Pamětní kniha
obce PLAVY
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Kronika
Obce

Plavů
Podrobné události od r. 1921.
Kniha tato má 294 listů tj.
dvěstědevadesátčtyři

Za představenstvo obce:

František Brůna
člen obec. zast.
a letopis. komise

(kulaté razítko)
Josef Šourek
člen obec. zast.
a letopis. komise.
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Šourek Josef
starosta
a člen let. kom.

				Mistr Jan Hus:
        Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se
pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž
pravdu, braň pravdy až do smrti.

Zápisy až do r. 1921 a výpisy z matriky o sporu „Harat. mlýna“ vypracoval Marcel Marek,
učitel a rodák z Plav.
Data o „Harat. mlýně“ z archivu dle Fr. Sochora („Sborník okresu železnobrodského
– II. roč.)
Od r. 1921 v zápisech pokračuje Lad. Louma, uč. v Plavech. Zápisy ukončil roku 1958.
(rukou připsaná poznámka)
další kronikáři		
M. Marek, L. Louma,
Ant. Pršala				
Věra Klykorková
Kroupa

Har.
Krupka
Kukla Jar. st.
Od r. 75
spojeni – spol. zápisy
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FOTO PLAVŮ

Před pravidelnými kronikářskými zápisy uvádíme:
		
I. Současný stav obce.
		
II. Poznámky z dějin do r. 1848,
		
III. Osada Plavy: a) 1848 – 1914.
					
b) 1914 – 1918.
					
c) 1918 – 1920.

I. Současný stav obce.
Poloha.

Plavy leží v údolí, při úpatí Mikšovy hory, na pravém břehu
říčky Kamenice, po obou březích potoku Skalice, 403 m nad mořskou hladinou. Jsou vesnice s 1077 ob. ve 128 domech. Rozloha celé
obce = 234 ha 90 a.

Hranice.

Hranice obce jsou z části přirozené, z části umělé. Přirozenou hranici tvoří Kamenice mezi Plavy a Haraticemi. V místech,
kde stojí „Haratický mlýn“, tvoří řeka dvě ramena. Podle tradice
je levé (po toku) původní. Pravé vzniklo prý při povodni před více
než 200 lety (?) Středem vsi jde silnice a železnice ze Želez. Brodu
do Tanvaldu–Šumburku.

Domy.

Domy jsou stavěny nejvíce podle silnice od železniční zastávky směrem k Vel. Hamrům a při silnici zásadské.
O samotě stojí stavení čp. 1., 2., 3., 4. na Filouně (jméno podle
sedláka Filouna, který tam žil v 17. stol.) a čp. 6., 5. na Hampejse
(jméno asi z německého „Humpenhaus“; podle tradice byla tam
hospoda pro dělníky ze želez. hamrů. V držkovské matrice připomíná se r. 1689 Václav Šourek z Hampejzu.)
Jižní cíp Plavů tvoří „Mlýnsko“, t.j. přádelna firmy J. Liebig
a spol. s továrními byty.
Stavení jsou už většinou kamenná, t.j. cihlová, někde z poloviny kamenná a z poloviny dřevěná. Střechy břidlicové, lepenkové,
došky jen tu a tam na stodole. Z největších budov jsou továrny,
mlýn fy. Liebig („Haratický“), „Špýchar“ čp. 63., dům p. V. Havlíka
čp. 86. a škola.
Čistě hospodářských stavení je dnes 7, chalup 30, (chalupníci
chodí do továren a chalupa je přiživuje), živnostenských a spolu
činžovních 18, ryze činžovních 55, ostatek továrny, škola.

Přezdívky.

Některá místa zachovala si památku po svých bývalých majetnících nebo po jejich zaměstnání – zůstaly jim přezdívky „přívlastky“.
V čp. 7. říká se
„u Patků“ po býv. majiteli.
„ 14. 		
„u Půlníků“, tj. půlláník.
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„ 15.		
„u Saliků“.
„ 16.		
„u Přáníků“.
„ 17.		
„u Šukalčin“ před 150 r. maj Šukalík.
„ 20.		
„u Doleních“ – místní: dole,
„ 23.		
„u Hořeních“
nahoře.
„ 21.		
„v chaloupce“ – Amálka“chaloupecká“.
„ 25., 26.		
„u Machů“.
„ 35.		
„u tetky krejčové“ – býv. maj. byl krejčí.
„ 36.		
„na Kočovně“.
„ 95.-97.		
„v Práchovně“.
Domkům za želez. náspem (k Zásadě) říká se „v chalupách“ a „v zádomí“.
Celkový vzhled.

Celkovým vzhledem a čistotou mohou se Plavy chlubit.
Podél silnice Ž. Brod – Tanvald je provedena kanalisace,
upraveny chodníky. Též u školy. Návsi tu není. Větší místo je před
hostincem p. Frant. Petrtýla (čp. 27); tam bývají kolotoče, houpačky atd.
Pozemky, pokud nejsou zastaveny, jsou všechny pečlivě obdělávány. Jsou to pole, luka i lesy. Největší louka je u Kamenice
a sluje „Poříč“, dnes ovšem z více než z poloviny zastavena průmyslovými závody fy. F. Bruna a náhonem na vodní dílo téže firmy.
Půdy neplodné neb neplodné ladem ležící u nás není.
Při sčítání r. 1921 měly Plavy 1077 ob. Samostatnou obcí politickou jsou od 1. ledna 1921. Nynější obec. zast. čítá 18 členů.

Zaměstnání
obyvatelstva.

Většina obyv. tvoří průmyslové dělnictvo, kterému skýtají
zaměstnání: přádelna a tkalcovna, cihelna firmy Brůna, přádelna
a strojní mlýn s pekárnou fy. J. Liebig a spol. Firma Brůna zaměstnává v přádelně 250, v tkalcovně 350 dělníků, fa. Liebig v přádelně
230 a ve mlýně 35 dělníků. (přibližně.)
Z řemeslníků jsou 3 řezníci, 2 pekaři, 2 cukráři, 2 hodináři, 2
holiči, 2 švadleny, 1 strojní truhl., obuvník, kovář, klempíř, pokryvač, pilnikář, malíř a natěrač.
Živnosti: 5 hostinců, 7 obchodů se zbožím smíš., 3 se zbožím
střiž., 2 s uhlím a 1 se zbožím železným.
Velká část dělnictva je sdružena v konsumním družstvu Velkých Hamrů, které zde má filiálku.
Rolnictví je u nás špatné. Půda málo úrodná a obyv. od ní
utíká. Horská naše chalupa neuživí chalupníka, musí si přivydělat. Kromě továrny hledá výdělek v navlíkání „koral“. Zvláště děti
a ženy, které si tím kazí oči. Proto je u nás mnoho dětí krátkozrakých.
Z dobytka chová se u nás jen skot. Vtak zvaném „statku“ mají
6 – 10 kusů, v chalupě 1 – 2 kusy, vždy též několik koz.
Včelařství je skromné. (Muzika, Šimůnek, Tomeš.)
Z plodin pěstuje se hlavně žito, oves, brambory, červené zelí,
méně ječmen a pšenice zřídka.

Záložny.

Pro úschovu úspor založena r. 1901 „Záložna dle vzoru
Reiffeissenova“ (pokl. Jindř. Muzika) a r. 1923 otevřena v domě
B. Marka filiálka „Spoř. města Ž. Brodu“.
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Spolky.

Poštov. a telegraf.
úřad.
Škola.

Lékař.

O zpříjemnění společenského života starají se: Těl. jed. „Sokol“, Spolek pěvecko-divadel. ochotníků, Sbor dobrovol. hasičů,
Organisace českoslov. socialistů od r. 1918, Stará strana národně
sociál. stává tu od r. 1905 (jednota „Havlíček“). Spolek „Pravda“ je
sdružení spirititické. V domě p. Hubáčka má modlitebnu „Jednota
českobratrská“.
Poštov. a telegraf. úřad je jediný zdejší státní úřad v čp. 81. Nynější
správa úřadu je vrchní poštmistr. B. Stodola.
Od r. 1909 máme trojtřídní obec. školu moderně zřízenou.
Tu je třeba stručně připojiti poznámky z dějin školy. (Bližší viz ve
školní kronice plavské!)
Do r. 1871 chodily naše děti do školy v Držkově. V zimních
měs. docházel kantor sem a učil po domech. R. 1871 žádali občané
plavští o odškolení. Bylo povoleno. Třídu najali tehda v hostinci Šimůnkově čp. 27., potom u J. Muziky v čp. 23. Prvním učitelem byl J.
Jarý, potom J. Janský, F. Mejsnar, F. Naděje. Tento byl pro nedbalost
zbaven učitelství. R. 1877 vysvěcena samostatná nová školní budova, nynější čp. 65. Náklad na stavbu činil 11.000 zl. Nejdříve jednotřídka, později dvě třídy. Prvním říd. uč. byl Josef Zeithamel ze
Zlatníku u Prahy. Po něm Jos. Rolčík ze Štěpanic u Jilemnice. Roku
1881 nastoupil Frant. Votoček z Vysokého n. Jiz. A byl tu až do r.
1916 tj. 35 let. Byl z nejoblíbenějších učitelů. Žije na odpočinku ve
Vysokém n. Jiz. R. 1904 zřízena pobočka v čp. 91. Rok na to provedena přestavba a přístavba školy – přistavena zimní tělocvična
a III. třída. R. 1909 pobočka změněna v definitivní III. tř.
Po Votočkovi r. 1916 nastoupil zatímně A. Řepka a r. 1918 definitivně za říd. učitele Fr. Macoun z Vel. Hamrů. Za tři roky odešel
a zastupuje ho L. Louma. R. 1922 jmenován říd. uč. J. Mařas z Haratic, ale pro odpor veškerého občanstva nenastoupil a odešel na
trvalý odpočinek.
Poměr občanstva ke škole je velmi přátelský, vzorem okolí,
školní budova z nejhezčích na vůkolí.
Výhodou občanů je, že v místě bydlí lékař, mající zároveň domácí
lékárnu. (MUDr. Vindyš.)

II. Poznámky z dějin do roku 1848.
Kdy Plavy vznikly?

Osada vznikla asi usazováním dělníků z blízkých hamrů:
dřevařů, uhlířů, kovářů atd. Pravděpodobně to byli i dělníci, kteří
rýžovali zlato (Zlatníky, potok Zlatník mezi Plavy a V. Hamry.) Kdy
se začali usazovati, není známo. Rovněž není známo, kdy vznikly
blízké hamry. (Velké Hamry-Svárov.) Jistě později než hamry železnobrodské. (Tyto asi r. 1.169.) Z doby pohanské památek není.
Krajinu naši archeologicky dosud nikdo neprozkoumal.

Původ jména.

Jméno Plavy pochází snad od plavení rudy, zlata. Prý tu byl
splav pro zadržování dříví z hor plaveného.
Plavy patřily vždy panství navarovskému, rychtě držkovské
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a přifařeny Držkovu. Páni na Navarově byli tudíž i pány Plav. Nejznámější:
Páni na Navarově.

Nejstarší písemná
památka o Plavech.

30ti letá válka.

Protireformace.

Jindřich z Navarova jinak z Valdštejna zvaný. Dle zápisků Fišera ze Ž. Brodu toulaly se za něho po panství smečky vlků a bandy
lupičů.
Jan Čúch ze Zásady, pán na Lobkovicích, koupil Navarov asi
r. 1408.
Petr Čúch 1411, katolík, v husitských vojnách přišel o všecko
jmění.
Vojska husitská nejblíže od nás pobyla v Turnově r. 1424 a na
Zbirohu r. 1432 (Hrdý: Aus dem Isergebirge str. 17) Toho času prchli Cyriaci1, jimž patřila držkovská fara a dvůr Hamrok, z Držkova
a sebrali všecky spisy, takže nemáme starších písemných památek.
Jiřík z Poděbrad byl majetníkem jen několik neděl (r. 1452). Mikuláš Zajíc z Hazenburka. Aleš ze Šanova 1474. Po něm různí páni
méně významní.
Sigmundem ze Smiřic r. 1515 nastupuje tu mocný rod Smiřických. Byli tu do roku 1619, kdy Albrecht Václav Smiřický zemřel.
Za nich usazovali se na Navarovště Čeští bratři; v Držkově měli
svého kněze. Albrecht Smiřický účastnil se vyhození císařských
místodržících. Pomáhal při vynášení Martince a Fabricia a bažil
prý po české koruně. Po bitvě na Bílé Hoře prohlášena r. 1624 památka Albrechta za prokletou, zbaven všeho majetku a ve správu
Navarova uvázal se Albrecht z Valdštejna, kníže frýdlantský.
R. 1624 postoupil Albrecht Navarov Krystianovi z Valdštejna.
Postupní smlouva je nejstarší písemná památka o Plavech. Jmenovány jsou mezi vesnicemi: Haraticemi, Bohdalovicemi, Vlastiboří
aj.
Čeští bratři přirozeně prchli z Držkova už za Albrechta. Protože Kristian nevyplácel dlouho dlužnou sumu, předal Albrecht
Navarov Gertrudě de Lamotte 8. března r. 1627. Mezi jiným vymínil si z Plavů střelce Jana a Václava Šourka a Eliáše Derbäusche.
Třicetiletá válka se do r. 1630 naší krajiny celkem netkla, protože Albrecht svých krajů šetřil. R. 1640 zasáhl sem mor. R. 1643
přitáhli Švédové k Navarovu pod velením jenerálmajora Morbaigne a hradu dobyli. Do okolí vysílali loupežné tlupy, jimž podlehl též
dvůr Hamrsk. (Nynější haratická Michovka-Mnichovka.)
V těch létech připomínají se v Plavech jména: Vondruška, Bursa,
Jahoda, Pavlů. Obyvatelstva bylo asi málo. V držkovské matrice zaznamenáno roku 1659 … 8, 1660 … 4, 1661 … 7 porodů za celý rok.
V létech 1651–53 prováděl Vincenc de Lamotte s františkánem Andreasem Ridelimsem, držkovským farářem, protireformaci. Pokatoličili v Plavech 38 osob, mezi jinými: Votava, Vondruška,
Dohelský, Šourkova vdova, Václav Filounů.
R. 1664 připadly Plavy paní Marii Angele de Lamotte. Z nejsilnějších rodů se jmenují: Šourkové, Šukalové (už r. 1624); jiní:

1 Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcem – poznámka I. Mihovičová
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Spor o hranici
navarov.-semil.

Krupka, Svárovský, Piroch, Liška, Dohelský, Šukálek, Filoun,
Václavů, Žura, Žurka, Novák, Lufinka, Polák, Poláček, Polman,
Reichmeister, Šturma.
R. 1682 zaznamenává se spor o hranici navarovskou a semilskou, jdoucí po severní hranici plavské od Kamenice ke vsi hamrské. Sousední Hamr patřil totiž vrchnosti semilské. Na zmíněné
hranici stály některé chalupy plavské (Šukal). Purkrabí semilský
Hlubuček dal ji zbořit, že prý patří jeho vrchnosti. Kromě toho prý
sedlák Šukal plavský dobré tři brázdy žita na Semilsko přesel. Spor
se táhl až do roku 1690, kdy byl urovnán.
R. 1692 přejal Navarov pan Paul z Ehrenburku. Rod jeho byl
tu až do roku 1873.
R. 1736 je tu Jáchym z Ehrenburku. Za něho datují se už spory o tzv. Haratický mlýn. (viz r. 1922 !)

Číslování domů.
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R. 1770 byla v celém kraji drahota, hlad. Lidé jedli kůru se
stromů, trávu. Téhož roku provedeno číslování domů na panství
navarovském. Komise, která číslovala, přišla od Držkova k Filounu
– čp. 1., 2., 3., 4., – přešla zadem přes potok a Hampejz – čp. 5. a 6.
– dál tzv. chalupami – čp. 7. až 11. – , přešli přes potok – čp. 12. až
15. t.j. nyní u Mastníka, pak po staré cestě asi vedle nynější okres.
silnice k čp. 16., 17., 18. atd. Není tudíž dům čp. 1. nejstarším domem. Pravděpodobně je to stavení při potoku Zlatníku u tzv. Šukalů a Koželuhů.
Páter Metelka z Držkova počítá u nás r. 1772 – 12 selských
stavení a 17 chalup.
Sedláci byli:
čp. 1.
Matoušek Jos.
čp. 14.		 Šourek Josef.
“ 2.
Šimůnek Jiří.
“ 15.		 Novák Václ. a Jiří.
“ 3.
Šourek Jan.
“ 16.		 Marek J. a Novák Jak.
“ 4.
Šourek Matěj.
“ 18.		 Duštíra Adam.
“ 5.
Šourek Jan.
“ 19.		 – “ – Šim. a Šourek F.
“ 6.
Šourek Vitth.
“ 29. 		 Smrtka Václav.
Chalupníci:
čp. 7.
Muzika Pavel.
čp. 22.		 Muzika Josef.
čp. 8.
Svárovský Václav.
čp. 25.		 Šourek V. a Rezler Jan.
čp. 9.
Holubec Josef.
čp. 26.		 Marek Jiří.
čp. 10. Čech Jan.
čp. 28.		 Novotný a Bouček.
čp. 11. Marek Šimon.
čp. 30.		 Rezler Jan.
čp. 12. Zurčín Jar.
čp. 31.		 Polman.
čp. 13
-„- Václav.
čp. 32.		 Polák.
čp. 21. Krupka Václav.
čp. 33. 		 Blažek Matěj.
R. 1782 počítá tu Metelka 41 rodin s 220 dušemi. Roku 1828
už mají Plavy 49 čísel a roku 1850 : 55 čísel.
Války napoleonské se naší krajiny netkly. Verbovali tu, ale od
nás na vojnu se nikdo nedal. (Vojáky byli někteří ze sousedních Haratic.) Francouzské přední hlídky byly nejblíže na Černé Studnici.
R. 1831 zuřila cholera, roku 1846 tyfus. R. 1847 stál korec
žita 37 zl., což byla tehda ohromná drahota.

Přičlenění
k Držkovu.

R. 1848 nabývají obce samosprávy. Plavy přináležejí rychtě
držkovské (katastru držkovskému), účastní se voleb obec. zastup.
držkovského, což stalo se roku 1850.

III. a) Osada Plavy od roku 1848 – 1914.
První starosta.

Spolky.

Závody fy Brůna.

Při volbě r. 1850 v Držkově volen byl prvním starostou samosprávné obce Frant. Knop z čp. 34. tamtéž.
Roku 1854 začíná se pracovat v přádelně fy J. Liebig a spol.
na Mlýnskách.
V létech 1863 – 65 vystavěna (hodně přičiněním radního J.
Brůny z čp. 18 z Plav) silnice ze Želez. Brodu do Tanvaldu.
Po válce r. 1866 několik případů cholery v naší obci, dvě osoby prý zemřely.
V létech 1874 – 75 postavena železná dráha spojující Ž. Brod
s Tanvaldem.
R. 1891 založen sbor dobrovolných hasičů.
R. 1903 založena těl. Jednota „Sokol“.
R. 1909 začal činnost spolek divadel. ochotníků.
R. 1908 – 09 postavena velká moderní železobetonová přádelna fy. F. Brůna na „Poříčí“. R. 1910 vyhořela tkalcovna téže firmy (v měs. březnu). Vznikla z bývalé brusírny a byla několikrát
přistavována. Po požáru znovu moderně vybudována ve slohu
shedovém2 a ještě týž rok na podzim zahájena v ní výroba.

b) Plavy 1914 – 1918.
Mobilisace.

Dne 28. července 1914 vyvěsil obecní strážník V. Rydval neblahé mobilisační oznámení. Průběh tehdejší mobilisace zcela
klidný (na vrchu), neb na odpor nikdo ani nepomyslel.

Starost
o chléb.

Ubíhal měs. za měs., ceny se zvyšovaly, v roce 1915 začala
starost o chleba. V obchodech nebylo možná živobytí sehnati, jezdilo se tedy do kraje pro „aprovisaci“. Ženy tahaly „ruksaky“, 30 –
45 kg těžké, některé uštvaly se téměř k smrti; jiné a jiní vžili se do
situace a znamenitým předražováním vydělávali. Poživatiny byly
pod „uzávěrou“, zavedeno vázané hospodářství, v obcích zřízeny
aprovisač. komise neblahé paměti.
V létech 1917 – 18 byla tu největší nouze. Kupovala se nejhorší mouka „ukrajinská“ t.j. bramborová míchaná s popelem za
18 K kg. Pro aprovisaci do kraje jeti nebylo snadno, protože četníci
bránili převážení potravin. Vzdor tomu se jezdilo a nejeden chudák stáhl poslední košili neb povlaky z peřin za trochu brambor či
obilí, které se doma „šrotovalo“. Zatím z těch dobrých duší, které

2 Druh konstruktivismu používající osvětlení shora – poznámka I. Mihovičová
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„Keťasové.“

byly ochotny pomoci ztrhanému bližnímu pšeničnou moukou po
25 K za kg,
vznikl zcela nový stav „keťasů“. Ten měl praksi v převážení, po případě tu a tam známého žandarma a tak vesele obchodoval jedlým
zlatem. Keťastvím se živili kluci, výrostci, měli peněz nadbytek, žili
podle toho. Pili kluci kořalku z litru a z plechových podnosů pod
půllitry, čistě jak vepříci chlemtali.

Sběhové.

Jiný stav byl „ulejváci“, mistři ve svém povolání, sběhové
z rakouských front. Ukrývali se doma, v polích, v lesích, podle toho
jak bylo potřebí utíkat před četníky. Bylo jich tolik, že si s nimi ani
strážmistr Holina z Vel. Hamrů rady nevěděl.

Katastrofa
na Desné.

V září r. 1916 protrhla se údolní přehrada na řece Desné
a způsobila ohromné škody. K nám došla už jen ozvěna, ale stačila.
Voda připlavila množství dříví i nábytek z roztrhaných a smetených domů. Na Mlýnskách našli mrtvolu děcka připlavenou shora.

Starostové.
Legionáři.

Důležitých změn v obci nebylo. Po celou dobu války byl obec.
starostou J. Číla v Držkově a místním starostou B. Marek.
Vojáků všech bylo od nás 106, z nichž 20 (?) padlo. Legionářů celkem 15.
V legii francouzské:
Šilhán Jos., býv. uč.
V legii italské:
Jůna Jan,
Kučera Frant.,
Morávek Josef,
Smrtka Jos.
V legii ruské:
Bretšnajdr Rud.,
Ceé Josef,
Hartman J.,
Janata Jos.,
Kocián Fr.,
Kochánek Jos.,
Muzika
“ ,
Nentvich Jan,
Nesvadba Břet.,
Černý Frant.

c) Plavy 1918 – 31. 12. 1920
Převrat.

10

Dne 28. října 1918 navečer došla na zdejší želez. zastávku
telefonická zpráva o příměří a hned na to o státním převratu. Den
čisté radosti byl u nás teprve 28. října, nadšení bylo ohromné.
Mnoho hřbetů se tehdá najednou narovnalo! Náladu trochu charakterisují slova zdejšího usedlého Němce, který umí česky a měl
prababičku Češku: „Přece nám Čechům se nemůže nic stát!“

První měsíce svobody plynuly ve svorném národním nadšení.
Na podzim zasáhla zem „španělka“ a několik životů zkosila.
Prvé republ. volby

Dne 15. června 1919 provedeny prvé republikánské volby.
Plavy získaly v obecním zastupitelství většinu: 16 mandátů, Držkov 14 mandátů. Protože držkovští podali proti volbě protest, nebyla provedena volba obec. starosty. Místním starostou v Plavech
zvolen čsl. socialista J. Synovec. Na podzim 1919 provedeny po
vyřízení protestu nové volby opět v poměru 16 : 14. Obec. starostou poprvé zvolen občan plavský J. Synovec. Předtím měli většinu,
vlastně převahu vždy držkovští. Za jeho starostování postavena
silnice vedle školy k Zásadě.

Přehled obyvatelstva

Rok

Úhrnem

Čechů

1843

395

1900

965

939

1910

1206

1921

1077

Slováků

Němců

Cizinců

Ukrajinec

15

11

-

-

1132

-

57

17

-

1039

-

37

-

1

Dle Palackého místopisu.

Nábož. vyznání.

Rok

Ř.-kat.

Evang.

Českosl.

Bez vyznání.

1910

1171

28

-

7

1921

244

18

233

582

Roku 1900 bylo 79 mužů a 85 žen analfabetů.
“ 1921 bylo u nás 497 mužů a 580 žen.
(foto) 				

(foto)

Dům p. starosty J. Šourka.

Dům p. starosty J. Šourka.
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Kronikářské zápisy obce
plavské od 1. ledna r. 1921.
Rok 1921.
Samostatnost obce.

Dnem 1. ledna r. 1921 stává se dřívější místní obec Plavy, patřící katastru držkovskému, samostatnou obcí politickou.
O osamostatnění pokoušeli se občané plavští už delší dobu.
V létě 1918 počalo jednání znova. Sjednána dobrovolná dohoda
o rozdělení majetku i dluhů a to 70% pro Plavy, 30% pro Držkov.
Školy i jejich majetek zůstane obcím, jak jsou, chudobinec bude
držkovský, ale Plavy z něho dostanou 14.000 Kč. Téhož roku podána min. vnitra žádost o rozdělení.
Řízení skončeno až v roce 1920, kdy obec. starostou zvolen
občan plavský a kdy držkovští z jakési ješitnosti či z roztrpčení náramně usilovali o urychlené vyřízení.

Starosta.

Provedeny nové obecní volby a prvním starostou samostatných Plav zvolen p. Josef Šourek, truhlář z čp. 102.

Obec. zast.

Komise.
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V obec. zastupitelstvu pak zasedají:
Brůna Fr., továrník,
Pavlovec Boh., úředník,
Saidl Jos., tov. mistr,
Kubáček Čeněk, malíř a natěrač,
Jakoubě Jách., rolník,
Kochánek Jos., “
Šourek Josef, “
Haina Vilém, úředník,
Šimůnek Jindř., obchod.,
Šrejma Augustin, tov. děl.,
Zemánek Jáchm, “ “
Holata Karel, topič,
Synovec Jindř., fotograf,
Novák Josef, tesař,
Škoda Karel, zedník,
Piroch Josef, chalup.,
Dufek Albrecht, přádl. mistr.
Obecní rada:
Brůna Frant.,
Šrejma Aug.,
Piroch Jos,
Dufek Al.,
Jakoubě Jách.
Finanční komise:
Obec. zastup. zvoleni: Pavlovec B., (předseda), Dufek A., Holata K.
a Jakoubě Jách.

1921
Okres. pol. správa v Semilech jmenovala: Marka B., Tomše Jos.,
Fišera K. a Matouška Jana.
Stavební komise:
Brůna F. (předseda), Šimůnek Jindř., Novák J.
Policejní a zdravotní komise:
Šimůnek J., (předseda), Škoda K., Haina Vil., Saidl J. a Dr. Vindyš V.
Osvětová komise:
Šrejma A. (předseda), Zemánek J., Louma L. a Kochánek J. z čp. 34.
Zásobovací komise:
Piroch J. (předseda), Zemánek J., Kubáček Č. a Kochánek J. z čp. 34.
Rozdělení majetku s obcí Držkovem provedla komise likvidační:
Šourek J. (předseda), Dufek A., Šrejma A., Brůna F. a Marek B.
I. rozpočet.

I. rozpočet samostatné obce schválen následovně:
Úřední správa …………………
Kč
6.060,40
Zachov. obec. jmění …………
“
230,Bezpečnost ……………………..
“
3.800,Komunikace ……………………
“
67.500,Zdravotnictví ………………….
“
150,Osvěta …………………………....
“
1.600,Školní paušál …………………..
“
400,Různé ……………………….…....
“
16.711,21
Chudinství ………………….…..
“
562,		
Celkem Kč 98.013,61
Úhrada:
Pivní částka …………………….
Výnos cen. papírů ……………
		

Nové cesty.

Kč
1.800,“
1.033,37
Celkem Kč 2.833,37

Na zbytek učiní se výpůjčka v obnosu Kč 40.000,- a ostatek
uhradí se přirážkami a to 108% činžovní a 420% k ostatním daním.
Školní rozpočet obnášel Kč 30.601,97 a uhradí se 108% přirážkou
činžovní a 230% k ostatním daním.
Z ostatních usnesení obec. zast. dlužno poznamenati:
Upsáno Kč 10.000,- na stavbu hydrocentrály na Spálově. Vystavěna cesta na Filoun a Hampejz nákladem asi Kč 65.000,-.

Elektrisace.

Začalo jednání o stavbu místní elektr. sítě. Původní rozpočet
obnášel Kč 180.000,-, který byl ještě zvýšen, protože v této sumě nebyla počítána síť na Hampejz. Obec uvolila se hraditi náklad a složila Kč 133.700,-. Za příčinou uskutečnění elektrisace utvořilo se
v místě družstvo.
Obec musila zaplatiti obnos Kč 20.000,- jako příspěvek na regulaci řeky Kamenice ve Vel. Hamrech. Práce tato prosadila se, aby
byla nezaměstnanost menší.
Očkování provedeno v měs. červnu.

Škola.

Pokud školy se týká, věnována této zvýšená pozornost a péče,
jak dosvědčuje rozpočet. Provedeny opravy vnitřku. V nové místní
škol. radě zasedali:
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Macoun Fr. (předseda), Pavlovec B., Melichar J., Škoda K., Šimůnek Jindř. a Louma L.
Významnějších událostí v obci nebylo. Hostinec „u Havlíků“
zakoupil F. Petrtýl z Rožďalovic. Těl. jed. „Sokol“ mínila postaviti vlastní stánek. Utvořilo se stavební družstvo a sebráno asi Kč
100.000,-. Pro drahotu staveb. materiálu od stavby upuštěno. Firma Brůna, aby odpomohla nezaměstnanosti, uvedla do chodu cihelnu.

(foto) Kruhová cihelna fy. F. Brůna.

(foto) Škola.
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Rok 1922.
Rozpočet na tento rok obnášel Kč 70.530,Úhrada
“ 68.886,Mimo rozpočet
“ 23.623,Nedostávalo se celkem
“ 25.267,Přirážka byla 108% činžovní a 150% k ostatním daním. Školní rozpočet Kč 22.677,44 měl stejné přirážky.
Usnesení obec. zast.

Během roku učiněna následující důležitější usnesení v obec.
zastup.: Za obec. pokladníka zvolen Šimůnek Jindř., za kronikáře
M. Marek a do letopisecké komise Brůna F. a Šourek Jos. Schváleno
vybírání pivní dávky a to 4 h z l piva, 2 h z vína, 10 h z moštu, 80 h
z lihu, 60 h ze slazené kořalky a 40 h z obyčejné kořalky. Zrušena
dávka ze psů. Cesta od zastávky ke „Špýcharu“ byla rozšířena.

„Haratický mlýn“ –
odtržení.

Obec. zast. bylo vyzváno, aby podalo své dobrozdání ohledně navržené změny hranic mezi obcí naší a Haraticemi, kde tzv.
„Haratický mlýn“ i s pozemky má býti připojen k Haraticům. Usneseno zaujmouti krajní stanovisko proti odtržení a starosta zmocněn, aby v nebezpečí použil k jednání i právního zástupce doktora
Patky ze Semil.

Dějiny sporů
o mlýn.

Zde nutno zmíniti se o dějinách tohoto sporu. Pro zajímavost
uvádíme nejdříve nejdůležitější data o mlýně ze zemského archivu.

Výpis ze zems.
archivu.

Zde je nejstarší zápis o mlýně z 31. led. 1733, kdy za 1200 zl.
koupil mlýn i s pozemky Jan V. Palma, dosud poddaný jilemnický,
od mlynáře, který není jmenován. Dne 1. července 1744 odstoupil Palma (Polma) dobrovolně ze mlýna a prodal jej Václavu Jůnovi, který dne 30. října r. 1748 prodal svůj „pode Lhotkou na svůj
náklad v nově vystavenej mlejn“ svému švakru Janu Kryštofovi
Schwarzovi za 500 zl. rýnských a zároveň všechny sedláky lhotecké i obyvatele navarovské, kteří dosud patřili ke mlýnu haratickému, propustil od tohoto mlýna k novému mlýnu lhoteckému. Dne
29. června 1760 koupila vrchnost navarovská mlýn haratický od
V. Jůny zpět a prodala jej dne 28. července téhož roku Josefu Loumovi. Tento již po 2 měs. (dne 13. října 1760) prodal mlýn „s trojím
složením a s pilou“ za 5.800 zl. opět V. Jůnovi. Ten zde hospodařil
až do své smrti r. 1789.
Z pozůstalých dětí Jůnových ujal se pak mlýna podle narovnání ze dne 4. dub. 1789 syn Maxilián, který dne 14. dub. t. r. prodal jej Janu Jakouběmu.
Dne 16. července 1795 získává mlýn koupí Julian Jäger a v rodině této zůstal mlýn až do r. 1850.
V gruntovních knihách v Ž. Brodě jsou zápisy o mlýně r.
1799, 1818, 1848 a 1850. Podle posledního zápisu z 18. září 1850
koupil od Jana Jägra mlýn s trojím složením, pilou a s 18 jitry 616
sáhy pozemků za 16.600 zl. stříbra Jan Liebig, zakladatel fy „J. Lie15
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big a spol.“ v Liberci. Podle rozlohy pozemků patrno, že ke mlýnu
patřily i pozemky přádelny „na Mlejnskách“.
Zápisy o mlýně do r. 1878 jsou v zemském archivu a v listov.
úřadě v Ž. Brodě v pozemkových knihách haratických.
Za mlynáře Jůny (1744-1779) nastal spor mezi naší obcí a Haraticemi o příslušnost mlýna, když právo držkovské jalo se přehlížeti chleby a míry ve mlýně a žádalo, aby mlynář platil kontribuci do Plav. Spor ukončil majitel panství navarovského Jách. Filip
z Ehrenburku dne 20. června r. 1759 ve prospěch rychty haratické.
Okres. pol. spr. v Semilech ze dne 18. února 1878 čís. 9221
předepsala ze mlýna daň výdělkovou 515 zl. do obce Držkovsko-Plavské. Odvolání proti tomu bylo zamítnuto výn. min. fin. ze dne
16. srpna čís. 3051.
R. 1843 zakreslen byl mlýn do katastru plavského. Haratice
se proti tomu nebránily, obec naše nedomáhala se placení daní ze
mlýna od toho roku.
Výpisy z farní kroniky držkov.

