherský 
a císař římský, bratr Josefa II. Zrušení 
některých josefinských reforem.

1792 – František II., zároveň král uher-
ský a do r. 1806 císař římský, od r. 1804 
císař rakouský. Policejní absolutismus, 
ústup trojstranné soustavy hospodaře-
ní, zaváděny pícniny a okopaniny.

1792–1815 napoleonské války.

1794 – pozdvižení sedláků na Svijansku, 
povolení přeměnit robotu naturální na 
peněžitou náhradu, kontrakt mezi pod-
danými a vrchností.

1796 – vystavěna zděná fara.

1802 – zrušena doživotní vojenská služ-
ba.

1805 – bitva tří císařů u Slavkova, povin-
ná školní docházka.

1806 – zánik Svaté říše římské národa 
německého, František se vzdal titulu 
římského císaře.

1811 – státní bankrot, hodnota peněz 
klesla na jednu pětinu.

1813 – silnice Poděbradsko – Turnovská 
(od Jičína k Pyrámu).

1814 – František Adam z Valdštejna (bra‑
tr).

1815 – silnice Liberecká (od Mnichova 
Hradiště k Hodkovicům).

1818 – vzpoura poddaných na panství 
Svijanském, znovuzbudování lokálie.

1820 – odkoupil panství Svijany kníže Ka‑
rel Alain Rohan a spojil se Sychrovem.

1821 – svěcení budovy zdejší nové školy.

1822 – povolen výkup z roboty na svi-
janském panství.

1831 – v obecním vyúčtování výdaj na 
opravu arestu, rok na to výdaj na sloup 
(pranýř).

1835 – Ferdinand V. (I.) Dobrotivý, vládla 
státní rada, Metternich.

1836 – Berta z Rohanů (dcera) provdaná 
za svého strýce Viktora Louise Mériadela 
Rohana Gnémenée.

1841 – Kamil Josef Idesbald Rohan – Ro‑
chefort synovec, kterého adoptoval jeho 
strýc Viktor.

1843 – stabilní katastr (1857), mapy 
v měřítku 1:2880, rozšířen hřbitov.

1848 – František Josef I., zároveň císař 
rakouský a král uherský, synovec od-
stoupivšího císaře Ferdinanda I. Vysoká 
míra demokracie. Zrušení poddanství 
a jeho nejtíživějšího projevu roboty, 
konstituce, vojenská služba snížena na 
8 let.

1850 – samospráva obcí, vznik politic-
kého okresu Turnov, soudního a berní-
ho okresu Český Dub.

1851 – narodil se Josef Škoda, autor mís-
topisných pamětí Českodubska.

1858 – dokončena železniční trať Pardu-
bice – Liberec přes Sychrov, tunel 676 m.

1865 – dokončena železniční trať Tur-
nov – Kralupy.

1866 – válka s Pruskem, lokálie 
povýšena na faru.

1867 – státoprávní vyrovnání / 
rakousko – uherský dualismus/.

1872 – dokončena železniční trať z Ne-
ratovic do Prahy.

1878 – stará budova školní zbourána 
a postavena škola nová.

1879 – ustaven sbor dobrovolných hasičů.

1880 – počátky ochotnického divadla 
v obci.

1881 – zasazeny školní mládeží dvě lipky 
k soše sv. Jana Nepomuckého uprostřed 
vsi.

1883 – zavedeno náboženství jako po-
vinný předmět na školách.

1885 – dnem 1. ledna rozšířena škola 
o třetí třídu.

1892 – převzal svijanské panství kníže 
Alain Rohan (synovec).

1897 – založena Kampelička, 3. července 
krupobití, poničena úroda.

1903 – založena v obci družstevní mlé‑
kárna.

1904 – dokončena železniční trať Tur-
nov – Jičín.

dílo 
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(Pokračování z minulého čísla) 

Novověk
1526 – Ferdinand I. Habsbur-
ský – arcikníže rakouský, man-
žel Anny Jagellonské, sestry 
Ludvíka Jagellonského. Za krále 
zvolen českými stavy i stavy ve-
dlejších zemí. Téhož roku získal 
i uherský trůn. Tím byl vytvo-
řen základ mnohonárodnostní 
habsburské monarchie. Usiloval 
o centralizaci vlády a obnovu 
monopolu katolické církve. Od r. 
1556 císař římský.

