
ROK 2021 

Rok 2021 (MMXXI) gregoriánského kalendáře začal v pátek 1. ledna a skončil v pátek 31. pro-

since. V České republice měl 252 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 9 jich 

připadlo na mimovíkendové dny; letní čas začal v neděli 28. března ve 2.00 hodin a skončil v neděli 

31. října ve 3.00 hodin. Dle židovského kalendáře nastal přelom roků 5781 a 5782, dle islámského 

kalendáře 1442 a 1443. Jedná se o první rok nové dekády (2021–2030). 

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2021 za Mezinárodní rok míru a důvěry, Mezinárodní 

rok kreativní ekonomiky pro udržitelný rozvoj, Mezinárodní rok ovoce a zeleniny a Mezinárodní 

rok eliminace dětské práce. 

Nejdůležitější světové události 

• 1. ledna – Portugalsko na půl roku převzalo předsednictví EU. 

• 4. ledna – Britský soud zamítl žádost USA o vydání spoluzakladatele WikiLeaks Juliana 

Assange. 

• 5. ledna – Po skončení summitu Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu obno-

vily Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Bahrajn a Egypt diplomatické styky s Kata-

rem, které byly přerušeny v roce 2017. Dohodu pomohl zprostředkovat Kuvajt. 

• 6. ledna - Společné zasedání komor kongresu ke sčítání hlasů volitelů prezidenta Spojených 

států amerických bylo přerušeno kvůli útoku davu příznivců Donalda Trumpa do budovy i 

jednacích sálů. Zemřelo při tom pět lidí. 

o Evropská komise schválila podmíněnou registraci vakcíny mRNA-1273 spo-

lečnosti Moderna proti onemocnění covid-19. 

• 9. ledna – Krátce po startu z letiště v Jakartě se zřítil Boeing 737 indonéských aerolinií s 

dvaašedesáti lidmi na palubě. 

• 13. ledna - V Kalábrii začal proces s mafií 'Ndrangheta s více než 300 obžalovanými lidmi. 

Jedná se tak o největší proces s mafií od 80. let 20. století. 

• 15. ledna - Rusko odstoupilo od smlouvy o otevřeném nebi, kvůli níž mají jednotlivé země 

stanovenou kvótu udávající počet pozorovacích letů, které se mohou nad jejich územím 

uskutečnit i které může sama země provést nad územím dalšího smluvního státu. 

o Společnost Pfizer oznámila omezení dodávek svých vakcín do zemí Evropské 

unie, zatímco bude pracovat na zvýšení výrobní kapacity. 

• 16. ledna - Poprvé v historii se podařilo horolezcům během zimy vylézt na druhou nejvyšší 

horu světa K2. Povedlo se to skupině nepálských horolezců. 

o Společnost Škoda Auto oznámila, že nebude sponzorovat letošní hoke-

jové mistrovství světa, pokud se bude konat v Bělorusku. 

• 17. ledna – Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj přiletěl z Berlína, kde byl léčen ze srp-

nové otravy novičokem, do Moskvy. Na letišti Vnukovo, kam měl nejdříve přistát, na něj 

vedle podporovatelů čekala i policie, Navalnyj nakonec přistál na letišti Šeremeťjevo. I tam 

ho ale při pasové kontrole zadrželi. 

• 18. ledna – Mezinárodní federace ledního hokeje odebrala Bělorusku pořadatelství mis-

trovství světa v ledním hokeji 2021 z důvodu obav o bezpečnost účastníků vzhledem k pro-

testům, které se v zemi konají. 

• 20. ledna – Joe Biden složil ve Washingtonu, D.C. prezidentskou přísahu a stal se 46. pre-

zidentem Spojených států. 

• 21. ledna - Maďarsko jako první stát Evropské unie schválilo ruskou vakcínu Sputnik V. 

• 23. ledna – Přes 3 000 lidí bylo zatčeno při demonstracích ve více než stovce ruských měst 

konaly na podporu zatčeného opozičního předáka Alexeje Navalného. 
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• 28. ledna – Botticelliho Portrét mladého muže s medailonem byl v aukční síni Sotheby's vy-

dražen za 92,2 mil. USD. 

• 29. ledna - Evropská komise schválila vakcínu Oxford–AstraZeneca proti covidu-19 pro 

volné použití. 

• 2. února - Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl soudem poslán na 3,5 roku do vězení 

za údajné porušení podmíněného trestu. 

o Ruská vakcína Sputnik V dosáhla během klinických testů účinnosti 92 %, 

s očkováním nebyly spojeny žádné závažné nežádoucí účinky. 

• 3. února – Jeff Bezos skončil ve funkci výkonného ředitele Amazonu. 

• 8. února – Jihoafrická republika upustila od plošného očkování zdravotníků vakcínou Ox-

ford–AstraZeneca proti covidu-19 z důvodů její nízké účinnosti proti místní variantě 

viru SARS-CoV-2. 

• 9. února - Sonda Amal vyslaná Spojenými arabskými emiráty vstoupila na oběžnou 

dráhu Marsu. 

• 11. února – Indie a Čína se dohodly na stažení jednotek z okolí jezera Pangong Tso ve 

sporné oblasti Kašmíru. Napětí mezi oběma velmocemi loni přerostlo v otevřené vojenské 

střetnutí. 

• 12. února – Mario Draghi se stal italským premiérem. 

• 13. února - Japonskou prefekturu Fukušima zasáhlo zemětřesení o síle 7,3 stupně Richte-

rovy stupnice. 

• 15. února – Bývalá nigerijská ministryně financí Ngozi Okonjo-Iwealová byla jmenována 

generální ředitelkou Světové obchodní organizace. 

• 17. února - Společnost Facebook zahájila cenzuru sdílení veškerého zpravodajského obsahu 

v Austrálii poté, co tamní parlament schválil zákon zpoplatňující zpravodajský obsah. 

o Slovensko požádalo Evropskou unii o vyslání lékařů a zdravotních sester na 

pomoc při léčbě pacientů infikovaných koronavirem. 

• 18. února - NASA potvrdila přistání vozítka Perseverance a helikoptéry Ingenuity v krá-

teru Jezero na povrchu Marsu. 

• 19. února – Spojené státy americké se opětovně připojily k Pařížské dohodě. 

• 23. února - Izrael daroval Česku 5 000 vakcín Moderna proti covidu-19. 

• 11. března - Evropská komise schválila podmíněnou registraci vakcíny Johnson & Johnson 

proti covidu-19. 

o Premiér Andrej Babiš otevřel úřadovnu českého velvyslanectví v Jeruzalémě. 

• 12. března – Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijala demisi ministra zdravotnic-

tví Marka Krajčího. 

• 23. března - Suezský průplav zablokovala v obou směrech kontejnerová loď Ever Given s 

panamskou registrací. 

• 27. března - Při leteckém neštěstí na Aljašce zemřel ve věku 56 let český podnikatel Petr 

Kellner spolu s dalšími čtyřmi lidmi. 

o Írán a Čína podepsaly pakt o strategické spolupráci. 

• 29. března – Po šesti dnech se podařilo vyprostit uvázlou obří kontejnerovou loď Ever Gi-

ven, která blokovala průjezd Suezským průplavem. 

• 30. března – Slovenský premiér Igor Matovič podal demisi, jako náhrada ve funkci byl po-

věřen dosavadní ministr financí Eduard Heger. 

• 13. dubna – Japonský premiér Jošihide Suga oznámil, že voda kontaminovaná během havá-

rie jaderné elektrárny Fukušima bude postupně vypouštěna do moře. 

• 17. dubna – Ve Spojeném království na hradě Windsor byl pohřben Princ Philip, vévoda z 

Edinburghu a manžel britské královny Alžběty II. 

• 10. června – Prstencové zatmění Slunce pozorovatelné v Severní Americe, Evropě a se-

verní Asii. 