Nyní uvádíme výpisy z farní kroniky držkovské. Části v závorkách jsou v knize spáleny.
Svědectví rychty držkovské 2. února r. 1791.
My níže podepsaní pro budoucí památku o mlýnu mezi vsi
Plavy mezi vsi Haratici stojícím, na svědomí vysvědčujeme takto:
Když Adam Kopal z Držkova před 12 lety byl rychtářem držkovským, právo držkovské z nařízení mil. vrchnosti přehlíželo chleby a míry Václava Jůny mlynáře a spolu pekaře v dotčeném mlýně.
Mlynářka pak tomu přehlížení odporovala a haratičtí ten mlýn sobě
přivlastniti chtěli, předstírajíce, že se ten mlýn jmenuje Haratický
a že na haratické obci stojí. Právo držkovské haratickým odporovalo, že ten mlýn na plavské obci stojí. Z té příčiny držkovské a Haratické s tou rozepří do Navarova k mil. vrchnosti pro rozsouzení
se sešlo. Z strany držkovské byl Adam Kopal rychtář, Jan Merklas
konšel, Jiřík Jůna konšel, všichni z Držkova. Z strany haratické byl
Václav Pavlata rychtář haratický, Pavel Rydval, konšel ze Lhotky.
Vysoce urozený pan Joachym Filip svob. pán z Ehrenburgu,
děd. pán navarovský poručil starých lidí povolati na svědectví. Povoláni byli Matěj Jakoubě ze Zásady 93 léta starý, Václav Krupka
z Plavu, blízký soused toho mlýna, Václav Marousek z Haratic myslivec 70 let starý, že býval dlouho rychtářem, Jan Rydval, družba
ze Lhotky 79 let starý.
Matěj Jakoubě ze Zásady svědectví vydal a všichni uznali: Že
ten mlýn je na obci plavské, a mil. pan rozsoudil, že ten mlýn do
naší držkovské rychty náleží. Což jsme taky letos roku 1771 dne 7.
ledna při řízení v Navarově mil. pánu připomenuli.
Nebo v tom mlýně bývali mlynáři nepoddaní, ale do obecní
hromady do Držkova k rychtáři chodívali, ourok ze mlýna [platí]
vali a některý na konev, některý na dvě konve piva pánu dr[žkovs]
kému dávali. Že pak nynější mlynář Václav Jůna před 9 le[ty n]
emohl se srovnati s Janem Rezlerem z Plavu obecním rychty Drž[kovské], vyžádal sobě od mil. vrchnosti, aby byl připsán k rychtě
[haratické]. Proč ale on z pekaření platí i do Držko[vské i do Ha]
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ratické rychty, příčina jest: že hlavní handl vedl [nečitelno] jaké
jiní handlířové neměli a z obojí stran[y] k němu l[idé] ch[od]ějí
kupovati. Ostatně i role mlynářova jest na plavské straně.
To vše na vědomí vysvědčujeme a kdy[koli] na to [pří]sahati
chceme i vlastníma rukama podpisujeme.
V Držkově dne 2. [nečitelno] roku 1771.
Adam Kopal, býv. rychtář v Držkově, starý [spáleno] tu komisi vedl.
Jiřík Jůna, rychtář držkovský.
Jan Merklas, konšel [spáleno] starý 58 let.
Z toho praveného svědectví ten mlýn byl přisouzený Plavské
obci: Jan Rezler z Plavu.
Examin mlynáře Jůny 18. ledna 1771.
Václav Jůna, 50 let. Koupil jsem ten mlýn od Václ. Polmy, jest tuze
starý, nevíme pamětníka. Někdo praví, že jest na obci (?). Panský
byl do času Vacka Polmy. Hlavní řeka vždycky tak šla, jako nyní,
pamětníka není. Pole k tomu mlýnu leží na držkovské straně, co
hrubá voda dělí, to všecko je na plavské straně. Já mám koupený
mlýn s poli a s lukami pod ourok, který odvádím mil. vrchnosti
na kanceláři. Z pekaření připlácím i do Držkova i do Haratic: že
asi před 12 lety Adam Kopal, rychtář držkovský, Jan Mrklas konšel
a Jan Rezler, obecní, chtěli, abych jim připlácel kontribuce, že mám
pole na jejich straně a já koupil mlýn s polma pod ourok bez platu,
já jsem si vyžádal, aby mne mil. vrchnost připsala k rychtě haratické že se nemohlo dokázat, že by z toho pole byla kontribuce, mil.
pán dal staré knihy otevříti. Z toho mlýna se mrtví pochovávali do
Držkova, do Olešnice žádného nepamatuji.
Za času Polmy asi před 30 lety bylo veliké zvodnění, voda
k Plavům protekla, on dal jizby dělati, jak posavad stojí. Prve jez
býval níž než nyní. Kdyby jez od haratické strany se skazil, nemohl
by mlíti. [Na] to všecko já přísahati mohu a se podepisuji.
Examin Václava Krupky Rybáře
		z Plavu asi 65 let.
Jak dávno mlýn stojí, nepamatuji. On byl panský. Je-li na obci,
to nevím. Co má Jiřík Marek chalupu, dřív než chalupa byla, míval
to mlynář Daniel, a Jan Pican. Hrávali tu kuželky, to mlynáři vzalo
právo držkovské. Za vodou mlynář nic nemá jen mlýnce, pole má
na naší straně. Není pamětníka, že by hlavní řeka jinudy tekla než
jako nyní. Já pamatuji mlynáře Muziku, Ducháčka, Němce [nečitelno], Šimona, Palánka, Boučka, Polmu, mlynář míval jednu krávu.
Mlýn se jmenuje haratický, že tam má mlýnec, ale žádného gruntu
tam nemá, všecko na naší straně. Ourok platí vrchnosti, do rychty
haratické nic neplatí. Z handle pekařskýho platí rychtáři do Držkova i do Haratic. Do rychty haratické jest přenesený asi před 10 lety,
že se nemohli srovnati s Janem Rezlerem, obecním držkovským.
Z toho mlýna, co já pamatuji, do Držkova se pochovávají, žádný do
Olešnice. Na to všecko hned mohu přisahati.
Václav Jůna, mlynář
Václav Krupka Rybář, mladší obce.
Svědkové: Jiřík Marek z Plavu.
Filip Dunka z Držkova.
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Proč se gmenuge Mleyn Haraticky, když gest v Plawich?
Roku 1771 25. ledna Jirjik Berka Mlynář pod podzasadsky 85
let stary v Zasadě u Jana Šourka Staryho Rychtaře odpověděl: že
bývali mlynarji z Haraticz – Balatka, Duchaczek. Ale vlastní příčina gest: gako Palanku mleyn se gmenuje Machlovsky, že před časy
w něm bywal mlynař, ktery se gmenoval: Waclaw Machlowsky, tak
mleyn Waclawa Juny se gmenuje mleyn Haraticky, že až do roku
1658 před 113 lety na nem bywal mlynař, který se gmenoval Wáclav Haraticky.
Při koncy toho roku 1658 dostal se do toho mleyna Waclav
Rydl ze vsy Haraticz.
Nebo roku 1658 dne 26 Febr. Mlynař Waclav Haratický byl
kmotrem Mategovi synu Waclava Ssaurka Plawskyho. A toho roku
1658 dne 17. Martii pokrstěn byl Adam z otce Vaclava Mlynarzova Haratického, kmotr jeho byl Wáclav Rydl. Tak roku 1659 dne 7.
ledna Jan, syn mlynarje hartického Rydela, byl kmotrem Matěgovi,
synu Jana Petrussky ze wsi Haraticz. Gakž to matrika dokazuje.
A tak ten mleyn negmenuje se Haraticky od wsi Haratice, ani
od obce Haratické, ale od starobylého mlynarje, který se gmenoval
Waclav Haratický, gako od 19. prosynce roku 1734 až do 12. Aprile
roku 1735 v Držkově byl Pater Josef Haratický z Jičína rodilý, měl
swé gmeno ne od wsy Haratice, ale od sweho otce.
A tim se Haratičtí meylili.
Žádost mlynáře Václ. Jůny 14. Dec. 1772, „aby při chrámu Páně
držkovském i s jeho domácími zůstal.“
Povídá: Všichni jeho předkové k držk. chr. patřili a pochováni byli a celý grunt jeho mlýna na Držk. straně leží.
1. „Ve dne, v noci, v létě i v zimě mnohem příležitější přístup k držkovskému chrámu“ má, protože z Držkova jezdí na saních s obilím
do mlýna a každý týden vedle mlýna s hor formani jezdí do Brodu
na trh.
2. Že do Olešnice vedle nich teď, co je pod Navarovem kamenný
most, nechodí ani nejezdí (ze Zásady ani odjinud), v mnohým sněhu zajdou na most navar. Když po mokru namrzne, je lávka jako
„meydlo“ a na pěšině na stráni se ledu nadělá. Jednou ze Lhotky
jedna matka u dcery v Plavech umřela a chtěla být v Olešnici pochována nesli ji přes lávku a na stráni 20 lidí mělo s ní co dělat, aby
jim do vody nespadla.
Když p. Pater z Držkova do Olešnice na služby boží jezdil,
musili saně přenášeti a koně převáděti. Pro to nebezpečenství přes
vodu žádali taky olešničtí kněze míti. Dále píše o nebezpečí nemoci
v zimě nebo křtu, že by nemohli do Olešnice a „protož poníženě
žádáme při Držkově zůstati.“
								
Václav Jůna
4. Decembri 1772 					
s domácími.
Mlýn sám je nejstarší v okolí. Ostrov, na kterém leží, měří
4 jitra a 417 sáhů.
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Nejstarší mlynáři.

Nejstarší mlynáři podle záznamů farní knihy držkovské byli: Balatka, Rydl, Haratický, Muzika, Bouček, Palánek. Spor pro obec má
velikou důležitost, nebo by tím ztratila nejlépe položená stavební
místa.

Přičlenění obce
k Tanvaldu

Vláda republiky prováděla též úpravu hranic okresů. Ohledně přičlenění naší obce k Tanvaldu usneseno, že souhlasíme, když
budou připojeny i následující obce: Držkov, Zásada, Hamry, Bohdalovice, Zl. Olešnice, Haratice, Lhotka, aby počet Čechů v novém
okrese stoupl na 40%.
Ostatní události, které nutno zaznamenati:
Začátkem roku otevřena veřejná obec. knihovna přičiněním
A. Šrejmy. Prvním knihovníkem byl uč. M. Marek.
Na jaře řádila chřipka „španělka“, která ale přešla bez vážnějších následků.
Zvonici opatřila choť továrníka Brůny novým zvonem. (Dřívější byl ve válce rekvirován.)
Očkování provedeno 23. května.
Jmenovaný def. říd. uč. Jan Mařas místo ani nenastoupil (viz
„Současný stav obce“), žádal o dovolenou a do penze. Zast. ho L.
Louma.

President
v Semilech

Den 17. září byl radostným pro celý okres semilský, neb toho
dne město Semily navštívil náš první president republiky tatíček
Masaryk. Uvítání v Semilech účastnilo se celé obec. zast. spolu
s místní školní radou. Přítomno bylo i několik zdejších občanů.
O vánocích provedena nadílka chudých dětí. Celkem poděleno 69 dětí.

Elektr. osvětlení.

V obci uskutečněno elektr. osvětlení. Obec zřídila veřejné
osvětlení nákladem Kč 19.544,90. Svítit se začalo ke konci měs. srpna.

Stavby.

Vystavěny 3 domy a to Novák Jos. čp. 128., Louma Lad., čp.
129. a Šilhán Jos. na státní subvenci čp. 130. Firma Brůna začala
stavbu vodního díla a koupila hostinec čp. 19. Firma Liebig opravila jez a provedla přístavbu činžovních domů na „Mlýnskách“.
(foto)					

Haratický mlýn

(foto)					

„Mlýnska“.

(foto)					

Vodní dílo fy. Brůna.
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Rok 1923.
Řádný rozpočet ………………………
Mimořádný …………………………....
Úhrada řádného ……………………..
“
mimořádného ………………

Kč
“
“
“

78.567,36.500,71.111,60
13.000,-

Usnesení obec. zast.

Přirážky byly 108% a 185% k ostat. daním. Školní rozpočet
Kč. 15.520,44 uhradí se 90% přirážkou. Obec souhlasila, aby nová
měšť. škola byla zřízena v Zásadě. Osvětová místní komise jednala o zakoupení skioptikonu a povolena téže mimoř. výpomoc Kč
1000,-. Rovněž takový obnos darován na stavbu chaty na Muchově.
Z obec. zastup. odešel Synovec Jindřich.
Dne 29. března ženy, bydlící u silnice, dostavily se do schůze
obec. zast. a žádaly, aby silnice byla kropena. Bude na to pamatováno příštím rokem.
Přes potok Skalici postaven nový železobetonový mostek na
Filoun. Dále započato se stavbou hřbitova na pozemcích fy. Brůna,
která tyto darovala za následujících podmínek:
a) cena za 1m2 Kč 1,- (stanovena proto, aby poplatky byly menší.),
b) obec odebere od fy. potřebné stavivo, které jest na skladě,
c) jmenovaný obdrží zdarma potřebnou část pozemku pro event.
hrobku rodinnou,
d) od úplně nemajetných zaměstnanců fy nebude se rovněž vybírati zvláštní poplatek.
Část pozemku přikoupena od Jos. Havlíka á 10,- Kč za 1m2.
Náklad na stavbu rozpočten na Kč 120.000,- a uhradí se výpůjčkou.
Stavbu provádí stav. Jách. Vondra z Vel. Hamrů.

Zl. poklad rep.

Mimoř. rozruch způsobil atentát na našeho prvního min. financí Dr. Rašína. Obec. zast. k uctění památky jmenovaného věnovalo na
zlatý poklad republ. Kč 1000,- a dne 7. května bylo na týž odesláno.

Důležité události
v obci.
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Dne 6. září zemřela choť starosty obce Bož. Šourková a byla
za veliké účasti občanstva pohřbena na držkov. hřbitově.
5-ti leté výročí samostatnosti naší republ. oslaveno akademií
těl. jed. „Sokol“.
Dne 6. pros. vypukl požár v čís. 17, který ale rychlým zasáhnutím čet. stráž. Nádvorníka, okol. občany s místním has. sborem
byl ihned uhašen.
Od 1. září nastoupil def. říd. uč. Fr. Čermák z Malé Skály. Uč.
sbor provedl s dětmi divadlo „O zakletém srdíčku“ dne 22. dubna
(hráno 2x) a dne 23. června akademii.
Místní škol. rada zřídila dětské hřiště na rozvodí Kamenice.
Pozemek pronajat od fy. Liebig a oplocen. Očkování provedeno 18.
května.
Knihovníkem obec. knihovny zvolen Lad. Louma.
V domě čp. 91 zřízena od 1. srpna zatímně čet. stanice. Firma
Brůna propůjčila tři místnosti, obec částečně nábytek.

1923
Stavby.

Stavby: Cimbál Jos. postavil dům čp. 131., Fr. Nosál přistavěl
pekárnu u čp. 36. Šimůnek přestavěl sklep, který byl původně v silnici k Zásadě. Čech Josef z čp. 87 provedl stavbu zděného skladiště.
Firma Brůna začala stavbu nového objektu továrního mezi
tkalcovnou a přádelnou. Předtím dokončila stavbu vodního díla
a u dráhy zřídila pilu.
Dráha vyměnila kolejnice. Snad budou vlaky rychleji jezdit!
Ke konci roku projel naší zastávkou první sportovní rychlík. Naše
vozy nejsou tak pohodlny a tak osvětleny!
Org. nár. soc. koupila dům čp. 85 a zřídila v něm konsumní
družstvo „Svépomoc“. Stávající družstvo pro Hamry a okolí koupilo dům čp. 116.

Nezaměstnanost.

O roku 1923 nutno poznamenati, že byl rokem kritickým,
neb po celou dobu těžce na obyvatelstvo doléhala nezaměstnanost. K tomu firma Liebig zrušila přádelnu na Mlýnskách a stroje
odvezla do Uher. Prý má býti zde zřízena tkalcovna.

Manifestace proti
odtržení „Har. mlýna“.

Na podzim bylo nutno ohraditi se rázně proti zamýšlenému
provedení odtržení mlýna Haratického a připojení téhož k Haraticům. Obce došla vyhláška, že vláda míní provésti tuto změnu. Starosta obce svolal ihned protestní schůzi občanstva 18. listopadu,
kde důstojným způsobem manifestováno proti odtržení. Usneseno
vládě zaslati resoluci a obec. zast. vyzváno, aby toto rovněž všemi
zák. prostředky proti této změně se postavilo. Dne 24. list. sešlo se
obec. zastup., které sestavilo námitky a zároveň pamětní spis pro
ministerstvo vnitra, který byl tomuto osobně doručen. Deputace
sestávala ze starosty obce, B. Pavlovce a A. Šrejmy.
Otisk pamětního spisu a výkaz přiloženého jmění obce jest
vlepen v této knize za listem 22. (Dodatečně uložen v příruč. deskách.)
Příloha 1.
(foto)					
„Pošta.“
(foto)					Zastávka.
(foto)					

Restaurace „u Petrtýlů.“

(foto)					

Pila fy. Brůna.
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Rok 1924.
Běžné události.

Začátek tohoto roku byl krutý – byla to neobyčejně tuhá
zima. Sněhu všude leželo mnoho a teploměr stále ukazoval pod
nulou. Mrazy přes celou zimu pod 10°C byly docela obyčejné.
Dne 11. února postihlo vlak od nás odjíždějící v 5 hod. odpol.
neštěstí. Několik set m za stanici Navarovem směrem k Jesennému
spadl na něj buk asi ve váze 1500 kg. Ze zdejší osady raněn nebyl
nikdo. Celkem poraněna byla 1 os. těžce, 7 lehce; 3 vozy osobní a 1
nákladní poškozeny.
Vedením Fr. Střihavky dne 24. února byl u Petrtýlů „I. dětský
ples“. Děti se bavily a hlavně maminky měly velikou radost.
V únoru zemřela Anna Poláková, která z obce první byla v libereckém krematoriu zpopelněna.
Ve dnech 29. a 30. března a 6. dubna sehrály děti obec. školy
divadlo „Krakonošova medicína“ vždy za prostřední návštěvy.
14. května zemřel Jách. Šimůnek narozený 7. pros. 1850
a první za veliké účasti občanstva pohřben na místním hřbitově.
27. května provedeno pravidelné očkování a to jako jiná léta
docela hladce.
22. června uspořádal školní dorost čsl. „Červ. kříže“ slavnost
zvanou „Dětský den“, která velmi se vydařila.
Ve dnech 24. – 26. června navštívili žáci obecné školy III. tř.
a II. odd. II. tř. naši matičku Prahu. Výlet umožněn příspěvkem
obce a místní škol. rady.
30. srpna měla býti v obci přičiněním sboru dobr. hasičů
„národní pout“, která ale neúprosným deštěm se pokazila.
12. září zvolen první hrobník Boh. Krykorka. Má s ním býti
učiněna smlouva v ten smysl, že není obec. zaměstnancem.
17. září ukončil ranou z revolveru ve věku 60 let život svůj
Albert Preissler, dosavadní ředitel „Haratic. mlýna“. Měl býti dán
do pense. Proč skončil sebevraždou, není známo. Nyní jest mlýn
pronajat a to Fr. Bittmannem od 26. září.
Ve dnech 22. – 24. září provedl státní geometr zaměření odkoupených pozemků.
23. září mělo obyvatelstvo naše pěknou bezplatnou podívanou, když v poledne nad obcí vznášel se vojenský aeroplán.
Od 14. listopadu prozatímní četnická stanice ustanovena definitivní. Působí zde strážmistři Jos. Nádvorník (velitel) a Jindřich
Stach.
6. prosince kominík Jos. Fejt zabit byl elektr. proudem 220 W.
při čistění komína v cihelně fy. Brůna. Týž první pitván v novém
domku na hřbitově.
Jinak život u nás po celý rok plynul obyčejným denním ruchem. V továrně fy. Brůna pracováno pravidelně, na „Mlýnskách“
dosud se nepracuje.

Dostav. hřbitova.

O rozvoj obce staralo se neobyčejně obec. zastupitelstvo s neúnavným starostou v čele. Především dlužno zmíniti se o dostavění obec. hřbitova, k jehož správě ustanovena hřbitovní komise. Týž
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jest na straně severní a východní obehnán zděným a na ostatních
stranách tyčkovým plotem. Domek postaven jest přesně dle předpisů. Má v přízemí se zvláštním chodem márnici a pitevnu, v podkroví byt hrobníkův o dvou místnostech. Na stráni vyjímá se nyní
hřbitov velmi pěkně.
Stavba vodovodu.

Opatření vody na hřbitov dalo podnět ke stavbě vodovodu pro celou obec. Původní projekt rozšířen a tak příštího roku
bude silnice od Hamrů do Držkova kropena, čímž Plavy po stránce zdravotní neobyčejně získají. Vodojem nalézá se na pozemcích
Cel. Mastníka a Jos. Kochánka v „Potůčkách“. Má dvě komory, každou 10 m dlouhou a 2.30 m širokou a předkomoru. Voda stahuje
se do něj ze 3 pramenů. Mastník propůjčil pozemek za náhradu Kč
3.000,- a obec může stavbu provésti, jak chce. Kochánek žádá Kč
2.000,-; věc jest dosud nedojednána. Potrubí do konce roku položeno skoro ke hřbitovu; jest v silničním příkopu, při čemž bylo nutno
kopati až 4.20 m hluboko, aby docílilo se spádu. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 23. Pros. Usneseno na stavbu vodovodu vypůjčiti
se Kč 125.000,-.

Důležitá usnesení
obec. zast.

Dále obec rozšířila veřejné osvětlení podél cesty od pošty na
„Mlýnska“ nákladem asi Kč 2.500,-. Během roku opraveny všecky
obecní cesty, chodníky, taras u Skalice ke mlýnu a natřeno zábradlí. Na parceli čís. 1294 (les) náležející Jách. Jakouběti bude mrchoviště.
Obec. rozpočet vykazoval vydání v obnosu Kč 121.270,86
a příjem Kč 96.699,15. Byl tedy schodek Kč 24.571,71. Vybírána 80%
přirážka ke všem daním. Školní rozpočet uhradí se 58% přirážkou
a obnášel Kč 17.219,86.

Nová míst. šk. rada.

23. prosince zvolena nová místní školní rada: Šourek Jos.,
Pavlovec B., Škoda K. a Šimůnek Jidř. Zvolen též nový kronikář L.
Louma. Z obec. zast. odešel Albrecht Dufek a na jeho místo nastoupil Jos. Hásek.

Přijati do svazku
obce.

Do svazku obce přijati:
14. února B. Sedláček, V. Hajna, J. Bydžovský.
14. července J. Seidl, A. Laurová, J. Nygrin. Václav Lukeš.
26. prosince F. Střihavka, Petr Šilhán.

Výkup pozemků
na silnici Plavy Zás.

Započalo jednání o výkup pozemků na silnici Plavy – Zásada.
Šimůnek Fr.
žádal za 1m2 Kč 15,-,
usneseno dáti Kč 5,Kučera Petr
“ “
“
5,-,
“
“ “ 2,50,
Šimůnek Pavel
“ “
“
12,-,
“
“ “ 5,-;
za 1m2 á Kč 1,50 žádá Brůna Fr. (zadní) a Muzika Jindř., á Kč 2,- fa.
Brůna Fr., á Kč 5,- Kubáček Čeněk a Kochánek Fr. V celku požaduje
Šourek Jách. Kč 200,-, Šimůnek Jindřich Kč 150,-, Berka Vlad. Kč
100,- a Balatka Oldřich dědicové Kč 160,-.

Stavby soukr.

Soukromé stavební podnikání letos bylo nepatrné. Čech
Josef provedl přístavbu domu (výměnek) a Berka Jách. přistavěl
světnici. Šourek Jos. u čp. 4 postavil v poli na Filouně stodolu.
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Stavby fy. Brůna.

Fa. Brůna stavěla po celý rok. Dokončila stavbu mezi přádelnou a tkalcovnou, kde na věži umístěny světelné hodiny. Na přádelně začalo s přístavbou ve slohu shedovém. Dále rozšířila cestu
k továrně tím, že postaven betonový chodník. Dům čp. 20. ke konci měs. září rozbourán a u hlavní brány postaven dřev. kiosk, ke
kterému později přistavena část cihlová. U cihelny postaven nový
dům. Ke konci roku měla na pozemku mezi Markem B. a konsumem tolik dříví narovnáno, že povrch byl nad silnicí.

Stanice radiotel.

Postavila přijímací stanici radiotelefonickou, později menší
opatřil si Fr. Střihavka.

Elektromotory.

Tohoto roku poprvé využito u nás síly elektrické jako síly
hybné. První elektromotory měli: Šourek Jos., starosta, 4, Petrtýl
Fr., Šourek P., Patrman St. a Adolf, celkem 8 kusů.

Osvětová činnost.

I osvětová činnost zasluhuje zmínky. Byla to těl. jed. „Sokol“, která uspořádala několik dobrých přednášek, ovšem při malé
účasti a divadla sehraná dělníky. Ochotníci vůbec nehráli. Dobře
prospívá obec. knihovna, kde zakoupena nová skříň. Místní osv.
komise koupila ke konci roku skioptikon, když žádost za opatření
kinostroje byla zemskou pol. správou i min. zamítnuta. (Stroj by
opatřila obec – jednalo se o povolení.)
V místě utvořil se kroužek footballistů.
Od 1. ledna byla tu administrace “Sborníku okresu železnobrodského“, kterou vedl L. Louma.
Konec roku byl trochu zvláštní: po sněhu nebylo ani „památky“. O vánocích prášilo se tak jako v létě. Sníh padal v listopadu
i v prosinci, ale nevydržel.
Haratický mlýn.

(foto)				

Bourání čp. 20.

(foto)				

Partie u Kamenice pod hřbitovem.

1922

64

1850

333,87

5,-

3,-

1923

72

4450

788,72

4,60

3,-

73

4639

4,-

2,50

1924
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(foto)				

912,10

1924
Činnost obec. knihovny.
Čtenáři přečetli knih:

Období

Počet
čtenářů

zábavných

poučných

časopisů

1922 od 1.9.

67

446

107

nebyly žád.

1922-23

83

1.610

204

38

1923-24

75

1.354

182

33

(foto)

Spadlý buk 11. II. 1924.
Foto Otahal

Spořitelní a záložní spolek pro Plavy – Har.
J. Muzika, pokladník
Rok.

1921

1922

1923

1924

65

72

76

77

Vklady s přips.
úroky.

836.849,58

905.593,11

1,058.094,63

660.374,76

Vyplacené vklady.

167.358,78

329.320,34

311.717,68

818.691,83

Celkový stav
vkladů.

1,376.305,60

1,952.578,37

2,698.955,32

2,540.638,25

Obrat.

3,169.931,10

3,879.811,82

3,326.279,26

3,830.683,46

Zisk.

13.868,63

19.933,24

20.607,53

376,37

Reservní fond.

17.280,49

31.149,12

52.291,96

75.164,55

Stav členů.

Výkaz práce
poštov. úřadu v Plavech.
Podané:

1921

1922

1923

1924

doporučené zásil.

2.804

2.119

2.122

2.404

povozné zásilky

9.404

4.834

6.872

9.063

telegramy

1.806

1.478

1.246

1.296

vyplacené poukáz.

2.345

2.367

2.174

2.352

vklady poštov. spoř.

5.158

5.920

6.506

7.292
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Zisk.

13.868,63

19.933,24

20.607,53

376,37

Reservní fond.

17.280,49

31.149,12

52.291,96

75.164,55

Výkaz práce
poštov. úřadu v Plavech.
Podané:
Dodané:

1921

1922

1923

1924

doporuč.
zásilky
doporučené
zásil.

4.182
2.804

3.588
2.119

3.502
2.122

3.729
2.404

povozné
povozné zásilky
zásilky

3.460
9.404

3.402
4.834

3.238
6.872

3.748
9.063

telegramy
telegramy

2.044
1.806

1.493
1.478

1.300
1.246

1.366
1.296

došlé
poukázky
vyplacené
poukáz.

549
2.345

689
2.367

1.153
2.174

1.046
2.352

výplaty
vklady poštov. spoř.

942
5.158

1.386
5.920

1.567
6.506

1.649
7.292

dobírkové zásil.

1.369

1.466

1.352

1.396

81

86

64

64

10.466

8.446

8.810

10.100

10.076

10.645

10.804

15.243

54.686

47.919

50.710

60.753

příkazy
přelistované zás. dop.
“

Úhrn

“

povoz.

1925.
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Běžné

(foto)

7. ledna

(foto)

Hřbitov.

(foto)

Vodojem.

Počátek roku byl takový, jak končil předcházející: sněhu velmi málo. 7.

1925

Rok 1925.

Běžné události.

Volby do obec. zast.

(foto)			

7. ledna

(foto)			

Hřbitov.

(foto)			

Vodojem.

Počátek roku byl takový, jak končil předcházející: sněhu velmi
málo. 7. ledna přihodilo se nákladnímu továrnímu autu neštěstí.
Na cestě z továrny do silnice sjel řidič Kašlák do potoka Skalice.
K úrazu nepřišel nikdo. 20. ledna byl u nás neobyčejně vysoký
tlak vzduchu: 765 mm. Částečné zatmění měsíce dne 8. února bylo
dobře viditelno. Následkem příznivého počasí po celý měsíc leden
i únor pokračováno ve stavbě vodovodu, který dokončen kolem železniční zastávky až k Mastníkovi. V „Lísku“ při pokládání potrubí
použito střeliva, neb přišlo se na skálu. Potrubí položeno v silničním příkopu. V další stavbě nebylo po celý rok pokračováno. Obec
chtěla žádati o subvenci. Protože po informaci podpora byla by těžko udělena, bylo od žádosti upuštěno. Zajímavo jest, že okres další
stavbu zakázal, dokud nebude provedeno vodoprávní řízení.
Protože I. období obec. zastupitelstva končilo, vypsány na
den 1. března nové volby. Předvolební doba uplynula velmi klidně.
Podáno 5 kandidátních listin a to:
1. Skupina voličů na Mlýnskách.
2. Čsl. živnostenská – obchodnická strana středostavovská.
3. Malorolníci a domkaři.
4. Čsl. strana socialistická.
5. Zaměstnanci fy. F. Brůna.
Obdrželi:
1.
93 hlasy a 2 mandáty,
2.
152 “
a4 “
,
3.
125 hlasů a 3 mandáty,
4.
202 “
a6 “
,
5.
99
“
a3 “
.
Zvoleni:
1. Hajna Vilém a Hásek Josef.
2. Šourek Jos., truhlář, Marek Boh., obchod., Kopal Pav., pokrývač,
Hartman Jos., obchod.
3. Šimůnek Jindřich, obchod., Jakoubě Jáchym, rolník a Šourek Jos.,
rolník.
4. Zurčín Jar., dělník, Škoda Karel, želez. zřízenec, Šrejma Aug.,
úředník, Zemánek Jáchym, domkař, Nesvadbová Růžena, tov. dělnice, Šourek Jáchym, truhlář.
5. Brůna Frant., továrník, Pavlovec Bohdan, úředník a Seidl Jos.,
tovární mistr.
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1925
Volby řídil zástupce okres. pol. správy ze Semil, který při návalu volal četnickou stráž, což bylo úplně zbytečné.
21. března vykonána volba starosty a zvolen opět Šourek Josef. Do obec. rady zvoleni: Šrejma A. jako nám., Brůna Fr., Zemánek Jách., Hajný V. a Jakoubě Jách.
Minulé obec. zastup. vykonalo záslužný kus práce. Schůze
vždy mívaly klidný a hladký průběh. Pokud zvelebení obce se týká,
jsme jistě v popředí celého okolí. Bude-li i nové období tak plodné,
bude obec naše mezi nejpokročilejšími v okresu.
Místní šk. rada.

Další běžné
události.

28

Nová místní škol. rada zvolena byla již minulého roku, ustavující schůze vykonána 18. dubna za přítomnosti okres. škol. inspektora J. Skopečka. Předsedou zvolen znovu B. Pavlovec. Škola
byla a jest v náležitém stavu a nebylo nikdy na ní šetřeno. Letos
proveden nátěr všech dveří, zavedeno elektrické osvětlení do I.
a II. tř. a vykonány menší opravy.
Začátek měs. března byl bez sněhu. V polovici napadl sníh,
jezdilo se na saních a teplota klesla na -12°C.
12. dubna ve 23:30 hod. vypukl požár v kůlně u novostavby
Jos. Kryštofa. Shořely 2 saně, 30q sena a 20q slámy. Škoda kryta
pojištěním. Sbor dobrovol. hasičů zachránil dříví určené k novostavbě.
14. dubna začalo se pracovati v továrně na Mlýnskách. Nyní
jest tam 250 tkalcovských stavů a 10.000 vřeten přádelny.
15. dubna vlak o půl jedenácté k nám přijíždějící měl novou
lokomotivu, nyní zde jezdí. Téhož dne nastoupil nový velitel čet.
stanice stráž. Jan Pyšný.
V týdnu od 20. – 25. dubna částečně rozbourána a přestavěna stodola u Karla Brůny. Cesta k továrně tím rozšířena a pohled
na továrnu od začátku cesty ke škole jest nyní hezčí.
19. května provedeno očkování obv. lékař.
25., 29. a 30. května podnikli žáci zdejší školy výlet na Macochu a do Brna.
30. května o 1 hod. po půlnoci lehl popelem dům čp. 49. Jordána Kouřila a Růž. Paldusové. Škoda kryta pojištěním.
4. července byla veliká průtrž mračen, která hlavně na cestách a polích udělala hodně škod.
9. července v poledne neznámým způsobem vznikl oheň
v cihelně fy. Brůna, který rychlým zasáhnutím přítomných dělníků
v zárodku uhašen a tak celý objekt zachráněn.
3. srpna postihla obec naši zátopa řeky Kamenice. Obyv.
domu čp. 24 se museli vystěhovati, dále zatopeny okolní 3 domky,
hřiště, mlýn Haratický. Voda stoupala od 9té hod. ranní až do poledne a utrhla roh jezu u transformátoru. Rovněž jez k továrně na
Mlýnskách poškozen. Oba jezy později opraveny. Zátopu provázel
vítr, který vyvrátil velikou břízu u cesty k továrně fy. Brůna.
9. srpna uspořádal sbor dobrovol. hasičů národ. pouť, která
tentokráte se vydařila.
11. srpna kroužil nad vesnicí aeroplán.
26. září o 23. hod. začaly doutnati hadry v domě pí. Nesvadbové čp. 75. Oheň v zárodku uhašen.

1925
1. října ohlásil úpadek nájemce Haratic. mlýna F. Bittmann.
Práce ve mlýně i pekárně zastavena.
Při volbách 15. listopadu do poslanecké sněmovny a senátu
projevilo se politické smýšlení občanů našich následovně:
		
Sněmovna
Senát
Voličů:
747
627
České hlasy:			
Čsl. soc.
391
321
Soc. demokracie
57
44
Str. agrární
49
39
“ živnostenská
80
72
Národ. demokracie 61
63
Str. práce
12
11
“ lidová
12
12
“ komunist.
10
8
“ Práškova
1
1
“ Bubeníkova
1
–
Úhrnem
674
571
Hlasy neplatné
3
3
Německé hlasy:			
Nacionálové
4
4
Soc. demokracie
5
4
Soc. křesť.
7
6
Židé
2
–
Agrárníci
9
10
Úhrnem
27
27
Dostavilo se:
704
598
Dle pohlaví volilo do sněmovny:
		
310 mužů
+394 ženy,
do senátu: 264 “
+334 “
Prosinec vykazoval kruté mrazy. 17ho klesla teplota na -20°C.
Usnesení obec. zast.