1538 – Po smrti Jindřicha z Vald‑
štejna prodal jeho syn Karel pan‑
ství skalské Janovi z Vartember‑
ka na Zvířeticích. Týž ujal r. 1534 
Rohozec zámek a dvůr poplužní, 
polovici města Turnova, takže 
panství Skály s Rohozcem v jedno 
bylo spojeno. V r. 1540 přikoupil 
zboží frýdštejské a již r. 1528 Kláš‑
ter a Hradiště a k tomu Dub, takže 
učinil se Zvířeticemi a Loukovcem 
rozsáhlé panství.

1543 – v držení všech panství 
následoval jediný syn Adam 
(1516–1564), který měl čtyři syny. 
Pro odboj proti císaři odsouzen ke 
ztrátě majetku, z něhož část ča‑
sem odkoupil.

1564 – zámek Český Dub.

1564 – Maxmilián II. – zároveň 
král uherský a císař římský. Do 
českých zemí příliš často neza-
vítal, naděje českých nekatolíků 
nesplnil.

1565 – dělení panství vartember‑
ského, vznik panství svijanského. 
Panství Svijany získal nezletilý Ja‑
roslav z Vartemberka. Vlastiboři‑
ce zůstaly součástí tohoto panství 
až do rozpadu patrimoniálních 
úřadů.

1576 – Rudolf II. – zároveň král 
uherský a císař římský. Přene-
sl své sídlo z Vídně do Prahy. R. 
1609 vydal Majestát zaručující 
náboženskou svobodu na zákla-
dě české konfese. Katolíků v Če-
chách bylo v té době pouze asi 
12–15%.

1578 – postavena ve Svijanech 
renesanční tvrz, přestavěná 

1833 na zámek. Zámek Klášter Hradiště kolem 
r. 1580 ze zrušeného kláštera.

1583–1587 zámek Liberec z panského domu.

1585–1594 doloženo písemně ve Vlastibořicích 
pět statků a jedna chalupa.

1606 – zámek Mnichovo Hradiště na místě dří-
vější tvrze.

1608 – Jáchym Ondřej Šlik oženil se s vdovou po 
Jaroslavu z Vartemberka, popraven na Staro‑
městském náměstí. 

1611 – Matyáš, zároveň král uherský a císař řím-
ský, bratr bezdětného Rudolfa, přenesl své sídlo 
natrvalo do Vídně; vzrůst vlivu katolíků.
1618 – počátek války třicetileté, 90 % obyvatel-
stva nekatolíků.

1619 – Ferdinand II., zároveň král uherský a cí-
sař římský – příbuzný ze štýrské habsburské 
větve rodu, katolík, přijat již v r. 1617 za Matyá-
šova zástupce, z českého trůnu r. 1619 sesazen, 
protireformace.

1619 – Fridrich Falcký „zimní král“ – kalvín, upr-
chl ze země po bitvě na Bílé hoře. V zemi vládli 
čeští stavové.

1620 – Ferdinand II. vedl proti českým stavům 
a jejich králi válku, kterou završil vítězstvím 
v bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620. Potrestání 27 pře-
dáků českého stavovského povstání (většinou 
samí Němci), majetkové konfiskace, příliv cizí 
šlechty, rekatolizace, dědičnost českého trůnu 
v habsburské monarchii.

1622 – získal svijanské panství Albrecht z Vald‑
štejna a udělil je v léno svému příbuznému Max‑
miliánu z Valdštejna.

1624 – Registra Urburny Panství Svijanského – 
seznam poddaných, velikost gruntů, platy a ro-
boty; násilná rekatolizace, uzavírání nekatolic-
kých kostelů.

1626 – první zmínka o zbořené škole.

1627 – odchod emigrantů ze země.

1632 – první zmínka o zvonici při kostele sv. Ka‑
teřiny.

1634 – zavraždění Albrechta z Valdštejna, násle-
dovaly nejhorší útrapy v době třicetileté války; 
sasko-švédský vpád do severních Čech, mnoho 
živností zpustošeno.

1637 – Ferdinand III., zároveň král uherský a cí-
sař římský – protireformační politika.

1640 – Zámek Malý Rohozec.

1643 – dobyli a vydrancovali Švédové Turnov 
a na to okolní obce, mezi nimi patrně i Vlastibo-
řice, Sedlíšťka, Jivinu a Slavíkov, neboť tehdy se 
připomíná mnoho statků pustých a spálených.