• 24. června – Při zhroucení dvanáctipodlažní obytné budovy ve floridském městě Surfside v 

blízkosti Miami zahynulo 98 lidí. 
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• 1. července – Slovinsko na půl roku převzalo předsednictví EU 

• 15. července – Bašár al-Asad byl zvolen počtvrté syrským prezidentem, Evropská 

unie volby považuje za nelegální. 

• 16. července – Pří rozsáhlých záplavách v Německu, Belgii a Rakousku zahynulo přes 240 

lidí, z toho více než 180 v Německu. 

• 23. července – Začaly XXXII. letní olympijské hry v Tokiu, přeložené kvůli covidu-19 z 

roku 2020, bez diváků a s přísnými omezeními. 

• 9. srpna – Rozsáhlé požáry zachvátily Řecko, Itálii a Turecko. 

• 14. srpna – Haiti zasáhlo silné zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy stupnice. 

• 15. srpna – Teroristické hnutí Talibán po ovládnutí dvou třetin Afghánistánu vstoupilo do 

hlavního města Kábulu, západní státy včetně Česka začaly evakuovat své ambasády. 

• 17. srpna – Microsoft ukončil podporu programového balíku Microsoft 365 v prohlížeči In-

ternet Explorer. 

• 31. srpna – Po téměř 20 letech definitivně skončila přítomnost USA a spojenců v Afghá-

nistánu. 

• 26. září – V Německu proběhly volby do spolkového sněmu. Vyhrála Sociálnědemokra-

tická strana Německa s 25,7 % hlasů. Vládnoucí Křesťanskodemokratická unie skončila s 

24,1 % hlasů, což je nejméně v její historii. 

• 1. října – Započala výstava Expo 2020 v Dubaji. Potrvá až do 31. března 2022. 

• 9. listopadu – V Jihoafrické republice byla objevena nová mutace koronaviru označená 

jako Omikron. 

• 17. listopadu – Na hranicích Polska, Litvy a Běloruska táboří tisíce migrantů, kteří se chtějí 

dostat dále do EU. Polské a litevské síly nedovolují migrantům hranice překročit, Bělorusko 

cíleně příváží další migranty. 

• 30. listopadu – Karibský stát Barbados se stal republikou a oficiálně už jeho hlavou není 

britská královna Alžběta II., ale prezidentka Sandra Masonová. 

• 25. prosince – Z Kourou vypuštěna raketa Ariane 5 s Webbovým teleskopem. 

Nejdůležitější celostátní události 

• 5. ledna – Český státní rozpočet za rok 2020 skončil schodkem ve výši 367,4 miliard korun. 

• 12. ledna – Do Brna dorazila vakcína Moderna proti covidu-19. 

• 15. ledna – V České republice byl spuštěn registrační a rezervační web pro očkování pro 

seniory nad 80 let. Kvůli velkému zájmu ale systém záhy spadl. Ještě ten den ale přibyly 

termíny na očkování a rezervační web se opět rozjel. 

• 19. ledna – Po 22 letech působení v politice se Miroslav Kalousek vzdal svého poslanec-

kého mandátu. 

• 21. ledna – Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 14. února 

2021. 

• 3. února – Ústavní soud ČR po tříletém jednání zrušil část volebního zákona, např. přepo-

čet D'Hondtovou metodou či kvórum pro koalice, zachoval krajské rozdělení. 

• 6. února – Do Říčan dorazilo 19 200 dávek vakcíny Oxford–AstraZeneca proti covidu-19. 

• 11. února - po prozkoumání nálezu z moravské lokality Lány u Břeclavi vědci zjistili, 

že staří Slované používali jako první písmo germánské runy (starší futhark), nikoliv hlaho-

lici. 

o Vláda České republiky vyhlásila od pátku uzavření okresů Cheb, Trut-

nov a Sokolov. Na veřejných místech bude povinné nosit respirátor či chirur-

gické masky. 

• 16. února – Česká biatlonistka Markéta Davidová vyhrála zlatou medaili z vytrvalostního 

závodu na mistrovství světa v biatlonu ve slovinské Pokljuce. 
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• 19. února – Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od pondělí 22. února na místech s větší 

koncentrací lidí je povinné nošení respirátorů, nanoroušek či dvou chirurgických ma-

sek najednou. 

• 23. února – Městský soud v Praze nařídil prezenční výuku Gymnáziu Na Zatlance na zá-

kladě žaloby studenta prvního ročníku. 

• 2. března – V Pardubickém kraji byl vyhlášen stav hromadného postižení osob. 

• 6. března – Česká filmová a televizní akademie na slavnostním ceremoniálu Českého lva 

2020 předala ceny. Nejlepším celovečerním filmem se stal Šarlatán. 

• 10. března – Městský soud v Praze vyhlásil úpadek letecké společnosti ČSA. 

• 14. března – Český biatlonista Ondřej Moravec v Novém Městě na Moravě ukončil kari-

éru. 

• 26. března – Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. 

• 27. března – 11. května – Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku. 

• 7. dubna – Ministr zdravotnictví Jan Blatný byl odvolán, ve funkci jej nahradil Petr 

Arenberger. 

• 12. dubna - v Česku skončil nouzový stav, který platil od 5. října 2020, a byl tak zrušen 

zákaz pohybu mezi okresy nebo omezení nočního vycházení. 

o Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček byl odvolán ze své funkce. Do-

časně ho nahradil vicepremiér Jan Hamáček. 

• 13. dubna – Komunistická SČ a Moravy vypověděla koaliční smlouvu Babišově vládě. 

• 15. dubna – Na svou první státní návštěvu přijel do České republiky slovenský pre-

miér Eduard Heger a setkal se s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem 

Babišem. 

• 17. dubna – Na mimořádné tiskové konferenci vlády byly premiérem Andrejem Babišem a 

vicepremiérem Janem Hamáčkem oznámeny informace o údajném podílu agentů ruské 

tajné služby GRU na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích z roku 2014. Zároveň bylo 

oznámeno vyhoštění 18 ruských diplomatů, jež české tajné služby podezřívaly ze špionáže. 

• 21. dubna – Jakub Kulhánek byl jmenován ministrem zahraničních věcí. 

• 26. května – Adam Vojtěch byl podruhé jmenován ministrem zdravotnictví po Petru 

Arenbergerovi. 

• 12. června – Barbora Krejčíková zvítězila ve finále ženské dvouhry na French Open. 

• 24. června – Hodonínsko a Břeclavsko zasáhla extrémní bouře s tornádem. Nejvíce byly 

poškozeny vesnice Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice. Zemřelo 6 lidí a 

stovky byly zraněny. Vláda svolala krizový štáb. 

• 19. července – Česko navštívila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a 

prezentovala schválený plán obnovy, z něhož Česko získá z mimořádného fondu Evropské 

unie 180 miliard korun na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. 

• 25. srpna – Prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier a jeho man-

želka Elke Büdenbenderová navštívili Českou republiku. Prezident se poklonil památce pa-

rašutistů, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 

• 8.–9. října – Proběhly Parlamentní volby v Česku. Volby vyhrála koalice SPOLU, druhé 

skončilo hnutí ANO. 

• 10. října – Prezident Miloš Zeman byl převezen do ÚVN Praha s cirhózou jater. 

• 25. listopadu – Vláda v demisi vyhlásila v reakci na další vlnu pandemie covidu-19 nou-

zový stav na 30 dní. 