Obec. zast. usneslo se přispěti obnosem Kč 50.000,- na stavbu
okres. chorobince v Žel. Brodě.
Rozpočet vykazoval:
Příjem chudinského fondu Kč 		
Vydání
“
“
“
		
Přebytek Kč

1.960,70
1.120,840,70

Řádný rozpočet vydání Kč 		
93.019,44
“
“
příjem “
58.889,19
		
Nedostává se Kč 34.130.25
Mimořádné vydání Kč 		
154.550,Mimořádný příjem “
131.000,		
Nedostává se Kč 23.550,Vybírána 180 % přirážka a 108% činžovní.
Školní rozpočet Kč 16.992,44 a uhrazen 52% přirážkou.
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Z nově zvoleného obec. zast. odešel Jos. Hartman a nastoupil
za něho Čeněk Kubáček.
Do obec. svazku přijati: 4. dubna Marie Nesvadbová a nezetilé dítky, Jos. Šilhán.
24. srpna Fr. Pavlíček s rodinou, Jos. Dobrý.
Stavby.

Soukromé stavební podnikání bylo velmi živé. Nové domy
vystavěli:
Jos. Kryštof čp. 134., Čeněk Kubáček čp. 135., Adolf Šourek, čp. 136.,
Karel Hádek čp. 137., Pavel Šourek čp. 138., Adolf Patrman brusírnu čp. 139. Dům Jordána Kouřila, požárem zničený, znovu vybudován. Zálož. a spoř. spolek koupil dům čp. 121. za Kč 65.500,-; výlohy
též spolek zaplatí.
Jar. Bělonožník postavil si novou radiostanici; Střihavka Fr.
se odstěhoval a stanici zrušil.
Fa. Brůna přistavěla u tkalcovny i přádelny shedy3. Vyzděny
základy k novému dílu přádelny. V Hliňáku zavedla ruční výrobu
cihel. Za tou příčinou zbudovány tam 2 kůlny.

Činnost „Sokola“.

Velikou činnost t.r. vykazuje těl. jedn. „Sokol“. Dne 28. června uspořádáno na „Ostrově“ pěkné okrskové cvičení. Dávný sen
jednoty míti vlastní stánek stal se skutkem. Nespornou zásluhu
o dílo to má předseda staveb. družstva pro postavení sokolovny
a lidov. lázní továrník Fr. Brůna. Se stavbou začato na podzim na
pozemku darovaném jmenovaným a do konce roku budova přikryta. Jak stavba rychle pokračovala, dokazují tato data: 6./8. ve
schůzi družstva usneseno stavěti tělocvičnu a usnesení toto znovu
učiněno 25./8. ve schůzi jednoty. První výkop proveden 24./8. v 10
hod. dopol. za účasti těchto členů „Sokola“: Fr. Brůny, Jos. Šourka,
B. Pavlovce, Fr. Čermáka, Jos. Matouše a L. Loumy. Vykopávku provedli sokolové sami. 17./9. začalo se zdíti. 11./10. v 11 hod. dop. byla
neobyčejně zdařilá slavnost položení základního kamene. 12./11.
zdvižen krov sálu a pak v několika dnech přední část a na konec
jeviště. Budova dokončena bude příštím rokem.

Zábavy.

Zábavní podniky v obci vykazují: 25 taneč. zábav (2 spojeny
se zábav. večírkem), 7 přednášek (z toho 6 se světel. obrazy) 17 divadel (11 uspořádáno div. společností), 2 žákovské hudeb. produkce, 1 ruský večer, 1 koncert, 1 besídka dětí, 1 mikulášská zábava.
Mimo to byla národní pouť, okrskové sokolské cvičení, slavnost položení základního kamene tělocvičny; byl zde cirkus, Maiznerovo loutkové divadlo a elektrické divadlo.
(foto)

Průvod okrsk. cvič. sokol.

(foto)

Okrsk. cvičení.

(foto)

24. VIII. v 10. hod.

(foto)

Zátopa.

3 Vrchní osvětlení – poznámka I. Mihovičová
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Úředníci: Voj. Šimůnek, účetní, Boh. Marek,
pokladník.

Filiálka Spořitelny města Želez. Brodu zde.

Rok

1923

1924

1925

Počet
vkladatelů.

159

258

505

Vloženo od
vkladat. na kníž.

1,059.000,05 Kč

Vybráno od
vkladatelů.
Zůstatek vkladů
k 31.12.

32.057,− Kč
1,043.542,70 Kč

Vklady na běž.
účtě.

37.843,− Kč

Zápůjčky.

9.304,− Kč

980.666,96 Kč

1,107.064,61 Kč

271.979,70 Kč

346.182,10 Kč

1,752.229,96 Kč

2,513.112,47 Kč

28.030,− Kč

41.762,− Kč

112.818,40 Kč

192.665,94 Kč
122.584,20 Kč

Deposita.

Králíci.

Krůty.

Kachny.

Husy.

Kohouti.

Slepice.

Vepři.

Kozy.

Skot.

Koně.

Rok

Soupis dobytka

1910

23

94

90

6

501

−

2

16

16

−

1925

24

86

158

−

477

45

−

3

−

8

(foto)

Zátopa.
(foto)			Zátopa.

(foto)

(foto)			Roh jezu.
Roh jezu.
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1926

Rok 1926.
Běžné události.

Od 1. ledna přidělena obec Haratice k obvodu zdejší četnické stanice. V lednu následkem náledí bylo několik menších úrazů.
Únor bez sněhu a proto začato s pokládáním potrubí vodovodu od
želez. zastávky, v čemž pokračováno i následujícího měsíce, pokud
počasí dovolilo. 12ho března po velikém dešti nastalo nebezpečí povodně. Hlavně Skalice se velmi rozvodnila a voda dosáhla skoro té
výše jako minul. roku 3. srpna.
Vodovod zapuštěn 3. dubna bez nejmenší poruchy. Potrubí
měří as 3.400 m. 5. dubna sbor dobrovol. hasičů měl první požární zkoušku s hydranty. Od 15. května zvýšena rychlost vlaků. 26ho
května byl u nás první soudní den. V červnu několikráte stoupla
voda v Kamenici nejvíce 16ho, kdy vylila se ze břehů. 27ho června
nastalo veliké ochlazení, ráno byl +1°C!
24ho června byly školní děti na výletě v Turnově a Hrubé Skále. Družstvo pro zbudování sokolovny, nyní stavení odbor „Sokola“, dokončilo budovu tak, že 12. a 22. srpna uspořádána slavnost
otevření téže. 21ho byla slavnostní akademie, 22ho vlastní otevření
spojené odpoledne s konzertem a večer veselicí. Budova jest uvnitř
hotova. Tím získána v obci velmi vhodná místnost pro tělovýchovu
i pro zábavy. Po úplném dokončení bude to nejkrásnější budova
v celé obci. 30ho září provedena na želez. trati zkouška s motorovými vozy.
Z 31ho října na 1ho listop. vracel se Frant. Nosál z taneč. zábavy ze sokolovny domů a byl přepaden Fr. Kolářem, který uhodil
ho dřevem do hlavy a těžce zranil. Nosál 10ho listop. v nemocnici v Tanvaldě zemřel a byl 13ho listop. odpoledne za veliké účasti
pohřben na místním hřbitově. Kolář obviněn ze zločinu těžkého
ublížení na těle, což soud změnil na zabití. Jar. Tydlita obviněn pro
spoluúčast. Oba porotou v Ml. Boleslavi násled. roku osvobozeni.
Z 2ho na 3ho prosince vyloupena ohnivzdorná pokladna v továrně
na Mlýnskách. Pachatelé nebyli dopadeni. Celková škoda na hotovosti obnášela Kč 41.843,55. Počasí v prosinci bylo tak příznivo, že
do 15ho pracováno na stavbách i v cihelně. V prosinci začal „Sokol“
s pravidelnými biograf. představeními. Všeobecnou hospodářskou
krisi občanstvo naše přečkalo dobře. Na Mlýnskách zastavena práce, za to závody fy Brůna pracovaly stále. Omezena pouze práce
v přádelně (pracov. na jednu směnu), při čemž zaměstnáno naše
obyv.

Škola.

Ve škol. roce 26-27 spojena II. a III. tř. pro malý počet dětí.
Místní škol. rada o prázdninách dala natříti nábytek ve všech třídách, čímž vzhled jednotlivých učeben mnoho získal. Ke konci
roku vypukla u dětí epidemie spály a škola uzavřena. V I. tř. nevyučovalo se od 13ho pros. a ve II. a III. tř. od 22ho pros. Pravidelné vyučování začalo 14ho ledna 1927. Ve všech třídách provedena
desinfekce, I. a II. tř. znovu vymalovány.
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Usnesení obec.
zastup.

Obec. zastupitelstvo usneslo se věnovati na sokolovnu Kč
60.000 ve 4 letech splatných. Od Fr. Morávka zakoupena služebnost pro elektr. transformátor za Kč 1300,–. Od fy. Brůna zakoupen
pozemek pro chudobinec trhovou smlouvou ze dne 4ho prosince za
Kč 16.770,-, 1m2 á Kč 10,–.
Domovské právo uděleno těmto občanům: 21ho ledna B. Pavlovcovi, Petru Kouřilovi, Jos. Petříčkovi, Frant. Kouřilovi, Jos. Fejglovi a Fr. Rydválovi; 28ho dubna Jos. Srnovi a Terezii Špejchalové.
Rozpočet:
Úhrada chudinského fondu
Vydání
“
“
			
Přebytek			
Řádný: 		
Vydání			
			 Příjem			
		
Nedostává se 			
Mimořádný: Vydání			
			 Příjem			
		
Nedostává se			

Kč
“
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2.658,20
1.120,–
1.538,20
79.867,–
64.653,54
15.213,46
38.100,–
20.500,–
17.600,–

Celkový schodek Kč 32.813,46. Vybírána 180% přirážka ku
všem daním a 108% činžovní.
Školní rozpočet obnášel Kč 13.515,19 a hrazen 72% přirážkou.
Stavby.

Tento rok jest první po válce, kdy postavilo se u nás několik
domů. Zásluhu o to má fa. Brůna, která sama stavěla 5 domů, čp.
144-148. Dokončeny budou příštím rokem. Kopal P. postavil stodůlku, Fr. Čapek čp. 141., Jos. Morávek čp. 142., Jar. Tydlita čp. 143.
a Jos. Kryštof kůlnu pro uhlí.

Zábavy.

Zábavy v obci: 16 divadel, 14 taneč. zábavy, 4 přednášky se
světel. obr., 4 večírky (1 s taneč. záb.), 7 různých produkcí, 1 dětská
besídka, 1 has. pouť, 2 akademie, 2 zpěvní a 1 hudební konzert.

Příloha 2.

(foto) 			

Vyloupená pokladna na Mlýnskách.
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Rok 1927.
Běžné události.

Roku tohoto nebylo žádných zvláštních událostí, které by
klidný život v naší obci rozvířily. Únor byl bez sněhu a tak v březnu začíná stavební ruch (čp. 144). Téhož měs. 15ho večer vypukl
požár v čís. 25 a celý dům zničen. Občan L. Šourek utrpěl při tom
poranění oka. Spáleniště srovnala fa. Brůna se zemí. Měsíc květen
vyznačoval se silnými mrazy, které značně poškodily květy stromů. 12ho května ráno byl takový mráz, že v sousedních Haraticích
u p. Mrklasa zamrzla pumpa. 14. a 15ho června byli žáci obec. školy
na výletě v Sedlci a Kutné Hoře.
V srpnu několikráte přeletěl aeroplan nad obcí. 24. října v 11
hod. večer lehla popelem stodola obč. Jách. Jakouběte. Týž zbudoval hned novou. Prosinec vyznačoval se krutými mrazy, které dosáhly přes -20°C.

Usnesení obec. zast.

Obec. zast. usneslo se rozšířiti vodovod směrem na Filoun
a při silnici v „Zádomí“ postavěny 2 nové hydranty. Schváleno přeložení cesty ze silnice k Zásadě v délce asi 100 m. Na zřízení telefonu v místě povolen příspěvek Kč 9.000,-. Do obce svazku přijati:
1./7. Jos. Miksánek, Fr. Krause. 3./10. Rud. Lejsek, Fr. Vrba, Petr Hájek, Fr. Hanaj.
Rozpočet:
řádná potřeba Kč
97.112,–
		
příjem
Kč
47.150,–
		
nedostává se
Kč
49.962,–
Chudinský fond: potřeba
Kč
880,–
Školní rozpočet: 		
Kč
14.470,90.
Přirážky: 108% činžovní, 220% ostatní a 63% školní.

60té naroz. tov.
F. Brůny.

Dne 5. října dovršil 60tý rok tov. Frant. Brůna. Ve schůzi obec.
zast. dne 3. října jmenován týž čestným členem naší obce. V den
narozenin bylo jubilantu blahopřáno a odevzdán mu diplom čest.
členství obce. Továrník postavil a obci daroval dům čp 157., který
stojí na pozemku určeném pro chudobinec (náklad asi Kč 150.000.)

Stavby.

Stavební ruch zdárně započatý v minulém roce pokračuje
a rozšiřuje se i na jednotlivce. Fa. Brůna dokončila stavbu domů
čp. 144-148. Pokračovala ve stavbě továrny, k níž základy položeny
již v r. 1925. Stavba tato pokročila tak, že budova přikryta. Nově
vystavěn dům čp. 153. a nedokončen dům čp. 158., který odkoupila
od J. Muziky. (Majitelkou je C. Kryštofová.) Soukromé podnikání
umožněno jedině tím, že pozemky při silnici zásadské tov. Brůnou rozparcelovány a tak utvořena stavební místa. Z občanů nové
domy vystavěli: čp. 149. Boh. Novotný (bude dokončen 1928), čp.
150. Josef Šourek, čp. 151. Marie Vítová, čp. 152. Boh. Berka, čp.
154. Jos. Nosál, čp. 155 Jos. Dobrý, čp. 156. Jos. Sachr (bude též dokončen 1928.)
Těl. jed. Sokol provedla rovněž dokončení své budovy (vnější omítka, tvrdá krytina, práci klempířskou a natěračskou). Po do-
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1927
končení těchto prací uspořádala 18ho září cvičení, které následkem
špatného počasí provedeno v budově. Dále nutno se zmíniti o stavbě lyžařského můstku, která začala v listopadu a dokončena bude
příštího roku. Můstek jest majetkem Iho okrsku sokol. župy Krkonošské a přispěje jistě ke známosti naší obce.
Zábavy v obci: 15 tanečních, 2 večírky se zábavou, 3 divadla,
6 zábav. produkcí, 1 přednáška, 1 národ. pouť s veřejným cvičením
hasič., 1 veřej. cvičení sokol, 1 akademie, pravidelná biograf. představení.
Škola zhotovila loutkové divadlo pro figurky 25 cm a pro děti
sehráno několik her.

Zábavy.

7

9

67

78
69
77
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1928

Rok 1928.
Běžné události.

1. lednem otevřena veřejná telefonní hovorna na poštov.
úřadě. Několik občanů zavedlo telefon i pro svoji potřebu. Obec
zřízením telefonu jistě získá.

Příloha 3.

Lyžařský můstek dokončen a tak ve dnech 2. – 5. února konají se u nás veliké II. lyžařské závody Čsl. Obce Sokolské. Ve čtvrtek
2. února byl závod mužů na 50 km, v pátek trojčlenných hlídek na
12 km, v sobotu závod žen na 10 km a mužů na 18 km, v neděli
závod ve skoku. Hosté a závodníci uvítáni na přátelském večírku
4. února v sokolovně. Podnik se celkem vydařil a jméno naší obce
/závody byly filmovány/ stalo se velmi známým. Ostatek února vyznačoval se špatným počasím. V polovici měs. března byly mrazy.
20ho téhož měs. začal hořeti porost lesní na Bubnu, ale oheň byl
brzy uhašen.
14ho května navštívila obec výprava čsl. novinářů, která zajela v ty dny na železnobrodsko. Novináři po uvítání prohlédli si
závody fy F. Brůna.
Nebezpečí povodně 26ho května nebylo veliké. Ještě 2ho června byl ráno mráz až -3°C.
2ho a 3ho června oslavovala těl. jedn. Sokol 25leté trvání. 2ho
byla akademie, 3ho veřej. cvičení na Ostrově a večer veselice.
4ho – 6ho června děti obec. školy navštívily Prahu a Karlštejn.
Červenec byl hodně suchý. V letních měs. často přeletěl zde aeroplan. Září začíná a končí mrazem, který udělal hodně škody na
zahradních květinách.
28mý říjen a tím 10té výročí naší republiky oslaveno sdruženými spolky důstojným způsobem: 27ho byla akademie, v neděli
28ho odpoledne průvod obcí od cihelny do sokolovny, tam koncert
a večer veselice. Čsl. strana národ. soc. pořádala oslavu samostatně
a sehrála 28ho divadlo.
V listopadu z 2ho na 3ho byla veliká bouře. Volby 2ho prosince
do okres. a zemského zastupitelstva vykonány hladce a vykazují
tyto výsledky:
Ve voličských seznamech zapsáno:
		
mužů
348
		
žen
424
		
celkem
771
Dostavilo se:
		
mužů – žen
okres. zastup.:
328 + 390
zemské “ :
322 + 398
Platné hlasy:
okres. zastup.: 		
702,
Neplatné hlasy: okres.:
18,
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celkem
+ 2 čl. z Hamrů = 720
= 720
zemské:
zemské

714.
6.

1928
Okresní zastup.:
1. Soc.-demokr. strana dělnická
2. Čsl. národní demokracie
3. Kom. strana
4. Čsl. str. národně-social.
5. Republ. str. zeměděl. a malorol. lidu
6. Čs. str. lidová
7. Čsl. živnost.-obchod. str. středostav.
Zemské zastup.:
1. Čsl. str. národ.- social.
2. Arbeits-und Wirtschaftsgem.
3. Republ. str. zeměděl. a malorol. lidu
4. Deutsche socialdemokr. ArbeiterpArtei
5. Čsl. str. lidová
6. Deutsche nationalsozial. Arb.
7. Čsl. živnost.-obchod. str. středostav.
8. Čsl. národ. demokracie
9. Kom. strana
10. Německé národ. spolky
11. Čsl. soc. dem. strana
12. Bund. d Landwirte
13. Deutsche Gewerbepartei
14.
“
christlich-soc. Volksp.

109
67
17
374
46
18
71
425
9
47
3
12
4
64
62
17
–
64
–
2
5

České hlasy: 691, německé: 23.
Usnesení obec. zast.

Počínaje tímto rokem jest školní rozpočet zahrnut v obecní:
Potřeba vykazovala
Kč
112.833,Úhrada 			
Kč
40.940,Schodek 			
Kč
71.893,Z vyrovnávacího fondu bylo žádáno Kč 22.104,94. Po dlouhém jednání a odvolávání upraven byl schodek na Kč 56.633,a obec dostane z vyrov. fondu Kč 6.042,-. Přirážky 140% činžovní
a 280% ostatní.
Do obec. svazku přijati:
12. května Fr. Janoušek, Čeněk Zemánek, Petr Hájek, Fr. Lejsek, Petr Belda, starosta obce Jos. Šourek a MUDr. Václav Vindyš.
2. listopadu Jordán Kouřil, Fr. Rozum, Jan Nentvich, Bohumila Laurová, Josef Cee.
14. listopadu Adolf Dufek.

Stavební ruch.

Obec. cesta vedle školy vydlážděna nákladem Kč 30.000,-. Fa.
Brůna přistavěla tkalcovnu a dva nové domy vystavěla: čp. 159.,
160. Z občanů stavěli: Jos. Havlík (Filoun) čp. 161., Václav Andr čp.
162., Pavel Šourek čp. 163., Celestýn Mastník čp. 164., Pereg. Kaška
čp. 165.

Zábavy.

Zábavy v obci: 13 tanečních, 3 akademie, 9 divadel, 3 večírky
s tancem, 3 zábavní produkce, 1 veřej. cvič. Sokol, 1 národní pouť,
1 koncert, 2 kultur. biografická představení. Škola zhotovila stálé
jeviště pro loutky 50 cm veliké.
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1928
Spoř. a záložní spolek:
Rok

1925

1926

1927

1928

87

92

100

106

Vklady s přips.
úroky.

1,008.244,94

898.486,34

633.599,67

792.120,97

Vyplacené vkl.

905.362,-

1,094.796,27

558.388,95

520.473,10

Celkový stav
vkladů.

2,643.521,19

2,447.211,26

2,522.421,98

2,794.069,85

Obrat.

4,359.038,32

4,204.013,64

3,234.561,98

3,345.972,43

Zisk.

236,65

10.079,15

28.662,49

14.547,15

79.095,70

93.341,85

113.695,48

118.985,56

Stav členů

Reservní fond.

25.297,18

Reservní fond pro ztráty na zápůjčky.

Výkaz práce poštovního úřadu:
Podané:

1925

1926

1927

1928

Doporuč. zásilky.

2.738

2.843

2.501

2.666

Povozné

6.291

6.696

6.840

7.242

1.270

905

995

867

“

Telegramy.
Telefon.

8.336

Vyplacené poukáz.

2.807

2.806

2.687

2.703

Vklady pošt. spoř.

8.312

8.511

9.904

10.726

Doporuč. zásilky.

4.650

4.303

3.576

3.603

Povozné

4.435

4.354

4.703

5.274

1.455

950

982

770

864

877

1.098

795

Výplaty pošt. spoř.

1.741

1.993

2.007

2.006

Dobírkové zásilky.

1.805

1.782

1.625

1.596

57

68

67

104

Přelist. zás. dop.

9.798

9.802

8.585

9.383

“

16.299

13.194

15.610

14.315

62.522

59.084

61.180

70.386

Dodané:

“

Telegramy.
Došlé poukázky.

Příkazy.

“ povozné.

Úhrnem.

(foto 2x)
(foto 5x)
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28. X.
„Nové Plavy.“

1929

Rok 1929.
Běžné události.

Zima v lednu a únoru byla neobyčejně krutá. Mrazy -20°C
a ještě větší byly 2kráte za sebou koncem ledna a začátkem února. Největší -33,5°C zaznamenán z 10. na 11. únor. Na lyžařském
můstku provedeno několik zdařilých závodů. 11. února odchází
dobrovolně ze světa St. Jůna. Následkem krutých mrazů uzavřeny
v celé republice školy od 18. – 28. února.
17. března provedeny nové volby obec. zastupitelstva. Podáno celkem 6 kandidátek.
1. Čsl. strana národ. soc.
2. Čsl. živnost.-obchod. str. středostav.
3. Zaměstnanci fy J. Liebig a spol. v Pl.
4. Čsl. soc.-demokr. str. dělnická
5. Zaměstnanci fy F. Brůna v Plavech
6. Domkáři a malorolníci.
Sdruženy byly čís. 2., 5. a 6., dále 3. a 4.
Voličů zapsáno: 372 mužů,
466 žen = 838.
Dostavilo se:
360 “ ,
443 “
= 803.
Neplatné hlasy byly jen 2.
Čís. 1. počet hlasů:
227, mandátů: 5
“
2. “
“
:
113, “
:
3
“
3. “
“
:
48, “
:
1
“
4. “
“
:
51, “
:
1
“
5. “
“
:
253, “
:
6
“
6. “
“
:
109, “
:
2
Zvoleni za čís. 1: Jách. Zemánek, Josef Hásek, Jách. Šourek, Petr
Belda a Aug. Šrejma.
Za čís. 2: Jos. Šourek, Fr. Spott a Boh. Marek.
Za čís. 3: Vil. Haina.
Za čís. 4: Frant. Šmíd.
Za čís. 5: Frant. Brůna, Boh. Pavlovec, Jos. Seidl, Vojtěch Liška,
Frant. Kučera a Jar. Benda.
Za čís. 6: Jindř. Šimůnek a Jách. Jakoubě.
Za starostu zvolen opět Jos. Šourek, jeho náměstkem Jách.
Jakoubě. Do obec. rady dále zvoleni: Jách. Zemánek, Aug. Šrejma,
V. Haina a Boh. Pavlovec.
Jaro bylo celkem studené. 13. a 14. dubna oslavoval spolek
strojmistrů a zřízenců průmyslu textil. v Náchodě, odbor Plavy,
25tileté trvání: večírkem a valnou hromadou se společ. obědem.
23. června oslavila odbočka čsl. svazu textil. dělnictva 10tileté trvání: val. hromadou, vzpomínkou na zemřelé členy a koncertem.
1. – 4. července škol. děti byly na Macoše, v Brně, Pertštýně
a v Přibyslavi.
11. srpna sbor dobrovol. hasičů převzal při slavnosti novou
motor. stříkačku.
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1929
Politické smýšlení obyv. při volbách 27. října do poslanecké
sněmovny a senátu:
Poslanecká sněmovna:		
Zapsáno voličů:

Senát:

383 mužů
870
340
487 žen		
414
Dostavilo se:
367 mužů
834
325
467 žen		
402
České hlasy:			
8. Čsl. str. národně soc.
445
380
10. Čsl. soc. dem. str. děl.
86
83
12. „Liga“ proti váz. kand. list.
6
4
13. Čsl. národ. demokracie
102
88
14. Čsl. str. lidová		
13
16
15. Republ. str. zem. a malorol. lidu
63
52
16. Čsl. živ.-obchod. str. středostav.
69
64
Česko-německé hlasy:			
1. Kom. str. českoslov.
21
19
Německé hlasy:			
3. Bund. d. Landw.
5
5
4. Deutsche sozial.-dem. Arbeiterp.
5
5
6.
“
Nationalp.
1
1
17.
“
christlichsoz.Volksp.
10
9
19.
“
nationalsoz. Arbeiterp.
2
1
Neplatné hlasy:		
6
2
		
834
729

754
729

V počtu dostavených voličů a odevzdaných hlasů jsou 4 hlasy cizí
(členů komise) a to 3 muži a 1 žena.
V listopadu přestavěn lyž. sok. můstek, který umožní skoky
až 60 m dl., v prosinci rozšířen vodovod nákladem asi Kč 50.000,i se zakoupením pramenů od Pavlaty a Tuláčka. Počasí po parném
létě bylo špatné: sníh a déšť! Host. koncese přenesena z čís. 19 do
čís. 102.
Usnesení obec. zast.
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Obecní rozpočet:
Potřeba vykazovala
238.634,- Kč.
Úhrada		
91.558,- Kč.
Nedostává se		
147.076,- Kč.
Základna daňová 37.108,69 Kč.; přirážky: 108% činžovní a 300%
ostatní. Z vyrovnávacího fondu bude požadováno 31.638,- Kč.
Okresní řad upravil a schválil rozpočet takto: Potřebu snížil o 31.300,- Kč. Příjem zvýšil o 2.000,- Kč (zvýšením pivní dávky). Úhradu zvýšil o 42.500,- Kč = aktivní nedoplatky daní. Přirážky
108% činžovní a 200% ostatní. Touto úpravou byl rozpočet aktivní:
92,82 Kč a vyrovnávací fond byl škrtnut.
Do obecního svazku přijati:
26. dubna V. Schöller, V. Pavlíček.
21. srpna F. Melichová, R. Farský.

1929
Stavby.
Stavby.
Zábavy.
Zábavy.

Stavební ruch byl velmi malý. Jos. Čech postavil nové skladiště, Vilém Král nový dům čp. 166., fa. Brůna přestavěla svým náklaStavební
ruch bylzastávky,
velmi malý.
Jos. Čech
nové skladiště,
Vilém
dem budovu
k domu
čís.postavil
112. provedla
přístavbu.
Král nový dům čp. 166., fa. Brůna přestavěla svým nákladem budovu zastávky,
k domu čís. 112.Zábavy
provedla přístavbu.
v obci: 12 tanečních, 4 lyž. závody, 10 divadel,
1 kultur. biograf. předst., 4 přednášky, 5 večírků, 2 koncerty, 1 has.
Zábavy v obci: 12 tanečních, 4 lyž. závody, 10 divadel, 1 kultur. biograf.
cvičení veřejné.
předst., 4 přednášky, 5 večírků, 2 koncerty, 1 has. cvičení veřejné.

Filiálka Spořitelny města Želez. Brodu zde:
(obnosy v Kč)

Rok

1926

1927

1928

1929

Počet
vkladatelů.

793

945

1.025

1.176

Vloženo od
vklad. na kníž.
Vybráno od
vkladatelů.
Zůstatek vkladů
k 31.12.
Vklady na běž.
účtě.

1,061.568,11 1,788.303,84 1,725.855,42 2,077.735,94

547.000,25

758.135,77

915.099,83

1,011.676,90

3,027.680,33 4,057.848,40 4,868.603,99 5,934.663,03
9.614,-

37.157,-

27.531,-

29.149,40

Zápůjčky.

303.900,99

482.825,08

565.673,79

691.494,44

Deposita.

290.465,53

356.272,58

398.670,28

523.341,40

K 10tému výročí darovala Spoř. obci Kč 3.000,-, z nichž Kč 1.000,- přiděleno
knihovně a zbytek sboru dobrovol.
hasičů (10té výročí naší republiky).
K 10tému výročí darovala Spoř. obci Kč 3.000,-, z nichž Kč
1.000,- přiděleno knihovně a zbytek sboru dobrovol. hasičů (10té
výročí naší republiky).
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1930

Rok 1930.
Běžné události.

zima tohoto roku divně si zahrála: nebylo sněhu! Bylo tak
nejen u nás, ale téměř všude ve střední evropě. Počasí celkem bylo
velmi pěkné. Projektované závody lyžařské se nekonaly.
10. února otevřena místní železniční zastávka pro příjem
rychlozboží.
Již koncem měs. dubna rozkvetly třešně! 27. května sčítací
komisaři obč. Frant. Čermák, říd. uč., a Jách. Jakoubě, rolník, provedli sčítání podniků zemědělských a živnostenských s tímto výsledkem:
orná půda:
louky:
lesy:
pastviny:
okrasné zahrady:
zastavěná plocha:
neplodná plocha:
veřejný statek:
celková výměra:
Stav plodin:
žito zimní:
“ jarní:
oves “
brambory rané:
“
pozdní:
krmná řepa:
tuřín:
zelí: 		
jetel dvousečný:
“ jednosečný červený:
“ švédský:
jetelotravné směsky:
směsky na zelené krmení:
jiné zelené krmivo:
louky střídavé:
úhor černý:
“ jako polní pastva:
Zvířectvo:
Koně:
telata do 1 roku:
býci k chovu:
“ na žír:
jalovice k chovu:
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108 ha
37 ha
58 ha
17 ha
-- ha
6 ha
1 ha
4 ha
234 ha

97 a
39 a
5a
88 a
21 a
67 a
29 a
44 a
90 a

16 ha
-24 ha
-11 ha
---10 ha
15 ha
-3 ha
2 ha
---19 ha

56 a
52 a
65 a
39 a
61 a
54 a
14 a
68 a
98 a
36 a
50 a
7a
23 a
18 a
62 a
43 a
37 a

15 kusů
7 “
1 “
1 “
5 “

1930

Nynější
stav.

Nově
vysázeno.

Jabloně:
hrušně:
třešně:
višně:
švestky:
slívy:
ořechy:
rybíz:
angrešt:

Odumřelo
.

krávy dojné:
44 “
“
“ tahové:
7 “
“ na žír:
2 “
vůl
“ “:
1 “
voli k tahu:
8 “
kozy: 		
135 “
“ na žír:
2 “
vepři“ do
vůl
“: 6 měs.:
1 17
“ “
“
starší:
voli k tahu:
8 “2 “
kuřata:
kozy:
135148
“ “
slepice:
605
vepři do 6 měs.:
17 “ “
kačata:
“ starší:
2 10
“ “
kuřata:
148 “
2.
června
nastupuje
nový
velitel
slepice:
605čet.“ stanice vrch. stráž. Josef
Votroubek.
kačata:
10 “
Počínaje 28. červnem propůjčeno místo „u Petrtýlů“ ke konání týdenních
sobot. trhů.
2. června nastupuje
nový velitel čet. stanice vrch. stráž. Josef Votroubek.
4. července
školní děti
byly na místo
výletě„u
v Semilech,
kdekonání
proPočínaje
28. červnem
propůjčeno
Petrtýlů“ ke
hlédly si
školskou
týdenních
sobot.
trhů. okres. výstavu a zpět šly Riegrovou stezkou.
4. července
školní děti
byly
na výletě
Semilech,nakde
prohlédlyvýsi
5. července
uspořádala
fa F.
Brůna
zájezdv dělníků
sklářskou
školskou
okres.
výstavu
a zpět
šly Riegrovou
stezkou.
5. července
uspořádala
fa
stavu do
Želez.
Brodu.
Účastníci
v počtu
přes 300
osob obdrželi
vše
F.na
Brůna
dělníků na sklářskou výstavu do Želez. Brodu. Účastníci v
účet zájezd
fy F. Brůna.
počtu přes
300
osob
obdrželi
vše na účet
fy bylo
F. Brůna.
Počasí v první
polovině
roku
velmi příznivé. Za to druPočasí vbyla
prvnídeštivá
poloviněa roku
bylo velmi příznivé.
to druhá
polovice
há polovice
tak několikráte
hrozilaZai velká
voda.
byla deštivá
a
tak
několikráte
hrozila
i
velká
voda.
Od 1. září otevřena znovu 3tí třída obec. školy a ustanovena
Od Vlasta
1. září Drbohlavová.
otevřena znovu Téhož
3tí třídadne
obec.
školy třísky
a ustanovena
uč.
sem uč.
chytily
v dílněsem
u staVlasta
Drbohlavová.
Téhož
dne
chytily
třísky
v
dílně
u
starosty
obce.
Oheň
rosty obce. Oheň domácími uhašen.
domácími
V uhašen.
noci ze 7. na 8. září odchází dobrovolnou smrtí Marcel JiV
řička. noci ze 7. na 8. září odchází dobrovolnou smrtí Marcel Jiřička.
14.
Marie
Rydvalové
(v
14. září
září shořel
shořel vnitřek
vnitřekboudy
boudyprodavačky
prodavačky
Marie
Rydvalové
„Zádomí.“)
(v „Zádomí.“)
Koncem měsíce září provedeno sčítání ovocných stromů a zjištěny
Koncem měsíce září provedeno sčítání ovocných stromů
škody velkých mrazů v únoru 1929. Sčítacím komisařem byl rolník Jách.
a zjištěny škody velkých mrazů v únoru 1929. Sčítacím komisařem
Jakoubě.
byl rolník Jách. Jakoubě.

92
11
8
5
158
5
−
−
−

402
117
52
10
422
8
1
7
20

16
−
−
−
5
−
−
−
−

27. října zuřila větrná smršť, která rozmetala dřev. konstruk27. října zuřila větrná smršť, která rozmetala dřev. konstrukci lyž.
ci lyž. můstku a natropila značných škod v zahradách, lesích a na
můstku a natropila značných škod v zahradách, lesích a na domech. Následkem
té i nešťastně
tédomech.
i nešťastněNásledkem
zahynul Fr. Fišer
z čís. 62. zahynul Fr. Fišer z čís. 62.
Lyž. můstek v listopadu znovuzřízen..
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1930

1
1

3
3

Analfabetů
Analfabetů

5
5

Pravoslav.
Pravoslav.

