
ROK 2020 

 

Rok 2020 (MMXX) gregoriánského kalendáře začal ve středu 1. ledna, skončil ve čtvrtek 31. prosince 

a byl přestupný. V Česku měl 251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připa-

dalo na mimo víkendové dny; letní čas začal v neděli 29. března ve 2.00 hodin SEČ a skončil v neděli 

25. října ve 3.00 hodin SELČ. Dle židovského kalendáře nastal přelom roků 5780 a 5781, dle islám-

ského kalendáře 1441 a 1442. 

Nejdůležitější světové události 

• 1. ledna - Chorvatsko se ujalo Předsednictví EU 

• 5. ledna – Americké ozbrojené síly zaútočily na konvoj proíránských milic nedaleko Meziná-

rodního letiště Bagdádu. Při útoku byl zabit íránský generál Kásim Sulejmání, velitel Jednotek 

Quds a velitel iráckých Lidových mobilizačních sil Abú Mahdí Muhandis. 

• 9. – 22. ledna – III. zimní olympijské hry mládeže ve švýcarském Lausanne 

• 23. ledna – Čína nařídila karanténu města Wu-chanu, ohniska koronaviru SARS-CoV-2. 

• 30. ledna – Světová zdravotnická organizace vyhlásila probíhající epidemii koronaviru SARS-

CoV-2 za globální stav zdravotní nouze. 

• 31. ledna – Spojené království vystoupilo z Evropské unie. 

• 24. února – Výrazný nárůst případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 oznámila oblast se-

verní Itálie.  

• 11. března - Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně klasifikovala šíření koronaviru 

SARS-CoV-2 jako pandemii. 

• 17. března - Předseda Evropské rady Charles Michel oznámil záměr uzavřít vnější hranice Ev-

ropské unie na 30 dní. 

• 24. března – Kvůli probíhající pandemii koronaviru bylo odloženo konání letních olympijských 

her v Tokiu na rok 2021. 

• 27. března – Severní Makedonie se stala 30. členem NATO. 

• 6. dubna – Zvláštní trestní soud odsoudil k trestu 23 let vězení Miroslava Marčeka, který se 

přiznal k dvojnásobné vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové 

• 1. července - Německo se ujalo Předsednictví EU 

• 12. července – Ve druhém kole prezidentských voleb v Polsku zvítězil dosavadní prezident An-

drzej Duda. 

• 1. srpna – Při výbuchu v bejrútském přístavu byla poničena značná část města, zemřely desítky 

lidí a tisíce byly zraněny. 

• 9. srpna – V Bělorusku proběhly prezidentské volby. Podle výsledků vyhrál obhajující Ale-

xandr Lukašenko, v zemi poté propukly protesty, násilně potlačované policií. 

• 20. srpna – Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj upadl do kómatu po náhlé nevolnosti bě-

hem letu ze Sibiře do Moskvy, podle zjištění německých lékařů byl otráven. 

• 26. srpna – Světová zdravotnická organizace oznámila, že dětská obrna byla v Africe zcela vy-

mýcena. 

• 3. září – Specializovaný trestní soud v Pezinku nepravomocně osvobodil Mariana Kočnera ob-

viněného z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka. 

• 1. října – Slovenská vláda vyhlásila nouzový stav. 
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• 16. října – Útočník na předměstí Paříže uřízl hlavu středoškolskému učiteli dějepisu, který žá-

kům při vyučování ukazoval karikatury muslimského proroka Mohameda. 

• 3. listopadu – Ve Spojených státech amerických končí prezidentské volby. Stávající republi-

kánský prezident Donald Trump čelí demokratickému vyzyvateli Joe Bidenovi. Kvůli probíha-

jící pandemii nezvykle vysoké procento voličů odvolilo v předstihu korespondenčně. Volební 

účast byla nejvyšší od roku 1900, což značně prodloužilo dobu sčítání hlasů a odložilo vyhlášení 

celkových výsledků. 

• 7. listopadu – Média a agentury Fox News, CNN, AP či BBC po 5 dnech sčítání hlasů označily 

za vítěze prezidentských voleb Joea Bidena. Republikáni zopakovali záměr napadnout hlaso-

vání u soudu. 

• 12. listopadu – V Tiránském průlivu se zřítil vrtulník UH-60 Black Hawk patřící pozorovatel-

ské misi MFO. Nehodu nepřežilo 7 lidí včetně české rotmistryně Michaely Tiché. 

• 17. listopadu – Evropská raketa Vega havarovala díky lidské chybě během startu a přitom byla 

zničena družice TARANIS, na jejíž palubě byla instalována řada unikátních přístrojů z produkce 

českých vědeckých institucí. 

• 18. listopadu – Americká FAA povolila opětovný provoz letounu Boeing 737 MAX. 

• 24. listopadu – Čínská raketa Dlouhý pochod vynesla lunární sondu Čchang-e 5. 

• 25. listopadu – Zpravodajská agentura TASS informovala o rozbití teroristické buňky Islám-

ského státu ruskou agenturou FSB. Buňka plánovala teroristické útoky v Moskvě. 

• 2. prosince – Na australském ostrově Fraser se ani po 6 týdnech nedařilo dostat pod kontrolu 

rozsáhlý požár, ohrožující vzácnou faunu a flóru, kvůli níž byl ostrov zapsán do seznamu svě-

tového dědictví UNESCO. 

• 6. prosince - Ve venezuelských parlamentních volbách zvítězila vládní aliance prezidenta Ni-

coláse Madura. Řada zemí včetně Evropské unie volby neuznala. 

• 8. prosince – Ve Spojeném království začalo očkování vakcínou vyvinutou společnostmi Pfi-

zer a BioNTech. 

• 14. prosince – V Argentině a Chile bylo možné pozorovat úplné zatmění Slunce. 

• 16. prosince – Čínská sonda Čchang-e 5 dopravila na Zemi vzorky měsíčních hornin. 

• 21. prosince - Velká konjunkce Jupiteru a Saturnu 

o Evropská komise schválila podmíněnou registraci vakcíny společností Pfizer a BioN-

Tech proti onemocnění covid-19. 

• 24. prosince – Spojené království a Evropská unie dosáhly dohody o pobrexitovém uspořádání. 

• 31. prosince – Světová zdravotnická organizace schválila vakcínu proti koronaviru SARS-

CoV-2 od společností Pfizer a BioNTech pro nouzové použití. 

 

Nejdůležitější celostátní události 

• 3. února – Česká vláda, v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, vydala zákaz 

přímých letů mezi Českem a Čínou od 9. února. 

• 12. února – Stanislav Křeček byl zvolen novým ombudsmanem. 

• 19. února – Senátorky a senátoři zvolili svým novým předsedou Miloše Vystrčila. 

• 1. března – Byly potvrzeny první tři případy nakažení koronavirem SARS-CoV-2 v ČR 

• 10. března – Česká vláda se rozhodla zakázat od 10. března všechny akce s účastí nad 100 

lidí a od 11. března uzavřít české základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy do odvo-

lání kvůli snaze zpomalit šíření koronaviru SARS-CoV-2. 

• 12. března – Vláda kvůli koronaviru vyhlásila nouzový stav. 

• 14. března – Vláda kvůli pandemii koronaviru s platností od ranních hodin rozhodla o zá-

kazu maloobchodního prodeje s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích 

stanic a některých dalších. 
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• 15. března – Vláda před půlnocí oznámila zákaz volného pohybu na území ČR, omezení či 

zákaz některých služeb, aktivovala Ústřední krizový štáb, odložila termín daňových při-

znání. 

• 16. března – Hygienici rozhodli o uzavření obcí Litovel, Uničov, Červenka a dalších nej-

méně na 14 dní v návaznosti na pandemii covidu-19. 

• 18. března – Česká vláda zakázala vycházení bez roušky či jiné ochrany nosu a úst s plat-

ností od půlnoci na čtvrtek. 

• 22. března – Úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí covid-19 v Česku, 95letého 

muže hospitalizovaného ve Fakultní nemocnici Bulovka. 

• 23. března – Česká televize v souvislosti s nouzovým stavem spustila třetí kanál určený pro 

seniory. 

• 31. března – Zámek Kynžvart a Osada Baba společně s Kolonií Nový dům byly Evropskou 

komisí zařazeny do seznamu významných památek s označením Evropské dědictví. 

• 3. dubna – Městská část Praha 6 sundala z pomníku sochu maršála Koněva a uložila ji do 

depozitáře. 

• 7. dubna – Poslanecká sněmovna PČR schválila prodloužení nouzového stavu v zemi v 

souvislosti s pandemií covidu-19 do 30. dubna. 

• 28. dubna – Poslanecká sněmovna PČR schválila prodloužení nouzového stavu kvůli epi-

demii onemocnění covid-19 do 17. května. 

• 1. května – V pražských Řeporyjích byl za účasti starosty Pavla Novotného odhalen pa-

mátník příslušníkům Ruské osvobozenecké armády. 

• 3. května – Začala vysílat stanice CNN Prima News, česká verze americké zpravodajské 

skupiny a stanice CNN. 