• 28. listopadu – Petr Fiala byl jmenován premiérem ČR. 
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V tomto roce zemřeli tyto osobnosti 

Česko: 

• 3. ledna – Eva Jurinová, novinářka, televizní moderátorka, pedagožka (* 3. prosince 1953) 

• 6. ledna – Vojtěch Steklač, spisovatel a překladatel (* 21. října 1945) 

• 8. ledna - Květa Eretová, šachová velmistrně (* 21. října 1926) 

o Antonín Linhart, kytarista, písničkář a frontman kapely Pacifik (* 3. dubna 1940) 

o Ivo Niederle, herec (* 26. prosince 1929) 

• 10. ledna – David Stypka, zpěvák a textař (* 21. července 1979) 

• 17. ledna – Jan Chvála, sportovní lezec a bouldrista (* 7. října 1989) 

• 19. ledna – Zdeněk Sternberg, šlechtic, majitel hradu Český Šternberk (* 15. srpna 1923) 

• 21. ledna – Pavel Jasanský, fotograf (* 30. září 1938) 

• 25. ledna – Vladimír Suchánek, malíř a grafik (* 12. února 1933) 

• 26. ledna - Hana Maciuchová, herečka (* 29. listopadu 1945) 

• 31. ledna – Ladislav Štaidl, hudebník, skladatel a textař (* 10. března 1945) 

• 16. února - Otakar Černý, televizní moderátor, novinář a sport. publicista (* 10. září 1943) 

• 17. února – Dagmar Lhotová, spisovatelka, redaktorka časopisů pro děti a mládež (* 22. 

července 1929) 

• 19. února – Zdeněk Svoboda, farář Církve československé husitské, básník, esejista, textař, 

editor a překladatel (* 5. července 1927) 

• 22. února – Vladimír Kulhánek, pedagog, politik a publicista (* 17. září 1939) 

• 2. března – Radim Pařízek, leader a bubeník heavy metalové kapely Citron (* 1. listo-

padu 1953) 

• 3. března – Helena Kružíková, herečka a dabérka (* 17. listopadu 1928) 

• 5. března – Pavel Oliva, filolog (* 23. listopadu 1923) 

• 6. března – Vilém Holáň, informatik a politik, bývalý poslanec a ministr obrany (* 23. 

září 1938) 

• 9. března – Jiří Ventruba, politik a lékař (* 2. února 1950) 

• 10. března – Jan Vodňanský, spisovatel, herec, písničkář (* 19. června 1941) 

• 15. března – Michal Polák, zpěvák (* 10. března 1944) 

• 17. března – Bobby Houda, zpěvák a kytarista (* 29. července 1945) 

• 18. března – Eva Bešťáková, spisovatelka (* 12. září 1932) 

• 19. března - Ondřej Höppner, novinář (* 11. října 1965) 

• 21. března - Marie Šupíková, lidická žena (* 22. srpna 1932) 

• 23. března – Hana Hegerová, zpěvačka (* 20. října 1931) 

• 24. března – Pavel Hečko, politik (* 5. listopadu 1966) 

• 25. března – Jaroslav Šaroun, klavírista a hudební skladatel (* 29. července 1943) 

• 27. března – Petr Kellner, podnikatel, investor a filantrop (* 20. května 1964) 

• 7. dubna - Karel Pacner, publicista, žurnalista a spisovatel (* 29. března 1936) 

o František Řebíček, textař (* 10. dubna 1931) 

• 18. dubna – Zdeněk Růžička, sportovní gymnasta (* 15. dubna 1925) 

• 22. dubna – Pavel Herot, básník a výtvarník (* 28. října 1965) 

• 23. dubna – Petr Císař, operní pěvec (* 16. ledna 1978) 

• 25. dubna – Ivan M. Havel, kybernetik, bratr Václava Havla (* 11. října 1938) 

• 5. května – Jaroslav Mareš, cestovatel, spisovatel a zoolog (* 28. prosince 1937) 

• 9. června – Libuše Šafránková, herečka (* 7. června 1953) 

• 18. června – Jan Malík, operní pěvec (* 16. listopadu 1926) 

• 21. června – Nina Divíšková, herečka (* 12. července 1936) 

• 1. července – Vítězslav Vávra, zpěvák a bubeník (* 16. května 1953) 

• 12. července – Ladislav Potměšil, herec (* 2. září 1945) 
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• 18. července - František Nedvěd, zpěvák a kytarista (* 19. září 1947) 

o Vladimír Beneš, zakladatel české dětské neurochirurgie (* 27. ledna 1921) 

• 21. července – Mathilda Nostitzová, hraběnka a filantropka (* 12. června 1936) 

• 29. července – Vladimír Marek, herec (* 6. srpna 1951) 

• 2. srpna – Milan Stehlík, herec a dabér (* 13. dubna 1944) 

• 6. srpna – Richard Konvička, malíř (* 30. dubna 1957) 

• 15. srpna – Antonín Pospíšil, římskokatolický kněz, spisovatel, překladatel a papežský kap-

lan (* 14. září 1925) 

• 22. srpna – Eduard Hrubeš, konferenciér a moderátor (* 27. prosince 1936) 

• 2. září – Vladimír Hubáček, automobilový závodník (* 20. srpna 1932) 

• 20. září – Jan Jindra, veslař, olympijský vítěz (* 6. března 1932) 

• 3. října – Blanka Bohdanová, herečka a malířka (* 4. března 1930) 

• 2. listopadu – Ivo Hlobil, historik umění a profesor (* 28. prosince 1942) 

• 3. listopadu – Kamil Rodan, historik, publicista a popularizátor historie (* 26. srpna 1978) 

• 10. listopadu - Miroslav Žbirka, slovenský zpěvák a skladatel (* 21. října 1952) 

• 14. listopadu – Marek Vokáč, šachový velmistr (* 6. prosince 1958) 

• 28. listopadu – Jiří Srnec, divadelník, scénograf, režisér, výtvarník a hudební skladatel 

(* 29. srpna 1931) 

• 1. prosince – Petr Uhl, novinář, politik, a signatář Charty 77 (* 8. října 1941) 

• 2. prosince – Miroslav Zikmund, cestovatel a spisovatel (* 14. února 1919) 

• 20. prosince – Luboš Andršt, kytarista a skladatel (* 26. července 1948) 

 

Svět: 

• 4. ledna *- Martinus J. G. Veltman, nizozemský teoretický fyzik, nositel Nobelovy ceny 

(* 27. června 1931) 

• 11. ledna - William Thornton, americký astronaut (* 14. dubna 1929) 

• 18. ledna - Lubomír Kaválek, československý a americký šachový mistr (* 9. srpna 1943) 

• 19. ledna – Augustín Bačinský, arcibiskup Starokatolické církve na Slovensku 

• 28. ledna - Paul J. Crutzen, nizozemský chemik, nositel Nobelovy ceny (* 3. prosince 1933) 

• 31. ledna – Andrej Hryc, slovenský herec, diplomat a podnikatel (* 30. listopadu 1949) 

• 2. února – Tom Moore, britský veterán z druhé světové války, známý jako „Kapitán Tom“ 

(* 30. dubna 1920) 

• 4. února – Millie Hughesová, americká astronautka (* 21. prosince 1945) 

• 10. února – Larry Flynt, americký vydavatel (* 1. listopadu 1942) 

• 25. února – Hannu Mikkola, finský automobilový závodník (* 24. května 1942) 

• 16. března – Sabine Schmitz, německá automobilová závodnice (* 14. května 1969) 

• 17. března – John Magufuli, tanzanský prezident (* 29. října 1959) 

• 28. března – Didier Ratsiraka, bývalý madagaskarský prezident (* 4. listopadu 1936) 

• 4. dubna – Robert Mundell, kanadský ekonom, nositel Nobelovy ceny (* 24. října 1932) 

• 9. dubna - Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny (* 10. června 1921) 

• 14. dubna – Bernard Madoff, americký investiční bankéř a pachatel největší zpronevěry v 

dějinách USA (* 29. dubna 1938) 

• 20. dubna – Idriss Déby, čadský prezident (* 18. června 1952) 

• 8. dubna - Michael Collins, americký astronaut (* 31. října 1930) 

• 23. května – Max Mosley, britský automobilový závodník a prezident FIA (* 13. 

dubna 1940) 

• 1. června – Amadeus III. Savojský, italský šlechtic a podnikatel (* 27. září 1943) 

• 4. června - Richard R. Ernst, švýcarský fyzikální chemik, nositel Nobelovy ceny (* 14. 

srpna 1933) 
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• 6. června – Eiči Negiši, japonský chemik, nositel Nobelovy ceny (* 14. července 1935) 

• 15. června – Vladimir Šatalov, sovětský vojenský letec a kosmonaut (* 8. prosince 1927) 