15
15

Řecko-kat.
Řecko-kat.

605 678 478 578 203
605 678 478 578 203

Evang.
Evang.

Českobr.
Českobr.

Římsko.-kat.
Římsko.-kat.

Čsl.Čsl.

BezBez
vyznání
vyznání

ŽenŽen

36
36

Mužů
Mužů

128
128
3
3

Z nich
Z nich
Němců
Němců

Všech
Všech
obyv.
obyv.

Lyž. můstek v listopadu znovuzřízen.
2. – 5. pros. vykonal říd. uč. Fr. Čermák sčítání obyvatelů
2. – 5. pros. vykonal říd. uč. Fr. Čermák sčítání obyvatelů s tímto
s tímto výsledkem:
výsledkem:
2. – 5. pros. vykonal říd. uč. Fr. Čermák sčítání obyvatelů s tímto
výsledkem:

11
11

VV počtu
1.283započítáno
započítáno
10 obyv.
dočasně
nepřítomných,
počtu 1.283
10 obyv.
dočasně
nepřítomných,
bude tedy
„úředně“
míti
1.273
obyv. Z
11
jest 5Zneplnomyslných.
bude
tedy
„úředně“
obec
míti
1.273
obyv.
11 analfabetů
V obec
počtu
1.283
započítáno
10analfabetů
obyv. dočasně
nepřítomných,
budejest
tedy5
neplnomyslných.
„úředně“ obec míti 1.273 obyv. Z 11 analfabetů jest 5 neplnomyslných.
Všech
ObydleNeobyPočet
Všech
ObydleNeobyPočet
popis.
ných
dlených
Shořelo
Zbořeno bytových
popis.
ných
dlených
Shořelo
Zbořeno bytových
čísel:
čísel:
čís.:
stran:
čísel:
čísel:
čís.:
stran:
166
144
13
6
3
381
166

Usnesení
obec.
zast.
Usnesení
obec. zast.

Usnesení obec. zast.

44

144

13

6

3

381

Všeobecná krise zemědělská a výrobní tohoto roku byla u nás dosti
dobře překonána.
roku
byl horší.
druhé
polovině
měs.
pros.
Všeobecná
krise
zemědělská
a výrobní
tohoto
roku
byla
VšeobecnáKonec
krise
zemědělská
a Ve
výrobní
tohoto
roku
byla
u zastavena
nás dosti
úplně
výroba
v
tkalcovně
fy.
F.
Brůna
a
omezena
v
přádelně.
Konec
roku byl horší.
Ve druhé
měs. Ve
pros.druhé
zastavena
udobře
nás překonána.
dosti dobře
překonána.
Konec
rokupolovině
byl horší.
poHaratický
mlýn
zakoupen
St.
Bachtíkem
zvJesenného
za Kč.fy.1,110.000,úplně výroba
tkalcovně
fy. F. Brůna
a omezena
přádelně.
lovině
měs. vpros.
zastavena
úplně
výroba
v tkalcovně
F. Brůna
tak majitelem
pomlýn
delšízakoupen
době jest St.
opětBachtíkem
Čech.
Haratický
z Jesenného za Kč. 1,110.000,aa omezena
v přádelně.
V
tomto
roce
utvořily
se
u
nás
3
nové
spolky:
Čsl. Obec střelecká
a tak majitelem
po delší
době
jest opět Čech.
Haratický
mlýn
zakoupen
St. Bachtíkem 1)
z Jesenného
za Kč.
jednot vVPlavech.
2)utvořily
Pol. org.
čsl.
strany
národ.
demokratické.
3) střelecká
Národní
tomto
roce
se po
u nás
3 nové
spolky:
1) Čsl.
Obec
1,110.000,a tak
majitelem
delší
době
jest opět
Čech.
sdružení
org.
národ.
jednot V
v (odborová
Plavech.
2) Pol.
org.demokr.)
čsl.
demokratické.
3)
Národní
tomto roce
utvořily
se strany
u násnárod.
3 nové
spolky:
1)
Čsl.
Obec
Ochotnický
spolek
značným
nákladem
upravil
jeviště
a
zahájil
znovu
sdružení (odborová org. národ. demokr.)
střelecká
jednota
v
Plavech.
2)
Pol.
org.
čsl.
strany
národ.
demočinnost.Ochotnický spolek značným nákladem upravil jeviště a zahájil znovu
kratické.
3) Národní
sdružení
(odborová
org.
národ. demokr.)
roce 1930-31
ustanoveno
při škole
„Rodičovské
sdružení“ a
činnost.Ve škol.
Ochotnický
spolek
značným
nákladem
upravil
jeviště
a zapřipravilo
dětem
vánoční
stromek
s
nadílkou.
Ve škol. roce 1930-31 ustanoveno při škole „Rodičovské sdružení“
a
hájil
znovu
činnost.
připravilo dětem vánoční stromek s nadílkou.
Protože
se Fr.ustanoveno
Šmíd, nastoupil
jeho místo
Fr. Čapeksdrujako
Ve
škol.odstěhoval
roce 1930-31
přinaškole
„Rodičovské
člen
obec.
zast.
Učiněna
výpůjčka
Kč
50.000,na
rozšíření
vodovodu
a
též
odstěhoval
se vánoční
Fr. Šmíd, nastoupil
jeho místo Fr. Čapek jako
žení“ aProtože
připravilo
dětem
stromek s nadílkou.
schválena.
(viz
1929!)
Od
1.
července
zavedena
vodní
dávka,
vodákem
zvolen
člen obec. zast. Učiněna výpůjčka Kč 50.000,- na rozšíření vodovodu a též
Jindř.
Šimůnek.
schválena.
(viz 1929!)
Od 1. července
zavedena
vodní dávka,
vodákem
zvolen
Protože
odstěhoval
se Fr. Šmíd,
nastoupil
na jeho
místo
Fr.
Potřeba
obec
Kč
170.320,Jindř. Šimůnek.
Čapek Příjem
jako člen obec. zast.
Učiněna
výpůjčka
Kč
50.000,na
rozšíKč 170.320,31.662,Potřeba obec
ření vodovodu
a též schválena. (viz 1929!) Od 1. července zavedePříjem Nedostává se Kč 138.658,31.662,na vodní dávka,
vodákem
zvolen
Jindř. Šimůnek.
Nedostává se Kč 138.658,obeczvýšil na Kč 198.842,Kč 170.320,OkresníPotřeba
úřad potřebu
Kč 31.662,Příjem
rovněž
zvýšil na
61.169,OkresníPříjem
úřad potřebu
zvýšil na Kč 198.842,Nedostává
se
Kč
137.673,Nedostává
se
Kč
138.658,Příjem rovněž zvýšil na
61.169,ZemskýNedostává
úřad po se
odvolání
def. upravil rozpočet tak, že potřebu Kč
Kč 137.673,198.842,snížil potřebu
o Kč po
57.134,-,
zvýšil
o 23.504,Okresní
úřad
zvýšilpříjem
na
Kč
198.842,Zemský
úřad
odvolání
def.
upravil
rozpočetKč
tak,a tak
že příspěvku
potřebu Kčz
vyrovnávacího
fondu
nebylo
třeba.
Podobně
upraven
mimoř.
rozpočet.z
198.842,snížil ozvýšil
Kč 57.134,-,
příjemKč
zvýšil
o 23.504,- Kč a tak příspěvku
Příjem
rovněž
na
61.169,Přirážky:
108% činžovní,
300% ostatní.
vyrovnávacího
fondu
třeba.KčPodobně
upraven mimoř. rozpočet.
Nedostává
se nebylo
137.673,Přirážky:
108%
činžovní,
300%
ostatní.
Zemský
odvolání def. upravil rozpočet tak, že potřeDo obec. úřad
svazkupo
přijati:
bu Kč 198.842,snížilpřijati:
o Kč 57.134,-, příjem zvýšil o 23.504,- Kč a tak
Do obec. svazku
příspěvku z vyrovnávacího fondu nebylo třeba. Podobně upraven
mimoř. rozpočet. Přirážky: 108% činžovní, 300% ostatní.

1930

Stavby.
Stavby.

Zábavy. Zábavy.

Do obec. svazku přijati:
5. června Max Hennig, Václav Morávek, Václav Andr.
14. listopadu rodina Frant. Stránského, Pavl. Kobrová, Zd. Lhota,
Rud. Jakubička, Boh. Novotný.
5. června Max Hennig, Václav Morávek, Václav Andr.
14. listopadu rodina Frant. Stránského, Pavl. Kobrová, Zd. Lhota, Rud.
Stavební ruch byl nepatrný. Fa F. Brůna provedla rozsáhlou
Jakubička, Boh. Novotný.
úpravu pozemků a domů u silnice při hlavním vchodu do továrny.
Stavební
ruch byl
nepatrný. Famísto
F. Brůna
provedlaosázením
rozsáhlou okrasných
úpravu
Kůlny
a stodoly
rozbourány,
upraveno
pozemků
a
domů
u
silnice
při
hlavním
vchodu
do
továrny.
Kůlny
a
stodoly
keřů, rovněž opraven a přestavěn dům čp. 19. Nová stodola porozbourány,
upraveno
osázením
okrasných
opraven
a
stavěnamísto
u vodního
náhonu
ve dvoře.
Téžkeřů,
novýrovněž
majitel
har. mlýna
přestavěn
dům
čp.
19.
Nová
stodola
postavěna
u
vodního
náhonu
ve
dvoře.
Též
provedl veliké vnější opravy budov. Obec připravila značným výnovýkopem
majitel půdy
har. mlýna
veliké
vnější
budov.
Obec připravila
místoprovedl
u obec.
domu
proopravy
stavbu
kůlny.
značným výkopem půdy místo u obec. domu pro stavbu kůlny.
Z občanů nestavěl nikdo.
Z občanů nestavěl nikdo.
Zábavy:
9 tanečních,
5 kultur.
filmů, 33 akademie,
přednášky,
3 akadeZábavy:
9 tanečních,
5 kultur. filmů,
3 přednášky,
3 večírky
se zábavou,
5 divadel. se
představení,
bez zábav
taneč., 4 promenádní
mie, 3 večírky
zábavou,2 5večírky
divadel.
představení,
2 večírky bez
koncerty,
1
divadlo
v
přírodě
(opakováno).
zábav taneč., 4 promenádní koncerty, 1 divadlo v přírodě (opakováno).

Spotřeba elektrické energie.
Dle záznamů B. Marka, poklad.
Rok
Počet

Spotřeba
kwh.

1928

1929

1930

kosumentů

124

133

132

motorů

19

22

26

světlo

9.140

9.672

10.421

motory

6.715

4.775

3.327

tepelný

156

309

261

50.603,52

48.067,50

46.141,15

6.819,20

8.068,80

8.029,-

817,41

980,20

1.028,35

světelný

3,80

3,80

3,60

motorový

2,20

2,20

2,20

tepelný

1,30

1,30

1,30

Zaplaceno včetně
nájmu z elektroměrů
a daně
za veřejné
Z obnosu osvětlení
toho
ve škole

Cena za
proud

(foto 2x)

27. X.

(foto 2x)			

27. X.
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1931

Rok 1931.
Běžné události.

Zima byla mírná a sněhu dosti. Větší mrazy byly začátkem
měs. března. Přerušená práce v továrně zahájena v polovici ledna.
Od 17. – 20. břez. konán zde lyžařský kurs a při filmování skoků docílil Šimůnek ze Zl. Olešnice 64m. 19. břez. usmrcen Fr. Ševčík v tunelu vlakem o 5.30 hod. odpol. odjíždějícím k Žel. Brodu. Pohřben
byl 22. s vojenskými poctami, protože byl legionářem. (Týž vlak ve
druhém tunelu usmrtil jeho spoludělníka Kouřila z Vlastiboře.)
3. května dop. v 10. hod. začalo hořeti v čís. 36. u pekaře Jos.
Vágnera. Oheň brzy uhašen. 7. téhož měs. asi v 1 hod. po půlnoci
jmenovaný postižen znovu požárem a dům téměř zničen. Konec
května byl velmi parný. 1. července zahájil provoz ve mlýně St.
Bachtík. Z 22. na 23. červenec usmrtil pravděpodobně náklad. vlak
u zastávky Arnošta Rydvala ze Zl. Olešnice. 24. t. měs. odchází dobrovol. smrtí známý občan Vilém Havlík.
2. srpna konána oslava 40tiletého trvání míst. sboru dobrovol. hasičů průvodem, okrskovým cvičením, veselicí. Vichřice 24.
září způsobila menší škody na stromech. Počínaje listopadem přerušována často práce v továrně obyčejně na týden. Počasí bylo velmi špatné. 2. pros. dobrovolně odchází občan Jách. Šourek.

Usnesení obec. zast.

Rozpočet: potřeba
214.559,- Kč
		
úhrada
112.609,- Kč
		
Nedostává se 101.950,- Kč.
Přirážka: 108% činžovní, 300% ostatní.
Rozpočet tento byl vrácen a upraven takto: potřeba snížena
o 23.600,- Kč, z vyrovnávacího fondu přiznáno 14.030,- Kč. a ostatní přirážky zvětšeny o 50% tj. na 350%.
Do obec. svazku přijati:
9. února Jos. Kavan, 9. října Jos. Smrček, Frant. Jandourek
a Karel Hádek.
Místní škol. rada zřídila ve škole prádelnu, opravila plot
a omítku, I. tř. vymalována.

Stavby.

Zábavy.

46

Stavební ruch byl velmi malý. Obec upravila cestu k Harat.
mlýnu vybudováním podezdívky u potoka. Proveden nátěr obec.
domu. Z občanů nestavěl nikdo. Několik domů opraveno, největší
přestavba byla u domu konsum. družstva „Svépomoc“. Fa. Brůna
vybudovala trať pro dopravu hlíny pod želez. mostem.
Zábavy: 9 tanečních, 5 lyžařských závodů / při závodech
ČOS skočil Šimůnek 52 m, při S. K. Slavie Nor G. Jansen 54 1/2 m /,
2 akademie, 6 večírků / z toho 3 s tancem /, 3 přednášky, 7 divadel,
1 dětská besídka, 1 dětský den, 1 promenádní a 1 veřejný koncert,
v červnu byl zde loutkoherec Meizner, od 26. srpna do 24. září divadel. společnost, která sehrála 21 her pro dospělé a 3 pro děti.
Biograf promítl několik kultur. filmů.

z toho 3 s tancem /, 3 přednášky, 7 divadel, 1 dětská besídka, 1 dětský den, 1
promenádní a 1 veřejný koncert, v červnu byl zde loutkoherec Meizner, od 26.
srpna do 24. září divadel. společnost, která sehrála 21 her pro dospělé a 3 pro1931
děti. Biograf promítl několik kultur. filmů.
PřílohaPříloha
4.
4.

Činnost obecní knihovny.
Období

Počet

Čtenáři přečetli knih:

hodin

čtenářů

zábavných

poučných

časopisů

1928-29

59

70

2.404

163

116

1929-30

30

74

2.209

165

52

1930-31

34

90

3.236

133

88

1931-32

34

75

3.283

165

124

(foto lyžařského můstku 2x)

Nynější stav.
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1932

Rok 1932.
Běžné události.

Dnem 1. ledna přeměněn biograf „Sokola“ na zvukový. Zastavena úplně práce v továrně na Mlýnskách. Fa. Brůna provedla
rozsáhlou vykopávku na úpatí Bubnu jako nouzovou práci. Sněhu
nebylo, za to časté nebezpečné náledí.
V březnu zastavena práce i u fy. Brůna. Fa. tato pronajala
pilu, která uvedena v činnost. Od 23. února až do konce měs. dubna „Rodičovské sdruž.“ vařilo pro chudé děti ve škole polévky. Průměrně stravováno 40 dětí denně po 33 dní a podáno celkem 1.320
porcí.
V noci z 15. na 16. květen bylo nebezpečí požáru na „Poště“.
Oheň vznikl asi od jiskry z lokomotivy a byl v počátku uhašen.
2. května „Sokol“ uspořádal místní veřejné cvičení na „Ostrově“. Vznikl nový spolek: Střelecký sportovní klub.
V měs. červnu byly chladné noci, kdy teplota klesala až
k bodu mrazu!
17. června byly školní děti na výletě autobusy a navštívily
Bezděz, Doksy a Ještěd. 19. června byla na „Ostrově“ střelecká slavnost.
24. srpna nešťastnou náhodou utonula Zd. Nesvadbová v Latorici u Cinaděvy na Podkarp. Rusi a dne 20. srpna pohřbena zde.
Poslední týden v měs. srpnu obnoven provoz v tkalcovně fy. Brůna.
17. září „Sokol“ oslavil sté narozeniny dra. M. Tyrše: lampionovým průvodem, zapálením ohně na Žákově a proslovem.
28. října slaveny u nás 2 zlaté svatby:
Fr. Šourek nar. 3. XII. 1859 v Plavech č. 5. a Josefa roz. Urbánková
nar. 19. V. 1864 ve Vel. Hamrech II. Měli 13 dětí, 8 žije, dále 16 vnuků a 2 pravnuci. (Svateb. den = 25. říjen.)
Aug. Šourek nar. 16. VIII. 1857 v Držkově, Anna roz. Vedralová nar.
31. VII. 1862 v Držkově. Měli 3 dcery, na živu jsou 2 a 2 vnučky.
V tomto roce bylo u nás 320 nezaměstnaných, kteří podporováni částečně podle gentského systému a částečně ze státní stravovací akce. Obci přiděleno 80q uhlí. Průměrně vydáno 600-700 lístků měsíčně v ceně 10,- Kč za lístek. Podle gent. systému vyplácelo
se týdně až 25.000,- Kč.
Jako zajímavost poznamenáváme: Na počátku roku zemřel
v nemocnici v Tanvaldě alkoholik Vít Novák, jehož tělo zasláno
anatomickému ústavu v Praze.

Usnesení obec.
zastupitelstva.

Obecní rozpočet po opravách upraven takto:
			
Potřeba: 		
115.220,- Kč
			
Úhrada: 		
51.793,- Kč
			
Nedostává se
63.427,- Kč.
Přirážka: 200% činžovní a 350% ostatní.
Do obecního svazku přijati:
8 září Marie Holatová a Josef Lubas.
11. listopadu Jách. Šourek.
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1932
Stavby.

Stavební ruch úplně ustal. Obec provedla kanalisaci na rozcestí u Petrtýlů.

Zábavy.

Zábavy: 3 přednášky (z toho 1 ve světel. obr.), 8 tanečních
zábav, 3 večírky s tancem, 5 divadel (z toho 2 dětská), 2 besídky,
1 akademie; v květnu byl zde týden loutkoherec Kopecký.
(foto)		

Fr. a Jos. Šourkovi.

(foto)		

Aug. a A. Šourkovi.

Výkaz práce poštovního úřadu:

Podané:

1929

1930

1931

1932

Doporučené zásilky.

3.604

4.402

4.401

4.161

Povozné

5.397

5.064

4.031

3.148

921

1.168

1.062

1.004

Telefon.

9.410

11.203

13.582

11.254

Vyplacené poukáz.

2.509

2.187

2.194

2.017

Vklady pošt. spoř.

11.220

10.767

11.413

10.804

Doporuč. zásilky.

3.759

4.185

4.171

4.588

Povozné

4.926

4.427

3.977

3.449

Telegramy.

834

884

1.031

862

Došlé poukázky.

780

798

828

815

Výplaty poštov. spoř.

2.118

2.174

2.464

3.825

Dobírkové zásilky.

1.438

1.245

1.125

955

70

58

68

74

9.273

10.615

10.922

10.234

14.040

13.518

11.529

9.795

--

512

742

1.350

70.299

73.207

73.540

68.335

“

Telegramy.

Dodané:

“

Příkazy.
Přelistov. zás. dop.
“
Radio
Úhrnem

“ povozné
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1932
Spoř. a záložní spolek:

Rok.

1929

1930

1931

1932

Stav členů

108

108

105

103

2,716.223,45

2,644.844,85

2,630.917,25

2,508.664,44

744.735,70

545.198,65

449.761,30

515.311,70

Obrat.

3,436.270,27

2,067.222,58

2,780.623,47

2,520.331,58

Zisk.

10.219,25

9.054,71

20.551,24

16.547,07

Reservní fond.

138.688,06

180.036,09

195.289,80

218.010,34

Reservní fond pro
ztráty na zápůjčky.

25.297,18

Celkový stav
vkladů.
Vyplac. vklady.
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1933

Rok 1933.
Běžné události.

Rodičovské sdružení pověřeno vyvářením polévek i pro nezaměstnané občany. Vařeno v sokolovně od 4. ledna do 7. dubna.
Průměrně denně vydáno 100 porcí (z toho 24 pro dospělé) po 54
dní celkovým nákladem Kč 3.532,80.
Koncem ledna bylo málo sněhu, za to mrazy až -20°C. Začátkem února pršelo a sníh úplně roztál. Pak napadl nový a tak závod
ve skoku 26. února svazu DTJ za účasti asi 2.500 diváků se plně vydařil. Utvořil se nový spolek: na místo střelec. sportov. klubu vzniká Sportovní klub Plavy.
4. a 5. března Sokol uspořádal místní lyž. závody. 25. března
Sokol vzpomínal naroz. p. presidenta a současně 30 let trvání jednoty. Stalo se tak velmi zdařilou akademií. 29. března odpoledne
neopatrností obč. V. Krále st. vyhořel porost lesní v Průrubí. Jmenovaný část poškozenou vysázel.
Koncem května byly velmi chladné noci. Okres začal válcovati silnici od zastávky do Hamrů.
Dne 8. června předčasně po těžkém utrpení umírá pí. M. Brůnová a pohřbena za veliké účasti 11. června. (viz příloha čís. 5!)
9. června dobrovolně odchází občan Fr. Šourek. (Viz záznam
o zl. svatbě z r. 1932.) Téhož dne v Praze zemřel major činné služby
Jos. Šilhán, bývalý zdejší učitel, francouzský legionář. Pohřeb konán 13. června jako první z místní sokolovny. 23. června podnikli
školní žáci výlet k Labské boudě.
V červenci přechází poslední německý majetek v obci do rukou českých: Fa. Brůna za Kč 1,200.000 zakoupila továrnu na Mlýnskách i se všemi přilehlými objekty.
20. srpna konána na Ostrově národní pouť spojená s dětským
dnem. Slavnost pokazil déšť.
28. října byli všichni žáci obecné školy pohoštěni. Stalo se tak
na přání pí. C. Kryštofové, která na to darovala Kč 1.000.
Na začátku prosince mrzlo bez sněhu (až přes -20°C.) 9. a 10.
prosince uspořádalo Rod. sdružení ve škole zdařilou výstavku knih
dětské četby.
9. pros. postřelila se v sebevražedném úmyslu Frant. Brůnová a umírá dobrovolně 14. pros. v nemocnici v Tanvaldě skokem
z okna.
V tomto roce bylo u nás nejvýše 125 nezaměstnaných, kteří
dostávali stravovací lístky v ceně Kč 10,- za lístek a týden.
Podle gentského systému podporováno nejvýše 140 nezaměst. Obec dostala 57q uhlí, lístky na chleba v celkové hodnotě 300
bochníků (bochník po 1,2 kg) a vánoční přídavek 300 lístků po Kč
10.

Usnesení obec. zast.

Rozpočet obce ani v polovici r. 1934 na rok 1933 nebyl schválen a bude poznamenán dodatečně. Zvolena nová místní školní
rada, která v čelo opět určila B. Pavlovce. Do obec. svazku přijati:
11. května V. Kopecký, 9. listopadu Jos. Kopal.

51

1933
Stavby.

Nový dům čís. 167. postavil Pitro Zd. Fa Brůna rozšířila vodní
náhon k továrně na Mlýnskách a zesílila svůj elektrický pohon.

Zábavy.

Zábavy: 11 tanečních, 8 divadel (z toho 2 v přírodě), 5 večírků s tancem, 2 akademie (1 s tancem), 3 přednášky (1 se světel.
obr.), 1 besídka a 1 koncert.
Filiálka spoř. odmítla zaznamenávati přehledy do kroniky.

Obec. rozpočet.

Dodatečně schválený obec. rozpočet:
Potřeba: 			
88.171,- Kč
Úhrada: 			
29.850,- Kč
Nedostává se 		
58.321,- Kč.
Přirážky 200% činžovní, 300% ostatní.
Z vyrov. fondu obec dostala 5.200,- Kč.

(foto) 3x			
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13. VI. Foto – Pařízek.

1934

Rok 1934.
Běžné události.

Od 1. ledna do 23. března Rodičovské sdružení vyvářelo polévky ve škole pro chudou mládež. Průměrně denně vydáno 50
porcí po 52 stravov. dní nákladem asi 1.800,- Kč.
28. ledna v rámci III. olympiady DTJ proveden u nás závod
ve skoku na lyžích za účasti 3.000 diváků.
Od 15. - 18. února byly zde VII. lyž. závody ČOS. V Plavech
konán závod hlídek na 12 km, závody žen a závod ve skoku za přítomnosti 1.000 diváků.
20. února byla sněhová vánice spojená s bouřkou.
19. března nalezen v Kamenici mrtev občan Jách. Kaška.
V dubnu započal sportov. klub se stavbou nového hřiště
v „Hliňáku“.
29. dubna shořela v poledne kůlna u domu čís. 15.
Následkem tepla ke konci dubna rozkvetly ovoc. stromy. Ale
z 15. na 16. květen byl mráz -3°C.
23. května v čís. 86. dobrovolně /provazem/ ukončil život Karel Novotný při návštěvě svého bratra. 31. května opět dobrovolně
utopením na Mlýnskách odchází Milada Brunclíková.
13. – 15. června byli žáci III. tř. na výletě v Praze, II. tř. 13.
června v Liberci a na Ještědu.
23. června asi ve 4 hod. ráno vznikl požár na pile. Vyhořela
strojovna a sušárna. První pomoc byla z hydrantu obec. vodovodu
a tak zachráněny velké zásoby prken a ostatní části budovy.
24. června pořádalo Rodičovské sdružení dětský den na
Mlýnskách, z jehož výtěžku zakoupeno pro školu radio.
6. a 8. července sportov. klub pořádal slavnost otevření nového hřiště.
Následkem sucha a tepla byly již v polovici července žně.
Vody pitné byl dostatek, vydán pouze zákaz omezení kropení.
5. srpna sdružené spolky pořádaly „Národní“ pouť, která pro
špatné počasí konána v sokolovně.
15. září ve Vysokém n./Jiz. v nemocnici zemřela Anna Pavlová následkem zranění utrpěných skokem z okna.
24. ráno nalezena u tunelu Marie Lufinková z Držkova, která
byla usmrcena vlakem.
Prosinec byl velmi teplý a bez sněhu.
8. a 9. pros. uspořádalo Rod. sdruž. ve škole výstavku dětských knih.
V tomto roce bylo u nás podporováno 78 osob ze stát. strav.
akce a 86 osob podle gentského systému. V I. polovici roku, pracovalo se v přádelně fy Brůna na dvě směny. V červenci a v srpnu
střídavě vždy na 14 dní přerušována práce v tkalcovně a přádelně.
Koncem srpna zastavena úplně výroba v cihelně. To samé se stalo
v přádelně i tkalcovně od 17. listopadu do konce měsíce.
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1934
Usnesení obec. zast.

Stavby.
Stavby.

Zábavy.
Zábavy.

Schválený obecní rozpočet:
			
Potřeba: 		
134.238,- Kč
			
Úhrada: 		
60.055,- Kč
			
Nedostává se
74.133,- Kč.
Přirážky 200% činžovní, 300% ostatní.
Do obec. svazku přijati 12. dubna:
Aug. Šrejma, Marie Václavíková, Josef Vrchovský, Justina
Kryštofová, Stan. a Anna Chaloupecký.
Přirážky
200%
činžovní,
300%Klouček,
ostatní. Jách. Šourek, Josef Nesvadba.
11.
července:
Vlad.
Do obec.
svazku přijati
12. dubna:
Usneseno
připojiti
se k farnosti ve Vel. Hamrech. V dubnu
Aug.
Šrejma,
Marie
Václavíková,
Josef
Vrchovský, světla
Justina ze
Kryštofová,
přemístěno obec. rozsvěcování
elektrického
školy do čís.
Stan. a Anna
Chaloupecký.
19. Obecní dluhy sloučeny v jednotný dluhopis Kč 540.200,- u míst.
11.
července:
Vlad.
Klouček,
Jách. Šourek,
Josef Nesvadba.
Spoř.
a zálož.
spolku.
14. listopadu
zažádáno,
aby daňové úlevy na
Usneseno
připojiti
se
k
farnosti
ve
Vel.
Hamrech.
V
dubnu přemístěno
opravy starých domů se vztahovaly také na domovní
majetek místobec. rozsvěcování
elektrického
světla
ze
školy
do
čís.
19.
Obecní dluhy
ních občanů.
sloučeny v jednotný dluhopis Kč 540.200,- u míst. Spoř. a zálož. spolku. 14.
listopadu zažádáno, aby daňové úlevy na opravy starých domů se vztahovaly
Obec nákladem 18.500,- Kč provedla přestavbu jímek u votaké na domovní majetek místních občanů.
dovodu. Tím získán nadbytek vody.
Dokončena
silnice
vedle cihelny
k nádraží
ve Vel. Hamrech.
Obec nákladem
18.500,Kč provedla
přestavbu
jímek u vodovodu.
Tím
Občané
opravovali
domy.
Jsou
to
hlavně
čís.:
27.,
86.,
94., 82.
získán nadbytek vody.
/u toho také
přístavba
kůlen/,
39. /přestavba/,
167. /jen přístavba
Dokončena
silnice
vedle cihelny
k nádraží
ve Vel. Hamrech.
kůlen aopravovali
chléva/. domy. Jsou to hlavně čís.: 27., 86., 94., 82. /u toho
Občané
také přístavba Rovněž
kůlen/, 39.
167. /jen přístavba
kůlen
a chléva/.opravy profa/přestavba/,
Brůna opravovala
své domy
a největší
Rovněž
Brůna
opravovala
vedenyfav čís.
80.,
81. a 63. své domy a největší opravy provedeny v
čís. 80., 81. a 63.
Přednášky: 3, večírek se záb.: 2, akademie se záb.: 2, divadlo
Přednášky: 3, večírek se záb.: 2, akademie se záb.: 2, divadlo se záb.: 1,
se záb.: 1, dětské div.: 1 /hráno 2x/, koncert: 1, taneč. záb.: 13, cirdětské div.: 1 /hráno 2x/, koncert: 1, taneč. záb.: 13, cirkus: 4 představení.
kus: 4 představení. Severočeská činohra od 4. pros. do 13. ledna
Severočeská činohra od 4. pros. do 13. ledna 1935 sehrála 36 her pro dospělé.
1935 sehrála 36 her pro dospělé.

Činnost obec. knihovny.
Počet

Čtenáři přečetli knih

Období
hodin

čtenářů

1932-33

32

86

2.815

194

154

1933-34

32

77

2.970

83

111

1934-35

33

86

3.463

147

92

(foto) 2x			
(foto) 2x
23. VI.
Obec. dávky.
Obec.
dávky.
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zábavných poučných

časopisů

23. VI.

Obec vybírá tyto dávky:
z piva, vodní, masa, psů, návěští, elektr. světla, úřed. výkonů,
Obec
vybírá
tyto dávky:
z použ. místností.
z piva, vodní, masa, psů, návěští, elektr. světla, úřed. výkonů, z použ.
místností.

1935

Rok 1935.
Počátkem roku napadlo hodně sněhu. Dne 17. ledna spáchána
byla krádež u Petrtýlů, kde odcizeno na hotovosti Kč 4.045,- a skvostů za Kč 3.436,-. Od 18. února do 12. dubna Rodičovské sdruž. vyvářelo opět polévky pro chudou mládež. Celkem bylo 39 stravovacích
dnů, denně vydáno 60 porcí, celkový náklad činil skoro 1.600,- Kč.
23. února byl u nás nízký tlak vzduchu – 720mm. Oslavu narozenin p. pres. provedl 6. března sbor dobrovol. hasičů zapálením ohně
a proslovem. Počátkem měs. břez. byly veliké mrazy až -17°C.

Hrušky.

Třešně.

Višně.

Švestky.

Slívy.

Broskve.

Ořechy.

Rybíz.

Angrešt.

V dubnu Rodičov. sdruž. ošatilo chudou mládež prádlem a obuví
nákladem 500,- Kč. Počátkem měs. května sečetl rol. Jách. Jakoubě
ovocné stromy:
Jabloně.

Běžné události.