• 20. května – Předsedou Nejvyššího soudu ČR byl jmenován Petr Angyalossy. 

• 27. května – Poslanecká sněmovna zvolila do Rady České televize ekonomku Hanu Lipov-

skou, novináře Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého. 

• 4. června – Na Staroměstském náměstí v Praze byla vztyčena replika Mariánského 

sloupu strženého při nepokojích provázejících vznik Československa v roce 1918. 

• 5. června – Česká vláda kvůli ricinové kauze vyhostila dva ruské diplomaty pracující podle 

českých úřadů pro ruské tajné služby. 

• 3. července – Kvůli šíření koronaviru v dolech Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih uzavřela 

společnost OKD všechny své doly na 6 týdnů. 

• 14. července – Nejméně třicet zraněných a jednoho mrtvého si vyžádala železniční ne-

hoda na trati 011 před stanicí Český Brod. 

• 17. července – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a krajští hygienici nařídili kvůli šíření 

koronaviru pro celý Moravskoslezský kraj znovu povinné nošení roušek ve veřejné do-

pravě a vnitřních prostorách, restaurace a bary musí být od 23:00 do 8:00 uzavřené a hro-

madné akce se bude moci účastnit maximálně 100 lidí, a to s okamžitou platností. 

• 8. srpna – Vypukl požár panelového domu v Bohumíně, který si vyžádal 11 obětí. 

• 11. srpna – Do Prahy přicestoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo. 

• 17. srpna – Rada vlády pro zdravotní rizika oznámila, že by od 1. září 2020 má v Česku 

kvůli pandemii covidu-19 začít platit povinnost nosit roušky ve veřejných vnitřních prosto-

rách, v prostředcích dopravy a na vnitřních hromadných akcích. 

• 29. srpna – Předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil odletěl s delegací na návštěvu Tchaj-

wanu. 

• 21. září – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval z funkce ministra zdravotnictví, 

prezident Miloš Zeman do této funkce jmenoval Romana Prymulu. 

• 24. září – Únik kyanidu usmrtil veškeré vodní organismy 38 kilometrové části toku 

řeky Bečvy. Rybáři odvezli do kafilérií přes 30 tun mrtvých ryb. 

• 2. – 3. října – V Česku proběhly krajské a senátní volby. 

• 4. října – Piková dáma od Toyen se stala s hodnotou 78,65 milion korun nejdražším vydra-

ženým obrazem v České republice. 
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• 9. října – Vojtěch Filip, předseda KSČM, rezignoval na svou funkci kvůli výsledkům pro-

běhlých krajských voleb. 

• 23. října – Premiér Andrej Babiš vyzval k rezignaci ministra zdravotnictví Romana Pry-

mulu a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Reagoval tak na jejich schůzku v re-

stauraci, která měla být podle vládního nařízení zavřená. Prymula odstoupit odmítl, Fal-

týnek rezignoval. 

• 26. října – Vláda s účinností od 28. října omezila volný pohyb osob mezi časy 21.00 až 

4.59. Dále byl zakázán maloobchodní prodej každý den mezi časy 20.00 až 00.59, v neděli 

úplně. Tato opatření by měla platit do 3. listopadu. 

• 28. října - Prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání 38 osobnostem. 

o V Praze na Petříně shořel pravoslavný dřevěný kostel svatého archanděla Mi-

chaela pocházející ze 17. století. 

• 29. října – Novým ministrem zdravotnictví České republiky byl jmenován Jan Blatný. 

• 30. října – Vláda ČR se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužila nouzový stav do 20. 

listopadu 2020. 

• 14. listopadu – Herecká asociace udělila přes online stream 27. výroční Ceny Thálie 

2020 za mimořádné výkony a celoživotní mistrovství v oblastech jevištního umění. 

• 18. listopadu – Po odvolání dozorčí komise České televize Radou ČT rezignovali na své 

funkce předseda Rady René Kühn i místopředseda Jaroslav Dědič. 

• 19. listopadu - Vláda ČR prodloužila se souhlasem Poslanecké sněmovny nouzový 

stav do 12. prosince 2020. 

• 23. listopadu - Česko objednalo vakcínu proti covidu-19 od různých výrobců pro 5,5 mili-

onu obyvatel. Vakcína je primárně určená pro rizikové skupiny. 

o Seriál #martyisdead společnosti MALL.TV získal jako první český seriál cenu 

Emmy. 

• 16. prosince – Novým předsedou Rady České televize se stal novinář Pavel Matocha. 

• 17. prosince – Na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO byla za-

psána ruční výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perel z Poniklé na Krkonoš-

sku. 

• 22. prosince – Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 

2021, schválila taktéž daňový balíček, který ruší superhrubou mzdu. 

• 26. prosince – Do Česka dorazila z belgického Puursu dodávka s 9750 dávkami vakcíny 

proti koronaviru SARS-CoV-2 vyvinutá firmami Pfizer a BioNTech. Přivezena byla 

do Fakultní nemocnice v Motole, odkud byla převezena do dalších tří pražských a dvou br-

něnských nemocnic. 

• 27. prosince – V Česku začalo očkování proti covidu-19. Mezi prvními, kteří vakcínu ob-

drželi, jsou premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Jan Blatný a válečná vete-

ránka Emilie Řepíková. 

 

V tomto roce zemřeli tyto osobnosti 

Česko: 

• 11. ledna – Jan Plovajko, plukovník, válečný veterán druhé světové války (* 5. února 1922) 

• 16. ledna – Madla Vaculíková, spisovatelka (* 25. listopadu 1925) 

• 20. ledna – Jaroslav Kubera, politik (* 16. února 1947) 

• 25. ledna – Otakar Mareček, veslař, reprezentant a olympionik (* 14. června 1943) 

• 8. února – Erazim Kohák, filozof a publicista (* 21. května 1933) 

• 13. února - Karel Neffe, veslař a olympionik (* 6. července 1948) 

• 18. února – Lidmila Vášová, představitelka české bibliopedagogiky, bibliopsychologie a 

knihovnictví (* 31. prosince 1939) 

• 20. února – Jaroslav Šíma, hokejista (* 22. ledna 1944) 
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• 1. března – Jan Vyčítal, zpěvák a textař (* 8. března 1942) 

• 11. března – Zdeněk Karel Slabý, spisovatel, publicista, kritik a překladatel (* 9. 

června 1930) 

• 13. března - Dana Zátopková, atletka a olympijská vítězka v hodu oštěpem (* 19. září 1922) 

• 14. března – Eva Pilarová, zpěvačka (* 9. srpna 1939) 

• 15. března – František Budín, konferenciér a komik (* 19. července 1924) 

• 20. března – Vladimír Zábrodský, československý hokejista a tenista (* 7. března 1923) 

• 26. března – Zdeněk Hess, herec a dabér (* 8. prosince 1940) 

• 2. dubna – Zdeněk Přikryl, sochař (* 4. července 1928) 

• 6. dubna - Danuše Táborská, anestezioložka a zakladatelka první anesteziologicko-resusci-

tační kliniky v Československu (* 22. prosince 1928) 

• 23. dubna – Heda Čechová, rozhlasová a televizní hlasatelka (* 17. července 1928) 

• 28. dubna – Ladislav Hejdánek, filosof, jeden z mluvčích Charty 77 a emeritní profesor 

ETF UK (* 10. května 1927) 

• 11. května - Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf a spisovatel (* 19. prosince 1930) 

• 24. května – Zdena Tominová, spisovatelka a představitelka disentu v ČSSR (* 7. 

února 1941) 

• 13. června – Miroslav "Majsner" Švanda, bezdomovec 

• 10. července - Miloš Jakeš, politik, bývalý generální tajemník ÚV KSČ (* 12. srpna 1922) 

• 22. července – Miloš Nesvadba, herec, spisovatel, ilustrátor a výtvarník (* 17. dubna 1925) 

• 27. července – Jan Skopeček, herec a dramatik (* 19. září 1925) 

• 5. září – Jiří Menzel, oscarový režisér a herec (* 23. února 1938) 

• 14. září – Břetislav Enge, automobilový závodník (* 3. března 1950) 

• 17. září – Luboš Perek, astronom (* 26. července 1919) 

• 2. října – Martin Havelka, herec (* 10. července 1958) 

• 3. října – Karel Fiala, herec a operní pěvec (* 3. srpna 1925) 

• 19. října – Jana Andresíková, herečka (* 2. dubna 1941) 

• 20. října – Zdeněk Dolanský, herec a dabér (* 4. ledna 1952) 

• 24. listopadu – Kamila Moučková, televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka (* 8. 

dubna 1928) 

• 1. prosince – Jarmila Halbrštátová, válečná veteránka (* 7. dubna 1924) 

• 7. prosince – Vadim Petrov, hudební skladatel, klavírista a pedagog (* 24. května 1932) 

• 14. prosince - Evdokie Havlíčková, válečná veteránka (* 1926) 

• 15. prosince – Václav Kuchynka, válečný veterán, generál (* 13. září 1925) 

• 27. prosince – Ladislav Mrkvička, herec (* 2. února 1939) 

 

Svět: 

• 8. ledna – Maria del Pilar, vévodkyně z Badajozu, španělská infantka (* 30. července 1936) 

• 9. ledna – Ivan Passer, česko-americký filmový scenárista a režisér (* 10. července 1933) 

• 10. ledna 

• 2. února – Ivan Král, česko-americký hudebník (* 12. května 1948) 

• 5. února - Stanley Cohen, americký biochemik a biolog, nositel Nobelovy ceny (* 17. lis-

topadu 1922) 

o Kirk Douglas, americký herec (* 9. prosince 1916) 

• 17. února – Vladimír Svitek, slovenský hokejista a československý reprezentant (* 19. 