1644 – připomíná se kantor na škole.

1648 – Vestfálský mír – konec třicetileté války, 
pokračuje násilná protireformace. V Čechách 
zůstalo pustých 20% poddanské půdy, úpadek 
nižší šlechty.

1652 – Berní rolla – první český, ale i evropský 
seznam poplatníků.

1656 – Karel Ferdinand z Valdštejna – Svijany, 
Mnichovo Hradiště, Loučeň.

1657 – Leopold I., zároveň král uherský a císař 
římský – prosazení tzv. druhého nevolnictví, 
přetváření monarchie v absolutistický stát. 
Rakousko se stává evropskou velmocí, Čechy 
v podstatě již katolické.

1669 – Albrechtice – zámek po r. 1669.

1680 – robotní patent – maximum robotních po-
vinností tři dny v týdnu.

1681 – založeno biskupství v Litoměřicích.

1690 – zámek Sychrov.

1702 – Karel Arnošt z Valdštejna – Svijany, Dob‑
rovice.

1705 – Josef I., zároveň král uherský a císař řím-
ský – budování centralistického státu.

1711 – Karel II. (VI.), zároveň král uherský a císař 
římský – vrcholná doba temna, další rekatolisa-
ce, pragmatická sankce, poslední mužský pří-
slušník habsburské dynastie.

1713 – rustikální katastr (berní rolla), visitace ka-
tastru na panství Svijany r. 1719.

1714 – František Josef z Valdštejna (synovec), 
vlastní panství Hrubá Skála, Mnichovo Hradiště, 
Bělá, Doksy, Zvířetice, Svijany.

1722 – Jan Josef z Valdštejna (bratr).

1729 – Jan Nepomucký prohlášen za svatého.

1733 – František Josef Jiří z Valdštejna (synovec) – 
Duchcov, Litomyšl, Svijany, Hrubá Skála, zaklada‑
tel duchcovské větve rodu.

1740 – Marie Terezie, zároveň královna uher-

10
Kronika


Oldřich Louda

Obecní zpravodaj vydala 
© Obec Vlastibořice 
v listopadu 2021

Adresa redakce: 
Obecní úřad Vlastibořice 
Vlastibořice 23 
463 44 Sychrov 
tel.: +420 485 146 025 
e‑mail: 
zpravodaj@vlastiborice.cz 
www.vlastiborice.cz

Jazyková korektura: 
Mgr. Lucie Koutníková

Fotografie na obálce 
© Soňa Sýkorová 

Fotografie na zadní 
obálce 
© Soňa Sýkorová 
© Pavel Svačinka

Grafická úprava 
© Dušan Koutník,  
Tomáš Vacek

ISBN: MK ČR E 20317



1912 – mlýn v Sedlíšťkách a ve Třtí se stal družstev‑
ním.

1913 – založena tělocvičná organisace Sokol.

1914 – převzal svijanské panství JUDr. Alain Rohan.

1914–1918 první světová válka.

1916 – Karel I., zároveň císař rakouský a král uher-
ský – poslední rakouský císař.

1918 – Československá republika – Češi a Slováci 
65‚5%, Němci 23‚4%, Maďaři 5‚6%, ostatní 5‚5 %. 
V českých zemích 6‚29 milionu Čechů proti 3‚51 mi-
lionu Němců.

1921 – v létě ve vsi vedra až 35 stupňů, lesy napadeny 
mniškou.

1922 – postaven v Sedlíšťkách vodovod.

1923 – pořízena obecní kronika, kronikářem řídící 
učitel Alois Kaše.

1924 – spor s patronem kostela Rohanem.

1925 – ustaveno družstvo pro elektrizaci obce.

1926 – katastrofální mokro v obci.

1927 – zakoupeny nové zvony,

1928 – zřízena v budově obecního úřadu telefonní 
stanice.

1929 – ustaveno elektrárenské družstvo.

1929 – v obci zmrzlo 898 stromů.

1933 – sbírka potravin a rozdělování poukázek po 10 
korunách nezaměstnaným.

1935 – schodek obecního rozpočtu cca 10 000 Kč.

1936 – registrováno 11 nezaměstnaných, v obci ordi‑
nuje zubní technik Adam z Turnova.

1938 – počet nezaměstnaných klesnul na 5.