634

142

73

6

296

69

1

3

98

105

Při volbách 19. května do poslanec. sněmov. a do senátu volilo občanstvo takto:
		
Posl. sněm.
Zapsaných voličů:
mužů
416
žen
501
celkem
917
Dostavilo se k volbě:
mužů
389
žen
473
celkem
862
Neplatné hlasy:		
2
Čís. 1.
Str. republikánská:
41
2.
Čsl. soc. demokrati:
80
3.
Čsl. nár. soc.:
392
4.
Komunisti:
51
5.
Čsl. str. lidová:
8
10.
Čsl. str. živ.-obchod.:
87
13.
Nár. obec fašistická:
2
16.
Národní sjednocení:
199

Senát.
365
433
798
349
409
758
2
43
71
340
39
9
77
2
175

U čís. 4. jsou 2 hlasy z cizí obce (členů komise).
Dne 26. května do okres. a zemského zast. volili občané
takto:
		
Okres.
Země.
Zapsaných voličů:
mužů
388
žen
470
celkem
858
55

1935
		
Dostavilo se k volbě:
mužů
žen
celkem
Neplatné hlasy:		
Čís. 1. Str. republ.:
2. Čsl. soc. demokr.:
3. Čsl. nár. soc.:
4. Komunisti:
5. Čsl. str. lidová:
10. Čsl. str. živ.-obchod.:
20. Národ. sjednocení:
22. “
“
:
24. Nár. obec faš.:
Německé hlasy:

Okres.
Země.
365
445
810
2
-37
40
51
53
405
380
27
36
7
8
79
82
202
--204
-4
-3

U čís. 4. jsou 2 hlasy z cizí obce (členů komise). Oboje volby řídil
jako komisař ř. uč. Fr. Čermák.
V květnu okres provedl asfaltování silnice od zastávky k Vel.
Hamrům v délce asi 500 m.
16. června dětský den pořádaný Rod. sdruž. na Mlýnskách
byl málo navštíven. 21. června škola uspořádala výlety žáků do
okolí obce.
Ke konci měs. června bylo veliké sucho a horko (nadprůměrná teplota).
1. července odchází dobrovolnou smrtí Vil. Král ml.
Husovu oslavu uspořádaly míst. spolky 5. července. Byl průvod, zapálena hranice a přednesen proslov.
V srpnu členové Sokola upravili si hřiště u sokolovny.
Státní svátek oslavil Sokol zdařilou akademií konanou 26.
října. Téhož využili zloději a vyloupili byt pisateli této kroniky.
Ukradli skvosty v ceně asi 1.200,- Kč.
27. října padající mokrý sníh udělal hodně škod na ovoc.
stromech.
Na 1. pros. vypsal okres. úřad volby do obec. zastup. Dohodou voleb. skupin volby se nekonaly a podána 1 kandidátka. Stalo
se tak v okolí jenom u nás! Zaměstnanci fy. Brůna obdrželi 8 mandátů, čsl. str. soc. 5, str. živ. obchod. 3 a skupina domkařů a rolníků
2. V obec. zast. zasedají: Za fu. Brůna: Fr. Brůna, Bohdan Pavlovec,
Vojtěch Liška, Kar. Hádek, Jos. Hásek, Jos. Seidl, Jar. Benda, Fr. Kučera.
Čs. nár. soc: Aug. Šrejma, Jách. Zemánek, Lad. Louma, Růž.
Nesvadbová, Jar. Zurčín.
Str. živn. obchod.: Jos. Šourek, Boh. Marek, Petr Matoušek.
Za domkaře: Jách. Jakoubě, Jar. Brůna.
7. a 8. pros. Rod. sdruž. uspořádalo ve škole výstavku dětských knih. Totéž sdruž. provedlo druhou ošacovací akci letoš.
roku a to nákladem 600,- Kč.
22. pros. konána volba starosty a obec. rady. Za starostu obce
zvolen Bohdan Pavlovec, jeho náměstkem Jách. Jakoubě. Ostatní
členové rady jsou: Voj. Liška, Jos. Šourek, Aug. Šrejma a L. Louma.
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1935
Koncem roku sníh úplně roztál a bylo jarní počasí!
Ze stát. strav. akce podporováno u nás nejvýše 52 osob, podle
gentského systému nejvýše 140. Závody fy. Brůna pracovaly téměř
nepřetržitě.
Ze stát. strav. akce podporováno u nás nejvýše 52 osob, podle gentského
systému
nejvýšeObec.
140. Závody
fy. Brůna
pracovaly téměř nepřetržitě.
Usnesení obec.
rozpočet
vykazuje:
			
potřebu 		
97.337,- Kč
zastup.
Obec.
rozpočet vykazuje:
Usnesení
			
		
54.850,- Kč
potřebu úhradu
97.337,Kč
obec.
			
nedostává
se
		
42.487,- Kč.
úhradu
54.850,- Kč
zastup.
Vybírána
přirážka
k dani činžovní a 300% ostatní. Činnedostává
se 200%
42.487,Kč.
žov. byla
úředně
snížena
152%.a 4.
pros.
schválil
zemský
Vybírána
200%
přirážka
k dani na
činžovní
300%
ostatní.
Činžov.
byla úřad
usnesení
ze 14.
roku.
úředně snížena
na 152%.
4. list.
pros.min.
schválil
zemský úřad usnesení ze 14. list. min.
roku.
Do obec. svazku přijati:
Do15.
obec.
svazkuJos.
přijati:
března:
Brunclík, Jos. Kryštof, Jos. Rydval,
15. března12.
Jos.
Brunclík,
Jos.Krupička,
Kryštof, Jos.
Rydval,
srpna:
Jindř.
Heř.
Austl, Ant. Šubr, Ant. Vrána.
12. srpna.14.
Jindř.
Krupička,
Heř.
Austl,
Ant.
Šubr,
Ant.Plucha,
Vrána. Julie, Pavl., Anna Plulist.: Jarosl. Benda s rodinou, Boh.
14. list.: Jarosl.
s rodinou,
Boh.Melichová,
Plucha, Julie,
Pavl.,
Anna Pluchová, Jiří
chová,Benda
Jiří Matura,
Frat.
Roz.
Kopalová.
Matura, Frat. Melichová,
Roz.
Kopalová.
Zavedena nová dávka z karet, zvýšena dávka vodní a zvýšeZavedena
nová
dávka z karet, místností.
zvýšena dávka vodní a zvýšena dávka z
na dávka
z používaných
používaných místností.
Stavby.
Stavby.

Zábavy.
Zábavy.

byl u
nás čilýfy.zásluhou
Brůna. Ta
vystavěla
Stavební Stavební
ruch byl uruch
nás čilý
zásluhou
Brůna. Tafy.vystavěla
2 nové
2
nové
domy
čís.
169.
a
170.
Dále
dokončila
dům
čís.
154.,
domy čís. 169. a 170. Dále dokončila dům čís. 154., regulovala Kamenici uregulovala Kamenici
cihelny,
opravila
několik
domů,
cihelny, opravila
několik udomů,
omítku
přádelny,
stavěla
novouomítku
turbinupřádelny,
na
stavěla
novou
turbinu
na
Mlýnskách
a
spojila
se
s
Mlýnskách a spojila se s elektrickou sítí Východočeské elektrárny. elektrickou sítí
elektrárny.
Fr.Východočeské
Tomeš ml. přestavěl
dům „u Vítů“, konsumní družstvo nár. soc.
Fr. Tomeš
ml. přestavěl
dům „u
Vítů“,
konsumní
družstvo
opravilo svoji prodejnu.
I ostatní
občané provedli
nutné
opravy.
St. Bachtík
nár.
soc.
opravilo
svoji
prodejnu.
I
ostatní
občané
provedli
nutné
vybetonoval náhon k Haratic. mlýnu.
opravy.
St. Bachtík
vybetonoval
náhon první
k Haratic.
(Doplňujeme:
čís. 168.
má Fr. Petrtýl
– bývalá budova
školy.)mlýnu.
(Doplňujeme: čís. 168. má Fr. Petrtýl – bývalá budova první školy.)
17 tanečních, 3 večírky s tancem, 2 hudební večírky, 1 akademie s tancem, 1
divadlo, 217závody
lyžařské,
5 představení
cirkusu,
Maizner sehrál
celkem
15
tanečních,
3 večírky
s tancem,
2 hudební
večírky,
1 akademie
her.
s tancem, 1 divadlo, 2 závody lyžařské, 5 představení cirkusu, Maizner sehrál celkem 15 her.

Spoř. a záložní spolek.
Rok.

1933

1934

1935

Stav členů.

100

96

92

2,432.881,89

2,344.287,25

2,388.779,50

365.180,80

492.328,45

270.753,90

Obrat.

2,225.917,50

1,989.964,11

3,656.530,25

Zisk.

17.732,10

7.430,94

139,60

Reservní fond.

234.557,41

252.289,51

258.589,60

Celkový stav vkladů.
Vyplacené vklady.

(foto chybí)

(foto chybí)

Hřiště spor. klubu.
Hřiště spor. klubu.
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Rok 1936.
Běžné události.

Dne 7. ledna začalo Rod. sdružení vařiti polévky ve škole. Až
do polovice měs. bylo jarní počasí – bez sněhu ! 23. ledna nalezena
v Kamenici utopena B. Raichmanová ze Zásady. Zíma byl velmi mírná
a málo sněhu. 1. března zastřelil se na vojně Štěpán Nygrín, pohřben
zde. Oslavu narozenin pres. osvoboditele vykonaly sdruž. spolky:
lamp. průvodem na Žákov, zapálením vatry a proslovem. 27. března
ukončeno vaření polévek ve škole: celkem bylo 57 strav. dnů, podáno
3.534 porcí nákladem 1.845,60 Kč. 2. dubna zastřelil se ve „Zlatníku“
Josef Sagl z Popelnic. Z 18. na 19. duben napadlo asi 20 cm sněhu!
Celý měsíc květen byl deštivý. 21. června konáno zdařilé okrskové cvičení sokolské na sportovním hřišti. Mistra J. Husi
vzpomenuto 5. července, kdy sdruž. spolky uspořádaly lamp. průvod, zapálily hranici a přednesen proslov. 19. srpna navštívil naše
soudní okres. město Ž. Brod pres. rep. Dr. Ed. Beneš. Účast našich
občanů při uvítání byla veliká, pozornost budil průvod zaměst. fy.
Brůna, kde každý účastník obdržel 10 Kč. V srpnu válcována silnice Plavy – Vel. Hamry. 30. srpna policejní komise provedla sčítání
obyvatelů a zjistila tento stav:
484 mužů,
557 žen,
254 dětí do 14ti roků.
1295 všech obyvatelů.
Dále napočítáno 369 rodin vícečlenných, 49 jednotlivců, celkem 418 rodin. 1. září nastupuje dovolenou ř. uč. Fr. Čermák, zastupuje ho L. Louma.

Příloha 5a.

27. září odhalena deska strážmistru uč. K. Brůnovi, který
padl za naši svobodu. Slavnost konána odpoledne, škoda, že bylo
nevlídné počasí. Průvod vyšel z Vel. Hamrů, po stát. hymně vztyčeny vlajky a deska předána do opatrování obci. Po slavnostních
řečech následovalo defilé krojovaných spolků před deskou. Slavnost ukončena v Držkově. Zásluhou starosty obce B. Pavlovce postaven na hřbitově pomník padlým vojínům. Slavnost odhalení
konána 28. října. Průvod vyšel z Vel. Hamrů. Po proslovu starosty
obce a odbor. uč. P. Nesvadby konáno defilé kroj. spolků před pomníkem. Přes nevlídné počasí byla účast veliká. 12. a 13. pros. Rod.
sdruž. uspořádalo výstavku dětských knih ve škole. Totéž sdružení
podávalo po 3 týdny 54 dětem mléko; 2 l týdně pro 1 dítě. Během
roku konána cvičení CPO, při čemž budiž zdůrazněno vzorné chování našich občanů. Ze stát. strav. akce podporováno u nás nejvýše 45 osob, podle gentského systému nejvýše 65. Závody fy. Brůna
pracovaly celý rok.
Poznamenáváme: Majitel Har. mlýna vykácel krásné stromy
na „Ostrově“, čímž tento kout pozbyl svého půvabu.

Usnesení obec. zast.

V tomto roce vykonáno hodně prací investičních. Pomoženo
nezaměstnaným občanům. Velikou zásluhu o to má starosta obce
B. Pavlovec, který plně věnuje se svému úřadu.
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U místní „Kampeličky“ uzavřena výpůjčka Kč 60.000,-. Z obec.
prací: rozšířen hřbitov, opraven chodník u silničního mostu přes
potok Skalici, upravena cesta na Hampejs vedle spor. hřiště, kde
práce přerušena byla mrazem. Provedena rozsáhlá oprava školy:
omítka, u staré části nová okna a vazba, celá krytina, podlaha ve
III. tř., postavena kůlna, opraveno venku schodiště. Opraveno veřejné osvětlení a předáno do údržby a vlastnictví VČE za podmínky: odběr 3.000 Kwh za 3.000,- Kč, dále za 1 Kwh 50 h.
V čís. 169. v lednu otevřena obecní kancelář a za smluvního
úředníka zvolen Josef Šourek.
Obec. rozpočet vykazuje:
			
příjem Kč 		
84.258,			
vydání Kč 		
94.160,			
Nedostává se
9.902,- Kč, což uhrazeno bude
zvýšením dávek. Vybírána 152% přirážka k dani činžovní a 300%
k ostatním.
Do obec. svazku přijati:
26. února Fr. Petrtýl, Jos. Šourek (truhlář), Prav. Bulva
a B. Doubravský.
14. května: Zd. Pitro, Jách. Berka, Marie Berková.
15. září: Jan Horáček, Fr. Žilka, Fr. Kopal, V. Andr, Ant. Kapek,
Jos. Dohelský, Jar. Kittler (všichni s přísluš. rodiny).
25. listopadu: Fr. Kopal s rodinou.
Ostatní usnesení.:
Daňové úlevy pro opravy starých domů schváleny nadříz.
úřady i pro tento rok. Udělán pořádek s cestou vedle Har. mlýna. /
Výměnná smlouva – cesty řádně vyměřeny./
Zrušena služebnost stezky u Fr. Petrtýla. Usneseno připojiti
se k újezdu měšť. škol ve Vel. Hamrech. Zvýšena dávka vodní, pivní, upraveny poplatky z míst na hřbitově.
Stavby.

O obec. stavbách referováno v předešlém oddílu. Občané věnovali zvýšenou péči úpravě domů a tyto opravovali: Sokol opravil
svoji budovu (zřídil malý sál), dále jmenujeme Jos. Havlíka, Jos.
Tomše, Jos. Kochánka, fa Brůna postavila rytecké dílny s příslušenstvím. Pavel Šourek začal stavěti nový dům.

Zábavy.

16 tanečních, 3 večírky (2 s tancem), 1 vepřové hody, 6 divadel (2 div. hrána 2x, 1 div. 4x, po 1 div. tanec), 1 prom. koncert, 2 besídky (1 s tancem), 3 cirkusová představení, 2 představení umělec.
družiny, 1 akademie s tancem.
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Výkaz práce poštovního úřadu:
Podané:

1933

1934

1935

1936

Doporuč. zásilky

3.634

3.851

3.793

4.119

Povozné

3.198

3.546

4.366

3.984

732

803

644

599

Telefon

10.741

10.210

10.908

9.931

Vyplac. poukázky

1.860

1.713

1.650

1.639

Vklady pošt. spoř.

10.102

8.937

8.865

8.874

Doporuč. zásilky

3.229

2.816

3.062

3.303

Povozné

3.336

3.034

3.298

3.191

Telegramy

823

783

675

628

Došlé poukázky

986

1.239

1.378

1.238

4.110

4.150

4.794

5.039

Dobírkové zás.

953

838

826

731

Příkazy

70

34

43

61

5.603

630

474

507

5.845

597

522

446

Radio

1.890

2.044

2.392

3.068

Úhrnem

57.121

45.225

47.690

47.358

“

Telegramy

Dodané:

“

Výplaty pošt. spoř.

Přelist. zás. dop.
“

zás. povoz.

(foto)

21. VI.

(foto)

27. IX.
(foto)					21. VI.
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(foto)					

27. IX.

(foto 5x)				

28. X.

1937

Rok 1937.
Běž. události.

Na počátku roku bylo málo sněhu, mrazy za to dosti tuhé.
Dnem 1. února odchází do pense říd. uč. Fr. Čermák. Jako zajímavost uvádíme, že dne 20. února v 5 hod. ráno byla bouřka.
Naroz. pres. osvoboditele T. G. Masaryka oslaveny letošního
roku velmi pečlivě. 6. března uspořádal sbor dobr. hasičů průvod
na Žákov, kde zapálena vatra a byl proslov. Sokol téhož dne měl
besídku. 7. března uspořádána byla pracov. komisí žen čsl. str. nár.
soc. přednáška. V březnu Rod. sdruž. provedlo ošacov. akci: děti
poděleny prádlem, obuví, látkou na šaty, rukavicemi, punčochami
a kapesníky v ceně Kč. 1.053,40. Podarovány všechny děti. 6. března pod tíhou sněhu spadl nájezd lyž. můstku. 19. března ukončena stravovací akce ve škole, která trvala od 4. ledna. Vydáno celkem 4.050 porcí, stravováno 70 – 75 dětí po 54 dní nákladem Kč.
1.658,50.
18. dubna usmrcen Jos. Sachr v hydrocentrále Tanvaldské
přádelny bavlny elektr. proudem síly 5.500 V.
Začato s opravou cesty nad Špýcharem směrem na Filoun.
Tato rozšířena o odbočku od čísla 14. směrem k čís. 12. a 13. (nad
pilou). Pokračováno v opravě cesty na Hampejs, která si vyžádala
celkového nákladu Kč 14.680,-. 27. května oslaveny naroz. p. pres.
Dr. E. Beneše. Místní sdruž. spolky uspořádaly průvod, proslov
a prom. koncert. 30. května Sokol a Rod. sdruž. pobavily děti Dětským dnem. Sokol odevzdal svému účelu nové hřiště. Při této oslavě vzpomenuto starostou obce 60. výročí vysvěcení škol. budovy.
18. června uprostřed práce náhle odchází p. Frant. Brůna,
továrník a první čestný náš občan. Zpráva o skonu působila mocně
na všecky občany i v širém okolí. Svědčí o tom veliká účast na pohřbu konaném dne 22. června. Zvěčnělý továrník byl budovatelem
obce. Stál u kolébky jejího rozvoje a nescházel nikde a nikdy, kde
jednalo se o pokrok a zvelebení. Není možno podrobně vylíčiti na
tomto místě význam zvěčnělého. Bližší údaje jsou v přílohách čís.
6., 7. a 8.
V červnu uspořádána ve škole výstavka ženských ruč. prací
(13.). V tomto měs. započato se stavbou hasič. domu, která úmrtím
p. tov. přerušena. 1. července sdruž. spolky vzpomněly 20. výročí
bitvy u Zborova přednáškou v sokolovně. Přednášel účastník Arnošt Šourek. Oslava Husova vykonána 5. července průvodem, zapálením hranice a proslovem. Pořádaly opět sdruž. spolky. 4. srpna
spadl s kaštanu ze značné výšky M. Ježek, žák zdejší školy a těžce
se zranil. 12. vyjel vůz s hlínou dopravovanou do cihelny u Fr. Šimůnka, čís. 37., při čemž těžce se poranil Petr Hájek. 12. září pořádán na Ostrově závod motorových a ruč. stříkaček I. hasič. okrsku.
14. září smutná zpráva o skonu našeho pres. Osvoboditele
T. G. Masaryka vzrušila jinak klidný život naší obce. Sdruž. spolky
již 17. uspořádaly smuteční tryznu v sokolovně – první v okolí – za
veliké účasti asi 500 osob. Domy ozdobeny prapory smutečními,
zábavy odřeknuty. 20. zapálena vatra na Žákově a přednesen proslov. V den pohřbu dne 21. v továrně nepracováno, dělnictvo fy.
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F. Brůna položilo věnec k pomníku padlých. Několik občanů zajelo
i do Prahy, aby vzdali hold a poklonili se velkému mrtvému. Viz
příloha číslo 9.
V říjnu postavena opěrná zeď u zastávky a tak dokončena
úprava cesty směrem na Filoun. Tím skončena plánovitá práce věnovaná cestám v obci. Jsou nyní ve velmi dobrém stavu. Tato cesta
vyžádala si nákladu Kč. 32.371,95.
4. a 5. pros. pořádána obvyklá již výstavka knih dětské literatury ve škole. Rod. sdruž. vykonalo novou ošacovací akci a podělilo
podobně jako na počátku roku všecky děti. Stalo se tak nákladem
Kč 1.336,80.
Továrna pracovala po celý rok nepřetržitě. Vykonala přípravy zřízení úpravny látek na Mlýnskách.
Stravovací akcí podporováno bylo v obci nejvýše 35 osob,
podle gentského systému 40 osob.
Při úmrtí p. tov. zasláno hodně darů, které rozděleny mezi
obecní chudé a mezi zestárlé bývalé tovární zaměstnance.
Poznamenáváme, jak občané mají rádi naši obec: Dne 1. září
zemřel v sousedních Haraticích následkem úrazu S. Peukert, nar.
1853. Krátce před svou smrtí přestěhoval se tam od nás z čís. 24.
Jeho poslední přání bylo, aby byl pohřben na našem hřbitově a aby
průvod pohřební zastavil se u domu výše uvedeného. Přání jeho
bylo splněno.
Usnesení obec. zast.

Rozpočet na tento rok vkazoval:
			
vydání Kč. 		
149.628,20
			
příjem Kč. 		
120.800,70
			
Rozdíl Kč. 		
28.827,50 byl nejprve požadován
z vyrovnávacího fondu a pak po stanovení 152% přirážek k dani
činžovní a 350% k ostatním daním uhradí se výnosem daňových
nedoplatků za minulé roky.
Domovské právo uděleno:
24.února Janu Petříčkovi s rodinou a Jos. Jirouškovi.
1. dubna Jos. Jodasovi, Lad. Vinklářovi, Jarosl. Tydlitovi, Jos.
Tydlitovi, Jar. Tydlitovi ml., Frant. Havlovi (všem s rodinou).
8. září Jindř. Pilařovi s rodinou, Boh. Holubcovi s manželkou
a Ant. Křivůnkovi s rodinou.
26. října Hynkovi Vrkoslavovi.
Z ostatních usnesení obec. zast. uvádíme: Vzato s povděkem
na vědomí, že p. tov. Fr. Brůna daroval 23. února zvon na hřbitov.
Část obec. cesty č. kat. 2399/2 od čís. 126. k okresní silnici Plavy
– Sklenařice zbavena práva veřejnosti a zrušena. Usneseno, aby
daňové úlevy na opravy starých domů platily i u nás. Dán souhlas,
aby od 1. dubna přidělena byla obec k nové římsko-katol. farnosti
ve Vel. Hamrech. Smuteční projev za zemřelého továrníka přednesl starosta obce ve schůzi dne 8. září a za pres. Osvoboditele dne 26.
října. Ještě za života svého daroval tov. Brůna pozemek na stavbu
hasič. domu. Pozemek převzat obcí a zaručena výpůjčka sboru hasič. na stavbu domu u místní Kampeličky na Kč 35.000,-. Zvolena
nová místní školní rada a 4členné komitét pro vybudování kanali-
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Stavby.
Stavby.

Zábavy.
Zábavy.

platily i u nás. Dán souhlas, aby od 1. dubna přidělena byla obec k nové římskokatol. farnosti ve Vel. Hamrech. Smuteční projev za zemřelého továrníka
přednesl starosta obce ve schůzi dne 8. září a za pres. Osvoboditele dne 26. 1937
října. Ještě sace
za života
svého
daroval
Brůna pozemek
na mostu.
stavbu hasič.
domu.usnesení
podél
silnice
od tov.
Práchovny
k želez.
Důležité
Pozemek převzat
obcí
zaručena
sboru
na stavbu
u přirážučiněno
ve aschůzi
26. výpůjčka
října, aby
obechasič.
vybírala
samadomu
obecní
místní Kampeličky
na
Kč
35.000,-.
Zvolena
nová
místní
školní
rada
a
4členné
ky podle novely zákona o daních přímých. Cvičení CPO prohloubekomitét prono.
vybudování kanalisace podél silnice od Práchovny k želez. mostu.
Důležité usnesení učiněno ve schůzi 26. října, aby obec vybírala sama obecní
přirážky podle novely zákona o daních přímých. Cvičení CPO prohloubeno.
O úpravě obec. cest bylo již pojednáno. Obec opravila mostek „u Dufků“
a rozšířila
obecní osvětlení
(u Nesvadby
Prousků).
O úpravě
obec. cest
bylo již pojednáno.
Obec opravila
mosteka „u
Z
občanů
největší
stavbu
a
přestavbu
provedl
Fr.
Šimůnek,
Dufků“ a rozšířila obecní osvětlení (u Nesvadby a Prousků). Z občanů největší čís. 37.
U „staréprovedl
kočovny“
postaveny
V. Andr postaveny
a Jos. Nesvadba
stavbu a přestavbu
Fr. Šimůnek,
čís. nové
37. U kůlny.
„staré kočovny“
dali
novou
omítku
na
domech.
A.
Habová
postavila
nové kůlny. V. Andr a Jos. Nesvadba dali novou omítku na domech. A. kiosk.
HabováTovárna
pokračovala
v opraváchvdomů.
Spoř.
a zálož.
přepostavila kiosk.
Továrna pokračovala
opravách
domů.
Spoř. spolek
a zálož.úřadovny
spolek
ložil do
budovy,kterou
kterou
opravil.
úřadovny přeložil
dovlastní
vlastní budovy,
opravil.
Zábavy: 15Zábavy:
tanečních,
lyž. závody, 23 lyž.
besídky,
2 přednášky,
3 večírky
s
152tanečních,
závody,
3 besídky,
2 přednášky,
3
tancem, 2 chr. harmoniky, 1 divadlo, 2 koncerty, 2 cirkus. předst., 2 předst.
večírky s tancem, 2 chr. harmoniky, 1 divadlo, 2 koncerty, 2 cirkus.
kouzelníka, 1 akademie s veselicí.
předst., 2 předst. kouzelníka, 1 akademie s veselicí.

Spotřeba elektrické energie.
Dle B. Marka a J. Šimůnka.

Počet
odběratelů

Spotřeba
kwh

Rok:

1934

1935

1936

1937

světla

135

135

129

119

motorů

26

26

25

23

tepla

30

34

34

29

paušálu

--

--

--

7

světla

10.075

8.567

9.195

8.176

motorů

1.798

2.072

2.910

2.865

tepla

3.252

2.823

3.386

3.635

--

--

--

333

35.705,85

33.443,30

25.204,90

34.506,60

paušálu
Zaplaceno včetně nájmu
z elektr. a daně

Z obnosu toho za veř. světlo:
Z obnosu
toho3.769,za veř.
1934: 5.266,Kč, 1935:
Kč,světlo:
1936: 4.567,- Kč a 1937: 3.012,- Kč.
1934: 5.266,- Kč, 1935: 3.769,- Kč, 1936: 4.567,- Kč a 1937: 3.012,- Kč.
Cena za proud:
světelný r. 1934 Kč 3.30 a od října stále Kč 3.20.
				
motorový r. 1934 Kč 1.80 a od října stále Kč 1.70.
				
tepelný stále Kč 1.20.
				
paušální 1937: Kč 1,-.
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Rok 1938.
Běžné události.

Na počátku roku bylo hodně sněhu. Brzy nastaly časté oblevy. Od 3. ledna vyvářeny polévky ve škole. Bylo stravováno 75 – 80
dětí až do 18. března po 55 dní. Vydáno celkem 4.400 porcí nákladem Kč 2.496,90.
23. ledna konány závody ve skoku sokolského kraje Pojizerského za dobré návštěvy. 1. února řádila sněhová vichřice, ale škod
neudělala.
27. února byl závod ve skoku o pohár kongresového můstku.
Přihlíželo mu asi 2.000 diváků a docíleno skoků až 60 m dlouhých
(64 m s pádem).
Narozeniny pres. Masaryka oslavil sbor dobrovol. hasičů
6. března průvodem, proslovem a vatrou. Sokol tak učinil 12. března v sokolovně proslovem, přednesem básní a divadlem. Kolem
20. března bylo velmi teplo, jako bývá u nás v květnu! Duben a květen byl velmi chladný. Při událostech historického významu po 21.
květnu zachovalo občanstvo úplný klid. Několik občanů povoláno
do zbraně.
26. června konána sbírka na obranu státu mezi občanstvem
a vykázala:
311 dárců složilo Kč 		
8.001,70
18 dárců dodatečně Kč 		
2.083,329 dárců celkem dalo Kč
10.084,70
Fa Brůna a někteří jednotlivci poslali dar přímo.
1. červencem ustanoven L. Louma def. říd. učitelem.
Oslava Husova nekonána. Cihelna přestala již v červenci
pracovati.
30. července zabil se při návratu z práce pádem s kola Fr.
Vacek. 7. srpna dopoledne konána slavnost položení základního
kamene k novému hasičskému domu. Odpol. bylo na Mlýnskách
veřejné hasič. cvičení. Září přinesl hodně starostí obyvatelstvu.
První záložníci povoláni již 14. září. Šli s nadšením. Vyhlášení mobilisace dne 24. září přijato klidně, nástup záložníků vykonán bez
nejmenšího kazu.
Spád událostí v říjnu měl vliv i na život u nás. Demarkační
čára dostala se až na hranice katastru Plavů. Bylo to ústí náhonu
fy. Liebig do Kamenice proti cihelně. Obec přeplněna uprchlíky,
nastala nouze o byty. Nikdo netušil, co nám přinesou příští dny. Při
ústupu naší armády zastavil se v cihelně prapor těžkých kulometů
s lehkými horskými děly. Naše fa F. Brůna zachovala se k nim „vlastenecky“: nedala jim k ubytování ani slámy!

Usnesení obec. zast.

Obecní zastupitelstvo konalo jen 2 schůze. Dne 6. dubna uděleno právo domovské Fr. Špottovi, Fr. Junkovi, Ad. Zajíčkovi a K.
Nigrinovi, všem s rodinou. Projeven souhlas s prodejem obec. pozemku č. k. 2399/2 ve výměře 2a 35m2 po 8,- Kč za 1m2 fě F. Brůna
s podmínkou, že obec vše potřebné projedná s dohlédacími úřady, výlohy hradí fa. a obnosu bude použito na umoření obecního
duhu.
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Druhá schůze konána dne 21. července. Domovské právo
uděleno V. Doubkovi s rodinou. Strážník Vil. Rydval dnem 1. července 1938 přeložen do výslužby následkem invalidity s pensí
600,- Kč měsíčně.
Rozpočet obecní:
Vydání Kč
117.636,---Příjem Kč
114.699,50
Nedostává se Kč 2.936,50, které mají býti uhrazeny úsporami po případě zvětšeným výnosem obec. dávek.
Mimořádný rozpočet Kč 51.223,10 bude kryt ze zápůjčky
Kč. 60.000,- snížené na Kč. 50.000,-. Bude vybírána 152% přirážka
k dani činžovní a 350% k ostatním daním.
Stavby.

Provedena stavba hasičského domu, která dokončena až na
omítku. Započato i se stavbou spojovací cesty vedle pily do silnice
zásadské. Práce tato nedokončena. Z občanů větší opravu domu
provedl Nigrin, Petrtýl postavil novou chladírnu.

Zábavy.

Zábavy vykazují:
12 tanečních, 2 závody lyžařské, 1 harmoniky, 1 hody vepřové
s tancem, 2 přednášky, 1 tělocvičný večer, 1 promenádní koncert, 3
představení kouzelníka, 7 divadel, 1 večírek s tancem.
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Okupace:

24. list. 1938 – květ. revoluce 1945.
Okupace obce.

Počínaje 13. list. 1938 rozšířeny zprávy, že naše obec bude
připojena k Německu a s ní celá řada dalších českých obcí. Bylo to
6. pásmo. Zprávě se na počátku nevěřilo, ale způsobila mezi občanstvem veliký neklid. Z továrny stěhovány různé věci a stroje
a tak každého dne rozruchu přibývalo. Někteří občané měli v této
věci i co dělati se strážci pořádku. Dne 21. list. započata oficielní
evakuace továrny, pily a stěhování obyvatelstva. Stalo se tak pomocí automobilových vojenských kolon. Téhož dne starosta obce
B. Pavlovec předal úřad náměstkovi J. Jakoubovi a sám odjel. Připojení obce k říši oznámeno úředně radiem v úterý dne 22. list.
Byla to smutná zpráva a způsobila mnoho bolu. Co dělat, zůstati na
místě či se odstěhovat? Obsazení Plavů stalo se ve čtvrtek dne 24.
listopadu 1938. Po desáté hod. dopoledne zazněly sirény v továrně
ve Svárově na znamení, že německé orgány překročily dosavadní
demarkační čáru a že začínají obsazovat sousední Vel. Hamry. Občanstvo naše i zvědavci z okolních obcí shromáždili se hlavně na
silnici z Vel. Hamrů do Držkova.
Když pochodovali poslední strážci pořádku – čsl. četníci – zarosilo se mnohé oko a upíralo za nimi. Kdy je opět přivítáme, bude
to vůbec někdy? Asi v půl jedenácté objevili se první němečtí vojáci u nás. Vše se dělo motorovými oddíly. Předán nejdříve obec.
úřad, pak čet. stanice, pošta, zastávka a sokolovna. Nebylo oslavných řečí, vše šlo rychle a hladce. Menší nedorozumnění na silnici u obec. úřadu likvidováno bez následků. Při tom se ukázalo, že
stráž měla tištěný seznam obyvatelstva – jistě i s dalšími podrobnostmi o jednotlivcích.
A tak po prvé vlály na úředních budovách státní prapory německé a obyvatelstvo mělo oběd v „nové vlasti.“ Odpoledne nám.
starosty předal úřad novému starostovi Ant. Grohmannovi. Obchodníci hned po obsazení měli plné krámy: Obyvatelstvo z okupovaného území již dříve hrnulo se k nám a skupovalo všecko. Kde
je ten hlásaný blahobyt a že je v říši všeho dost?
Ještě téhož dne musily býti hotovy nové slamníky pro stráž.
Vyšlo se všeobecně vstříc a snad i ke spokojenosti. Katastrál. hranice obce Plavů mezi námi a Držkovem stala se hranicí říššskou
s celníky! (Příloha 10.)

Výměna peněz,
volby.

První dny míjely klidně. Již v neděli dne 27. list. provedena
výměna peněz. Ve škole začalo pravidelné vyučování v úterý dne
29. list. V pondělí 28. list. měla škola slavnost, při které zástupce
škol. úřadu v Jablonci n. N. vysvětlil dětem nastalou změnu. Na den
4. prosince vypsány doplňovací volby do říšského sněmu. Vznikla
starost, jak voliti: ano nebo ne. Agitováno pro ano ! Prý bude práce! V sobotu před volbami dělníci z továrny šli průvodem do Vel.
Hamrů a v čele s nimi jistě po prvé za svého života 3 páni ředitelé: Jar. Rynt, Voj. Liška a Jiří Dufek. Téměř všecky domy u hlavní
silnice ozdobeny prapory zakoupenými továrnou a tak vlál někde
prapor, kde před tím nikdy nebyl vyvěšen československý. Ploty,
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zdi, sloupy polepeny plakáty, které vybízely voliti kladně. Výsledek
volby byl tento: Celkem volilo z obce 451 voličů: 13 ne, 11 prázdných, 17 omluveno, 403 ano (zelené lístky), 11 ano (bílé lístky – zde
hlas starostův a 3 vojínů). Na kladném výsledku měla zásluhu fa
Brůna! Zajímavé bylo, že někde volila žena a muž nevolil. Stalo se
tak všude, kde muž byl nasazen v ČSR a žena v zabraném území.
Prosinec 1938

Všecky vyhlášky byly dvojjazyčné. O nezaměstnané a chudé
staral se p. Jumar se svojí paní a to až příliš pečlivě. Několikrát
provedeno hromadné stravování, rozdávány konservy a též oděv.
Začalo vyplácení podpor nejméně přes 8 ŘM. Výše řídí se podle počtu dětí. Děti ve škole před vánocemi ošaceny Rod. sdružením, od
němec. pomocné akce dostaly pohoštění, obuv a hračky. Kulturní
život ustal úplně. Činnost spolků zastavena. Tyto musily předložiti 2kráte německy přeložené stanovy a přesně vyplniti dotazník.
Noviny nebyly s počátku vůbec žádné, biograf nehrál. První noviny byly k dostání až po vánocích. Smutný úkaz byl, když někteří
občané až s přílišnou ochotou chválili nový režim a i „hajlovali.“
Potraviny přenášeny z Držkova, Zásady a jiných obcí a každý se
rád pochlubil, co „propašoval.“ Smutné byly svátky vánoční. Nikdo se nestyděl za to, že při štědrovečerní večeři si poplakal. A to
prý jsou nejradostnější svátky v roce! Spojení s republikou bylo
autobusem, který jezdil z Tanvaldu až k říšským hranicím do Potůček a dále cestovalo se autobusem do Držkova nebo vlakem. Želez.
správa čsl. zřídila u tunelu zastávku u samé hranice. Jmenovala
se Návarov stát. hranice, později Držkov. Propustky vydával obec.
úřad za 2 ŘM. Provedeno nové označení obce na všech silnicích
pomocí velikých dřevěných tabulí s názvem Plaw. (Navržené označení Flößdorf – příloha 11. – nebylo vůbec užito.) Z pošty odvezen
telegraf. stroj. Po Novém roce vyměňovány telegraf. i telef. dráty:
za měděné dávány nové ze směsi.