října 1962) 

• 18. února 

• 17. března – Betty Williamsová, britská mírová aktivistka, nositelka Nobelovy ceny (* 22. 

května 1943) 
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• 18. března – Alfred Worden, americký vojenský letec a kosmonaut z projektu Apollo (* 7. 

února 1932) 

• 20. března – Kenny Rogers, americký zpěvák, kytarista, klavírista, fotograf, herec a produ-

cent (* 21. srpna 1938) 

• 29. března - Philip Warren Anderson, americký fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 13. pro-

since 1923) 

• 6. května – Brian Howe, britský rockový zpěvák a skladatel (* 22. července 1953) 

• 21. května - Oliver E. Williamson, americký ekonom, nositel Nobelovy ceny (* 27. 

září 1932) 

• 26. května – Prahlad Džani, indický Sádhu (* 13. srpna 1929) 

• 8. června - Pierre Nkurunziza, prezident Burundi (* 18. prosince 1963) 

• 18. června - Sergej Nikitič Chruščov, rusko-americký historik, syn sovětského vůdce Nikity 

Chruščova (* 2. července 1935) 

• 11. července – Sinaj Adler, izraelský rabín původem z Československa (* 11. čer-

vence 1928) 

• 30. července – Li Teng-chuej, tchajwanský prezident (* 15. ledna 1923) 

• 26. srpna – Gerald Carr, americký námořní letec a astronaut (* 22. srpna 1932) 

• 18. září - John Turner, kanadský premiér (* 7. června 1929) 

• 7. října – Mario J. Molina, mexický chemik, nositel Nobelovy ceny (* 19. března 1943) 

• 31. října – Sean Connery, skotský herec (* 25. srpna 1930). 

• 4. listopadu – Ken Hensley, anglický zpěvák, člen kapely Uriah Heep (* 24. srpna 1945) 

• 12. listopadu – Raman Bandarenka, běloruský malíř zavražděn během protestů proti režimu 

(* 1. srpna 1989) 

• 2. prosince – Valéry Giscard d'Estaing, francouzský prezident (* 2. února 1926) 

• 21. prosince – Alexandr Kurljandskij, ruský scenárista a spisovatel, spoluautor seriálu Jen 

počkej, zajíci! (* 1. července 1938) 

 

Výročí událostí 

• 3. ledna – Byla zahájena stavba Brooklynského mostu v New Yorku. (150 let) 

• 8. ledna – založena Církev československá husitská (pod názvem Církev československá) 

100 let 

• 10. ledna – Hlučínsko se ratifikací versailleské smlouvy stává součástí Českosloven-

ska (100 let) 

• 4. února – Hlučínsko bylo obsazeno armádou a připojeno k Československu (100 let) 

• 25. března – Bitva u Sudoměře (600 let) 

• 5. dubna – Proběhla bitva u Mladé Vožice (600 let) 

• 10. května – Vysílání zahájil druhý program Československé televize. Zároveň byla pře-

dána první část nově vybudovaného komplexu ČST v Praze 4 na Kavčích horách. (50 let) 

• 19. května – Proběhla bitva u Poříčí nad Sázavou (600 let) 

• 7. června – byla podepsána Brněnská smlouva o ochraně menšin (100 let) 

• 30. června – Proběhla bitva o Tábor (600 let) 

• 14. července – V bitvě u Vítkova porazili pražští husité s Janem Žižkou z Trocnova křižáky 

(600 let) 

• 18. července – První vatikánský koncil schválil konstituci Pastor aeternus, kterou následu-

jícího roku papež Pius IX. vyhlásil dogma o papežské neomylnosti (150 let) 

• 28. července – konference ve Spa rozhodla o rozdělení Těšínska mezi Českosloven-

sko a Polsko a definitivně stanovila hranice rozděleného území (100 let) 

• 31. července – zákonem 450/1920 Sb. připojuje Československo Valticko, Dyjský trojú-

helník a část Vitorazska (100 let) 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/13._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brian_Howe
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1953
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oliver_E._Williamson
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prahlad_D%C5%BEani
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pierre_Nkurunziza
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergej_Nikiti%C4%8D_Chru%C5%A1%C4%8Dov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikita_Sergejevi%C4%8D_Chru%C5%A1%C4%8Dov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikita_Sergejevi%C4%8D_Chru%C5%A1%C4%8Dov
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinaj_Adler
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Li_Teng-chuej
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gerald_Carr
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Turner
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mario_J._Molina
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1943
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1930
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ken_Hensley
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uriah_Heep
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Raman_Bandarenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Kurljandskij
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jen_po%C4%8Dkej,_zaj%C3%ADci!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jen_po%C4%8Dkej,_zaj%C3%ADci!
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brooklynsk%C3%BD_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADnsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlu%C4%8D%C3%ADnsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ipojen%C3%AD_Hlu%C4%8D%C3%ADnska_k_%C4%8Ceskoslovensku
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Sudom%C4%9B%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Mlad%C3%A9_Vo%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_st%C5%99edisko_Kav%C4%8D%C3%AD_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD_nad_S%C3%A1zavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brn%C4%9Bnsk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_o_T%C3%A1bor
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_V%C3%ADtkov%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_vatik%C3%A1nsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastor_aeternus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_IX.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BEsk%C3%A1_neomylnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Spa
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valticko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyjsk%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyjsk%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitorazsko
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• 3. září – Císař Napoleon III. byl sesazen a byla vyhlášena Třetí Francouzská republika (150 

let) 

• 20. září – Italská vojska obsadila Řím a tím zanikl Papežský stát (150 let) 

• 5. října – vznikl Svaz moderní kultury Devětsil (100 let) 

• 12. října – Proběhla bitva u Panského Boru (též bitva u Horažďovic) (600 let) 

• 8. listopadu – Bitva na Bílé hoře (400 let) 

• 14. – 15. prosince – generální stávka vyhlášena sociálně demokratickou levicí dopadla ne-

zdarem. Nepokoje byly potlačeny armádou, četnictvem, ale i Sokoly a Orly (100 let) 

• prosinec 1419 – leden 1420 – Proběhla Bitva u Nekmíře. Při této bitvě bylo poprvé dolo-

ženo použití vozových hradeb. (600 let) 

• návrat Československé legie z Ruska (100 let) 

• vznikla loutka Spejbl (100 let) 

 

Výročí narození 

• 2. ledna – Isaac Asimov, americký spisovatel a biochemik ruského původu (100 let) 

• 4. února – Božena Němcová, spisovatelka (200 let) 

• 7. března – Miloslav Šimek, komik, humorista a spisovatel (80 let) 

• 13. dubna – Karel Otčenášek, 23. královéhradecký biskup (100 let) 

• 22. dubna – Vladimir Iljič Lenin, komunistický revolucionář, vůdce bolševické strany (150 

let) 

• 23. dubna – Jiří z Poděbrad, český král (600 let) 

• 12. května - Josef Mánes, malíř (200 let) 

• 16. května – Antonín Slavíček, malíř (150 let) 

• 18. května – Jan Pavel II., 264. papež v dějinách církve (100 let) 

• 13. června – Josef Ullmann, malíř, krajinář (150 let) 

• 11. července – Dana Medřická, herečka (100 let) 

• 1. srpna – Ladislav Šaloun, sochař (150 let) 

• 11. srpna – Jan Šrámek, kněz, politik, předseda Londýnské exilové vlády (150 let) 

• 22. srpna – Ray Bradbury, americký spisovatel (100 let) 

• 14. září – Václav Levý, sochař (200 let) 

• 17. října – Rudolf Hrušínský, herec (100 let) 

• 28. listopadu – Friedrich Engels, německý filosof a ekonom (200 let) 

• 7. prosince – Věra Tichánková, herečka (100 let) 

• 10. prosince – Adolf Loos, architekt (150 let) 

• 15. prosince - Vlastimil Brodský, herec (100 let) 

• 16. prosince – Ludwig van Beethoven, německý hudební skladatel a klavírista (250 let) 

• 24. prosince – Jiří Hanzelka, cestovatel a spisovatel (100 let) 

• 27. prosince – Jiří Sovák, herec (100 let) 

 

 

 

Hlavy států 

(v tomto seznamu jsou uvedeni pouze představitelé významnějších států) 