• 17. června – Kenneth Kaunda, první prezident Zambie (* 28. dubna 1924) 

• 23. června – John McAfee, britsko-americký počítačový expert a podnikatel (* 18. 

září 1945) 

• 24. června – Noynoy Aquino, filipínský politik a exprezident (* 8. února 1960) 

• 18. července - Milan Lasica, slovenský humorista, dramatik, prozaik, textař, herec, režisér, 

moderátor a zpěvák (* 3. února 1940) 

• 23. července – Steven Weinberg, americký fyzik, nositel Nobelovy ceny (* 3. května 1933) 

• 21. srpna - Marie, kněžna lichtenštejnská (* 14. dubna 1940) 

• 24. srpna - Hissène Habré, čadský politik a exprezident (* 13. srpna 1942) 

• 6. září - Jean-Paul Belmondo, francouzský herec (* 9. dubna 1933) 

o Michael K. Williams, americký herec (* 22. listopadu 1966) 

• 10. září – Jorge Sampaio, politik, právník a prezident Portugalska (* 18. září 1939) 

• 13. září - Antony Hewish, britský radioastronom, nositel Nobelovy ceny (* 11. května 1924) 

• 17. září – Abdelazíz Buteflika, alžírský politik a bývalý prezident (* 2. března 1937) 

• 11. listopadu – Frederik Willem de Klerk, jihoafrický prezident, nositel Nobelovy ceny 

(* 18. března 1936) 

• 23. listopadu – Čon Du-hwan, jihokorejský prezident (* 18. ledna 1931) 

 

Výročí událostí 

• 15. ledna – Založena internetová encyklopedie Wikipedie (20 let) 

• 18. ledna – V Zrcadlovém sále na francouzském zámku ve Versailles byl pruský král Vi-

lém I. prohlášen německým císařem. Došlo ke sjednocení Německa a vyhlášení Němec-

kého císařství. (150 let) 

• 18. března – podpisem smlouvy v Rize skončila Rusko-polská válka (prozatímní mírová 

smlouva uzavřena již 12. října 1920) (100 let) 

• 26. března – Královna Viktorie otevřela v Londýně Royal Albert Hall. (150 let) 

• 3. května – Vyšlo první číslo časopisu Vesmír (150 let) 

• 22. května – Založena Československá obec legionářská (100 let) 

• 11. června – založen Spolek Vltavan (150 let) 

• 21. června – poprava 27 vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze – 

tzv. Staroměstská exekuce (400 let) 

• 11. července – Mongolsko vyhlásilo nezávislost (100 let) 

• 14. – 15. srpna – v Kyjově se konal 1. ročník národopisné slavnosti Slovácký rok (100 let) 

• 15. září – Na Tetíně byla vikinskými bojovníky Tunnou a Gommonem, najatými Drahomí-

rou, zavražděna kněžna Ludmila. (1100 let) 

• 19. září – V Praze byl dán do provozu první Vinohradský železniční tunel (150 let) 

• 5. listopadu – Divadlo Na Fidlovačce zahájilo činnost (100 let) 

• 6. prosince – Irsko vyhlásilo nezávislost (100 let) 

• 14. prosince – V Praze byl zahájen provoz Nádraží císaře Františka Josefa (150 let) 

• Novinář a spisovatel Václav Vlček začal vydávat kulturní, vědecký a politický měsíč-

ník Osvěta (150 let) 

• vznikla značka Gucci (100 let) 

• 26. prosince – Rozpad Sovětského svazu. (30 let) 

 

Výročí narození 

• 21. února – Zdeněk Miler, režisér a výtvarník animovaných filmů (100 let) 
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• 9. dubna – Charles Baudelaire, francouzský básník (200 let) 

• 21. května – Albrecht Dürer, německý malíř (550 let) 

• 10. června – Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II (100 

let) 

• 8. července – Felix Holzmann, komik (100 let) 

• 15. srpna – Walter Scott, skotský spisovatel (250 let) 

• 15. září – Oldřich Velen, herec (100 let) 

• 23. září – František Kupka, malíř (150 let) 

• 27. září – Václav II., český král (750 let) 

• 31. října – Karel Havlíček Borovský, spisovatel, novinář a politik (200 let) 

• 11. listopadu – Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský spisovatel (200 let) 

• 27. listopadu – Alexander Dubček, československý a slovenský politik (100 let) 

• 3. prosince – Bohuslav Balbín, literát a kněz (300 let) 

• 18. prosince – Jan Kotěra, architekt (150 let) 

• 27. prosince – Johannes Kepler, německý astronom (450 let) 

 

Hlavy států 

V tomto seznamu jsou uvedeni pouze představitelé významnějších států. 

• Brazílie – prezident Jair Bolsonaro (od 2019) 

• Belgie – král Filip Belgický 

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

• Česko – prezident Miloš Zeman (od 2013) 

• 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 (2014–2021) 

o prezident Jicchak Herzog (od 2021) 

• Japonsko – císař Naruhito (od 2019) 

• Jihoafrická republika – prezident Cyril Ramaphosa (od 2018) 

• Kanada - generální guvernérka Julie Payetteová (2017–2021) 

• 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 (2017–2021) 

o prezident Joe Biden (od 2021) 

• 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) 
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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/Jicchak_Herzog
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/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julie_Payetteov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/2017
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/2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
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 poslanecké sněmovny 

 

Obec 

 
 

Stát  

 

ÚČAST: 65,43% 
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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 

 

Kontrolní výbor: 

Petr Hejduk 

Jiří Hrabar 

Martin Jedlička 

mailto:info@obecsvijany.cz
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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 5 764 700 Kč 

Upravený rozpočet 7 407 789 Kč 

Skutečnost 7 010 085 Kč 

Stav plnění 94,6% 

Rozdíl 

Schválený rozpočet               650 000 Kč 

Upravený rozpočet                650 000 Kč 

                                              1 083 769 Kč 

 

  

Výdaje 

Schválený rozpočet 5 114 700 Kč 

Upravený rozpočet 6 757 789 Kč 

Skutečnost 5 926 316 Kč 

Stav plnění 87,7% 
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Nejvyšší příjmy dle skutečnosti 

Kód Název Skutečnost 

1211 Daň z přidané hodnoty 1 936 271 Kč 

1121 Daň z příjmů právnických osob 908 577 Kč 

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 743 209 Kč 

1511 Daň z nemovitých věcí 587 167 Kč 

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 375 362 Kč 

 

 

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti 
 

Kód Název Skutečnost 

6171 Činnost místní správy 901 791 Kč 

6112 Zastupitelstva obcí 865 969 Kč 

3632 Pohřebnictví 807 329 Kč 

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 699 217 Kč 

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 399 024 Kč 
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Výroční zpráva 
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Výroční zpráva o veřejném pořádku 
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Firmy v obci 
 
Pivovar Svijany 2021 

   
Pivovar Svijany se letos v létě rozhodl překvapit své fanoušky několika novinkami. Mimo jiné exklu-

zivním sudovým pivem Šlik, které nese jméno jednoho z prvních majitelů svijanského zámku a přileh-

lého pivovaru Jáchyma Ondřeje Šlika. Hosté vybraných svijanských restaurací si jej navíc budou moci 

vychutnat v nových designových půllitrech.  

Významný protestantský vůdce Jáchym Ondřej Šlik byl prvním z 27 českých pánů, které po prohrané 

bitvě na Bílé hoře 21. června 1621 ─ tedy na den přesně před čtyřmi sty lety ─ kat Mydlář popravil 

na Staroměstském náměstí v Praze. Dodnes jej tam připomíná jeden z křížů v dláždění. Šlik je jedenác-

tistupňový plnosladový světlý ležák zlatavé barvy. Charakterizuje jej vyvážený poměr řemeslných sladů 

a tradičních odrůd českého chmele s důrazem na poloraný žatecký červeňák, voda z hlubin Českého ráje 

a řemeslný výrobní postup. „Využili jsme všechny naše zkušenosti a řemeslnou zručnost, abychom tra-

diční český ležák vyladili do podoby skutečného klenotu,“ zdůraznil Petr Menšík. 