1939 Běž. události.

První zábava byla 31. pros. 1938 u Petrtýlů, pak 28. ledna
1939 rovněž tam. Obou se účastnili němci. (Malé n není chyba, psalo se tak všeobecně po skončení války.) Velmi brzy proskakovaly
zprávy, že obec bude uvolněna. Většina obyvatelstva se radovala,
ale byli i někteří, kteří vrácení si nepřáli a prý jsou docela šťastni
a vede se jim v říši dobře ! Velmi těžce nesly ženy přísné prohlídky
na celnici koncem ledna, kde se děly i nepřístojnosti. Opatření toto
po zákroku bylo zmírněno a později zcela odstraněno.

Optování.

Další starost nastala s optováním. Sháněny doklady a mnoho běhání dalo opatřování křestních listů až do druhého pokolení
u těch, kteří neztratili čsl. stát. občanství.

Sbírky.

Každou neděli konány sbírky: jednou úspora z jídla z jednoho hrnce, pak zimní pomoc, odevzdávání potravin, sbírka policie,
prodávání odznaků – němci vždy si něco našli.

Návštěvy.

V těžkých chvílích našli se praví přátelé: návštěvy konány
večer jako za doby mládí našich dědečků a babiček. Všichni se těšili, že zase jednou bude lépe…
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Další události.

Všeobecně se věřilo, že prý 10. února 1939 budeme vráceni.
Ale ani to se nesplnilo. V pondělí 6. února byla přivezena obec.
knihovna, která byla před 24. list. 38 odvezena do Zásady. Zůstalo
tam asi 250 – 300 knih, o které byly obavy, že by byly zde zničeny.
V pátek 17. února 39 odstraněno čes. označení školy a obec.
domu. Jak dodatečně zjištěno, hlavně u školy si mnozí opět poplakali a hodně bylo hubováno. V sobotu 18. února byla maškarní zábava u Petrtýlů. Zdá se, že i tento hasičský podnik byl zbytečný.

Střílení do oken.

Někdo vynašel si nový druh zábavy: střílení do oken. Stalo se
tak nejdříve ve škole, kde prostřelena okna u kabinetu a brzy potom u pokoje bytu p. Šafáře (dům vedle školy). Vyšetřování zůstalo
bez výsledku.

Březen 1939.

1. března odjelo asi 10 mužů do vnitrozemí říše na práce.
Těžce se loučili a nechtělo se jim. V pátek 3. března krátce po 8.
hod. večer ujel prázdný nákladní vůz z nádraží ve Vel. Hamrech
a rozjel se k Brodu. V Návarově narazil na vlak. Na štěstí byl jenom
jeden těžce raněný.
Historické události kolem 15. března 39 vzaly nám poslední
naději, že budeme vráceni republice – této není více, neb místo ní
zřízen protektorát. Začátkem dubna přivezen i zbytek knihovny ze
Zásady. Vyřazeno asi 40 knih, které prý odvezeny do Jablonce n. N.

Obec. rada.

Ustanovena nová obecní rada (stará z neoptantů se neosvědčila), starosta Grohmann, I. zástupce Jumar, II. zástupce Fr. Nesvadba, členové bez funkce: Jách. Jakoubě, Jos. Šourek, Jos. Hásek,
L. Louma. Byla na papíře – nescházela se!

Sčítání lidí.

Sčítání lidu provedeno podle stavu ze 16. na 17. květen na
německých tiskopisech.
Od 1. června omezeno vydávání propustek.

Neštěstí 9.6.

Škola dostala německé označení. 9. června potkalo naše 3
občany veliké neštěstí: Voj. Liška jel se svojí paní a Fr. Petrtýlem
autem do Turnova. Na křižovatce u Rohozce srazili se s nákladním
autem. Paní Lišková byla ihned mrtva, Petrtýl zemřel téhož dne. V.
Liška utrpěl těžké zranění, ale vyvázl životem. Pí. Lišková pohřbena 12 června zde, Petrtýl zpopelněn 13. června v Semilech. Účast
i vzrušení bylo veliké.

Německé firmy.

V týž čas musily býti odstraněny všecky české nápisy (firmy) a nahraženy německými. Zůstala křestní česká jména – u žen
i koncovka u příjmení. 15. červnem zavedeno přímé vlakové spojení s protektorátem – musíme na nádraží do Vel. Hamrů, neb u nás
vlaky projíždějí.
Podrobnější zprávy během další doby nebyly znamenány,
neb ukládání jich bylo spojeno s nebezpečím podívati se do koncentračního tábora. Pokusíme se proto aspoň celkově věci poznamenati – přesně stanoviti datum není dnes možné.
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Válka 1. 9. 1939

Válka 1. září 1939 – snad všichni dobří Čechové na ni čekali
– přinesla i nám naději že ČSR bude znovu mezi svobodnými státy.
Nastaly těžké doby – němci vítězili a malověrní musili stále býti
těšeni. A v těchto dobách posiloval nás zahraniční rozhlas. Proto
denní otázka byla: Co nového?

Potrav. lístky

Vyhlášením války Polsku zavedeny ihned potravinové lístky.
Následek? Nastal nedostatek zboží i potravin, ceny jich „pod rukou“ začaly stoupat a dosáhly na konci války pohádkové – „šmelinářské“ – výše.

„Šmelina.“

Uvádíme některé: 1 kg cukru až 500 K, 1 kg mouky 200 K, 1
kg másla 1200 K, 1 kg vepřového masa 800 K, přídělový chléb 50
K, 1 cigareta 20 K. Měnilo se všecko za vše možné! Boty a textilie
byly vydávány na poukazy a body. Tyto byly i na uhlí. Hospodářství bylo dokonale vázáno.

Pašeráctví.

Protože obec byla pohraniční vsí, rozmohlo se u nás pašeráctví, vyšlapány nové stezky a chodilo se za každou cenu – „přes
zelenou“ – do Protektorátu. Kdo byl chycen, odpykal si stanovený
žalář a zaplatil často značnou pokutu. Němců u nás přibývalo

Byty pro němce.

a tu fa. Brůna pečlivě se jim starala o byty, modernisovala je a zřizovala pro ně i koupelny. Pro českého dělníka nedělalo se dříve
ničeho!

Provoz v továrně.

Provoz v továrně omezen, zastaven úplně a v továrně zařízena válečná výroba. Důsledek toho byl, že dělnictvo naší obce zaměstnáno v Tanvaldě, Jablonci i jinde a tak vlak – hlavně večerní
– vypustil u nás celý průvod. Cihelna pracovala pravidelně, zakoupen zde bagr a motoricky odvážena hlína do cihelny.

Soupisy.

Každého roku konán soupis všeho možného. Počítán osev,
dobytek, drůbež, podniky a často několikrát za rok. Říše stále potřebovala, aby toho bylo hodně. Přes kontroly i u nás občané všecko nehlásili a chovali vše, co se dalo „na černo.“

Práv. stav obce.

Obec. úřad měl značnou pravomoc. Měl 4 místnosti v domech čís. 169. a 170. Později Plavy spojeny s Haraticemi a konečně
od 1. října 1942 s Vel. Hamry v jednu obec. Obec. kancelář u nás
zrušena a občané musili choditi na obec. úřad do Hamrů. Okamžikem tím přestal býti starostou A. Grohmann a stal se jím V. Adolf.
Grohmann vybavil pečlivě hasičský sbor – hasičský dům dokončen
– měl v programu stavbu nádrží, z nichž dokončil řádně jednu ve
Zlatníkách. Nezapomněl ani na školu. Konce války se nedočkal, zemřel 27. 8. 1944. Všecky obecní dluhy zaplaceny. Do majetku obce
přešla sokolovna a z ní odvezen biograf do N. Světa. Ze spolků povolena činnost sportov. klubu. Chodníky podél silnice Tanvald –
Želez. Brod upraveny, silnice asfaltována. (Doklad 11a.)

Hraniční orgány.

Na hranicích vystřídalo se několik orgánů: od celníků až po
četníky. Na počátku byli vždy přísní, ale brzy se „aklimatisovali.“
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Někteří ovšem stali se postrachem občanů. Dostati propustku bylo
někdy uměním, ale i zde dali se němci hlavně za potraviny koupiti.
U nás zřízena celnice na zastávce a vlaky velmi často přísně prohlíženy.
Příroda.

Po celou dobu okupace byla zima každého roku velmi krutá.
Mrazy 20 – 30°C byly už docela obyčejné, sněhu často tolik, že byla
na jeho odstranění vyhlášena pracovní povinnost. Někdy hrozila
i velká voda. A tak i příroda těžce nesla německou botu!

Zábavy.

Vzpruhou pro mládež byly zábavy konané u Petrtýlů a pro
všechny divadla, která nám zde sehráli ochotníci z Držkova a Zásady. Když však tyto hry staly se skutečnou národní manifestací,
obec. úřad další nedovolil. Plavy měly to štěstí, že zde byli dost
slušní velitelé čet. stanice a celní stanice. Nejdéle zde působil Ar.
Brixi, pro něhož fa. Brůna přestavěla dům čís. 154.

Důležité události.

Další události během války:
Zemřel obec. strážník V. Rydval, člen obec. rady J. Jakoubě.
V Protektorátě též zemřelo několik našich bývalých občanů. Na
Hampejse vyhořel dům číslo 62. Z nádraží v Hamrech ujel vůz
s jeřábem a zastavil se v tunelu. U nádraží vykolejila lokomotiva
osobního vlaku. V Potůčkách zabil se němec. voják, který najel na
závory.

Odvody.

K vojenským odvodům povoláni i čeští občané – neoptanti.
Byli všichni odvedeni, ale jako Češi nenastoupili vojenskou službu.
Asi jim němci nedůvěřovali.

Vězni.

V koncentračních táborech uvězněni a sem se vrátili: Frant.
Vondráček, Frant. Prousek, Karel Brůna a Stan. Kopal. Popraveni
byli: Jos. Brůna, Jar. Myslivec, Boh. Hejral a Jos. Miksánek. Uvězněných bylo několik, někteří i delší dobu. Bylo i hodně peněžitých
pokut. Němec. orgány konaly časté revise na vše možné a tak o pokuty nebyla nouze. Postižený se často ani nechlubil a zaplatil! Několik obchodů a živností uzavřeno.
O škole jsou zápisy ve školní kronice.

Zajatec. barák.

Roku 1944 zřízen u Kamenice zajatecký barák a zde umístěno asi 80 zajatých Rusů, kteří pracovali ve váleč. podniku v továrně a ve mlýně. Brzy nastala nová starost: podporovat je jídlem
a oděvem. I zde našli se dobří naši lidé, kteří věděli si i v těžkých
situacích rady. Podporováni též civilisté všech možných národností, kteří obyčejně v neděli chodili prosbou a úzkostlivě se vyhýbali
domům, ve kterých bydlili němci.

Stavba domků.

Téhož roku fa. Brůna (za války Bruna) začala stavět skutečně
nouzové domky za vesnicí při silnici zásadské, ale ty už nedokončila. S. Bachtík rozboural dům č. 24.

Blízkost fronty.

Přes to, že válečné události věštily zcela určitou porážku
němců a blízký konec války, zůstali někteří malověrní a věřili
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v „zázraky.“ Pověstí přibývalo: Musíme se vystěhovat, bude zde
fronta. Ta se blížila, dunění děl, bombardování letadly bylo i u nás
dobře slyšeti. Obcí prošlo i několik „pochodů smrti“ a nespočetné
transporty uprchlíků. Fronta se skutečně blížila…
(foto 2x)					

20. 2. 1941, č. 62.

(foto 5x)					

Velká voda 1941.

(foto 3x)					

Zimy za okupace.

(foto 4x)					

Bagr ve Hliňáku.
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Revolucí ke svobodě –

1945.

První odboj.

Většina našeho občanstva zůstala věrna a neposkvrnila svoji
národní čest. Těch nevěrných byla jistě menšina! Již na počátku
okupace sešlo se několik občanů, aby uvažovali, co dělati, jak to dělati, abychom co nejrychleji se zbavili nenáviděných němců. Byli
to Ar. Šourek st., Jos. Machačka, Jos. Šafář (zemřel během války),
Jos. Šourek ml. z Filounu, Břet. Novák a Lad. Louma. Zůstalo jen při
schůzkách, k činům nemohlo ani dojíti, pouze letáky rozmnožovány u Jos. Machačky. Později vznikly akce v Čechách a ani k těm nebyli jsme pasivní. Ar. Šourek navázal styk s Turnovem, Ž. Brodem
a Semily. Jar. Nedvěd a L. Louma s učitelem Hubeným z Vlastiboře.
Zatčením posledně jmen. akce tato skončena. Občané přenášeli letáky a dávali je dále.

Radio.

Nejlepším našim přítelem zůstal však zahraniční rozhlas.
Posloucháno všude, každý měl již „své místo.“ Opravdu můžeme
mluviti o štěstí, že u nás nebyl nikdo uvězněn pro poslouchání cizího rozhlasu. Odboj nabyl určitějších forem hlavně počátkem roku
1945. Ar. Šourek a Jar. Nedvěd měli stálý čilý styk s Protektorátem.

Voj. jednotka –
organisace.

Již v roce 1939 seznámil se nadpor. Lad. Louma s nadpor. J.
Bulířem z Růžodolu, který později stal se důležitým členem odboje
na Liberecku. Louma udržoval s ním styk po celou válku. A tak
přišel první určitý rozkaz: Organisovati tajně jednotku po vzoru
vojenském a to u nás a v Haraticích v síle jedné roty. Úkol provedl
L. Louma, jeho zástupce Fr. Tomeš, poručík (čís. 22), velitelé čet: Fr.
Horčička a Zd. Novák. (Třetí četa byla v Haraticích.)

Občané v odboji.

Jisté je, že i naši občané činili se, jak jen se dalo a všemožně
škodili okupantům: Vyhýbali se práci, prodávalo se pod rukou –
často se ziskem – nehlášen pravý stav věcí a i jiné skutky vymýšleny! Ve válečném podniku v továrně fy. Fr. Brůna byli „nasazeni“
k přeškolení hlavně hoši dvacetiletí (roč. 1924). I ti nezaháleli! Později přišli zajatí Rusové. Pracovali v podniku a ve mlýně, kde se
mlelo pro voj. správu. Sem chodili nejraději, protože se dobře najedli. Též naši lidé pracující v továrně nosili jim hlavně jídlo a Rusové odměňovali se dárci kovovým prstýnkem. Je jich velmi mnoho v obci na památku! Do práce přišli ke konci i příslušníci jiných
národností – civilisté – a tak Plavy se staly mezinárodním místem.

Plán osvob. obce.

Protože spojení s Libercem bylo možné jen přes německé
území, navázal Louma styk se říd. uč. nadpor. E. Pleskotem z Loužnice, který byl vedoucím v severní části Železnobrodska. Měli jsme
čekati a zůstati pasivní, až bude osvobozen Želez. Brod.

Revoluční nár.
výbor.

Asi koncem dubna sešli se tajně u obč. Ar. Šourka: Jan Nentvich, Jos. Kochánek, Č. Kubáček, Jos. Jiroušek, Jar. Tydlita, L. Patrman, Bř. Novák, Jr. Nedvěd, Jos. Šourek ml. (Filoun), Jos. Machačka,
L. Louma a ustavili se jako Revoluční národní výbor. Nebylo mezi
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námi rozdílu, nehovořilo se o politických stranách! Předsedou zvolen Ar. Šourek a usneseno vyzvati Haratice, abychom s nimi se spojili a utvořili společnou obec. Odtrhli jsme se tak od Vel. Hamrů.
Ukázalo se později, že udělali jsme dobře. Již pro první revoluční
dny měli jsme vedoucí na svých místech!
Před revolucí.

Květen 1945.

Netrpělivost se stupňovala. Rusové chtěli povražditi stráže
a ujeti. Zákrokem vedoucího rus. partyzánů ve Vlastiboři k tomu
nedošlo. Byla obava, aby němci nemstili se na občanech. Každý čekal, kdy „to“ konečně začne.
A tak nastal květen roku 1945.

3. května.

Ve čtvrtek dne 3. května rychlý posel Aleš Prousek z Držkova
oznámil, že odtud skupina občanů postupuje na hranice a že jim
máme jíti vstříc. Na otázku, kdo tak nařídil, odpověděl, že na vyšší
rozkaz. Okamžikem tímto nebylo možno nikoho udržeti. Odzbrojeni postupně četníci v Potůčkách, na zastávce, „Volkssturm“ v továrně a konečně jako poslední místní četnická stanice.
Prakticky byla obec naše osvobozena, jistě jedna z prvních
obcí, které mnichovským diktátem v r. 1938 byly připojeny k říši.
Nastoupily čety, rozdány zbraně (bylo jich málo!) a postaveny stráže. Jednalo se nyní o osvobození soused. Vel. Hamrů. Tam našimi
lidmi obsazeno nádraží a poštov. úřad. Po 22. hodině bylo zjištěno,
že do Vel. Hamrů na nákladních autech přijely asi 2 čety pravidelného němec. vojska a společně se silným hamrov. „Volkssturmem“
zaujaly postavení na náměstí. Vojáci byli vyzbrojeni i těžkými kulomety. Teprve pozdě večer bylo jisté, že k celostátnímu povstání
ještě nedošlo a proto rozhodnuto s němci vyjednávati. Por. F. Tomeš
– vydávaje se nebezpečí zatčení – odebral se do Hamrů a navázal
jednání s Jos. Weberem, velitelem „Volkssturmu.“ V jednání mělo
býti pokračováno ráno. Během noci odzbrojili naši vojíni a zajistili
4 muže motorizovaných SS. Učinil tak Kamil Čech, Mil. Šubr a Jan
Brůna, kteří byli vysláni do Jesenného pro zbraně. Blízko hřbitova
byla jim zbraň esesáky odejmuta, dali se s nimi do hovoru a napovídali jim toho tolik o síle vojenské jednotky v obci, že tito se na
zastávce železniční našim strážím i se svým vozidlem vzdali. Na
hamrovském nádraží naši vojíni zajistili odzbrojené četníky a celá
tato společnost i se 4 SS ještě v noci poslána do Semil. Náš šofér Fr.
Housa zažil nemilou příhodu ve Vysokém n. Jiz., kde byl asi 5 hodin v zajetí, když projížděl městem.

4. května.

V pátek ráno bylo jisté, že se němci během noci připravili
a že se pokusí znovu osvobozenou část Vel. Hamrů a Plavy obsaditi a že slib daný k jednání poruší – jako vždy! Vyslali skutečně
obrněný vlakový vůz a „Volkssturm“. Proto celá naše jednotka se
zbraněmi ustoupila z Plavů za hranice. Cestou do Držkova zastřelen zajatý plavský velitel četnické stanice Jäckel – prototyp němec.
četnických hrubců – protože se pokusil o útěk. Bohužel akce vyžádala si oběť i u nás: postupující němci do Plavů zastřelili obč. Al.
Dufka, který ráno šel pouštěti a krmiti slepice.
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Vlastiboř.

V Držkově byli naši vojíni přijati ne zrovna přátelsky a proto
soustředili se ve Vlastiboři, kde byla již dříve známa rusko-česká
partyzánská skupina v čele s Konstantinem Žukovským. Celá obec
přijala náš oddíl opravdu bratrsky. Jako represálie byla vzata do
vazby a uvězněna v Liberci manželka vedoucího nadpor. L. Loumy
Marie Loumová a nájemnice v jejich domě Lud. Bartošová. Z Vel.
Hamrů zajištěni 4 muži, kteří měli obsazenou poštu. Všichni uvěznění byli již v sobotu 5. května propuštěni za výměnu zajatých 4 SS
a 8 četníků.
Do Vlastiboře přišlo v pátek asi 120 mužů (i s Haraticemi),
do neděle byl již stav 250. Pražské povstání 5. května rozradostnilo
naše tváře! Z vojáků i nevojáků byly sestaveny úderné čety promísené hodně ruskými partyzány. V době našeho pobytu tam byly
podniknuty tyto akce: zajaty 2 obrněné vozy v Bozkově, likvidována letecká vojenská škola v Želez. Brodě, výprava proti obrněné
jednotce v prostoru Malé Skály, výprava do Plavů, Velkých Hamrů
a Tanvaldu. Zde byl zraněn vojín K. Trdla a padl vojín Josef Zemánek. Oba naši důstojníci byli ve Vlastiboři přítomni rozmluvě,
kterou zde měl štáb. kapitán Havlík ze Semil a major ruských parašutistů na Semilsku. Činnost vlastibořské part. skupiny pod vedením Žukovského byla přezkoumána a též schválena. Jisto je tolik, že činnost „Konstantina“, pod kterýmžto jménem byl Žukovskij
znám, zmátla ustupující německá vojska. Ta se neodvážila u nás
přes hranice do bývalého Protektorátu, ale ustupovala směrem
k Liberci – přímo do náruče postupující slavné Rudé armády.

Návrat do Plavů.

Ve Vlastiboři byl v úterý již stav na jeden tisíc mužů přílivem
dalších ruských příslušníků. Protože náš kraj byl osvobozen, vrátila se jednotka ve středu odpoledne dne 9. května 1945 do Plavů.
Obyvatelstvo ji srdečně přivítalo. Jednotka přeorganisována, partyzánské akce zastaveny a ve smyslu mobilisační vyhlášky
dnem 31. května 1945 činnost ukončena a oddíl rozpuštěn.
Za pobytu v obci konány hlídky, střeženy místní podniky (továrny a mlýn), prohlíženy transporty. Po odsunu německých a ruských vojsk prohlédnuta dokonale obec a okolní lesy, pak i vzdálenější kraje: Příchovice, Rokytnice, Polubný, Malá Jizerka, kde 1
četa hlídkovala celý týden. Nashromážděný a opuštěný materiál
odveden příslušným civilním místům nebo voj. velitelství v Želez.
Brodě.
Začátkem června zemřel vojín Rudolf Kochánek následkem
nachlazení a zápalů přivoděných při konání vojenské služby.
Jednotka se sama stravovala ze zásob, které odňaty německým vojskům. Zbytek po likvidaci předán míst. národ. výboru. Při
likvidování odporu daleko sinější posádky „Volkssturmu“ v sokolovně ve Vel. Hamrech dne 7. května vyznamenali se naši velitelé
čet: Fr. Horčička a Zd. Novák.

Květen civ. obyv.

Vraťme se nyní k událostem v obci. Po odchodu téměř všech
mužů (zůstali zde jenom staří), obec obsazena opět německými
četníky, „Volkssturmem“ a gestapem. Nic se však nedělo, protože
tušili, že bude brzy konec a život říše počítal se jen na hodiny.
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MNV dává se do
práce.

Proto také někteří členové národ. výboru v čele s předsedou
vrátili se po 5. květnu do obce a začali vlastně úřadovati a pracovati. Úřadovna byla v bývalé četnické stanici v čís. 170., kde zůstal
telefon. Práce byla těžká. Zhroutila se jak německá vojenská moc,
tak i civilní správa (v bývalých Sudetech). V obcích bývalého Protektorátu zůstaly obec. úřady, okresní atd., u nás nebylo nic takového. Obchodníci měli rovněž těžké postavení, musili hledati nové
prameny nákupu. Leč všichni dali se s chutí a s radostí do práce,
vždyť byli jsme svobodni – volni – a to přece stálo za trochu námahy! Náš kraj vyvázl z války poměrně dobře. Nebylo ztrát na lidských životech a nebylo hmotných škod. Z čeho byl největší strach
– velmi dobře dopadlo! Hned v prvních dnech osvobození organisován v místě pomoc. Červený kříž. Do služeb obecních přihlásil se
Josef Nesvadba a udělen mu titul tajemníka, Josef Dobrý jako zřízenec, Bož. Šourková a Miluše Jodasová jako pomoc. síly kancelářské.
Kancelář výboru zřízena v čísle 169. Občané z Haratic souhlasili,
abychom utvořili společný Národní výbor, který proto rozšířen na
24 členů: 16 z Plavů, 8 z Haratic. Veřejnou schůzí občanstva schváleni členové výboru. Starostí bylo mnoho, schůzí též. Největší obtíž
činilo zásobování. Štěstí, že ve mlýně uskladněné obilí němci nezničili nebo neodvezli. Toto stačilo zásobovat nejen naši obec, ale
celý širý kraj až do nových žní. Jistě velikou zásluhu na tom měl
nájemce mlýna Jos. Urbanec se svými zřízenci. Jar. Nedvěd stal se
referentem revoluč. Okres. nár. výboru v Ž. Brodě a též později
zřízené expositury tamtéž. Začaly se i organisovat politické strany.
U nás byly dvě: čsl. str. nár. soc. a čsl. str. komunistická. Pořádaly
i veřejné projevy.
Počátkem měs. září přesídlil nár. výbor se svolením min.
škol. a osvěty do školy. 31. října odešla Bož. Šourková a 1. prosince byla přijata Zd. Kavalírová. 31. pros. vystoupila Mil. Jodasová.
I členové výboru se měnili. Někteří se odstěhovali do pohraničí. Za
odešlého jmenován náhradník přísluš. pol. stranou.

Rozloučení
s Haraticemi.

Dnem 1. prosince rozlučují se obě obce: Plavy a Haratice.
Tyto chtěly míti příslib, kolik obec věnuje na projektovanou stavbu vodovodu v Haraticích. Došlo k usnesení, že dříve musí býti
rozhodnuto, zda obě obce utvoří novou společnou obec – sloučí se
a má-li nynější výbor vůbec právo rozhodovati s fondy obce. Výsledek – rozloučení obcí. (Příloha 12.)

Nový nár. výbor.

Plavy si zvolily nový národní výbor – 12 členů – ve kterém
zasedají: Za čsl. str .nár. soc.: Ar. Šourek, předseda, J. Machačka,
finanční ref., Bř. Novák, zásobování, Kamil Čech, sociální ref., Lad.
Louma, stav. ref. Za str. čsl. kom.: Jos. Synovec, místopředseda, Bř.
Ježek, školský ref., Fr. Junek, bytový ref., Mil. Nigrin, bezpečnost
a doprava, Jindř. Kotrba, vodní a elektr. otázky. Odborníci: Jos.
Šourek ml., zemědělství, Jos. Jiroušek, živnosti.

Další události.

Čet. stanice je opět na svém dřívějším místě v čísle 148. Proveden odsun němců a tak máme v obci 4 německé rodiny – smíšená manželství - : Scheffel, Endler, Lenhardt a Hoder. Majetek němců zabaven a prodán.
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Odvedenci šli k odvodům s veselou: doprovázela je hudba až
do Želez. Brodu a zpět.
Před lidovým soudem v Ž. Brodě odpovídal se Pr. Bulva a byl
osvobozen. Soudní jednání vede se proti tov. F. Brůnovi, Jar. Ryntovi a Fr. Žilkovi. Nebylo v roce 1945 skončeno. Závody fy. F. Brůna jsou pod národní správou. Vedoucí pilně se starali, aby továrna
roztočila kola a práce přes veliké obtíže se jim dařila. Nár. správcem je J. Vodička, předsedou závodní rady M. Nigrin.
Při revoluci bylo v Plavech asi 1200 ob., na konci roku něco
přes 800. To znamená, že 1/3 obyvatelstva se vystěhovala. Patřili
jsme nejdříve k okresu Jablonec n. N., potom Turnov a na konec
Semily, tj. exposituře okres. nár. výb. v Želez. Brodě. Máme autobusové spojení s Jabloncem n. N. a obcí projíždí autobus linky Vysoké
n. Jiz. – Zásada.
Občané účastnili se všech manifest. projevů: v Držkově,
sjezd partyzánů ve Vlastiboři. V sokolovně pořádána akademie na
oslavu 28. října, ochotníci sehráli několik zdařilých her. A tak i kulturní život pomalu po dlouhém odmlčení probudil se k novému
životu. Nadšení bylo veliké a každý chtěl se uplatniti. Spolky obnovily též svoji činnost. Ochotnický spolek sloučil se se Sokolem a má
v úmyslu zříditi v sokolovně nové moderní jeviště.
Vyznamenání.

K 28. říjnu 1945 obdrželi účastníci květnové revoluce okresní vyznamenání. Byla udělena tři: I. železnobrodský odboj, II. podkrkonošský partyzán, III. bojovník revoluce 1945. Všecky 3 obdržel
Ar. Šourek a Jar. Nedvěd (II. zlatou), I. a II. důstojníci: nadpor. L.
Louma (III. zlatou), por. Fr. Tomeš, II. a III. Jos. Urbanec. Všichni
ostatní účastníci dostali III. (K. Trdla zlatou.)
Máme vyznamenané i 3 ženy: Fr. Svobodová účastnila se
jako samaritánka všech akcí ve Vlastiboři a dostala III. Pochvalné
uznání obdržely M. Loumová a Lud. Bartošová.

Dodávky republice.

Občané plnili i povinnost odváděti republice a dodali od
května do konce roku: 40 q tvrdého obilí, 5 q krmného obilí, 317,25
q bramborů, 2108 kg masa, 8344 kusů vajec a 21565 l mléka.
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(foto)					

Pomocný Červ. kříž.

foto 3x)			

10. 5. 1945 pohřeb J. Zemánka.

(foto)					

Ruští dělostřelci

(foto)					
					

Celnice v Potůčkách
Foto M. Marek, ostatní Louma.

(foto 3x)			

Zajatecký barák.

(foto 3x)			

Nouzové domky. Stav poč. r. 1946.

Foto Hloušek.
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Rok 1946.
Podle příkazu okresní osvětové rady v Semilech ze dne 12.
prosince 1946 čís. 3180 poznamenáváme:
Pravidelné zápisy před druhou světovou válkou byly ukončeny rokem 1937. Při okupování obce v roce 1938 uschoval kroniku L. Louma. Bylo tomu tak i v dalších letech. Avšak asi v roce 1941
musil ji odevzdati obec. úřadu. V zápisech mělo býti pokračováno
ovšem německy. Scházel zápis z roku 1938. Týž musil vypracovati
výše jmenovaný. Zápis se skoro shodoval s nynějším. Nebyl učiněn
okupanty a tím také nebylo v zápisech pokračováno německy. Bylo
to štěstí pro nás, že kniha tato nebyla zneuctěna protivným německým písmem a snůškou lží a vychvalováním „nadrasy.“
Běžné události.

Dnem 1. ledna přejímá provoz harat. mlýna majitel Stan.
Bachtík, až do toho dne po celou dobu okupace byl nájemcem Jos.
Urbanec.
Obec. tajemník Jos. Nesvadba byl jmenován definitivním,
avšak již 15. února vystoupil ze služeb obce.
Sokol na valné hromadě se usnáší, že zruší biograf.
Sněhu bylo málo, mrazy dosáhly -20°C. Zima byla poměrně
mírná, snad proto, že byla veliká nouze o uhlí. Počátkem února
nastaly prudké deště a bylo nebezpečí veliké vody.
Konečně jasno v otázce majetníka zdejších továren rozřešeno zestátněním podniku, které bylo uveřejněno v Úředním listě
č. 44. (částka 31.) ze dne 22. II. 1946 na str. 321. Radost z toho byla
veliká, všichni občané si uvědomili, že stálá nejistota je ta tam.
Podnik oslavil zestátnění domácí slavností 25. února a pak veselicí
9. března spojenou s večeří. Zaměstnanci měli vstup volný a byli
pohoštěni. Aby podnik mohl se plně „rozjeti“, zapracováni Slováci,
kterých zde bylo na počátku asi 80. Později ředitelem jmenován
Jos. Ducháček ze Zl. Olešnice. Úřední název zní: Pojizerské bavlnářské závody, národní podnik, závod v Plavech.
Protože sněhu bylo málo, můstek během války úplně rozebrán a neobnoven, nebylo zde ani lyžařských závodů. Největší vánice byly a nejvíc sněhu napadlo koncem února.
Narozeniny T. G. Masaryka oslaveny 6. břez. večer vatrou
a proslovem – provedl sbor hasičů. 7. večer stalo se tak velmi pěknou oslavou v sokolovně.
Konec března byl bez sněhu a tak počátkem dubna bylo pracováno na polích. 18. března otevřena obec. knihovna v čís. 91.
Svátek práce oslaven průvodem do Tanvaldu. Prvé výročí květnové revoluce oslaveno u nás již 3. května, kdy pracováno do 12 hodin – odpoledne byl sváteč. klid.
Večer za slabé účasti pořádán průvod k Jirkovské borovici,
kde byla oslava okresní. V sobotu 4. odpol. Sokol otevřel nové moderní jeviště, na kterém uvedl pro děti představení „Lucerna“. Večer sbor hasičů zapálil vatru na Žákově a přednesen proslov. V neděli dopoledne 5. května konán štafetový běh ze Žel. Brodu, při
kterém běžci donesli Čsl. váleč. kříže 1939 in memoriam. Předání
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stalo se u pomníku na hřbitově předsedou MNV opět za slabé účasti občanů. U nás vyznamenáni: Jos. Zemánek, Al. Dufek a Fr. Haba.
Odpol. a večer téhož dne sehrána v sokolovně „Lucerna.“ Oslavy
zakončeny 9. května veselicí v sokolovně.
26. května volby do ústav. Národ. shromáždění pod úředním
vedením L. Loumy měly klidný a důstojný průběh. Jen staří a nemocní nevolili, účast byla veliká. Volilo se v sokolovně.
Zapsáno bylo 325 mužů a 387 žen = 712 všech. MNV odeslal 41 průkazů.
Účast při volbách: 		
288 mužů
					
360 žen
Průkazy: 		
14 mužů
				
5 žen
					
667 celkem
Obdržela kand. listina:
1 kom. str. Českoslov. 		
241 hlasů
2 českoslov. str. lidová 		
41 “
3
“
soc. demokracie
60 “
4
“
str. nár. soc. 		
322 “
bílý lístek 				
1
neplatné hlasy 		
2
						
667 celkem
Příloha 13.
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Narozeniny pres. Dra Ed. Beneše oslaveny za slušné účasti
občanů v sokolovně tělocvič. besídkou dne 28. května.
Počátkem června označena naše želez. zastávka Plavy, za což
NV musil zaplatiti řed. drah v Hradci Králové obnos Kč 3.000,-.
Odhalení pomníku ve Vlastiboři 9. června účastnilo se od nás
málo občanů. 18. června umožnilo Rod. sdružení pořádání výletu
škol. dětí autobusem do Liberce.
Opětné zvolení Dra Ed. Beneše presidentem republiky přijato radostně, domy ozdobeny 19. června prapory.
21. června lidový soud v Želez Brodě osvobodil Jar. Rynta.
Před tím odsouzen Fr. Žilka, proces s továrníkem Fr. Brůnou nekonán.
Sportovní klub zastavil svoji činnost.
Časté deště zavinily špatnou senoseč.
24. června otevřen útulek v domě čís. 19.
30. června občané uspořádali autobusový výlet do M. Svatoňovic, kam toho dne zavítal pres. republiky.
4. července konáno nové ustanovení MNV podle parlamentních voleb: 10 členů českov. str. nár. soc., 8 členů kom. str. Českoslov., celkem 18 členů. Předsedou zvolen Ar. Šourek, místopředsedou M. Marek. Členové rady: Jos. Šourek st., a L. Louma za čsl. str.
nár. soc., M. Nigrin a Jos. Synovec za kom. str. Českoslov.
Oslava Husova provedena sborem dobr. hasičů. Byl lamp.
průvod na Žákov, zapálena hranice, zakončeno proslovem. V srpnu provedena výměna kolejnic u nás za 20timetrové, při čemž
upravena i kanalisace kolem zastávky nákladem obce.
31. srpna odešla ze služeb MNV Zd. Kavalírová. Proto 1. zářím upraveno bylo provádění prací u MNV takto: Zásobování má
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na starosti Jos. Dobrý, jednací protokol a písemnosti Lad. Louma
a pokladníkem zvolen místopředseda výboru M. Marek.
8. září konáno velmi zdařilé cvičení Sokola s koncertem.
Koncem měs. prohlédnut vodovod a zjištěny četné závady.
Již koncem října ohlásily se mrazy. Státní svátek oslaven 27.
října zdařilou akademií v sokolovně. Po ukončení programu byl
tanec do půlnoci – bez čepování lihových nápojů!
28. konán průvod do Vel. Hamrů.
26. a 27. října vyhlášena pracovní povinnost v rámci akce
„národní směna“. Za malé účasti přemístěna návěstní tabule
a upraven plot vedle silnice proti „mrakodrapu.“
Prosinec ohlásil se krutými mrazy, které byly tím horší, že
nebylo sněhu.
Usnesení MNV.