• Brazílie – prezident Jair Bolsonaro (od 2019) 

• Belgie – král Filip Belgický (od 2013) 

• Čína – prezident Si Ťin-pching (od 2013) 

• Česko – prezident Miloš Zeman (od 2013) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III.
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_Francouzsk%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BEsk%C3%BD_st%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svaz_modern%C3%AD_kultury_Dev%C4%9Btsil
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Pansk%C3%A9ho_Boru
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prosincov%C3%A1_gener%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1vka_1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1419
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1420
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Nekm%C3%AD%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%BD_bojov%C3%BD_v%C5%AFz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spejbl
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_%C5%A0imek
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_M%C3%A1nes
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Slav%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ullmann_(mal%C3%AD%C5%99)
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dana_Med%C5%99ick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_%C5%A0aloun
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0r%C3%A1mek
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Lev%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hru%C5%A1%C3%ADnsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Tich%C3%A1nkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Loos
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Brodsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hanzelka
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Sov%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Belgick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Si_%C5%A4in-pching
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
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• Dánsko – královna Markéta II. (od 1972) 

• Egypt – prezident Abd al-Fattáh as-Sísí (od 2014) 

• Francie – prezident Emmanuel Macron (od 2017) 

• Indie – prezident Rám Náth Kóvind (od 2017) 

• Itálie – prezident Sergio Mattarella (od 2015) 

• Izrael – prezident Re'uven Rivlin (od 2014) 

• Japonsko – císař Naruhito (od 2019) 

• Jihoafrická republika – prezident Cyril Ramaphosa (od 2018) 

• Kanada – generální guvernér David Johnston (od 2010) 

• Maďarsko – prezident János Áder (od 2012) 

• Mexiko – prezident Andrés Manuel López Obrador (od 2018) 

• Německo – prezident Frank-Walter Steinmeier (od 2017) 

• Nizozemsko – král Vilém-Alexandr (od 2013) 

• Polsko – prezident Andrzej Duda (od 2015) 

• Rakousko – prezident Alexander Van der Bellen (od 2017) 

• Rusko – prezident Vladimir Putin (od 2012) 

• Slovensko – prezidentka Zuzana Čaputová (od 2019) 

• Spojené království – královna Alžběta II. (od 1952) 

• Spojené státy americké – prezident Donald Trump (od 2017) 

• Španělsko – král Filip VI. (od 2014) 

• Turecko – prezident Recep Tayyip Erdoğan (od 2014) 

• Ukrajina – prezident Volodymyr Zelenskyj (od 2019) 

• Vatikán – papež a suverén Vatikánu František (od 2013) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Fatt%C3%A1h_as-S%C3%ADs%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://cs.wikipedia.org/wiki/2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1m_N%C3%A1th_K%C3%B3vind
https://cs.wikipedia.org/wiki/2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sergio_Mattarella
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%27uven_Rivlin
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Naruhito
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Ramaphosa
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Johnston
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_%C3%81der
https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frank-Walter_Steinmeier
https://cs.wikipedia.org/wiki/2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Alexandr_Nizozemsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Duda
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Van_der_Bellen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_%C4%8Caputov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_VI._%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
https://cs.wikipedia.org/wiki/2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelenskyj
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)
https://cs.wikipedia.org/wiki/2013
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Výsledky hlasování ve volbách do zastupitelstva kraje 

 

LIBERECKÝ KRAJ - Přehled zisků mandátů 

Kandidátní listina 
Počet 

mandátů 
v % 

číslo název 

20 Starostové pro Liberecký kraj 22 48,89 

50 ANO 2011 10 22,22 

19 Česká pirátská strana 5 11,11 

33 Občanská demokratická strana 5 11,11 

16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 6,67 

Celkem 45 100,00 
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Naše obec 

Kontaktní a identifikační údaje 

Adresa: Svijany 71, 463 46 Příšovice 

Telefon: 485 177 008 

e-mail: info@obecsvijany.cz 

IČO: 00671908 

Číslo účtu: 2052561/0100 

ID datové schránky: 256bj9m 

 

Statistické údaje: 

Počet částí:  1 

Katastrální výměra: 269,6 ha 

Nadmořská výška: 255 m n. m. 

 

Vedení obce: 

 

Ing, Petr Felkner  Starosta  

Jiří Linka   místostarosta 

Vlasta Žďárská  úřednice 

 

Úřední hodiny 

Po 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Út 8:00 - 12:00 

St 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Čt 8:00 - 12:00 

Pá 8:00 - 12:00 

 

Zastupitelstvo: 

• Ing. Petr Felkner 

• Věra Sichrovská DiS. 

• Šárka Kalferstová 

• Martin Jedlička 

• Miroslav Lelek  

• Miroslav Koštejn  

• Petr Hejduk 

• Jiří Hrabar 

• Jiří Linka 

 

mailto:info@obecsvijany.cz
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Kontrolní výbor: 

Petr Hejduk 

Jiří Hrabar 

Martin Jedlička 

 

Finanční výbor: 

Věra Sichrovská 

Jiří Pikal 

Miroslav Koštejn 

 

Kulturní a sociální výbor: 

Šárka Kalferstová 

Miroslava Volfová 

Irena Bulířová 

 

Obecní tiskovina: 

Informace obce Svijany - měsíčník 

Vydává: OÚ Svijany, tel.:485177008, e-mail:  info@obecsvijany.cz, MK ČR E 14454 

 

Hospodaření obce 
 

Příjmy: 

 

Schválený rozpočet 6 531 000 Kč 

Upravený rozpočet 8 262 117 Kč 

Skutečnost 8 958 486 Kč 

Stav plnění 108,4% 

Rozdíl 

-3 924 587 Kč 

-3 924 587 Kč 

-2 648 920 Kč 
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Výdaje 

 

Schválený rozpočet 10 455 587 Kč 

Upravený rozpočet 12 186 704 Kč 

Skutečnost 11 607 406 Kč 

Stav plnění 95,2% 

 
 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti 
 

1211 Daň z přidané hodnoty 2 025 948 Kč 

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 306 011 Kč 

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 255 487 Kč 

1511 Daň z nemovitých věcí 795 535 Kč 

1121 Daň z příjmů právnických osob 740 635 Kč 

 

 

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti 
 

3613   Nebytové hospodářství                                                   2 197 729 Kč 

2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    1 764 938 Kč 

6171   Činnost místní správy                                                     1 224 746 Kč 

6112   Zastupitelstva obcí                                                          1 040 596 Kč 

2333   Úpravy drobných vodních toků                                      1 005 154 Kč 
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Výroční zpráva 
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Firmy v obci 
 

Pivovar Svijany 2020 
 

• Celý rok byl ve stínu epidemie koronaviru, která dopadla i na pivovar. Kvůli zavřeným hospo-

dám se na jaře zastavilo plnění piva do sudů, pivovar tvrdě postiženému oboru pohostinství ze 

všech sil pomáhal. 

• Prodejem speciálních 2l plechovek nejen pro chlapy s názvem PRVNÍ LINIE  se nám podařilo 

vybrat 45 000 Kč, které jsme předali České asociaci sester, za které šek převzala předsedkyně 

asociace v regionu Mladá Boleslav Mgr. Lucie Laurynová.  

• Hospodským jsme podali pomocnou ruku a společně jsme udělali maximum pro přežití těžkých 

měsíců, kdy byly restaurační zařízení nuceny dramaticky omezit svůj provoz. V podstatě pouze 

na výdejní okénka a to ještě z velké části s prodejem piva pouze v uzavřených pivních nádo-

bách. Dodávali jsme tak v maximální míře zdarma uzavíratelné pet lahve. V pozdější fázi také 

plastové kelímky. Aby sudy nebyly naraženy příliš dlouho, zvýšili jsme frekvenci závozu a vo-

zili ve velké míře maloobjemové 15l sudy. Hospodským, kteří nemohli mít otevřené výdejní 

okénko, a naše nepasterované pivo se dostalo za expirační lhůtu po znovuotevření hospod, jsme 

vyměnili všechny plné sudy za čerstvé na náš účet. 

• Na krizový štáb libereckého kraje, jsme rovněž naložili nákladní vůz nealko piva pro všechny 

v první linii. Ať zdravotníky, hasiče, policisty, nebo hygieniky. 

• Na druhou stranu jsme se velmi zaměřili na prodej na svijanském eshopu a sudy – alespoň ty 

malé 15 litrové – jsme zasílali našim zákazníkům poštovně až domů. Mimoto jsme zavedli i 

zapůjčení výčepního zařízení zdarma. Pouze za vratnou zálohu. Ačkoliv pro některé z nás ne-

byla během lockdownů práce a byli jsme nějaký čas doma, tak jsme to jako firma zvládli a sešli 

se znovu v plném počtu. 

• Poprvé za třicet let se kvůli epidemii nekonaly tradiční Slavnosti svijanského piva ani Svato-

václavské slavnosti na Zámku Svijany. 

• Již každoroční 2l plechovky jsme tak nevyrobili v tradiční veselé variantě, ale s černým smu-

tečním pruhem na připomínku černé hodinky v české kultuře. 