1938 – mnichovský diktát, vyklizení Sudet, převáž-
ná část Libereckého kraje odtržena a vytvořena 
tzv. Sudetská župa, do obce přemístěna měšťanská 
škola z Hodkovic, přístavba školy.

1939–1945 Protektorát Čechy a Morava, státní hra-
nice za Chvalčovicemi a Vrchovinou, druhá světo-
vá válka 1939–1945.

1940 – počet tříd v obecné škole snížen na dvě.

1941 – obci přidělen obecní tajemník.

1942 – došly pokyny pro odevzdání zvonů.

1943 – schodek rozpočtu cca 10 000 Kč.

1945 – květnové události, počet tříd v obecné škole 
snížen na jednu.

1946 – zvolení nového vedení MNV.

1947 – autobusové spojení s Turnovem, okrskový so‑
kolský slet.

1948 – místní akční výbor NF, nové volby do MNV.

1949 – reorganizace státní správy, vytvořen Libe-
recký kraj, zrušena střední škola.

1950 – nové složení MNV.

1951 – založeno zemědělské družstvo, při škole opět 
zřízena druhá třída.

1952 – stěhování sedláků.

1953–30. 5. – měnová reforma 5:1 až 50:1.

1954 – úprava rybníka, výstavba nové požární zbroj‑
nice, výstavba kravína.

1955 – nácvik na spartakiádu, členové Sokola se od‑
mítli zúčastnit.

1956 – pokračuje se na úpravě rybníka a školy.

1957 – konstatuje se, že kronikář Kaše nevede kroni‑
ku v duch doby, předána M. Třešňákovi.

1958 – trigonometrickou věž na kótě 414 zvrátil vítr, 
úprava rybníka.

1959 – dokončena stavba salaše nad čp. 8 u lesa.

1960 – okres Turnov zrušen, obec připojena k okresu 
Liberec.

1963 – projednána stavba nového kravína.

1964 – vybavení mateřské školy.

1965 – určeno místo na stavbu autobusové čekárny.

1966 – projednán přechod žáků od 5. třídy do ZŠ Ko‑
byly.

1967 – oprava střechy čp. 26 a dokumentace k pře‑
stavbě budovy na kulturní dům.

1968–21. srpna vpád vojsk Varšavské smlouvy, nor-
malizace.

1969 – federativní uspořádání republiky, dokončení 
veřejného osvětlení v obci.

1970 – přístavba jeviště a sociálního zařízení v čp. 26, 
ústřední topení ve škole.

1971 – volby do všech zastupitelských orgánů.

1972 – stavba vodovodu v obci, rozhodnuto vybudo‑
vat zvláštní vchod na MNV.

1973 – začlenění místního JZD do JZD Vítězný únor 
Pěnčín, oplocení hřbitova, výstavba nového divadel‑
ního sálu v čp. 26.

1974 – zástavbový plán obce.

1976 – škola opět jednotřídní.

1978 – prudce se snižuje stav volně žijící zvěře.

1980–1990 – sloučení obce se střediskovou obcí Pěn‑
čín.

1981 – téměř po 400 letech škola v obci zrušena.

1988 – stavba požární nádrže.

1989 – sametová revoluce, nastartování změn, kte-
ré zcela změnily charakter obce. 

1990 – volba nového obecního zastupitelstva, obec 
opět samostatná.

1991 – rok velkých společenských změn, sčítání osob, 
bytů a domů, zavezení rybníka.

1992–31.12. zánik Československa.

1993–1. 1. vznik České republiky, zánik JZD Pěnčín. 
sraz rodáků.

1994 ‑volby do obecního zastupitelstva, oprava zvo‑
nice, odkoupení čp. 26.

1995 – elektronické zabezpečení kostela, byl dvakrát 
vykraden.

1996 – oprava vodní nádrže, urbanistická studie 
obce, zakoupení počítače pro OÚ.

1997 – zpracována studie na telefonikaci všech osad 
obce, zbourán dolení kravín.

1998 – oprava silnice do Pěnčína, čistění rybníka 
v Sedlíšťkách.

1999 – odkoupení Kampeličky, rekonstrukce budovy 
školy na dům pečovatelské služby. 

2000 – ř. k. diecéze v Litoměřicích nabídla obci zchát‑
ralou faru, jestliže obec opraví kostel z vlastních fi‑
nančních prostředků.

— pokračování příště >>
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