(Viz r. 1947!)

Obec rozpočet měl schodek 149.000,- Kčs. MNV poskytl na
úhradu jeho příspěvek 39.000 Kčs.
Další usnesení:
15. července provedena volba komisí. Vodní dávka zvýšena
ze 44 na 50 Kčs, staveb. poplatek z 50 na 150 Kčs. Sokolovna vrácena sokolu.
12. října projednán rozpočet na rok 1947.
Uděleno dom. právo R. Nemetzové, jakmile bude se svým
manželem rozvedena.
21. listopadu usneseno provésti národ. leteckou sbírku, která
vynesla 5.720,- Kčs. MNV se znovu vyjádřil, že trvá na připojení
k okresu Jablonec n. N. Projeven souhlas se zaškolením4 obce do
školního újezdu Vel. Hamrů.

Stavby.

Petr Kučera čís. 21. postavil kůlnu a seník, Fr. Tomeš čís. 22.
prádelnu a kůlnu, Jos. Novák čís. 128. přestavěl stodolu. Kůlna
u školy dokončena již minulého roku. Zajatecký barák rozbourán.
Z nouzových domků u silnice zásadské první domek dokončen
a obydlen.

Přehled zábav.

Plesy a zábavy 9, dětská veselice 1, večírky s tancem 2, 4 divadla Sokola hrána 9krát, veř. tělocv. cvičení 1, prom. koncert 1,
tělocv. besídka 1, akademie s tancem 1.
Pohostinsky: Divadla: Junák z Haratic 2kráte, opereta Jablonec 4kráte a 2krát operet. pásmo, J. Kohout 1.

4 Zřejmě má být „začleněním“, poznámka I. Mihovičová
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Rok 1947.
Běžné události.

Příloha 14.
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Počátek roku vyznačoval se krutými mrazy, které byly
pokračováním z minulého roku a trvaly až do polovice února.
Následkem byly četné poruchy vodovodu, z nichž největší byly
proti K. Čechovi, kováři, kde prasklo hlavní potrubí, pak u školy
a u „Špýcharu“. Celá část obce směrem k Vel. Hamrům byla bez
vody.
První sníh napadl teprve po 10tém lednu. Mrazy byly až
-25°C. Teprve koncem února začalo pršet, ale pak opět mrzlo asi do
polovice měs. března. I tehdy byly mrazy ještě v noci a proto byly
cesty často zledovatělé. Obleva ke konci března dopadla dobře. Kamenice se jen mírně zvedla.
Svátkem pro obec byl 16. březen, kdy Severočeské národní
divadlo z Liberce provedlo 2kráte nesmrtelnou Smetanovu „Prodanou nevěstu“ v sokolovně. Účast byla veliká i z okolí, podnik
jako kulturní jistě význačný. Vybráno bylo Kčs 28.716,70, účinkující dostali Kčs 24.500,-.
Počátkem roku provedeno několik sbírek a vynesly:
Letecká sbírka
Kčs
5.720,-.
Na zvon vybral obč. Miksánek
“
12.047,50.
Sbírka na malé knihovny
“
922,-.
Škol. sbírka ve prospěch Čes. soc. pomoci
“
2.762,-.
Pro postižené povodní
“
2.440,-.
Celkem sebrán značný obnos Kčs 23.891,50. Za sbírku pro postižené povodní obdržela obec od okres. národ. výboru pochvalu,
protože to byla jedna z prvních na okrese. Sběr textilií provedený
škol. mládeží vynesl jen 270 kg.
6. března vzpomenuto T. G. Masaryka průvodem na Žákov,
zapálením vatry a proslovem za velmi malé účasti občanstva. 1.
května byl průvod do Tanvaldu, 3. květ. na místní hřbitov. Tam
vzpomenuto padlých, pak byl odchod na Žákov. Zde zapálena vatra, proslovy, zpěvem, recitacemi a hymnou vzpomínka na revoluci
ukončena. Tentokráte účast uspokojila.
Počátkem května zahájil činnost sportovní klub. 10. května
zavěšen zvon na zvoničce a ozvalo se opět „klekání.“ První „umíráček“ odzvoněn 17. května Jách. Šourkovi. Zvoníkem zvolen Jos.
Miksánek. Měs. květen byl velmi suchý, téměř nepršelo.
14. a 15. června konán v naší obci a Haraticích župní slet
sokolského žactva. 14. byly v Haraticích odpoledne závody, večer
u nás v sokolovně divadlo Pražský žid. (Provedlo Severočes. nár.
div. z Liberce.) 15. ráno budíček, dopoledne zkoušky, odpoledne
průvod, cvičení a večer veselice v sokolovně. Slavnost pokazil v 6
hod. odpoledne v neděli prudký déšť.
19. června škol. mládež měla výlet autobusem do Frýdlantu,
Libvery a Hejnic.
1. července při vzpomínce na 30. výročí bitvy u Zborova vyprávěl zážitky Ar. Šourek jako přímý účastník. Oslava Husova provedena 5. července průvodem, zapálením vatry, proslovem, reci-

1947
tacemi a zakončena hymnou. 20. července konán výlet autobusem
„sok. ochotníků“ do Hamru u jezera5.
31. července zrušena stanice SNB a obec přidělena k obvodu
stanice ve Vel. Hamrech.
14. srpna ukončil dobrovolně život Jiří Vencl ml. v nemocnici
v Tanvaldě.
18. srpna spadl pokrývač Pavel Kopal v Rejdicích se střechy,
upadl do bezvědomí, ze kterého se již neprobudil a zemřel 25. srpna v nemoc. v Tanvaldě.
Po celé léto bylo neobyčejné sucho. U nás téměř nepršelo.
Zajímavé bylo, že vody ve vodovodu bylo stále dost. Úroda byla
celkem dobrá, bramborů velmi dobrá.
14. září provedena vzpomínka na T. G. Masaryka v sokolovně za slabé účasti obč.
26. září chytil v poledne od jiskry lokomotivy náklad. vlaku
lesní porost na Bubně. Hasičská tovární pohotovost a sbor dobrovol. hasičů po 2 hod. úsilí požár uhasila. Shořelo asi 3/4 ha les. porostu.
9. října ráno nalezena mrtvolka novorozeněte v náhonu na
Mlýnskách. Pachatelka zůstala nevypátrána.
Koncem října začalo mrznout. Vydatné deště dostavily se počátkem listopadu a tak ozimy dobře se ujaly. Prosinec byl celkem
mírný: pršelo, padal sníh a bylo hodně teplo! Po prvé letos zazářil
vánoč. stromek u Petrtýlových a sebráno u něho Kč 2.852,30.
Útulek z čís. 19 přemístěn do obec. domu, protože místnosti
v čís. 19 nevyhovovaly. Návštěva se tím nezvýšila. Teprve změna
vedoucí síly od 1. prosince přinesla nápravu.
Míst. nár. výbor.

Konány celkem 3 řádné plenární schůze míst. národ. výboru
a 1 mimořádná. 4. února dán příslib dom. práva R. Linhardtovi
s rodinou a uděleno dom. právo Jos. Pircovi s rodinou. Schůze tato
byla za účasti občanů.
20. dubna schváleny účty za rok 1946. Obec. dávky stanoveny podle nařízení.
22. května schválen řádný i mimoř. rozpočet na rok 1948.
Uděleno dom. právo M. Šturmové roz. Ničové.
Jednáno po celý rok ohledně kanalisace při silnici Plavy –
Zásada, projekt proveden bude příští rok. Z vyrovnávacího fondu
obdržela obec obnos Kčs 60.600,-.
Z výboru odešel Ludv. Patrman a jeho nástupcem se stal Jos.
Číla. Od září místopředsedou byl Jos. Synovec. Člen rady a místopředs. M. Marek se vzdal obojího a ponechal si jenom členství ve
výboru. Členem rady stal se Fr. Junek.

Stavby obec.

Nákladem obce rozšířen vodovod k domkům při silnici zásadské a zaplacena instalace a materiál vodovodu na Hampejse.
Účet za tyto práce od S. Tomše z Turnova činil Kčs 113.000,-. Občané na Hampejse dožadovali se již před válkou o zřízení vodovodu. Teprve tento rok stala se věc skutkem. Provedli si sami vlastní
prací výkop, po položení potrubí vše zase zaházeli a upravili. Obci

5 Zřejmě má být „začleněním“, poznámka I. Mihovičová
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Stavby obč.

Zábavy.
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poskytli i zápůjčku Kčs 40.000,-, které musil výbor zaplatiti jako
zálohu na úhradu materiálu. Dali tak pěkný příklad občanské obětavosti a spolupráce.
Dále nákladem obce vyměněna sekund. elektr. síť od sloupu
u „pilníkářů“ až na konec obce a dále síť rozšířena k domkům, které byly dokončeny. I toto bylo velmi rozumné, protože v této části
obce bylo slabé vedení a tím i špatné světlo.
Domky při silnici zásadské konečně dostavěny a obydleny.
Budou míti čísla 171 – 176. Sundána u nich tašková krytina a nahrazena eternitem. Celkový náklad byl jistě značný! Dokončení
provedl národní podnik, který stavěl i závodní kuchyň s příslušenstvím, dále 2 obytné domy za želez. mostem. Stavby tyto dokončeny budou příštího roku. Po skončení prací v cihelně začalo se
s instalací drtiče. I tato práce bude dokončena do otevření cihelny
r. 1948. Z občanů nestavěl nikdo – nebylo to dovoleno. – Opravu
domku provedl B. Berka (čís. 152.) a opravy provádí Jiří Havlík (čís.
58.)
V sále sokolovny položeny parkety. Okres opravil hlavní silnici a upravil povrch u zastávky. Sok. okrsek znovu vystavěl lyžařský můstek.
Taneč. zábav bylo 10. Severočes. nár. divadlo z Liberce hrálo
zde 10kráte, opereta z Jablonce n. Nis. 2kráte, Zásada 1 a rovněž
Držkov 1. Dram. odbor Sokola hrál 3kráte – z toho 1 v Zásadě pohostinsky. Dále bylo 6 představení kouzelníka, 1 harmoniky, 1 akademie s tancem a 2 večírky se zábavou.
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Rok 1948.
Běžné události.

Na počátku roku bylo mírné počasí, sněhu bylo málo. Umožnilo to práce na nedokončených stavbách domů za železničním
mostem, kde bylo pracováno celý měsíc leden. Sbírka ve prospěch
Španělů a Řeků vynesla Kčs 3.250,-.
Pravá zima ohlásila se ve druhé polovici února: mráz až
-20°C, sněhu bylo poměrně málo.
Historické události ve druhé polovině měs. února měly ohlas
i u nás. Místní org. Komunistické strany ujala se vedení správy
obce, utvořen z jejího podnětu Akční výbor národní fronty u všech
složek a zájmových organizací. Měl 15 členů, užší 5 členů. Předsedou zvolen Fr. Junek, jednatelem K. Trdla, členové užšího výb. J.
Číla, J. Soudil a St. Morávek.
Oslavu naroz. T. G. Masaryka uspořádal 5. března sbor dobrovol. hasičů za velmi slabé účasti občanů: byl průvod, zapálena
vatra, proslov, básně, hymny. Úmrtí dr. h. c. Jana Masaryka dne 10.
března zarmoutilo všechny.
Rozruch způsobila sebevražda A. Pitrové dne 20. března.
24. března ustanoven nový místní národ. výbor. Povoláno
nových 6 členů, předsedou zvolen Jos. Synovec, místopředsedou
Mil. Nigrin, členové rady Fr. Junek, Fr. Čapek, Jos. Šourek ml. rolník a L. Louma.
Sbírka na pomoc dětem Spoj. národů vynesla Kčs 1.790,- a ve
prospěch Čes. soc. pomoci Kč 4.005,-.
3. a 4. dubna provedena směna Vítězství, odložená z března:
upraven prostor u zastávky, potok Skalice, cesta na Hampejs a od
hřbitova na Mlýnska.
17. dubna nebezpečí vznícení porostu na Bubně uhašeno
rychlým zákrokem.
Cihelna byla opatřena novým strojem na drcení kamení
a začala v dubnu pracovat.
1. května konán průvod do Tanvaldu za veliké účasti. Oslavy 8. a 9. května: 8. byl průvod na hřbitov, tam proslov, recitace,
zpěv – vzpomínka na padlé bojovníky. Večer divadlo v sokolovně
„Vesnický zrádce.“ 9. byla veselice v sokolov. pro mládež a pak pro
dospělé.
23. května podnikli občané výlet do Prahy, Lán a Lidic.
Konec května byl studený.
K uctění naroz. pres. rep. dra. E. Beneše sehrála mládež v sokol. divadlo „Pro květinu míru.“
Volby 30. května vykonány za přítomnosti zást. úř. Jar. Kotrby ze Žel. Brodu. Zapsáno bylo v seznamech
315 mužů
								
356 žen
							
Celkem
671 voličů
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1948
Vydány byly 23 průkazy, 2 vráceny při volbě, zbývá 21 průkazů.
Skutečných voličů bylo: 		
671 – 21 = 650.
Volilo:
273 mužů
				
331 žen 			
= 280 mužů
Průkazy:
7 mužů 			
= 337 žen
				
6 žen
								
617 celkem
Neplatných hlasů bylo 				
32
								
585 platných hl.
Příloha 15.

Národní frontě odevzdáno 449 hlasů, 136 bylo bílých lístků.
Volby měly klidný průběh, byly demokratické. Někteří volili
před zástěnou, jiní za ní.
Koncem května slučuje se tělovýchova. U nás sloučil se Sportov. klub se Sokolem.
7. června vzdává se pres. dr. Ed. Beneš svého úřadu, 14. června volen je pres. republ. Kl. Gottwald.
14. června utonul Ríša Lenhardt na plovárně v Tanvaldě.
První polovina června byla suchá a teplá, druhá deštivá
a velmi studená.
Od 1. července oddělen národ. podnik od Pojizerských bavl.
závodů (PBZ) a přidělen k Severočes. bavl. závodům – zkratka
SEBA – národní podnik, sídlo Tanvald.
Všecky složky Sokola jakož i hodně občanů účast. se XI. všesokol. sletu.
Počátkem července začaly práce na kanalisaci při silnici Plavy – Zásada.
Povodeň 13. a 14. srpna natropila hodně škod: Voda odnesla
transformátor u cihelny, strhla taras u mlýna. Vylila se více na katastr haratický a udělala si docela nové řečiště. U cihelny vybudován náhradní transformátor.
Z 20. na 21. srpen provedeno vloupání do obchodu Ant. Šubra a odcizeno: 60 kg tuků, šum. víno, potrav. lístky a v hotovosti
28.202,- Kč.
Žně pokazily časté deště.
Sbírka na rozhlas vynesla Kčs 18.745,-.
Úmrtí dra E. Beneše dne 3. září zarmoutilo mnohé. Osvětová
rada uspořádala tryznu v sobotu dne 7. září. Na pohřeb 8. září zajeli i někteří od nás.
Protože práce na kanalisaci vázly, nařídil Akč. výbor pracov.
povinnost pro muže od 18 – 55 roků.
19. září Svaz brannosti uspořádal sportovní den.
Sbírka na knihovnu vynesla Kčs 5.590,-.
Od 1. října národ. škola redukována na jednotřídní. M. Vítová přeložena do Vel. Hamrů.
Zavedením pracov. povinnosti práce na kanalisaci velmi
pokočily.
6., 9. a 13. října očkována mládež od 1 do 20 roků proti tuberkulose.
Místní rada osvětová uspořádala dne 15. října vzpomínku na
Mnichov: v sokolovně byla četná návštěva.
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1948
Přespolní běhy svazu brannosti dne 17. října vzbudily živý
zájem u obyvatelstva a měly pěknou účast startujících.
24. října vyhrávala v sokolovně vojenská hudba: odpoledne
byl koncert, večer veselice.
28. říjen: dopoledne byl průvod do Vel. Hamrů, večer divadlo
V. Hrobčický z Hrobčic. Nebylo tradič. sokol. akademie.
Sbírka Čes. soc. pomoci vynesla Kčs 4.370,-.
28. list. ustanoven Svaz čes. mládeže.
12. pros. výstavka knih ve škole byla četně navštívena.
31. pros. zabil se při jízdě na motocyklu náš občan Jar. Rydval. Stalo se tak na silnici za Vel. Hamry k Tanvaldu.
Sbírka pod vánoč. stromem republiky vykázala celkem Kčs
6.615,80.
Práce MNV.

Po doplnění MNV zvoleni dne 24. března referenti a ustanoveny jednotl. komise. Prodána parc. čís. 385 A. Petrtýlové za 2.500,Kčs. Dom. právo uděleno dne 10. květ. K. Hejralovi s manželkou
a Al. Hejralové, dne 14. června Jos. Soudilovi, Jindř. Morávkovi, K.
Trdlovi, všem s rodinou.
21. list. slavnostní plen. schůze MNV, konaná ve Vel. Hamrech
v biograf. sále, udělila čestné občanství naší obce pres. republiky
Kl. Gottwaldovi.
Velké úsilí věnováno kanalisaci. Za agilního vedení předsedy
MNV Jos. Synovce, zavedením pracov. povinnosti a obětavou prací
při vlastní výrobě rour dalšími několika občany, bylo položeno potrubí o průměru 60 cm a postavena čistící stanice. Stavba má býti
příštím rokem dokončena.
Veřejné osvětlení obnoveno při hlavní silnici od zastávky na
rozcestí u Petrtýlových, při cestě na Mlýnska a při silnici vedle školy. Pro nedostatek materiálu nemohlo býti v této práci pokračováno.

Stavby.

Seba, nár. podnik, pokračoval v přístavbě závodní kuchyně, ale stavba nedokončena. Ze dvou domů, stavěných za želez.
mostem, dokončen jeden. Na podzim začato se stavbou 3 velkých
domů v „Hliňáku.“
Rozbourán dům čp. 168 u Petrtýlových s bývalým hasičským
skladištěm a dům čp. 41 „Martínkovo.“ Jos. Šourek provedl přestavbu poloviny domu čp. 4.

Zábavy.

Bylo 9 tanečních zábav, 3 večírky s tancem. Cizí soubory sehrály 4 divadla a uspořádaly 2 zábav. večery. Dram. oddíl Sokola
sehrál u nás 6 her – „Naši fur.“ ve Zl. Olešnici a v Zásadě. Dále byl 1
koncert a 2 produkce kouzelníka.
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1949

Rok 1949.
Běžné události.

86

Leden měl mírné počasí, větší mrazy byly teprve v únoru,
sníh napadl začátkem měsíce března. Vydržel po celý měsíc, tání
bylo mírné, protože v noci byly mrazíky.
Dnem 1. února přidělena obec k okresu Jablonec n. N. a tak
splnilo se dávné přání občanů.
12. února byl v sokolovně společenský ples, který se vydařil.
Sníh na začátku měsíce března přerušil autodopravu do Vysokého n. Jiz.
20. února uspořádal Sokol lyžařské závody pro žactvo a dorost.
3. dubna sehrálo SND z Liberce druhou operu v naší obci a to
od B. Smetany Hubičku. Účast byla veliká, byla to až dosud největší
návštěva v sokolovně.
Sbírka „Praha a MNV v ČSR – Varšava“ provedena při mírovém srazu sokolském 9. dubna a vynesla Kčs 590,-. Velikonoční sbírka ve prospěch ČsČK měla větší úspěch a bylo vybráno Kčs
6.180,-.
Prudké deště 12. a 13. dubna zavinily značné stoupání vody
a nebezpečí povodně.
22. dubna Fr. Šourek z Jílového způsobil při dehtování střechy na tkalcovně n. p. SEBA krátké spojení, dehet chytl, jmenovaný
utrpěl těžké popáleniny a po převozu do nemocnice zemřel. Ještě
před smrtí vylíčil celý průběh neštěstí!!
1. května velmi pěkný průvod odešel od sokolovny do Tanvaldu, kde byla společná oslava svátku Práce.
První polovina května byla velmi chladná – před 15. byly
i značné mrazy, ale škod nebylo.
22. května zemřela v Jabl. Pasekách naše nejstarší obč. Barb.
Čechová ve věku 97 let. Byla praprababičkou, pohřbena 25. květ.
na místním hřbitově.
5. června SND Liberec sehrálo v sokolovně další operu – Lazebník Sevilský – za dobré účasti.
7. června přišel o život Slovák Jos. Homola, kterému v cihelně „medvědi“ rozmačkaly hlavu. Pohřeb měl 10. ze sokolovny
a převezen na Slovensko.
Měsíc červen byl deštivý – špatně se sušilo seno.
20. června žáci nár. školy měli výlet do Kuksu, Bílé Třemešné
a na Zvičinu.
5. července n. p. SEBA uspořádal pro děti nár. školy zdarma
zájezd do západní části Krkonoš. Večer míst. rada osvětová oslavila
památku Husovu: zapálena hranice, přednesen proslov.
7. července vybuchly benz. páry v továrně na Mlýnskách, Jiří
Kavalír byl popálen.
19. a 20. července uspořádal n. p. SEBA pro své zaměstnance
v době dovolené výlet do Českosas. Švýcarska, Lán, Lidic a Mělníka.
Měsíc srpen byl celý pěkný, žně se vydařily. Z 19. na 20. srpen
byl mráz!!

1949
Po celý měsíc září bylo též pěkné počasí. 18. září byly sokolské přespolní běhy za slabší účasti proti roku minulému.
V říjnu ustavil se Svaz čsl.–sov. přátelství.
Míst. osv. rada uspořádala dne 1. list. na hřbitově vzpomínku
s proslovem. Sbírka pro ČsČK vynesla Kčs 4.191,-.
Listiny u příležitosti poslání zdravice gen. Stalinovi k jeho
70. naroz. podepsalo asi 2/3 občanů.
5. list. otevřena závodní jídelna n. p. SEBA. Stalo se tak za
účasti zaměstnanců. Po kultur. programu byla zábavní část a tanec. Jídelna je moderně vybavena a jistě splní účel, pro který byla
postavena.
12. list. Svaz čsl.-sov. přátelství vzpomenul v sokolovně 32.
výročí Velké říj. revoluce: proslov, pásmo básní, zpěvů a tanců za
účinkování souboru z Tanvaldu.
Vydatné deště na počátku listopadu hodně zachránily.
Již 17. list. splnil n. p. závod na Mlýnskách první rok pětiletého plánu (do konce roku 121%). Předtím stalo se tak 18. října
v cihelně (do konce roku 119,6%).
Podle přání pres. republ. nebylo oslavy u příležitosti jeho narozenin.
29. list. splnila přádelna první rok pětiletého plánu (do konce roku 110,4%) a 2. prosince tkalcovna (do konce r. 108,5%). Tak
místní n. p. zařadil se mezi nejpřednější závody skupiny SEBA.
Nový způsob práce ujal se i ve zdejších závodech a prvními úderníky stali se: Rud. Kudr v barevně plnil normy průměrně na 240%.
V přádelně byly to ženy: Marie Červinková a Ludm. Šimůnková,
v tkalcovně Slovák Jan Kišš, Jaroslava Srnová, Mil. Moravcová
a Marie Hajská.
70. narozenin gen. J. V. Stalina vzpomněl Svaz čsl. sov. přátelství 20. pros. v sokolovně.
Po mrazích o vánocích nastalo oteplení a pak deště.
Sbírka pod vánoč. stromkem vynesla Kčs 3.732,20.
Práce MNV.

Místní národ. výbor snažil se plněním budov. programu dosáhnouti nejlepších výsledků. Snaha tato byla úspěšná. Obec stala se v soutěži okresu obcí budovatelskou. Obdržela putovní štít
a umístila se na 5. místě s 1037 body.
Pokračováno v pracích na kanalisaci a tato dokončena až
k obec. domu. Odpracováno celkem 230 brig. hodin.
Během roku konáno 6 plen. schůzí. Nově zavedeny „Hovory
s občany“, při kterých tito sami mají přednésti svá přání, dáti nové
náměty a vytknouti chyby členům národ. výboru. Hovory byly 4.
Obnovena otázka regulace Kamenice. Schválena pracov. pov.
5 hod. na kanalisaci. Provedena reorg. MNV: Výbor doplněn Jar.
Balatkou a Jindř. Prouskem, odešel Fr. Junek a Jos. Jiroušek. Rada
MNV má toto složení: Jos. Synovec, M. Nigrin, K. Trdla, Jar. Balatka,
Jos. Šourek, Lad. Louma. Každý člen rady má svůj referát.
Vyhlášen a schválen míst. program pro rok 1950, který ještě
prodebatován a schválen při Hovorech dne 30. října v sokolovně.
Pro rok 1950 stanovena pracov. povinnost 15 hod. pro každého od
16 do 60 roků.
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1949
Stavby.

SEBA dokončila jídelnu, dům čís. 178. Lad. Svárovský začal se
stavbou domu místo čís. 41., které rozboural, Jos. Mašín přestavěl
polovici domu čp. 21., H. Morávková přestavěla dům čp. 29. a Jos.
Kryštof u svého domu čp. 134 zřídil v podkroví 2 obyt. místnosti.
Nár. podnik i majitelé domů starali se všemožně o údržbu domů.

Kultura.

Ani v kultuře nezůstala tohoto roku naše obec pozadu. Říkalo se všeobecně, že jsme v tomto úseku mezi prvními obcemi
v okrese Jablonec n. N.
Konáno celkem:
6 taneč. zábav, divadla: ochotníci (cizí) 5 her, SND Liberec
7 činoher, 2 opery, 1 balet, 1 koncert, 1 večer písní, arií a tanců,
dram. odbor Sokola 4 hry (2 opakov. v 3 soused. obcích), SČM 2 hry.
Dále konány: 1 přednáška, 3 význač. oslavy, 1 zábav. večer, 17 her
loutkoherců z povolání, 1 dětská besídka, 1 akad. s tancem, 1 beseda s venkovem, výstava po 2 dny /film, drůbežnictví, prádelna/,
1 harmoniky, 2kráte kouzelník.
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Rok 1950.
Běžné události.

Na počátku roku bylo málo sněhu, v polovici ledna hodně,
pak obleva a potom silné mrazy až -20°C.
14. a 15. ledna konány krajské lyž. přebory: 14. byly závody
v běhu, večer přátelská beseda v sokolovně, 15. závod ve skoku za
účasti asi 3000 diváků, večer zábava. (Příloha čís. 16.)
Únor měl na počátku mrazy, pak bylo mírné počasí.
23. února při Hovorech s občany předán obci budovatelský
štít z minulého roku a umístěn na národ. škole.
5. března konány opět lyž. závody: štafety 3kráte 10km, odpoledne závod ve skoku za dobré účasti závodníků a asi 1300 diváků. Večer v sokolovně byl program členů účinkujících v rozhlase.
Po závodech nastala obleva, 12. března byla ráno bouřka se
sněhovou vánicí.
Od 1. do 9. března provedeno národní sčítání: Máme 165
domů, 395 bytů, 348 domácností, 828 obyvatelů. Z domů jsou: 153
obytná stavení, 1 ubytovací podnik a 11 jiných staveb. Bylo 146
obydlených domů a 19 neobydlených. Z bytů bylo 347 obydlených
a 48 neobydlených.
1. dubna uspořádán zájezd Sokola Liberec a účinkující provedli pásmo hudby, zpěvu a recitací: To byl český muzikant. Účast
v sokolovně byla veliká.
První polovice dubna byla pěkná – noční mrazíky – konec
měs. byl chladný a deštivý.
1. května uspořádán obvyklý průvod do Tanvaldu za veliké
účasti, průvod zpestřen alegor. vozy.
7. května průvod na místní hřbitov, kde vzpomenuto bojovníků za revoluce: Proslov, položeny věnce, básně, hymna. Večer
dram. odbor Sokola sehrál hru: Dnes večer přijde přítel.
14. května podpisovou akci stokholmského mírového provolání podepsalo celkem 744 občanů.
V květnu zahájeny práce na kanalisaci. Pokračováno od
obecního domu.
1. června národ. škola měla výlet na Hr. Skálu, Trosky, Humprecht, Kost, Rovensko a Kozákov.
Celý červen bylo pěkné počasí a proto i senoseč dobře se vydařila.
18. června Sdružení rodičů a přátel školy, Sokol a SČM pořádali „Dětský den“ s velmi pěkným výsledkem. Byl průvod, u sokolovny program.
3.července při mírové oslavě v Jablonci n. N. provedl dramatický odbor Sokola hru „Všichni moji synové“ a získal II. cenu.
Místn. národ. výbor měl ve svém programu též řádné využití zemědělských pozemků n. p. SEBA. Pozemky tyto byly dány
do správy národ. výboru a vedoucí činitelé pol. org. KSČ utvořili
Jednotné zeměděl. družstvo (JZD). Členy jsou většinou dělnice, hospodářství je umístěno v čís. pop. 14.
30. července Hasičský sbor pořádal národní pouť na „Ostrově“, která se vydařila. Večer byla tam taneč. zábava.
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1950
Deště na počátku měs. srpna zdržely žně, ale pak bylo pěkné
počasí.
Dne 1. září odchází do výslužby pisatel této kroniky a na místo jeho jako ředitelka školy je ustanovena M. Marková. L. Louma
působil na zdejší škole plných 30 let.
V září byly časté bouřky a padaly i kroupy. Již koncem měs.
října byly značné mrazy.
33. výročí Velké říj. revoluce vzpomenuto opět v sokolovně
dne 4. list. za účinkování dram. odboru Sokola a sokol. cvičenců.
11. list. měli milovníci klavírního umění velký svátek: Účinkovala zde klavírní virtuoska Věra Řepková za odborného výkladu
Mirka Očadlíka.
20. list. odchází dobrovolně ze život Jos. Tomeš, bývalý hostinský a včelař.
9. a 10. pros. uspořádala nár. škola zdařilou výstavku knih.
K naroz. gen. Stalina byla estráda Svazu mládeže v sokolovně.
Koncem roku bylo málo sněhu, o vánocích nebyl žádný.
Obvyklý vánoční stromek byl opět rozžehnut, ale nebyla konána pod ním žádná sbírka.
Národ. podnik.

V národ. podniku jedině barevně na Mlýnskách se podařilo
splniti plán a to 16. pros. – do konce roku 103,6% – přes to, že plán
byl oproti min. roku zvýšen o 50% a vyráběno většinou exportní
zboží. Přádelna splnila plán na 98,6% a tkalcovna na 89,7%. Příčin nesplnění bylo několik: Původní plány zvýšeny, program během roku změněn a nedostatek pracov. sil. Nejstarší dělnicí je Růž.
Krykorková v tkalcovně 71 let stará a pracuje na 4 šir. stavech. Ke
konci roku měl n. p. celkem 59 držitelů údernických knížek. Ve II.
pololetí účastnil se závod soutěže o nejlepšího pracovníka. V I. kole
zvítězila barevna na Mlýnskách a obdržela vlajku. V celkovém
hodnocení byla přádelna na II. místě a obdržela diplom. Hosp. výsledky závodu jsou velmi dobré.

MNV.

Míst. nár. výbor snažil se plniti plán, který byl stanoven na
tento rok. Práce tato se celkem dařila za agil. vedení předsedy Jos.
Synovce, kterému vydatně pohotově pomáhali jeho spolupracovníci vedoucí strany KSČ – M. Nigrin, M. Marek, K. Trdla. Kanalisace
dokončena k čís. 149., protože bylo málo cement. rour. Obnoveno
a rozšířeno veřej. osvětlení. Založena ovoc. školka pro místní potřebu a vysázen sad 100 ovoc. stromů na již. straně „Bubnu.“ Do
provozu dán částečně veř. rozhlas. Obec dostala pochvalné uznání od ONV za plnění dodávek. Proveden regulační plán obce a zadán zastavovací k vypracování. Dětský útulek velmi dobře se uvedl a plní též svoje poslání. A tak měli všichni velikou radost, když
v soutěži obcí letoš. roku nejen že jsme uhájili štít, ale postoupili
jsme na 3. místo a získali i věcnou cenu psací stroj se 4329 body.
MNV byl pověřen vydáváním obč. legitimací a práce tato též
splněna. Do obec. komunálních podniků zapojili se 2 hostinští a 1
holič. Proto naše kom. podniky byly připojeny do Vel. Hamrů. Tam
máme též nově řízený matriční úřad. Čís. pop. 85. dostala obec do
vlastnictví a plánuje rekonstrukci tohoto domu na úřadovnu MNV.
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Jediným kazem bylo neschválení čest. občanství uděleného
pres. rep. Kl. Gottwaldovi, neb při volbách 1948 bylo v naší obci
hodně bílých lístků.
Konáno bylo celkem 8 plen. schůzí, 5 „Hovorů s obč.“ a 1
schůze akč. výb. NF. Výbor má nyní 24 členů a 7 členů rady. Tato
měla na konci roku toto složení: Předseda J. Synovec, místopř. K.
Trdla, členové M. Nigrin, M. Marek, L. Louma, A. Bucharová, A.
Švarcbeková.
Stavby.

Lad. Svárovský pokračoval ve stavbě svého domu, nový dům
začal stavěti Fr. Lejsek. Větší opravy domů provedli Fr. Nesvadba,
Bož. Brůnová, Fr. Kubáček – Kochánková. U nových bytov. jednotek vystavěna opěrná zeď a provedeno odvodnění dvorku. N. p.
SEBA opravoval svoje domy. Dům čp. 35. rozbourán.

Kultura.
Kultura.