• Pozitivum: svijanská „450“ byla na světové soutěži World Beer Awards 2020 vyhlášena za nej-

lepší světové pivo plzeňského typu. 

• Po loňském úspěchu Svijanské Desítky letos ve světové profesionální degustační soutěži World 

Beer Idol 2020 získal nejvyšší ocenění Svijanský Máz, jemuž pro letošní rok patří titul nejlep-

šího piva plzeňského typu BEST PILSNER. Kromě toho si Svijany ze soutěže odnesly ještě 

jednu zlatou, dvě stříbrné a čtyři bronzové ceny. 

• Svijanský sládek Petr Menšík se stal desátým nositelem titulu Rytíř české chuti, který se uděluje 

významným potravinářským osobnostem z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potra-

vinářských odborníků. Ocenění se uděluje od roku 2013 a jako jeden z prvních je získal před-

chozí svijanský sládek František Horák. 

• Nejdůležitější surovinou při výrobě piva je slad, který určuje jeho výsledný charakter a chuť. 

Tradiční humnový slad, který je potřebný pro klasické české pivo plzeňského typu vyráběné ve 

Svijanech, dosud pivovar nakupoval od několika malých, nezávislých sladoven. Nově mu bude 

až třetinu humnového sladu dodávat sladovna společnosti SOUFFLET v Litovli. Dlouhodobou 

smlouvu o dodávkách uzavřeli v září v Litovli zástupci Pivovaru Svijany a SOUFFLET 

GROUP Roman Havlík a Richard Paulů.  

  

Poslední novinky 

 

• 2020 – Sváteční ležák 

• Na oslavu dlouho očekávaného otevření restaurací uvařil Pivovar Svijany své v pořadí již 

sedmnácté pivo. Sudový Sváteční ležák při této příležitosti míří do vybraných restaurací 

a hospod. 
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 Sváteční ležák je kroužkované pivo inspirované starými recepturami, podle nichž se v minulém 

století vařilo pivo zavážené před zimou na nepřístupné horské chaty. Hotové pivo se tak po 

filtraci znovu zakvašuje rozkvašenou mladinou, tzv. kroužky, a po opětovném zakvašení plní 

do sudů, v nichž dokváší potřetí. Sváteční ležák proto obsahuje velké množství živých pivovar-

ských kvasinek plných vitamínů skupiny B. 

Sváteční ležák je vyroben z vybraných surovin a dostalo se mu vybrané péče. Receptura vybra-

ného ležáku s 5,0 procenta alkoholu obsahuje kombinaci vybraných humnových sladů a tradičně 

pěstovaný Osvaldův klon Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních chmelnic. Stejně 

jako všechna svijanská piva je samozřejmě nepasterovaný. 

Sváteční ležák je součástí rodiny speciálních sezónních piv vedle jantarového Duxe, který pi-

vovar zařadil do svého stálého výrobního sortimentu po jeho úspěšné premiéře před dvěma lety. 

Od té doby se čepuje se pravidelně jednou do roka na konci září během Dnů českého piva. 

Pivovar plánuje, že celou rodinu by mohly postupně doplnit také vánoční sváteční pivo a v příš-

tím roce i pivo uvařené speciálně pro červencové Slavnosti svijanského piva. 

   

 

 

 
Mlýn Perner 2020 

 
V roce 2020 bylo semleto 114 000 tun pšenice a 

špaldy, dále 3500 tun ostatních obilovin. V roce 2020 

bylo semleto 114 000 tun pšenice a špaldy, dále 3500 

tun ostatních obilovin. 

BEŽNÝ SORTIMENT 

DÍKY NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGII PRODUKUJEME V NAŠICH MLÝNECH MOUKY 

NEJLEPŠÍ JAKOSTI PRO NEJVĚTŠÍ PRODUCENTY PEKAŘSKÝCH A PEČIVÁRENSKÝCH 

VÝROBKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ. 

DODAVATELÉ 

NAŠIMI DODAVATELI JSOU PRIMÁRNĚ LOKÁLNÍ ZEMĚDĚLCI A ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽ-

STVA, OVŠEM ODEBÍRÁME OBILOVINY TAKÉ Z DALŠÍCH ČÁSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 

VÝKUP OBILOVIN JE DANÝ SMLUVNĚ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH 

TESTŮ. ZÁKAZNÍCI DODÁVAJÍ OBILÍ ZPRAVIDLA SVÝMI PROSTŘEDKY, PŘÍPADNĚ 

MLÝN PERNER ZAJIŠŤUJE SVÁŽENÍ VLASTNÍMI VOZY. VYKUPUJEME ŠIROKÉ SPEK-

TRUM ODRŮD OBILÍ. 

 

J S M E  S T Á L E  O  KRO K  NA P Ř E D  

SPUSTILI JSME ZBRUSU NOVOU, V ČESKÉ REPUBLICE OJEDINĚLOU MLECÍ TECHNOLO-

GII NA MLETÍ JEMNÝCH CELOZRNNÝCH MOUK S GRANULACÍ AŽ 160 MIKROMETRŮ. 
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Naši občané 

Sňatek uzavřeli:   
20. 6. – Pěničková Nikol a Holanec Jan 

     
V tomto roce se narodili: 

14. 1. – Jakub Mazuch 

8. 6. – Slavomír Bulíř 

18. 11. – Karolína Ptáčková 

  
Úmrtí:  

29. 8. – Miloslav Bulíř 

3. 9. – Ludvík Olah  

 
Do první třídy nastupuje: 

Nela Demeterová 

Leontýna Hejduková 

Karolína Tumová 

Zuzana Valtrová 

  
Přistěhovali se: 

03. 02. - Kamila Chishimba Tembo 

19. 02. - Michal Mikschl 

08. 07. - Tereza Mikschl 

24. 08. - Lucie Randová 

 - Matěj Randa 

 - Zdeněk Randa 

 - Lucie Randová 

09. 09. - Miroslav Maruška 

 - Sabina Marušková 

16. 11. - Jitka Rymplerová 

         

Odstěhování:  

10. 01. - Vlasta Šeflová 

19. 02. - Petr Žďárský 

22. 04. - Miroslav Hes 

06. 08. - Karolína Zoláková 

. 

Hlášeno k 31. 12. 2020 trvale osob celkem: 334   

Dospělí: 269 

Mužů:  133   

Žen:  136   

z toho dětí do 15: celkem - 65 – chlapců 38 a dívek 27 
z toho nad 75:      celkem - 18 - mužů 9 a žen 9 
průměrný věk:  39,46 let     
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Život v obci 
Leden – začala rekonstrukce budovy bývalé školy. Pokračuje se s v budování posledního úseku kanali-

zace v horní části obce – u Kovárny. Začalo se s projektem „Svijany – 

úprava dolního toku Příšovky.“ Uskutečnil se hydrogeologický průzkum 

u hřbitova pro potřeby nového Řádu veřejného pohřebiště. Spustily se 

nové webové stránky obce. Uspořádali jsme přednášku pana Milana Ječ-

ného – Návraty k lidojedům. Dne 8. ledna se narodila Ida Dillinger a 14. 

ledna se narodil další občánek Svijany - Jakub Mazuch. 

Únor – pracovalo se na nové 

trafostanici u bývalé Jednoty dole v obci. 

Kontejnery na tříděný odpad před č. p. 57 byly přesunuty na nové 

místo a prostor byl uklizen.  Novým umístěním kontejnerů je 

plocha atria bývalé prodejny. Zastupitelstvo schválilo projekt – 

Poskytování dotací z rozpočtu obce na individuální výstavbu 

domácích čističek odpadních vod (dČOV). Děti z kroužku Šikulové se 

umístily na prvním místě v soutěži ve sběru baterií i sběru drobného 

elektra. Maškarní karneval pro nejmenší děti se z důvodu rekonstrukce školy konal u horolezecké stěny 

v K2. Sešlo se 36 dětí a jedna maska byla krásnější než druhá. Umístila se zakoupená sanitární buňka 

do budovy bývalé Kovárny jako zázemí pro pracovníka obce. Konala se Výroční schůze SDH Svijany.  

Březen – život v naší obce začala ovlivňovat situace okolo pandemie coronaviru COVID-19. Ze všech 

plánovaných březnových akcí jsme stihli uspořádat pouze Netradiční MDŽ 

v knihovně a další z besed s panem Petrem Horálkem, která se z důvodu re-

konstrukce školy konala v bývalé zasedací místnosti Pivovaru Svijany. Za-

čala rekonstrukce chodníku Svijany – Příšovice od kruhového objezdu k bý-

valému SDZ. Na nový chodník se přesune i veřejné 

osvětlení, které bylo na druhé straně vozovky. Začalo 

kácení dřevin okolo D10 a zároveň s tím i stavba oplo-

cení. Občané se pustili do šití roušek pro všechny, kteří to sami nezvládnou. Dě-

kujeme za vaši solidaritu. 