V letošním roce jsme na trh uvedli zcela nové designové půllitry ve spolupráci Pivovaru Svijany a mla-

dého designéra Michala Pražského. Po dlouhém období, kdy všechna pivní skla byla ze standardní pro-

dukce skláren jsme si konečně nadělili dárek v podobě vlastního skla. Tento speciální designový půllitr 

se nejen skvěle drží, ale i skvěle vypadá. Začali jsme ho nabízet nejprve s novým pivem ŠLIK. Dále 

potom již pro každé pivo s výjimkou prémiového piva Svijany ,,450,, které má sklo vlastní. 

Pivovar Svijany uvádí na trh další míchaný nápoj z nealkoholického piva. Svijanský Vozka Yuzu a 

bergamot je výsledkem spojení nealkoholického piva Svijanský Vozka a přírodní limonády z exotického 

citrusu yuzu, oblíbeného zejména v Japonsku. Díky přirozenému obsahu oxidu uhličitého nabízí rychlé 

osvěžení třeba při sportu nebo pří jízdě vozem, stejně jako jeho o dva roky starší sourozenec ─ velmi 

oblíbený Vozka s obsahem šťávy z černého rybízu a limetky. V točené podobě je novinka k dostání ve 

vybraných restauracích, v plechovkách bude dostupná mimo jiné na e-shopu pivovaru a během léta i 

v běžné maloobchodní síti.  

Chutě milovníků piva se neustále vyvíjejí a v poslední době se stále více přiklánějí k ležákům s plnější 

chutí a také pivům s výraznější hořkostí. Nejvíce hořký český ležák – Svijanský Rytíř 12 % – s 45 

mezinárodními jednotkami hořkosti IBU sklízí ocenění nejen od laiků, ale i od znalců: svědčí o tom 

cena pro národního vítěze, kterou letos v kategorii ležáků plzeňského typu získal v soutěži World Beer 

Awards. Rodinný pivovar Svijany s ním potvrzuje, že už dlouhá léta vyrábí piva s nejvyšší hořkostí na 

trhu. Patří mezi ně i Svijanský Máz s 34 IBU. 

Jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili si z vyhlášení výsledků světové pivní degustační soutěže Mei-

ninger’s International Craft Beer Award v kategorii piv plzeňského typu a ležáků minulý týden odnesla 

piva ze Svijan. Zlatou medaili získalo silné pivo Svijanský Kníže 13 %, stříbrnou nefiltrovaný Kvasni-

čák 13 %. O umístění rozhodla jury složená z odborníků z řad pivovarníků, sommeliérů a senzorických 

expertů z několika zemí. 

 

Mlýn Perner 2021 
V roce 2021 bylo semleto 116 000 tun pšenice a špaldy a dále 4000 tun ostatních obilovin. 

Nové speciální mlecí zařízení na mletí celozrnných mouk se zásadně liší od běžně užívaných postupů. 

Hlavní předností uvedené inovativní technologie je šetrnější mlecí proces, při kterém je ovšem výsledná 

granulace mouk a zejména otrubnatých částic srovnatelná s granulací mouk hladkých. Nová aplikovaná 

metoda výroby celozrnných mouk na speciálním mlýně spočívá ve využití vysokorychlostního mlecího 

válce s vertikální osou rotace, umožňující minimalizovat mechanické a tepelné poškození vnitřní struk-

tury mouky. Celozrnné mouky namleté touto technologií mají pozoruhodně příznivé technologické 

i senzorické vlastnosti, vysoký podíl vlákniny a vyšší obsah beta glukanů. díky šetrnému mletí nedo-

chází k významnějšímu poškození škrobu. Jemná granulace celozrnné mouky zajišťuje větší aktivní re-

akční povrch mouky a s tím související rychlejší průběh některých fyzikálních reakcí, jako například 

vaznosti vody. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
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Naši občané: 
 
Sňatek uzavřeli:  

Michaela Hořáková a Michal Šťastný - 9 října 2021 v Chrastné - Tvrz Krassa 

Petra Hořáková a Tomáš Hampl - 16 října 2021 v penzionu AYKY v Jablonci 

V tomto roce se narodili: 

Beáta Marušková   5.  3. 2021 

Jan Botka  26.  3. 2021 

Leia Malina  19. 11. 2021 

 

Úmrtí:  

Marta Kopecká 15. 2. 2021 

 

Do první třídy nastupuje:  

Jakub Pikal  

Alexander Stojanovski 

Jáchym Vojtko 

Sebastian Vysoký  

Teodor Vysoký              

  

Přistěhovali se: 

Kristýna Kubíková 27. 1. 2021 

Vojtěch Babiš  27. 1. 2021 

Radek Malina   25. 8. 2021 

                           

Odstěhování:   

Věra Kolomazníková   4. 1. 2021 

Jiří Zaplatílek   27. 1. 2021 

Stella Dvořáčková   2. 2. 2021 

Helena Nováková  21. 6. 2021 

Marta Kolomazníková 29. 6. 2021 

Filip Kolomazník  29. 6. 2021 

Kryštof Kolomazník  29. 6. 2021 

Veronika Šantinová   25. 8. 2021 

Václav Šantin st.  25. 8. 2021 

Václav Šantin ml.   25. 8.2 021 

Barbora Šantinová  25. 8. 2021 

Anna Zaplatílková   15. 9. 2021 

Hugo Dvořáček   15. 9. 2021 

Klára Stibůrková (Šantinová)    29. 9. 2021 

Petra Hamplová (Hořáková)    27. 10. 2021  

Jiří Láska   22. 11. 2021 

             

Hlášeno k 31. 12. 2021 trvale osob celkem:  323.   

Mužů:  167   

Žen:  156   

z toho dětí do 15: celkem – 60     chlapců 34 a dívek 26 

z toho nad 75:  celkem – 22 - mužů 11 a  žen 11 

průměrný věk:  40,57     
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Život v obci 
 
Leden – Začalo se s úpravou prostoru mezi pergolou a buňkami na velkém hřišti, prostor byl 

vydlážděn a zakryt střechou. Na akci byly použity prostředky z výdělku ze Svijanského pivo-

braní 2019.  Je vyhlášen projekt – počin měsíce - Před plotem. Díky panu Osičkovi, který neu-

věřitelně zvelebuje okolí nejen svého domu a panu Hercíkovi s paní Danou, kteří se také vzorně 

starají o obecní „truhlíky“. Na Kabeláčově zahradě se ve velkém sáňkuje, schází se tam malí i 

velcí a vládne všeobecná pohoda. S ohledem na Vyhlášení pátého stupně indexu rizika nákazy 

coronavirem, byly všechny plánované akce zrušeny. Knihovna funguje v omezeném provozu 

přes „okénko“ 

Únor – Obec v čele s panem starostou a místostarostou pomáhá občanům s registrací na očko-

vání proti Covid-19. Jsou nakoupeny a občanům rozdány respirátory. Získali jsme stavební 

povolení na výstavbu chodníku od Kolářů až k autobusové zastávce u rodinných domů za Zám-

kem. Místním nadšencům se díky mrazům povedlo vyrobit kluziště na asfaltovém hřišti. Je 

spuštěna SMS brána pro rychlou informovanost občanů.  

Březen – Pandemie nás stále ochromuje, ale oslava MDŽ proběhla alespoň tak, že mužská část 

zastupitelstva roznesla ženám od 18 ti let kytičky a 

roušky. Zakoupil se nový velký kontejner na komu-

nální odpad. Pořídil se také nový vozík za obecní trak-

tůrek. Pan Osička vyčistil hluboký příkop kolem svého 

domu i koryto podél Vojenského hřbitova, za tento ne-

zištný a neskutečný výkon jsme mu zakoupili banta-

mové kolečko a nůžky na stříhání větví. Pan Petr Hej-

duk vysadil na Kabeláčově zahradě dva kaštany. Pan 

Stanislav Dvořák vymyslel a po obci připravil pro děti 

i dospělé hru – Svijanské bonbonkešky. Na velkém 

hřišti se dokončují úpravy. V obci jsme nainstalovali Pytlomaty – snad nám pomohou v obci 

udržet pořádek. Proběhla i akce Ukliďme si Česko – ukliďme Svijany.  Je uzavřena smlouva 

s SDH o spolupráci. Děti z kroužku Šikulové získaly Osvědčení o přínosu pro životní prostředí, 

za svou činnost v dlouhodobém projektu Recyklohraní. Dne 5. března se narodila Beátka Ma-

rušková a 26. března se narodil Jan Botka. 

Duben – Na Kabeláčově zahradě byla uspořádána akce Velikonoční 

koleda pro svijanské děti, kde děti starostovi Ing. Petru Felknerovi za-

zpívaly koledu a mohly si na zahradě najít svůj Ve 

likonoční dárek. Zároveň byli odměněni malí čtenáři a děti, které do-

nesly velikonoční obrázek knihovnicí Šárkou Kalferstovou. Ve stejném 

duchu byla i 

malá Oslava 

čarodějnic pro místní děti, kterou pro 

děti připravil pan starosta spolu s Věrou 

Sichrovskou a Šárkou Kalferstovou za 

podpory SK. Proběhlo sčítání lidu 2021. 

Šikulové byli vyhlášeni nejlepšími 

v kraji ve  

sběru elektroodpadu v rámci Recyklo-

hraní. Pan Vlasta Horák nainstaloval la-

vičku při cestičce na hřbitov. 

Květen – Na víceúčelové hřišti je rozšířena hasičská základna, místo vrat je nainstalována po-

suvná brána na čip. Je vybudován chodníček od vrátek pod pergolu a cesta ke kontejneru na 
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bioodpad. Obec uzavřela smlouvu se skládkou v Klášteře u Mnichova Hradiště, je možnost 

zajistit vývoz komunálního odpadu i pro občany za sazby obce. Vedle bývalé Kovárny je vy-

dlážděn prostor na umístění kontejnerů na tříděný odpad. Díky kamerám byl odhalen první 

zloděj, který kradl v prostoru pro sběr elektroodpadu. Je podána žádost o dotace na úpravu 

hřbitova a karavanového stání. Jedná se o zbourání mostu přes Jizeru. Šikulové zvítězili v Li-

bereckém kraji ve sběru baterií. Sportovní klub pořádá na velkém hřišti Dětský den pro všechny 

místní děti. 

Červen – Sedm vesnic na Moravě bylo poznamenáno drtivým tornádem, naše obec zaslala 

jedné z nejpostiženějších - obci Hrušky - finanční pomoc. 

Dokončují se úpravy na víceúčelovém hřišti, je doplněna a 

dokončena elektrifikace pergoly, přístřešku a celého zá-

zemí. Hřiště  

má vlastní Wifi síť a kamerový systém. V rámci brigády 

z řad zastupitelů a členů Sportovního klubu je zde vysázen 

zelený pás keřů. Prostor na tříděný odpad u Kovárny je již 

plně dovybaven a slouží občanům. Jsou schváleny dotace 

na chodníčky na hřbitově a vybudování karavanového 

stání.  

Červenec – Obec uspořádala výlet pro seniory, děti a ostatní občany Svijan. Pod vedením Šárka 

Kalferstové a Věry Sichrovské jsme navštívili sklárnu Pačinek Glass, Pivovar Cvikov i si udě-

lali krásný pěší výlet po okolí Cvikova. Jsou dokončeny opravy cest na hřbitově, je zde vybu-

dován sociální a vsypový hrob a 

rozptylová loučka. Dále je posta-

ven přístřešek na konve a po-

třebné nářadí. Na hřbitov je zave-

dena elektřina. Hřbitov je osvět-

len a chráněn před krádežemi ka-

merovým systémem. Obec obdr-

žela od Policie ČR pochvalu, ne-

boť díky našim kamerám mohli 

být zloději dopadeni. Na víceúče-

lovém hřišti je vyměněna jímka na odpadní vody. 

Srpen – Máme provedeny pasporty obecních budov i zaktualizo-

vaný pasport hřbitova a nové povodňové plány. Obec Svijany 

uspořádala 10. ročník Svijanského pivobraní, na něm zároveň pro-

běhla oslava 80tých narozenin pana Františka Horáka. Při této pří-

ležitosti mu bylo za přítomnosti čestných hostů uděleno čestné ob-

čanství obce Svijany. Poslední víkend uspořádal Sportovní klub 

na víceúčelovém hřišti Sportovní odpoledne pro všechny občany 

a přátele Svijan. 

Září –Je uspořádána soutěž mladých hasičů 

Svijanský Soptík, naše děti obsadily krásné 

druhé místo. V zasedací místnosti se koná další 

oblíbená Noc literatury, tentokrát nám četla a 

vyprávěla Jana Hejret Vojtková herečka diva-

dla F. X. Šaldy.  Obec získala 3. místo v kate-

gorii nejlepší webové stránky v soutěži Zlatý 

erb 2021. V zasedací místnosti proběhlo za 

účasti všech zainteresovaných vyhodnocení  
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Svijanského pivobraní 2021 – výdělek byl 151 134,- Kč, částka bude opět použita na zvelebení 

obce. 

Říjen – 8. - 9. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Koná se tradiční 

víkendový výlet SK Svijany. Knihovna 

Svijany pořádá cestovatelskou besedu 

paní Bičíkové o Kyrgyzstánu a na konci 

měsíce besedu pana Ječného o Venezu-

ele. Proběhlo také velmi příjemné se-

tkání našich seniorů a nových občanů 

Svijan v režii obce. V zámecké kapli se 

konalo Vítání občánků za rok 2020 i 

2021, na vítané děti a jejich blízké če-

kalo hezké vystoupení místních dětí, starosta děti přivítal a předal každému pamětní list, fi-

nanční hotovost a další dárky. Po slavnostním programu se pokračovalo příjemným povídáním 

u občerstvení. Projednává se nový zákon o místních poplatcích za odkládání komunálního od-

padu. Pan František Horák obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje. Děti z kroužku Šikulové 

získali druhé místo za básničku v soutěži Rýmování s MASkou, ocenění za snahu získal i Ma-

touš Kratochvíl za svoji samostatnou básničku. 

Listopad – Koná se další z cestovatelských besed, tentokrát nám 

přednášeli Pavel Chlum a Petr Kvarda o Tanzanii a Zanzibaru. 

Obec pořádá společné Rozsvícení vánočního stromu u obecního 

úřadu, za dětmi přišel i Mikuláš s celou svou družinou a děti si 

mohly zasloužit básničkou, nebo písničkou punčochu plnou 

dárků. Je dokončena výstavba protihlukové stěny na dálnici D10.  

Prosinec – Je schválena nová vyhláška o odpadech. Občané do-

stali od obce již pátý kalendář obce Svijany – Chutě Svijaňáků 

2022. Díky kamerovému systému na hřbitově a všímavým obča-
nům se nám podařilo zaznamenat dvě krádeže svíček 5. 12. a 15. 
12., kdy z věnců byly odcizeny nové nepoužité svíčky. Všechny 
záznamy byly okamžitě předány Policii ČR. Na hřbitově proběhl 
nutný ořez lip.  
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Veřejná výstavba 
Květen 

- na víceúčelovém hřišti byla rozšířena hasičská základna 
- instalovala se pojízdná brána na čip, abychom mohli lépe kontrolovat vjezd na hřiště a 

zamezili nežádoucím vyvážkám  

- je vybudovaný chodníček od vrátek pod pergolu 

- pořídili jsme nový velkoobjemový kontejner, byl vydlážděn prostor u Kovárny pro tří-

děný odpad, který je oplocen a bude k němu přístup opět jen s čipem 

Červen 

- na víceúčelovém hřišti byla doplněna a rozšířena elektrifikace pergoly, přístřešku a ce-
lého zázemí o nový rozvaděč tak, aby ovládání osvětlení a možnost připojení prodlužo-
vaček bylo jednodušší a komfortnější 

- byl vysázen „zelený pás“, který odděluje víceúčelové hřiště od soukromých pozemků 
- víceúčelové hřiště má vlastní wifi síť a kamerový systém, který nám pomůže vložené 

investice ochránit.  
 