Duben – zpět na své místo je vrácena krásně zrekonstruovaná opona. Rekon-

strukce budovy školy se pomalu chýlí ke konci. Knihovna začíná fungovat na in-

dividuálních návštěvách čtenářů a výpůjčkách přes „okénko“. Dne 3. dubna se na-

rodil Hugo Dvořák. 

Květen – začala revitalizace Příšovky. Probíhá oprava Božích muk nahoře na rozcestí. Proběhla rekon-

strukce místní komunikace u zahrádek a k č. p. 8. Obec pomalu přechází do svého běžného provozu, 

který byl z důvodu pandemie coronaviru velmi omezen. Noc literatury se přesouvá na říjen.  

Červen – rekonstrukce budovy bývalé školy jsou dokončeny. Obec po-

řídila zcela repasovaný výsuvný žebřík pro 

potřebu výškových prací. Revitalizace Pří-

šovky a průleh jsou hotovy. U vyústění obno-

vené Příšovky do Jizery byl upraven břeh pro 

loďky i koupání obyvatel. Po bezmála 70 le-

tech byl tok vody v Příšovce vrácen zpět do 

původního koryta a intravilánem obce tak opět protéká voda namísto 

páchnoucí stoky. V rámci kompenzace za vykácené dřeviny okolo D10 byl 

vkusně osázen celý val u sadu podél komunikace u rodinných domků za 

zámkem. Byly nainstalována další tři nová světla veřejného osvětlení. 

Schválila se první dotace na domácí ČOV manželům Kratochvílovým. Dne 

14. června se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného interiéru bývalé 

budovy obecní školy. Prostory bývalé školy si postupně prohlédlo na osm-

desát občanů. Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 978 777,- Kč, na vybavení 314 201,- Kč a oprava 

střechy vyšla na 207 600,- Kč. Jsme na „novou“ krásnou budovu školy pyšní. Dne 8. června se narodil 

nový občánek Svijan Slavomír Bulíř. Řeka Jizera dosáhla z 20. na 21. 6. prvního povodňového stupně 
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Červenec - výlet pro naše seni-

ory a děti se konal 4. července.  

Navštívili jsme krásnou sklárnu 

v Nižboru a pak jsme se přesu-

nuli na prohlídku královského 

města Beroun s kouzelným do-

provodem pracovnice místního 

muzea.  

Srpen – byl odložen jubilejní 10. ročník svijanského Pivobraní na příští rok. Na velkém hřišti jsou 

nainstalovány vrata a branka, aby se za-

bránilo navážení velkého množství ne-

pořádku ke kontejneru na bioodpad. Au-

tobusové zastávky díky ochotě paní 

Věry Sichrovské dostaly skleněné vý-

plně krásné barevné puntíky, aby byla 

zviditelněna průhledná skla. Při vstupu 

do obce jsou nainstalované doplňkové značky s poděkováním za 

dodržování rychlosti. Intenzivně se pracuje na projektech „Rekon-

strukce silnic 279 a II/279 17“ vedoucích přes obec a na projektu 

„Vybudování chodníku k Zámku Svijany“. Pivovar Svijany uspo-

řádal na velkém hřišti akci Den Svijan. Na velkém hřišti v příjem-

ném a veselém odpoledni plným soutěží, úkolů, a hlavně krásných setkání se konala se oslava 30. let 

novodobé samostatnosti obce Svijany.  

Září – koná se odložená Výroční schůze SK již ve zrekonstruované zase-

dací místnosti obce Svijany. SDH pořádá již tradiční výlet pro své členy. 

Koná se odložená akce - Ukliďme si Svijany. Klubovna dětí byla vymalo-

vána a opravena.  

Říjen - SK uspořádala víkendový turistický výlet do Orlických hor pro 

všechny turisty. Proběhly 

volby do zastupitelstev 

krajů. Účast v naší obci byla 

53,46%. Kontejnerové stání 

je vybaveno kamerou a elek-

tronickým zámkem pro ote-

vírání vrátek. Jsou opraveny autobusové čekárny na ná-

jezdu. Na zasedání zastupitelstva obce vzalo ZO na vě-

domí složení funkce velitele JPO a dalšího člena. Odsouhlasilo se zrušení Jednotky požární ochrany 

(JPO) ke dni 31. 10. 2020, hlasování Pro 5 – Ing. Petr Felkner, Jiří Linka, Šárka Kalferstová, Věra 

Sichrovvská, Miroslav Koštejn. /Proti 2 - Lelek Miroslav, Hrabar Jiří/Zdržel 0. Dne 7. října se v zasedací 

místnosti konala Noc literatury s paní Gabrielou Filippi. Ostatní akce musely být odloženy nebo zrušeny 

na základě vládních opatření kvůli pandemii koronaviru COVID-19. 

Listopad – občané obdrželi krásnou brožuru 

k 30. letům novodobé samostatnosti obce Svi-

jany a zároveň i nový stolní kalendář na rok 

2021. Jsou vymalovány společné prostory 

v budově obecních bytů a prostory obecního 

úřadu. Obecní úřad byl také vybaven z větší 

části novým nábytkem.   

Prosinec – pandemie COVID-19 pozname-

nala i tradiční oslavy adventu, Vánoc i oslav 

nového roku 2021. Až druhý adventní víkend 

mohlo proběhnout setkání občanů u vánočního stromu obce. Dorazil i Mikuláš se svojí družinou a děti 

se dočkaly vytoužené nadílky. Začalo s úpravou prostranství mezi pergolou a buňkami na velkém hřišti, 

kde bude prostor mezi současnými objekty vydlážděn a zakryt střechou, aby se lépe soužil při pořádání 

akcí. Zemřeli pan Vratislav Venclů st. a pan Miloslav Bulíř.  
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 Veřejná výstavba 
 

Leden 

- začala rekonstrukce interiéru budovy bývalé školy 

- pokračuje se s v budování posledního úseku kanalizace v horní části obce – u Kovárny 

- Zahájila se akce „Svijany – úprava dolního toku Příšovky.“ 

- Uskutečnil se hydrogeologický průzkum u hřbitova pro potřeby nového Řádu veřejného po-

hřebiště. 

Únor   

- pracovalo se na nové trafostanici u bývalé Jednoty dole v obci 

- Kontejnery na tříděný odpad před č. p. 57 byly přesunuty na nové místo a prostor byl uklizen.  

Novým umístěním kontejnerů je plocha atria bývalé prodejny.  

- Umístila se zakoupená sanitární buňka do budovy bývalé Kovárny jako zázemí pro pracovníka 

obce. 

Březen   

- Začala rekonstrukce chodníku Svijany – Příšovice od kruhového objezdu k bývalému SDZ. Na 

nový chodník se přesunulo i veřejné osvětlení, které bylo na druhé straně vozovky. 

- Začalo kácení dřevin okolo D10 a zároveň s tím i stavba oplocení D10. 

Duben  

- zpět na své místo je vrácena krásně zrekonstruovaná opona a rekonstrukce budovy školy se 

pomalu chýlí ke konci. 

Květen 

- začala revitalizace Příšovky 

- probíhá oprava Božích muk nahoře na rozcestí 

- Proběhla rekonstrukce místní komunikace u zahrádek a k č. p. 8.  

Červen 

- Rekonstrukce interiéru budovy bývalé školy jsou dokončeny a byla opravena i střecha. Dne 14. 

června se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného interiéru bývalé budovy obecní školy. 

- Obec pořídila zcela repasovaný výsuvný žebřík pro potřebu výškových prací. 

- Revitalizace Příšovky a průleh jsou hotovy. U vyústění obnovené Příšovky do Jizery byl upra-

ven břeh pro loďky i koupání obyvatel.  

- Jako kompenzace za vykácené dřeviny okolo D10 byl vkusně osázen celý val u sadu podél 

komunikace u rodinných domků za zámkem. 

- Byly nainstalována další tři nová světla veřejného osvětlení.  

Srpen 

- Na velkém hřišti jsou nainstalovány vrata a branka, aby se zabránilo navážení velkého množ-

ství nepořádku ke kontejneru na bioodpad.  

- Při vstupu do obce jsou nainstalované doplňkové značky s poděkováním za dodržování rych-

losti 50 km/h.  

Říjen 

- Kontejnerové stání je vybaveno kamerou a elektronickým zámkem pro otevírání vrátek. 

- Byly opraveny autobusové čekárny na nájezdu.  

- Upravil se prostor atria u bývalé prodejny pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. 

Listopad  

- Vymalovaly se společné prostory v budově obecních bytů a prostory obecního úřadu. 

- Obecní úřad byl také vybaven z větší části novým nábytkem.   