Červenec 

- probíhají opravy cest na hřbitově. Kromě nových mlatových cest se vybudovaly sociální 
hrob, vsypový hrob a rozptylová loučka. Dále byl u vstupu postaven přístřešek pro 
konve, hrábě a další potřebné nářadí. Na hřbitov byla zavedena elektřina, která nám 
umožní hřbitov osvítit v době, kdy je po ránu nebo navečer tma a občané chtějí hřbitov 
navštívit. 

 

Srpen 

- na víceúčelovém hřišti byla vyměněna jímka na odpadní vodu za mnohem větší, která 
nahradila jak jímku pod buňkou, tak i stávající malou jímku. Nová jímka je nyní objem-
nější a umožní nám tak komfortnější pořádání akcí. Staronovou jímku se bohužel ne-
podařilo vyjmout tak, aby ji bylo možné použít na zachytávání dešťové vody 

- byly dokončeny opravy hřbitovních cest 
 

Září 

- byl zapojen přívod elektrické energie na hřbitov a instalováno osvětlení, díky kterému 
je hřbitov decentně na určitou dobu osvětlen, aby byla možnost návštěvy i v období 
„tmavých“ měsíců. 

- na hřbitově bylo upraveno parkoviště a instalováno nové zábradlí 
 

Říjen 

- kontejnerové stání na tříděný odpad u „Kovárny“ je již elektronicky uzavřeno a pod 
dohledem kamery  

- na hřbitově byly z důvodu častých krádeží nainstalovány kamery  
-  

Listopad  

- protihluková stěna (PHS) je dokončena a díky tomu se částečně omezil hluk z dálnice 
D10 

Prosinec 

- oprava ČOV u obecních bytů 
- ořez lip na hřbitově 
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Knihovna 
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Nejpilnější čtenáři  
  

    

Dospělí  

1. Věra Koutná 68 knih 

2. Eva Frydrychová 41 knih 

3. Eva Vančurová 37 knih 

Děti   

1. Vojtěch Sichrovský 8 knih 

2. Vítek Koucký 7 knih 

3. Tereza Horáková 7 knih 

 

Nejžádanější tituly roku 2021 

1. Tučková Kateřina - Žítkovské bohyně 

2. Auci Stefania - Sicilští lvi - sága rodu Floriů 

3. Brown Alexandra - Pohlednice z Itálie 

4. Caplin Julie - Kavárna v Kodani 

5. Mornštajnová Alena - Slepá mapa 

6. Hartl Patrik - Nejlepší víkend 

7. Součková Zuzana - Běh života s úsměvem 
 

Z dětské literatury stále vedou: 

Deníky malého poseroutky 

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

 

 

Čestné občanství obce Svijany 
Dne 28. 8. 2021 bylo panu Františku Horákovi (Na-

rozen 22. 8. 1941 v Turnově) u příležitosti jeho ži-

votního jubilea předáno čestné občanství za oběta-

vou činnost pro rozvoj obce. Čestné občanství získal 

jako první občan obce Svijany v její historii. 

Pan Horák bude navždy vzpomínán jako záchrance pi-

vovaru, kde se od sladovníka vypracoval na ředitele  

a člena představenstva. Nebýt jeho, Svijany by přišly 

o významného zaměstnavatele, občané této země  

o skvělé pivo a obec Svijany by nikdo pořádně neznal. 

 

 

 

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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Myslivci  
 

Myslivecký spolek Jizera Svijany a rok 2021 

Myslivecký spolek hospodařil podobně jako v roce minulém v pronajaté honitbě o výměře 

1707ha s normovanými stavy 100ks srnčího, 140ks zajíců a 212ks bažantů. Mimo to se v ho-

nitbě vyskytuje zvěř černá, daňčí a jelení.  

Měl 19 členů a jednoho adepta. Ti i přes omezení daná epidemií coronaviru plnili plán činnosti 

i když některé akce, zejména pro veřejnost musely být zrušeny nebo omezeny. 

Velmi dobrou spolupráci máme s obcemi na jejichž katastrech hospodaříme, zemědělci, státní 

správou i okolními spolky. 

Naše činnost je zaměřena na ochranu přírody, zlepšování biodiversity krajiny, péči o zvěř a 

vypouštění a odchov ohrožených druhů. Zvláštní kapitulou je myslivecká kynologie, kde zajiš-

ťujeme výcvik loveckých psů a zkoušky z výkonu. 

Dva naši členové, Radek Šámal a Josef Žďárský jsou lektory a zkušebními komisaři pro 

všechny druhy mysliveckých zkoušek. Pavel Prokorát a Josef Žďárský jsou rozhodčími na 

zkouškách psů z výkonu. Pavel Prokorát, Radek Šámal a Josef Žďárský jsou členy orgánů 

Okresního myslivecké spolku v Liberci. 

V roce 2021 jsme v důsledku opatření souvisejícím s epidemií coronaviru, žádnou akci pro ve-

řejnost nepořádali. 

Výroční členská schůze musela být přesunuta až na červen do venkovního prostoru s omezenou 

účastí zástupců obcí a honebního společenstva. 

Preventivní léčení spárkaté zvěře nebylo uskutečněno s ohledem na zpřísnění podmínek ze 

strany KVS. 

Zvěř ulovenou v rámci plánu chovu a lovu je z valné většiny prodávali nemyskivecké veřejnosti 

nebo do výkupu, abychom měli zdroj financí na nákup krmiva a kuřat koroptví a bažantů. 

Vybudovali jsme krmelce, zásypy a lovecká zařízení a odpracovali 62 hodin. 

Dokončili jsme úpravy a údržbu areálu umělé nory se zázemím, které je k dispozici i pro veřej-

nost. Byla provedena oprava odchovny bažantů a koroptví. Celkem jsme odpracovali 256 ho-

din. 

Zabezpečili jsme ochranu zvěře v době senosečí nejen jejím vyháněním pomocí psů, ale i pou-

žití zradidel Zde bylo odpracováno 12 hodin. 

Pro zvýšení úživnosti honitby jsme obhospodařovali myslivecká políčka, která slouží pro po-

třeby zvěře a nejsou sklízena. Zde bylo odpracováno 29 hodin. 

Odchovali jsme a vypustili do přírody 1218 bažantů, 128 koroptví a 5 zajíců. To vše na naše 

náklady. 

Provozovali jsme umělou noru na výcvik loveckých psů od května až do září. Zde jsme odpra-

covali 32 hodin. Na samotných zkouškách z norování jsme odpracovali 58 hodin. 

Uspořádali jsme zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen na nichž jsme odpracovali 40 hodin. 

Pavel Prokorát důstojně reprezentoval naší mysliveckou kynologii a získal 2 třetí místa na me-

moriálu Richarda Knolla a Karla Podhajského, které jsou nejtěžšími zkouškami u nás. 

I přes omezení, která byla vynucena epidemií covidu se nám podařilo plán práce s výjimkou 

akcí pro veřejnost splnit a přispěli jsme tak k rozvoji myslivosti a její propagaci. 
   Podklady pro zápis do kroniky dodal Josef Žďárský myslivecký hospodář 

 

SDH 
Rok 2021 byl pokračováním vlivu pandemie Coronaviru a platných vládních opatření. Za 1. pololetí se 

nemohlo organizovat žádné setkávání a ani hasičské soutěže. 

Březen - Po dlouhém a složitém jednání byla uzavřena Smlouva o spolupráci Obce Svijany a SDH Svi-

jany.  
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Duben  - V korespondenční soutěži „Požární ochrana očima dětí“ vyhlášené Okresním sdružením hasičů 

se umístil ve své kategorii náš nejmladší hasič Antonín Kratochvíl na 1. místě. 