Prosinec 

- Začalo s úpravou prostranství mezi pergolou a buňkami na velkém hřišti, kde bude prostor 

mezi současnými objekty vydlážděn a zakryt střechou 



20 

 

- Zprovoznilo se kontejnerové stání na tříděný odpad v atriu bývalé Jednoty, které je vybavené 

čipem a kamerou 

Knihovna 
 
Statistika: 

Počet návštěvníků: 502 

 Uživatelé knihovny  

 Registrovaní čtenáři celkem :  83 

 Z toho jen čtenáři do 15-ti let :  22 

 Počet výpůjček CELKEM :   766 

  - z toho prolongací :   144 

 Počet výpůjček knih :   764 

 Počet výpůjček periodik :   2  

  
  

 

 

 
Nejlepší čtenáři  

Dospělí  

1. Věra Koutná 97 knih 

2. Dana Eyblová 58 knih 

3. Milena Chleborádová 54 knih 

Děti   

1. Vítek Koucký 20 knih 

2. Vojtěch Sichrovský 16 knih 

3. Vojtěch Vančura 14 knih 

Nejžádanější tituly roku 2020 

Málková Martina - Závity Ulit 

Moström Jonas - Fontána 

Tučková Kateřina - Žítkovské bohyně 

Hanibal Jiří - Velmož tří králů 

Ludvíková Jitka - Zkrocení mlsného muže 

Scheunemann Frauke - Z pohledu jezevčíka 

1. Málková Martina - Závity Ulit 

2. Moström Jonas - Fontána 

3. Tučková Kateřina - Žítkovské bohyně 

4. Hanibal Jiří - Velmož tří králů 

5. Ludvíková Jitka - Zkrocení mlsného muže 

6. Scheunemann Frauke - Z pohledu jezevčíka 

7. De Longhe Aliena - Zahrada starých tajemství 

 

Z dětské literatury stále vedou: 

Deníky malého poseroutky 
 

Více zde: http://svijany.knihovna.cz/novinky/ 

 

 Výpůjčky knih podle tématiky  

 Beletrie půjčená dospělým : 651 

 Naučná literatura dospělým :  30 

 Beletrie půjčená dětem :  72  

 Naučná literatura dětem :  11 

http://svijany.knihovna.cz/novinky/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fsvijany.knihovna.cz%2Fnovinky%2F
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Myslivecký spolek Jizera Svijany  

 
Náš myslivecký spolek, jehož základní činností je ochrana přírody, péče o zvěř a zlepšování životního 

prostředí hospodařil v pronajaté honitbě Svijany o výměře 1707ha a má 19 členů. 

Bohužel současná společnost a způsob života naším aktivitám příliš nepřeje a noví zájemci o členství se 

nehlásí. Myslivost musí být ve svém základu posláním a až na samotném vrcholu je lov nevhodné zvěře 

pro chov. 

Hospodaříme na katastrálních územích obcí Svijany, Svijanský Újezd, Kobyly, Soběslavice a částečně 

k.ú. Pěnčín, Všelibice, Vlastibořice a Libíč. Spolupráce s uvedenými obcemi, stejně jako s honebním 

společenstvem je na velmi dobré úrovni, stejně tak s MÚ Turnov, KÚ Liberec a OMS Liberec. V orgá-

nech okresního mysliveckého spolku pracují Pavel Prokorát, Radek Šámal a Josef Žďárský. Rozhodčími 

pro výkon psů Jsou Pavel Prokorát a Josef Žďárský. Jako lektoři a zkušební komisaři pracují Radek 

Šámal, Lenka Žďárská a Josef Žďárský, ten zároveň pracuje ve Sboru zástupců Českomoravské mysli-

vecké jednoty. 

Ochrana přírody a zlepšovaní životního prostředí zvěře: Zřídili jsme a obhospodařujeme více než 1 

ha zvěřních políček, která jsou určena pouze pro zvěř a nejsou předmětem zemědělského hospodaření. 

Slouží jako kryt a potrava pro drobnou zvěř i zvěř srnčí. Zajišťujeme roztroušenou výsadbu volně ros-

toucí zeleně a péči o ní. V minulosti jsme vysázeli stromy kolem vodoteče v Lukavicích, alej kolem 

Pěnčínské aleje a alej na biokoridoru k Černému háji a u Soběslavic. Stromy jsou průběžně doplňovány 

a ošetřovány. Největší podíl na této práci mají Mir. Lauryn ml a st. 

Myslivecké zvyky a etika: Myslivost byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR podobě jako 

sokolnictví. Dodržujeme mysliveckou mluvu, úctu ke zvěři, tradice při lovu / troubení hlaholů, oblečení, 

předávání úlomků a další/. 

Myslivecké hospodaření: Myslivecky obhospodařujeme zajíce, bažanta, koroptev, srnčí zvěř, zvěř čer-

nou a zvěř jelení. Dále samozřejmě zvěř tzv. škodnou / lišky, kuny, jezevce, psíky mývalovité, straky a 

vrány/ Předmětem lovu je pouze zvěř spárkatá a bažant a kachny a holubi. O ostatní zvěř pouze peču-

jeme, chráníme ji a přikrmujeme ji v zimním období. Krmivo získáváme tradičně nákupem, případně 

formou darů od zemědělských podniků, seno si členové zajišťují sami. V roce 2020 jsme zajistili 80q 

jadrného krmiva, 20q senáže a 15q řepy. Máme vybudovanou síť krmelců, o které se starají členové, 

kteří je mají přidělené. 

V roce 2020 jsme odchovali a vypustili 1260 ks bažantů, 232 koroptví a 38 zajíců. 

Ulovili jsme 5ks jelení zvěře, 57ks srnčí zvěře, 33 ks prasat divokých, 426k s bažantů, 27 lišek, 2 je-

zevce, 5ks holubů hřivnáčů, 14 psíků mývalovitých. 

Spárkatou zvěř ve většině případů prodáváme přímo nemyslivecké veřejnosti nebo do výkupu. Pouze 

malá část je určena pro MS a členy, kteří si ji rovněž kupují. 

Peníze získané prodejem zvěřiny a jinými aktivitami slouží výhradně pro zajištění myslivecké a spol-

kové činnosti. Náklady na tuto činnost se pohybují kolem 200 000 Kč. 

Kynologie: Provozujeme umělou noru pro výcvik loveckých psů. Uspořádali jsme zkoušky z norování 

a zkoušky vloh ohařů a malých plemen. Spolek má k dispozici 12 lovecky upotřebitelných psů. Psi 

slouží nejen při lovu, ale i při ochraně zvěře při sklizni pícnin. 

Střelectví: Střelba na asfaltové terče nebo kulová střelba je na okraji zájmu našich členů nejen pro 

vysokou finanční náročnost, ale i vzhledem k počtu schválených střelnic. Přesto jsme se zúčastnili zá-

vodu o cenu Příhrazských skal, májových střeleb na Žehrově a uspořádali jsme ve spolupráci s okolními 

spolky tradiční závod o cenu kamaráda. 

Kultura: Vzhledem k výskytu koronaviru a opatřením státních orgánů jsme museli akce pro veřejnost 

zrušit. Možnost seznámit se s naší činností tak měli pouze nahodilí návštěvníci zkoušek psů v areálu 

umělé nory. 

Brigády: Naši členové odpracovali množství hodin ve prospěch ochrany přírody a myslivosti.  Při za-

jišťování krmiva a jeho rozvozu bylo odpracováno 172 hodin, při stavbě mysliveckých zařízení a jejich 

opravách 90 hodin, na opravě odchovny bažantů a stavbě pergoly 207 hodin, na políčkách 29 hodin, na 

přípravě odchovny, službách a krmení bažantů 5 hodin. Při zajišťování zkoušek psů bylo odpracováno 
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27 hodin. Členové poskytli na tyto akce svoje dopravní prostředky a mechanizaci zdarma. Čas strávený 

při výkonu práva myslivosti a výcviku psů není evidován. 

Myslivci a veřejnost: Kontakt myslivců s veřejností byl vzhledem k opatřením silně omezen a nemohli 

jsme uspořádat akce pro veřejnost. Pomineme-li stávající negativní vztah veřejnosti k myslivosti jako 

takové, je hlavním problémem ochrana přírody a občané, kteří nedodržují základní pravidla pobytu 

v přírodě a mnohdy je jejich chování předmětem sporů a vysvětlování. Mnohdy tak činí z nevědomosti 

a porozumí, mnohdy se chovají arogantně s odvoláním na demokracii. Nejvíce problémů způsobují tzv. 

motorkáři a čtyřkolkáři, kteří jsou téměř nepostižitelní, majitelé psů, kteří se pohybují se psy na volno 

(porušují zákon o týrání zvířat, zákon o ochraně přírody a zákon o myslivosti) a většinou odpovídají 

tím, že se psi musí někde proběhnout. Přitom by stačilo, kdyby se pohybovali pouze po cestách, měli 

psy uvázané a nechodili zejména v zimním období ke krmelcům. Volně žijící zvěř potřebuje klid na 

pastvu a trávení a co nejnižší spotřebu energie při dodržení jejího životního cyklu, který je diametrálně 

odlišný od životního cyklu lidí nebo jejich miláčků.      

Podklady pro zápis do kroniky za spolek dodal: Josef Žďárský 

 

SDH Svijany 

 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svijany; Spisová značka: L 29904 vedená u Městského soudu 

v Praze; IČ: 64039064; Sídlo: Svijany 74; Právní forma: Pobočný spolek. Počet členů: 45  

Cílem činnosti SH ČMS je: 

a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před po-

žáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí 

život, zdraví nebo majetek 

b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, 

zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést 

mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému spole-

čenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyva-

telstva a dalších mimořádných událostí  

c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, 

jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro 

všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro 

tuto činnost 

d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví 

 

Rok 2020 byl mimořádný vlivem průběhu pandemie Coronaviru a vydaných vládních opatření omezu-

jících setkávání lidí. Vše bylo cíleno proti probíhající pandemii. Život spolků a našeho sboru byl silně 

ovlivněn. Přesto se řada akcí podařila. 

Leden: Valná hromada za rok 2019 v hospůdce Svijanka. 

Květen: První schůzka mladých hasičů. Brigáda na stěhování pohárů do nově zrekonstruovaných pro-

stor v budově bývalé školy. Provedeno strojní vyčištění čalounění všech židlí do zasedačky. 

Červenec: Cyklistický závod pojišťovna Kooperativa, Pivovar Svijany.  SDH Svijany zajišťují regulaci 

na křižovatkách. 

Srpen: Pivovar organizuje „Den Svijan“ na hřišti, kde hasiči zajistili dopravu a výtoč ve dvou stáncích. 

Na konci měsíce se konala první soutěž mladých hasičů na Žehrově „Žehrovský palivec“. Naše účast 

byla úspěšná 3. místo. Za Svijany nastoupili Viktorie Lelková, Matouš Kratochvíl, Dominik Hušek, 

Aneta a Jan Hurtovi, Dominika a Nikola Kašťákovy. 

Září: Stará garda soutěžila v Pelešanech na „Pelešany Capu“. Nastoupili Vladimír Adam, Milan Ma-

coun, Jiří Pecina, Petr Lelek, Roman Nasrsta, Stanislav Sichrovský, Miluše Lelková a bylo získáno 2. 

místo. Jako další akce byl autobusový výlet pro hasiče na kozí farmu do Pěnčína a místním vláčkem na 

Černou Studnici. Dále návštěva Kittlova muzea a Muzea socialistických automobilů v Železném Brodě.  

Výlet měl velký ohlas. Pokračují schůzky mladých hasičů. 

Říjen: Na zasedání obecního zastupitelstva 14. října byla zrušena zásahová jednotka, která je jmenována 

ze zákona starostou obcePro zrušení jednotky na návrh starosty hlasovalo pět zastupitelů a dva byli 
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proti.Obec podepsala placenou smlouvu s obcí Příšovice, aby v případě potřeby zásahu zasahovala jed-

notka z Příšovic. Mladí hasiči měli v říjnu poslední schůzky pro tento rok. 

Listopad: kulturní pásmo k Rozsvícení vánočního stromečku - zajišťovala Hanka Kratochvílová ve 

spolupráci s maminkami Mladých hasičů a Šikulů. Mikulášskou družinu pomohli zajistit Petr Bělík a 

Jiří Hrabar.  

Mladé hasiče vedly v průběhu roku Petra Adamová a Jana Bukvicová. Miroslav a Petr Lelek zajišťovali 

v průběhu roku materiální a technickou pomoc při tréninku a na soutěžích.                                                         

Podklady pro zápis do kroniky za spolek dodal: Ing. Petr Lelek, starosta SDH Svijany 

 

SK Svijany z. s. 

 
člen České unie sportu - Volnočasový a rekreační sport 

POČET FYZICKÝCH ČLENŮ: 68 

IČO 26676354 

Přes velká omezení způsobená epidemií koronaviru SARS-CoV-2 se povedlo uskutečnit několik z plá-

novaných akcí SK Svijany. 

Uspořádali jsme Maškarní karneval pro nejmenší tentokrát v K2, kam přišlo více než dvacet dětí spolu 

se svými rodiči. 

V září se konala Výroční schůze SK a zároveň byla uspořádána akce: Ukliďme si Česko, ukliďme si 

Svijany i na tuto akci přišlo mnoho členů SK a pomoci přišli i další občané naší malebné obce. 

Povedlo se, díky zmírněným vládním opatřením v říjnu odjet na tradiční turistický výlet. Jeli jsme na 

víkend do Orlických hor na horskou chatu U svatého Matouše, celkem se výletu zúčastnilo 34 turistů 

včetně dětí a po krásách Orliček jsme nachodili téměř 40 km. 

SK pomáhá na všech akcích, které pořádá obec.  

Všichni aktivní členové pomáhají, aby Svijany žili a uspořádalo se hodně různých akcí, ať kulturních, 

nebo sportovních a stále přichází s novými nápady. Všichni se nezištně snaží, aby vše bylo k plné spo-

kojenosti dětí i dospělých Svijaňáků.  

Podklady pro zápis do kroniky za spolek dodala: Šárka Kalferstová 

 

 

Počasí 
Stručné zhodnocení vývoje počasí 

Za leden spadlo pouze 47% srážkového průměru pro tento měsíc. I když teplotně vyšel leden nadprů-

měrný, bylo zaznamenáno 29 mrazových dnů. Sněhu v lednu moc nebylo a spadlo jen 5,5cm, ale dne 

27.1 při záporných teplotách slabě pršelo a tvořila se ledovka. Poslední den měsíce výrazně teplotně 

nadprůměrný. Nejteplejší za dosavadní měření byl únor. Byl i dost větrný, protože nás zasáhly jednotlivé 

tlakové níže. Sabine se středem nad Skandinávií byla cyklóna, která od 9. února 2020 zasáhla západní a 

střední Evropu a rozvinula se do ničivé bouře, s větry dosahujícími v nárazech síly orkán. Na Sněžce 

dosáhla rychlost větru v nárazu 184 kilometrů v hodině. Další bouře a to Dennis, nás zasáhla v neděli 

16.2 a znovu přinesla silný vítr. Do třetice noc 23-24.2 Česko zasáhl silný vítr, na Sněžce měla Yulia v 

nárazech sílu orkánu rychlost 187 km/h a v nárazech z Polské strany rekordní rychlost 223 km/h. 

Březen vyšel teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný. Tento měsíc byl opět místy i větrný a největší 

rychlost byla zaznamenaná 15,2 m/s (16 březen 10:47). Teplotně nadprůměrný a to o 0,5°C vyšel duben. 

První bouřku, vlastně hned dvě byly zaznamenány 13.4 a zároveň padaly i malé kroupy o velikosti 

0,5cm. Květen teplotně vyšel o 2,2°C chladnější, jak je dlouhodobý průměr. Byl ale bohatý na srážky. 

Červen vyšel teplotně průměrný a hlavně byl bohatý na srážky, které pokryly 184% dlouhodobého prů-

měru pro tento měsíc. V bouřce 13.6 padaly kroupy velikosti 1-2cm po dobu 10 minut z počátku i pár 

3cm. Červenec vyšel teplotně i srážkově podprůměrný. Byly zaznamenány 4 bouřky. Teplotně nadprů-

měrný a to o 1,0°C vyšel srpen. Srážek spadlo pouze 70% měsíčního průměru. Byla pozorována jen 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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jedna bouřka. První podzimní měsíc vyšel teplotně i srážkově nadprůměrný. Celkem 18 dnů z tohoto 

měsíce byly zaznamenány srážky. Nejvíce jich spadlo začátkem a koncem měsíce. 

Tlaková níže Alex nás zasáhla hned v úvodu měsíce října. Při jejím přechodu byl dne 3.10 naměřen 

nárazový vítr 15,6m/s a jeho 10 minutový průměr byl 8,0m/s. Říjen byl nejdeštivější za všechny říjnové 

měsíce za dosavadní měření. Srážky v říjnu celkem pokryly 343% dlouhodobého průměru pro tento 

měsíc. I teplotně vyšel o necelý stupeň teplejší. Mírně teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný 

vyšel listopad. 

Srážky pokryly pouze 50% měsíčního průměru. Prosinec 2020 se zařadil jako druhý nejteplejší za do-

savadní měření. Srážek spadlo obvyklé množství pro tento měsíc. Převládala zatažená obloha celkem v 

21 dnech a dne 28.12 při přechodu hluboké tlakové níže byl zaznamenán nárazový vítr 15,2m/s. 

 

 

 

 

Rok 2020 byl velmi náročný pro všechny občany naší obce. Každý sám se musel vyrovnat se složitou 

situací, omezeními v práci i v běžném životě, které nám způsobila epidemiologická opatření COVID -

19. Tato situace měla negativní vliv i na náladu lidí a někdy vznikaly zbytečné rozepře a dohady. 

Většinou ale byli naši spoluobčané v pohodě, podporovali alespoň to málo akcí, které se mohly usku-

tečnit, pomáhali s organizováním a hlavně na ně přišli i přes nutnost dodržovat protiepidemiologická 

opatření.  

Důležitá byla i soudržnost lidí a ochota pomáhat těm více znevýhodněným. Všem patří za jakoukoli 

jejich pomoc velký dík. 

 

 

Zapsala: Šárka Kalferstová 24 stran + foto příloha 19 stran 