Červen  - Zahájeny pravidelné schůzky mladých hasičů pod vedením Petry Adamové a Jany Bukvicové. 

Červenec - Okrsková soutěž ve Čtveříně k 130. výročí založení sboru. Účast Staré gardy ve složení Petr 

Lelek, Zděnek Horáček, Miloslav Vaňouček, Stanislav Sichrovský, Josef Bukvic, Roman Nesrsta, Jiří 

Pecina a Vladimír Adam. Výsledek 1. místo. Cyklistický závod Kooperativy a Pivovaru. Regulace do-

pravy na křižovatkách za celodenního deště - Stanislav Sichrovský, Romana Nesrsta, Miroslav Lelek, 

Miloslav Vaňouček,  Petr Lelek a Zděnek Horáček. 

Srpen - Okrsková soutěž v Havlovicích ke 120. výročí založení.  Za Svijany soutěžila 3 družstva v ka-

tegoriích Muži, Ženy a Stará garda. Účast za ženy - Kateřina Bukvicová, Tereza Bukvicová, Radka 

Adamová, Petra Adamová, Eliška Sichrovská, Olina Kašťáková a Vlasta Žďárská. Za muže a starou 

gardu nastoupili Josef Ječný, Dominik Kratochvíl, Miroslav Lelek, Zdeněk Horáček, Josef Bukvic, Sta-

nislav Sichrovský, Josef Žďárský, Petr Lelek, Jiří Pecina, Vladimír Adam, Roman Nesrsta a Míloslav 

Vaňouček. 

Září - Stará garda v Pelešnech na soutěži Pelešeny Capu. Nastoupili - Petr Lelek, Milan Macoun, Milo-

slav Vaňouček,  Zděnek Horáček, Roman Nesrsta, Vladimír Adam a Josef Bukvic. Mladí hasiči se zú-

častnili 3 soutěží: ve Svijanech se konal16. ročník Svijanského Soptíka, Dneboh a Ploukonice. Výsledky 

vždy na stupních vítězů. 2x druhé místo a 1x první. Za nás nastoupili Matouš Kratochvíl, Dominika 

Kašťáková, Nikola Kašťáková, Viktorie Lelková, Dominik Hušek, Matěj Randa a David Pálfi. Vedoucí 

Petra Adamová, Jana Bukvicová. Technické zajištění Miroslav Lelek. 

Říjen - poslední schůzky mladých hasičů, výjezd a hodnocení v cukrárně v Turnově.  

Listopad a prosinec - Na vítání občánků v kapli na Zámku a rozsvěcení vánočního stromku u Kampe-

ličky kulturní pásmo a vánoční písně k Betlému připravila pro děti a s maminkami nacvičila Hanka Kra-

tochvílová. Za mladé hasiče vystupovali - Antonín Kratochvíl, Matouš Kratochvíl, Matěj Randa, Lucka 

Randová, Dominik Hušek a pak další děti ze Svijan. 

Mladé hasiče v průběhu roku vedly Petra Adamová a Jana Bukvicová. Materiální a technickou pomoc 

zajišťoval Miroslav Lelek.                        

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

 

Sportovní klub Svijany z. s. 
člen České unie sportu – Volnočasový a rekreační sport 

POČET FYZICKÝCH ČLENŮ: 69 

IČO 26676354 

Epidemie coronaviru nadále omezuje naši obec a s ní i všechny plánované akce. V březnu se nám ale 

s obcí podařilo uspořádat dle pravidel pandemie akci Ukliďme si Svijany, při které se opět podařilo 

uklidit velkou část obce, velké díky patří všem ochotným věnovat svůj čas Svijanům. V dubnu jsme se 

na Kabeláčově zahradě sešli k oslavě Čarodějnic. Pan starosta zařídil občerstvení a my dárky pro 

všechny děti, které přišly v maskách, nebo donesly jakoukoli vyrobenou, či nakreslenou čarodějnici. 

V květnu jsme nemohli z důvodu pandemie odjet na tradiční víkendový výlet, proto jsme uspořádali 

pěší výlet po krásách Českého ráje, přálo nám krásné počasí a našlapali jsme patnáct kilometrů. Poslední 

květnovou neděli jsme na velkém hřišti pro všechny děti připravili Dětský den plný překvapení, tvořily 

z balónků, měly bublinovou show a plno dalších činností. V srpnu jsme spolupořádali s obcí Svijanské 

pivobraní, které jsme zajišťovali nejen po finanční stránce, ale také organizačně a hlavně v průběhu akce 

obsluhou stánků. Další víkend jsme měli již tradiční Sportovní odpoledne, tentokrát na téma Broučci na 

louce. Říjnový výlet se již povedl, a proto jsme odjeli na chalupu „|Chalupa pro děti“ v Kunraticích u 

Cvikova. Objevovali jsme skalní reliéfy v okolí Cvikova a další přírodní krásy. Adventní výlet jsme 

bohužel museli zrušit, Novoroční se ale již uspořádat mohl, a tak jsme jeli vlakem do Turnova a vydali 

jme se přes koce na Malou Skálu. Turistů ze sportovního klubu i přátel výletů bylo opět hodně. 

Podklady pro zápis do kroniky za spolek dodala: Šárka Kalferstová 
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Počasí 
Loňský rok nepatřil ani zdaleka k těm nejteplejším. Rok 2021 byl v Česku s průměrnou teplotou 

osm stupňů Celsia druhý nejchladnější za posledních deset let. Studenější byl pouze rok 2013 s 

průměrem o 0,1 stupně nižším. Srážkově byl loňský rok průměrný, spadlo 99 procent dlouhodo-

bého normálu. 

Chladnější byl rok 2021 zejména ve srovnání s předchozími třemi lety. V roce 2020 se průměrná teplota 

vzduchu v ČR dostala na 9,1 stupně, o rok dříve na 9,5 stupně. V roce 2018 vystoupala až na 9,6 stupně 

Celsia. 

Studené byly loni zejména jarní měsíce. Loňský duben byl ve srovnání s běžnou hodnotu pro tento měsíc 

o 2,5 stupně chladnější. V květnu činila odchylka od normálu minus 2,4 stupně Celsia. Následoval ne-

zvykle teplý červen, kdy bylo v průměru o tři stupně tepleji než obvykle. Šestý kalendářní měsíc loň-

ského roku tak byl třetím nejteplejším červnem od roku 1961, kdy začali meteorologové měsíční prů-

měry počítat. Množstvím srážek se loňský rok podle předběžných údajů nevymykal obvyklým hodno-

tám. Roční úhrn 678 litrů vody na metr čtvereční představoval 99 procent dlouhodobého normálu.  

Průměrná roční teplota: 10.15°C tj 10.15°C teplotně nad průměrem. 

Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní. 

Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 18 dní. 

Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 120 dní. 

Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 130 dní. 

Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 88 dní. 

Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 27 dní. 

Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 1 dní. 

 

Slovo kronikáře: 

Pandemie i tento rok omezovala společenský a kulturní život v obci, přesto se podařilo uspořádat 

hodně akcí, které dětem i dospělým zpříjemnily těžký rok v sevření Covidu. 

Velikým pozitivem je, že se v obci stmeluje velká část obyvatel – starousedlíků i těch nově přistěho-

vaných - a pomáhá při organizování akcí, úklidech atd.  

Na všech akcích je spousta mladých rodin, které se aktivně zapojují, a to je pro další rozvoj obce 

velmi důležité. 

Obec se rozvíjí a krásní, je to i díky dobré spolupráci s místními velkými firmami. Pivovar i Mlýn 

dobře ví, že obec velmi zatěžují svojí výrobou a hlavně dopravou. Tato negativa se snaží alespoň zčásti 

vykompenzovat finanční podporou obce a naturální podporou všech akcí a projektů v obci. 

Všichni vyhlížíme rok 2022 a doufáme, že už budeme žít normálně, bez omezení.  

 

 

 