Obec. Obec.
knihovna
knihovna

provedeno odvodnění dvorku. N. p. SEBA opravoval svoje domy. Dům čp. 35.
I v kultuře nezůstali jsme pozadu proti min. letům. Bylo 5 tarozbourán.
neč. zábav, 2 lyž. závody, 2 besídky (1 se zvukov. filmem, 1 s nadílIkou),
v kultuře
nezůstali
jsme
pozadu večerů
proti min.
Bylo 55kráte
taneč. zábav,
1 balet.
večer,
7 zábav.
(1letům.
s tancem),
úzký film,
2 lyž. závody,
2
besídky
(1
se
zvukov.
filmem,
1
s
nadílkou),
1
balet.
večer,
7 divadel SND Liberec, 6 div. dram. odboru Sokola (4 hrány v 7cizích
zábav. večerů
(1 2s divadla
tancem), cizích
5kráte ochotníků,
úzký film, 7 1divadel
6 div. loutobcích),
dětskýSND
den,Liberec,
5 her cizích
dram. odboru
Sokola
(4
hrány
v
cizích
obcích),
2
divadla
cizích
ochotníků,
1
koherců, 1 národ. pouť, 1 akademie (s tancem), 1 klav. koncert,
2
dětský den,
5
her
cizích
loutkoherců,
1
národ.
pouť,
1
akademie
(s
tancem),
1
estrády.
klav. koncert, 2 estrády.
veř.
obecní knihovny:
Zpráva Zpráva
veř. obecní
knihovny:
Rok
1945
byl
skříní,
Rok 1945 byl věnovánvěnován
shledáváníshledávání
zavlečenýchzavlečených
skříní, rovnání
knih, rovnání knih,
jejich
kontrole,
opravěkniž.
a psaní
kniž.
lístků.
jejich kontrole,
opravě
a psaní
chybějících
lístků.chybějících
S půjčováním
bylo
započato
18.se3.naše
1946.
V r. 1948
účastnila
se naše
započatoS půjčováním
18. 3. 1946. Vbylo
r. 1948
účastnila
knihovna
soutěže
Zeměděl.
knihovna
soutěže
Zeměděl.
novin
„Hledáme
vzornou
vesnickou
Novin „Hledáme vzornou vesnickou knihovnu“ a obdržela 20 knih z oboru
knihovnu“ a obdržela 20 knih z oboru zemědělství.
zemědělství.

Činnost
knihovny:
Činnost
knihovny:
Rok:

1946

1947

1948

1949

1950

Knih přibylo

136

141

99

242

150

Vyřazeno svazků

-

-

-

5

8

Půjčováno týdnů

31

40

36

36

32

Počet čtenářů

77

76

74

72

69

25

38

33

36

34

1951

2909

2440

2609

2341

Čtenář prům.
přečetl
Celkem bylo
výpůjček

Po okupaci
měla knihovna
svazků 2042
a konečný
její stav
k 31. 12.její
1950
byl k 31.
Po okupaci
měla 2042
knihovna
svazků
a konečný
stav
2.797 svazků.
(Zprávu
o
obec.
knihovně
vypracoval
knihovník
Jos.
Kohoušek.)
12. 1950 byl 2.797 svazků. (Zprávu o obec. knihovně vypracoval

knihovník
Jos. Kohoušek.)
Obchody a
Na
konec podáváme
přehled obchodů a živností podle stavu 31. pros.
živnosti.
1950:
Obchody a živnosti.
konec
podáváme
přehled
obchodů a živností podle stavu
Národ. podnik Na
SEBA
tkalcovna,
přádelna
a úpravna.
31. pros.
1950:
Okres. kom.
podnik:
cihelna.
St. Bachtík, mlýn dřev. uhlí pro sklárny n. p. Polubný.
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Prodejny čsl. dolů: Jos. Kryštof, čís. 134.
Železnobrodské sklo Pr. Bulva, čís. 157.
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Národ. podnik SEBA tkalcovna, přádelna a úpravna.
Okres. kom. podnik: cihelna.
St. Bachtík, mlýn dřev. uhlí pro sklárny n. p. Polubný.
Prodejny čsl. dolů: Jos. Kryštof, čís. 134.
Trafika Boh. Nentvichová, čís. 61.
Železnobrodské sklo Pr. Bulva, čís. 157.
Obecní kom. podniky: Jos. a Anna Šourkovi, hostinec, č.102., A. Petrtýlová, hostinec, čís. 27., Vl. a Ir. Hojsákovi, holič, čp. 148.
Družstvo Jednota: Ant. a Em. Šubrovi, prodejna, č. 116., Jos. Kavalír, prodejna, č. 85., St. a Ant. Prokůpkovi, řeznictví, č. 27., Vl. Čejchanová, mlékárna, čís. 20., Jan a A. Matouškovi, cukrárna, čís. 20.
Soukr. sektor: V. Andr, truhlář, č. 162., Jos. Šourek, truhlář, č. 150.,
Č. Kubáček, malíř a natěrač., č. 135., Jos. Nesvadba, pekař, č. 60.,
Jos. Jiroušek, krejčí, č. 66., Pavl. Žantová, švadlena, č. 66., Jar. Balatka, drogerie, č. 18., Ar. Šourek, hodinář, č. 148., Viktor Stránský, čís.
169., krejčí, Fr. Špott, železářství, čís. 87., Jiří Vencl, kolář, čís. 118.,
Karel Strnádek, čís. 160., textil.
Zrušené živnosti: Smíšené obchody: Petr Matoušek, M. Marková,
Jos. Kloučková, Jos. Tomeš a M. Machačková. Hostince: Jos. Tomeš
a „Morava.“ (Teplý je nájemcem tov. kantiny.) Další: Jindř. Kopal,
pokrývač, K. Havlík, holič, K. Čech, kovář, J. Havlík, prodej uhlí, R.
Čech, obuvník, Jos. Valenta a A. Laurová, textil. zboží.
Úmrtím: Jar. Červinka, klempíř.
Odstěhováním: Chlum, autosprávkárna, Jos. Rozsypal, pekař, Petr
Šourek, obuvník.
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Rok 1951.
I. čtvrtletí: leden – březen.

Leden.
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Počínaje rokem 1951 zapisovány a schvalovány budou zápisy do kroniky vždy za čtvrt roku.
Leden: První polovice měla jarní počasí. Bylo teplo a úplně bez
sněhu. V obci není pamětníka tohoto přírodního úkazu. Pak napadl sníh, obleva a ke konci měsíce bylo sněhu dostatek. Proto lyž.
závody okres. Sokola ve dnech 20. a 21. se plně vydařily. 20. byly
závody v běhu, 21. skoky asi za účasti 500 diváků.
6. byl hasičský ples, 20. ples Sokola a 27. sdruž. org. KSČ. 14.
SD Liberec sehrálo hru „Hlas Ameriky“, 18. byla přednáška u Petrtýlů (Černý vyprávěl, co viděl v SSSR). 25. při Hovorech s občany
předán byl obci štít a 3. cena (psací stroj) získaná v soutěži v roce
1950.
Soc. vesnice: Od 1. led. dram. oddíl Sokola přechází k závodnímu podniku, revoluč. hnutí (ROH); Č. Kubáček, malíř a natěrač,
vstupuje do kom. podniku, Ar. Šourek, hodinář, stává se členem
družstva hodinářů z Liberce.

Únor.

Únor: V první polovině měs. bylo sněhu málo, po 15. slabší mrazy,
sněhu více.
14. byla přednáška u Petrtýlů o tech. výstavbách v SSSR
s krátkými filmy. 18. po 3 letech konána valná hromada Sokola. 22.
plen. schůze MNV schválila poplatky obecní a dávky podle vzorných pravidel.
25. za těžkých sněhových podmínek konány lyž. závody. Dopoledne byl štafetový běh 3 x 10 m, odpoledne úvod ve skoku za
účasti 60 skokanů a asi 1000 diváků. Nejdelší skok byl 561/2 m. Večer sehrál dram. odbor ROH-Seba Plavy svoji první hru „Měšťáci“.
Před zahájením vzpomněl M. Marek únorových událostí a žáci národ. školy přednesli recitační a zpěvní pásmo. Dram. odbor sehrál
tuto hru již v sobotu ve Vel. Hamrech.

Březen.

Březen: Hned na začátku byly mrazy, padal sníh. Za oblevy a deště
sníh zmizel a tak v polovici měs. bylo krásné jarní počasí. V druhé
polovině střídalo se hezké počasí s deštěm a sněhem. Byla tedy letoš. zima neobyčejně mírná. Počátkem měs. zapojuje se pekař Jos.
Nesvadba do Jednoty. 3. byl ples paní a dívek („babí hop“) u Petrtýlů. Předvedena staročes. svatba, účast byla veliká - pořadatelem
has. sbor.
11. u Petrtýlů konána odpol. schůze žen. Kultur. vložku přednesli žáci národ. školy, pak byla přednáška a odeslány mírové resoluce. Večer dram. odbor ROH opakoval hru „Měšťáci“ v Držkově.
18. SD Liberec sehrálo „Strak. dudáka“ za návštěvy 530 osob. Bylo
to dosud největší návštěva v sokolovně. 22. Hovory s obč. u Petrtýlů byly slaběji navštíveny. 25. SD Liberec zklamalo účastníky ariemi (při klavíru) z opery „Car a tesař“.
28. přidělen zem. majetek býv. tov. F. Brůny n. p. Seba a druž93
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stvu. 29. promítán film u Petrtýlů. 31. opakoval opět dram. obor
ROH hru „Měšťáci“ v Koberovech u Žel. Brodu.
Ani škol. loutkové divadlo nezahálelo a sehrány některé hry
pro mládež.
V národ. podniku Seba první dělnice mohla se pochlubiti splněním pětiletky. Jest to Mil. Moravcová, tkadlena, která 7. března
dosáhla pěti ročních norem.
II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.

Duben: Po celý měsíc bylo pěkné počasí s nočními mrazíky. V polovici měs. padal sníh, ke konci deště hodně zachránily. 7. divadlo „Marjánka, matka pluku“, pohost. vystoupení ochotníků z Vel.
Hamrů II. 14. „Pochod míru.“ Sraz byl u sokolovny, kam přišel průvod z Vel. Hamrů a Haratic. Pak průvod do Vel. Hamrů za účasti
asi 1000 osob. Týž den zábava Svazu čsl. mládeže v sokolovně. 22.
baletní večer souboru SD Liberec za slabší účasti. 24. přednáška
o ovocnářství s filmem u Petrtýlů. 26. plen. schůze MNV schválila
účetní závěrku za rok 1950. 28. všeobec. sběr železa a kovů. N. p.
Seba naložil 2 želez. vozy. Místní JZD zaselo obilí pomocí traktoru.

Květen.

Květen: V tomto měs. bylo střídavě oblačno s deštěm, slunečno,
tedy celkem velmi dobré počasí.
1. pořádán obvyklý průvod od sokolovny s občany z Haratic
do Tanvaldu. Účast asi 450 osob. Dne vítězství vzpomenuto již v sobotu 5. Byl průvod na hřbitov, tam proslov, pásmo žáků nár. školy,
sbory pěvců z Podmuchova a položeny kytice na hroby padlých bojovníků. Pořadatelem byl Svaz čsl.-sov. přátelství. Účast byla slabší,
omluvena nevlídným počasím. Večer v sokolovně po druhé „Strak.
dudák“. Před zahájením měl proslov předseda MNV Jos. Synovec.
V neděli 6. dopoledne běh „vítězství“ měl slabší účast startujících
i diváků. Pořadatelem byl Sokol. 14. SD Liberec sehrálo „Duchcovský viadukt“, 19. zásadský „Tyl“ „Slovanské nebe.“ 19. začato s pracemi na kanalisaci, která má býti tento rok dokončena. 24. hovory
s obč. u Petrtýlů za účasti 136 osob – dobrá úroveň.
26. a 27. Sokol Plavy a Haratice uspořádal sokol. den. 26. byla
besídka v sokolovně. Účast mohla býti větší. 27. dopoledne štafety
z velkého hřiště doběhly k pomníku padlých v Haraticích a na našem hřbitově, kde položily kytice. Pak plněny byly na hřišti disciplíny TOZ (Tyršův odznak zdatnosti).
Odpoledne vyšel průvod z Haratic k sokolovně u nás. Tam
vztyčena vlajka, hymny, proslov a ukázky cvičení.
Celkem bylo asi 300 účastníků, slavnost byla zdařilá.

Červen.

Červen: Na počátku deště hodně pomohly. Později nastalo vyjasnění a proto senoseč byla uspokojivá. Prováděna podle plánu, deště koncem měs. plán trochu prodloužily.
2. výstavka knih a žákov. prací byla pěkně navštívena. Mírové hlasování podepsali všichni občané – jednak v závodě, nebo při
návštěvě dvojic.
7. národ. škola měla výlet autokarem do Hejnic, Libverdy,
Frýdlantu u Liberce. 21. sloučil se místní Sokol s nově utvořenou
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závod. sok. jednotou Seba. Stalo se tak v sokolovně za dobré účasti
členů. 24. projížděly obcí motocykly IV. krajové soutěže. 28. plen.
schůze MNV přehlédla činnost za I. pololetí 1951. 30. žáci národ.
školy ukončili škol. rok besídkou.
III. čtvrtletí: červenec – září.
Červenec.

Červenec: Dnem 1. července stává se závod na Mlýnskách samostatným závodem n. p. Seba.
Měsíc tento byl na začátku velmi oblačný, ke konci bylo rovněž nevlídné počasí.
4. dram. odbor ROH sehrál v sokolovně „Hrátky s čertem“
jako gen. zkoušku pro vystoupení při mírových slavnostech v Jablonci n./N., což se stalo 8. července.
5. oslava Husova měla obvyklý pořad: průvod, zapálení hranice a proslov.
11. hovory s občany měly hlavní program: zásobování, hodnocení senoseče a přípravu na žně. Po skončení hovorů mimoř.
plen. schůze schválila reorg. rady MNV: Předsedou je K. Trdla, místopředsedou Fr. Junek. Ostatní členové rady zůstali ve svých funkcích. Jos. Synovec stal se členem pléna a tím míst. nár. výb. doplněn
na předepsaných 24 členů.
Od 16. - 28. byla celozávodní 14tidenní dovolená. V té od 23.
do 26. podnikl závod čtyřdenní výlet autokarem kolem Moravy. Zájezdu účastnilo se asi 40 osob.

Srpen.

Srpen: 3. byla silná bouře s lijákem, několik úderů v obci. 4. nový
prudký dešť. Týž den Sokol Seba uspořádal den otevř. hřiště za
dobré časti startujících. Celý měsíc bylo celkem pěkně a proto žně
úspěšně provedeny.
23. plen. schůze MNV měla normální pořad. 25. SD Liberec
sehrálo „Zkrocení zlé ženy“ za dobré účasti. 29. byl soud s bývalým továr. Fr. Brůnou a společníky v závodní kuchyni. (Příloha
čís. 17).

Září.

Září: 1. začátek nového škol. roku. Řed. je opět M. Marková, jako
druhá síla uč. Jar. Strnadová. Během prázdnin ve škole natřena
okna a škol. nábytek.
V první polovině měs. bylo velmi krásné počasí. 9. turnaj
v odbíjené pořádaný Sokolem Seba na velikém hřišti měl velmi
pěkný průběh za dobré účasti startujících družstev. Večer v sokolovně byla taneč. zábava. Druhá polovina měs. byla na počátku
deštivá a studená, ke konci měs. bylo opět pěkně.
16. podnikl závod výlet autokarem s cílem na Sněžku. 23. byl
výlet Sokola Seba s cvičenci do Adršbašských skal.
27. hovory s občany za účasti 75 osob měly hlavní program
o zásobování.
29. pohost. hra ochot. ze Smržovky: Jiráskův „Otec“ – velmi
malá účast diváků.
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IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.
Říjen.

Říjen: Celý měs. bylo krásné počasí, v noci mrazíky a tak byla obava, že sucho bude míti zlé následky.
9. odchází dobrovolně ze života Jos. Šrajer, zaměst. v n. p.
Seba, závod Mlýnska.
11. plen. schůze MNV hodnotila žňové práce, plnění zem. výrobků a dokončení výkupu, provedení podzim. pol. prací a schválila plán schůzí rady MNV na IV. čtvrtletí 1951.
13. SD Liberec sehrálo hru Jan Roháč. Návštěva mohla býti
větší. 14. jiskra z lokomotivy náklad. vlaku způsobila požár porostu na Bubně. Zakročil has. sbor. 20. obvyklý vínek odvedenců v sokolovně. 23. plen. schůze MNV schválila rozpočet obce na rok 1952.
K. Strnádek vzdal se své živnosti. V tomto měs. dokončena
kanalisace při silnici do Zásady. Začato bylo s přestavbou domu čís.
85, kde má býti soustředěna agenda míst. nár. výboru. V důsledku toho Jednota přesídlila do domu čís. 148. U cihelny rozbourán
dům čís. 74. Upraven dvůr u bytov. jednotek za železnič. mostem.
Sokol Seba provedl značnou rekonstrukci lyž. můstku: prodloužen
nájezd, opraveno doskočiště a dojezd, potok sveden skružemi. Na
místo uč. Strdnadové ustanoven Jindř. Pilař.

Listopad.

Listopad: Hned na počátku dostavil se dlouho očekávaný dešť.
Všechny obavy ze sucha zažehnány, protože celý měsíc byl deštivý,
padal i sníh.
4. provedl Sokol Seba dílčí šafetu „Poselství přátelství a míru.“
Komun. podnik postavil nový transformátor u cihelny. 10. oslavu
čsl.-sov. přátelství provedl Svaz čsl.-sov. přát. a místní osvětová beseda v sokolovně: Proslov – pásmo žáků nár. školy – cvičení Sokola
– sbory Pěvců z Podmuchova – jednoaktovka. 11. míst. has. jednota
vzpomínala 60tiletého trvání. Stalo se tak vzpomínkou na zemřelé
členy na místním hřbitově a potom slavnostní schůzí u Petrtýlů,
při které odevzdány diplomy dlouholetým členům a činní členové
dekorování odznakem „Dokonalého hasiče.“ 13. plen. schůze MNV
provedla doplňovací volbu rady MNV: Předsedou je K. Trdla, místopředsedou Fr. Junek, členové M. Marek, R. Kudr, Jind. Prousek,
A. Bucharová a L. Louma. JZD provedlo další vysázení 200 ovoc.
stromů.
22. konány hovory s občany. Vzpomenuto 55. naroz. pres.
Kl. Gottwalda a zástupce jednoty promluvil o zásobování. 24. veř.
schůze Svazu čsl.-sov. přátel. měla na programu přednášku o pres.
Kl. Gottwaldovi, pásmo žáků národ. školy a film.

Prosinec.

Prosinec: 1. odpol. zdařilá výstavka knih v národ. škole. Večer SD
Liberec sehrálo činohru „Svatba Krečinského.“ Rozruch způsobila
zpráva, že byla nalezena mrtvola Jách. Kopala v náhonu Kamenice
na papírnu v Jesenném. Pitvou zjištěna sebevražda.
9. veř. schůze KSČ u Petrtýlů za účasti poslance Kokeše s kulturní vložkou.
11. n. p. Seba, závod Mlýnska, splnil třetí rok pětiletky. 15.
večer krásné hudby v sokolovně za účinkování Fr. Smetany měl
velmi malou účast posluchačů.
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18. tkalcovna n. p. Seba splnila třetí rok pětiletky. 20. veř.
plen. schůze MNV hodnotila činnost míst. nár. výb.: předsedy a referentů. Dále schválila předání vodovodů a kanalisací do údržby
krajské vodohosp. služby, oblastní vodárně Liberec. 25. ochotníci
ROH s úspěchem sehráli pohádku Radúz a Mahulena.
V čís. pop. 85. dokončeny práce zednické a tesařské.
Celý měsíc byl deštivý, sníh dlouho nevydržel, časté náledí.
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Rok 1952.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: V první polovině měs. bylo rozmarné počasí: sníh – obleva
– mráz, ve druhé polovině celkem dobrá zima – sníh a mírný mráz.
1. ledna opakoval dram. odbor ROH hru Radúz a Mahulena
v Držkově.
5. míst. has. jednota měla ples u Petrtýlů.
10. cvičení národ. lyž. mužstva na lyž. můstku vzbudilo živý
zájem diváků.
19. a 20. konány okres. sok. lyž. přebory: 19. byl odpoledne
běh mužů na 18 km a žen na 10 km. Večer týž den měl Sokol ples.
20. byl závod ve skoku za sněhové vánice, dobré účasti startujících
a asi 500 diváků.
23. plen. schůze národ. výboru schválila plán schůzí rady
na I. čtvrtletí r. 1952 a budov. úkoly na týž rok: Úprava obec. cest
v akci 5M a úpravu okolí čís. pop. 85.
26. SD Liberec odpoled. za veliké účasti sehrálo pohádku
„Perníková chaloupka“ a večer za dobré účasti diváků „Divotvorný
klobouk.“
Ze služeb MNV odešel dosavadní úřed. J. Dobrý a na jeho
místo nastoupila A. Švarcbeková.

Únor.

Únor: Až do 20. bylo dobré zimní počasí a sněhu dost. Ke konci
měs. dostavily se deště a sníh roztál.
2. února ples míst. org. KSČ a závod. v sokolovně.
6. konána v národ. škole liter. beseda o knize A. Jiráska „Staré pověsti české.“
23. ples paní a dívek („Babí hop“) v sokolovně měl velkou
návštěvu.
24. lyž. závody: dopoledne štafety 3 x 10 km, odpol. závod ve
skoku (nejdelší 69m) za účasti asi 500 diváků.
26. konána zdařilá přednáška MUDra Filsaka o žloutence
a chřipce.
28. hovory s občany u Petrtýlů s hlavním programem: škola,
budov. plán na r. 1952, závazky složek národ. fronty a jarní polní
práce.
S účinností od 1. února ustanovena u nás místní tajemnice
Fr. Mušková.
Letoš. roku začne rekonstrukce silnice v úseku Držkov – Plavy a proto započato se stavbou ubikací u domu Jos. Nesvadby (kancelář, kuchyň a noclehárna).

Březen.

Březen: Celý měs. měl pěkné počasí – sněhu bylo velmi málo –
v noci silné mrazy až -20°C. V prodejně Jednoty v domě čís. 148.
otevřeno odděl. textilu, což občané s radostí kvitovali.
9. března konána oslava mezinárod. dne žen. Účast byla dobrá, akci pořádal Akč. výbor u Petrtýlů s pořadem: recitace, četba,
proslov, film, vyjmenovány místní zasloužilé ženy.
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17. liter. beseda ve škole o Jiráskově knize „Proti všem“ měla
dobrou účast posluchačů.
25. konána první beseda se zdravotníky. Celkem bude 5 večerů, za večer vždy 4 přednášky. O besedu byl živý zájem a byla
dobře navštívena.
26. plen. schůze nár. výb. provedla reorg. rady: Trdla předseda, Marek kultur. ref., Svárovský tech. a hosp., Bucharová soc.
a zdrav., Rydvalová vyž., Louma finanční – nezvolen zeměděl. ref.,
schválila trestní komisi národ. výb. a závěrečné účty za rok 1951.
30. konána veř. schůze občanů odpol. u Petrtýlů – referoval
posl. dr. Kokeš.
II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.

Duben: Celý měs. měl málo dešťů, bylo sucho. Ke konci měs. kvetly
švestky a třešně.
16. dubna konána beseda s odvedenci v jídelně n. p. Seba za
účasti vojínů a občanů. Program se líbil.
17. plen. schůze národ. výb. zhodnotila úkoly za I. čtvrtletí 1952 a schválila plán schůzí rady na II. čtvrtletí 1952. Týž den
po skončení plen. schůze konány hovory s obč. za účasti 60 osob
s hlav. bodem programu: Státní rozpočet a význam 1.máje.
V tomto měs. bylo pokračováno v besedách se zdravotníky,
které zakončeny kursem.

Květen.

Květen: Na počátku bylo střídavě deštivo a hezky. Pak nastalo
chladné počasí, v noci klesla teplota až na -5°C. Mrazy tyto uškodily kvetoucím ovoc. stromům a zelenině. 20. května odpoledne byla
sněhová vánice!
8. května slavnostní plen. schůze národ. výboru v sokolovně
měla tento program: kultur. vložky žáků národ. školy a ČSM, slib 2
čl. nár. výb. (Rydvalová a Svárovský) a proslov předs.
9. položen věnec k pomníku padlých. Dopoledne plněn TOZ:
8 mužů splnilo chůzi na 20 km se zatížením 10 kg a 7 dorostenek
a 3 dorostenci chůzi na 10 km. Večer v sokolovně konána besídka:
Cvičení sokola, pásmo a tanečky žáků národ. školy a sbory pěvců
z Podmuchova. Besídka zakončena tancem při reprod. hudbě.
10. běhu vítězství účastnilo se 35 běžců.
22. plen. schůze národ. výboru hodnotila plnění pol. jar. prací, spolupráci výb. s JZD, plnění budov. plánů a masově organisační
činnost.

Viz list 111!
(Dodatek str. 103)

Červen.

Červen: Začátek měs. byl příznivým a proto začala senoseč. Pak
nastaly deště a oblačno a tím senoseč nemohla býti ukončena podle plánu.
7. června konán v sokolovně koncert 40ti členného sboru
z Jablonce n./N. za slabší návštěvy.
8. pořádán sokolský den u sokolovny závod. Sokola Seba
a Sokola z Haratic. Dopoledne plněny discipliny TOZ. Odpoledne
byl nástup cvičících, hymny, proslov a pak vlastní cvičení sok. složek. Byl malý zájem občanů.
11. konána v sokolovně ustavující schůze výboru žen při
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MNV. Zvolen 8mi člen. výbor, předsedkyní je Zd. Pokorná.
25. žáci národ. školy zajeli autokarem na výlet do Čes. ráje
a Prachovsých skal.
26. hovory s občany měly tento program: příprava žní, plnění úkolů v zásobování, nábor pracovníků, úkoly v míst. hospodářství, plnění budovatelských plánů.
28. žáci národ. školy zakončili školní rok besídkou.
30. zaměstnaci cihelny po třetí získali putovní vlajku.
V tomto čtvrtletí začato s pracemi na rekonstrukci silnice
Plavy – Držkov. Na našem katastru je to část v „Potůčkách“ a přestavba mostu u domu J. Kryštofa. Z občanů stavěl Fr. Čapek (verandu a koupelnu) a M. Kochánková (podsklepení kuchyně). V akci 5M
provedena prvá část úpravy obec. cest a místní hasičská jednota
částečnou úpravu okolí čís. pop. 85.
III. čtvrtletí: červenec – září.
Červenec.

Červenec: V prvním týdnu bylo téměř tropické vedro. Dokončena
senoseč, naše obec umístila se jako první v okrese. Bylo započato
s přestavbou druhého mostu na stát. silnici u čís. pop. 20. přes potok Skalici.
5. července oslava Husova měla obvyklý pořad: průvod, zapálení hranice, proslov, hymny.
Celý měsíc bylo teplo, často hned chladno a málo dešťů. Tento byl vydatnější koncem měsíce a hodně pomohl okopaninám.
24. plen. schůze národ. výb. provedla volbu předsedů stálých
komisí (4), schválila plán rady na III. čtvrtletí a vyslechla zprávy
referentů za I. pololetí 1952.
Od 28. do 9. srpna byla celozávodní dovolená n. p. Seba. Závod uspořádal 2 výlety autokarem a to: 26. a 27. dvoudení do jižních Čech a 27. jednodenní do Babič. údolí a Adršbašských skal.
30. konána veř. schůze míst. org. KSČ u Petrtýlů.
31. promítán tamtéž úzký film.
V tomto měs. započato s pracemi v budově národ. školy, kde
upravována chodba. V čís. 85. provedena instalace elektr. osvětlení a místnosti v přízemí vymalovány.

Srpen.

Srpen: Počátkem měs. začaly žně. První polovina měla krásné teplé počasí, druhá polovina byla deštivá a chladná. Žně dosti dobře
skončeny, oves a jar. pšenice sklizeny špatněji.
23. srpna zábava ČSM v sokolovně byla velmi navštívena.
28. mimoř. plen. schůze národ. výboru schválila členy stálých komisí. Po skončení konány hovory s obč. v sokolovně. Kultur.
vložky přednesl recitač. kroužek ČSM, ref. své zprávy a debatováno o možnosti postavení koupaliště.
V tomto měs. přesídlil míst. národní výb. do vlastní budovy
čís. pop. 85. Změna přijata občany velmi příznivě.
Ve škole dokončeny opravné práce v chodbě. Zásluhou předsedy NV Kamila Trdly a tech. ref. NV Lad. Svárovkého chodba
a schodiště obloženy kachlíky, chodba pak vybeto(no)vána a vymalována, dveře v I. poschodí natřeny. Úpravou touto vnitřek školy neobyčejně získal a působí na návštěvníka velmi příznivě.
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Září.

Září: 1. začalo pravidelné vyučování v národ. škole, síly učitelské
nezměněny. Nově ustavena družina školní mládeže, která začala 8.
září a má své sídlo v bývalém hostinci u Tomšů.
Měsíc tento znamená pro naši obec další krok k socialisaci.
Dne 12. září dosavadní přípravný výbor JZD ustavil se jako JZD II.
typu. Předsedou zůstal M. Nigrin, předsedou dozorčí rady zvolen
J. Synovec. Ustavení toto bylo bez zemědělců. Tito po několikerém
schůzování rozhodli se dne 19. září vstoupiti do družstva a tak 23.
září konána nová volba výboru JZD. Předsedou zvolen opět M. Nigrin, předsedou dozorčí rady Jar. Brůna. Již před tím vypracován
plán společného osevu, meze rozorány a vytvořeny hony.
Celý měsíc bylo nevlídné počasí, deště prodloužily žně a stěžovaly sklizeň okopanin. Otavy se neusušily.
11. uspořádala „Jednota“ biograf. přestavení u Petrtýlů.
21. SD Liberec za slabší návštěvy sehrálo „Šibalství Skapinova.“
28. veř. plen. schůze národ. výboru za účasti 45 obč. vyhlásila závazky k XIX. sjezdu VKS (b) a 35. výročí Velké říj. revoluce
a soutěž mezi naším národ. výb. a národ. výb. z Haratic.
Pokračováno bylo na přestavbách obou mostů, zbourán
kiosk u čís. pop. 20., pracováno na silnici u hřbitova. Fr. Lejsek provedl omítku domu, A. Zurčínová postavila kůlnu.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.

Říjen.

Říjen: 1. října oslaven den čsl. armády v závod. jídelně n. p. Seba:
Proslov K. Prajzlera a důstojníka, vystoupení voj. souboru (40 čl.) lib.
posádky. Účast byla veliká, pořadatelem byl národ. výbor a ROH.
4. kultur. večer v sokolovně: Pořadatelem byla závod. rada n.
p. za dobré účasti a vystoupení brig. souboru čsl. rozhlasu.
26. jarmark u Petrtýlů pořádaný Jednotou měl dobrou účast
kupujících.
27. biograf. představení v sokolovně jako vstupní číslo oslav
Měsíce čsl.-sov. přátelství.
30. plen. schůze národ. výboru: Hlavní bod schválení plánů rady na IV. čtvrtletí 1952. Po skončení konány hovory s občany
v sokolovně za účasti 38 obč. s programem: Týden spořivosti – Měs.
čsl.-sov. přátelství – dotazy.
Celý měsíc byl opět deštivý, teprve ke konci se počasí zlepšilo. Provedena první kolektivní práce JZD: Příslušné hony osety
byly žitem. Dokončen byl most u Kryštofů.

Listopad.

Listopad: Měsíc tento byl ve znamení oslav Měs. čsl.-sov. přátelství. V tomto rámci zahájily i 2 kroužky ruštiny: I. a III. běh.
2. provedena štafeta přátelství a míru Sokolem Seba za účasti 38 běžců ale malé účasti občanů.
6. veřejná schůze míst. org. KSČ v závod. jídelně n. p. Seba
s hlavním bodem progr. o významu Velké říj. revoluce.
7. v 11 hod. deputace položila věnce na hrob rudoarmějce
Akinajeva (45 úč.).
8. večer na oslavu 35. výročí Velké říj. revoluce v sokolovně. Program vyplnili žáci národ. školy, pěvci z Podmuchova, Sokol
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Seba, dram. odbor ROH (jednoaktovka) a soubor „Vraní kout“ ze
Smržovky. Účast obč. byla velmi četná.
13. „Výbor žen“ uspořádal přednášku o rakovině v jídelně n.
p. Seba.
19. splnila barevna–úpravna n. p. Seba na Mlýnskách 4. rok
pětiletky. Její nejlepší pracovníci letos byli: Balatka Fr., Král Ludvík,
Brezanský Štefan, Kudr Rud., Šmídová Květa, Kavalír Jiří. Do konce
r. 1952 splněn plán na 110%.
22. zabil se Boh. Berka na motocyklu při srážce s autem ve
Vel. Hamrech.
26. opět veř. schůze míst. org. KSČ v jídelně n. p. Seba a tamtéž 28. beseda se zemědělci.
Celý měsíc bylo deštivé počasí často se sněhem. To také zavinilo, že cihelna splnila plán na 89%. Její nejlepší pracovník byl Bol.
Jůna, odměněný min. vnitra. Krajský hosp. referent odměnil 1/2
zaměstnanců cihelny.
Jos. Nesvadba, pekař, provedl nástavbu seníku.
Všechny prodejny Jednoty převzal n. p. Pramen.
Prosinec.

102

Prosinec: Byl ve znamení zimy: Na počátku padal sníh a mrazy
dostoupily až -15°C. Sníh zůstal po celý měsíc a tak vánoce byly
skutečně bílé. Za překážek dokončena stavba mostu u čís. pop. 20.
11. pros. slavnostní veř. plen. zasedání NV na zakončení
Měs. čsl.-sov. přátel. konáno v sokolovně za účasti 32 obč. Hlavní
program: Projev předsedův k 9. výročí podepsání čsl.-sov. smlouvy o přátelství a pomoci, hodnocení soutěže a oslava Měs. čsl.-sov.
přát. a diskuse.
13. pros. splnila tkalcovna n. p. Seba 4. rok pětiletky.
14. pros. přesídlila knihovna do čís. 85.
16. pros. splnila přádelna n. p. Seba 4. rok pětiletky. Následujícího dne konána v sokolovně celozávodní schůze osazenstva, kde
byla práce zhodnocena a oslavena v družné zábavě.
Nejlepší pracovníci tkalcovny: Sukárna osnov: Patočková Ot.
a Šafářová A., sukárna útku: Kopalová D. a Lišková V., tkadleny:
Rydvalová Fr., Srnová Jarča, Brunclíková I., Patrmanová H., mistři:
Borůfka Ar. a Malý Ad., čistírna zboží: Dobrá Bož. a Tomšová Jos.
Celkový plán do konce roku splněn na 102,6%.
Přádelna: Čistírna a míchárna: Veber Josef, mykací stroj: Preisler K. a Kostečková Zd., protahovací stroj: Vedralová M., dopřádlo: Červinková M. a Šimůnková Lud., mistři: Kopal Petr, Horčička
Fr. a Hollmann Jos.
Do konce roku zde plán splněn na 102,5%.
N. p. Seba oddělila závodní jídelnu od provozovny a jídelna
stala se tak přístupnou veřejnosti a vhodným místem k pořádání
hlavně kulturních podniků.
27. dram. odbor ROH sehrál v sokolovně hru „4 : 0 pro ATK“
za dobré účasti.
Poslední den v roce potěšil děti:
Ve 4 hod. odpol. přijel děda Mráz do jídelny n. p. Seba, kde
děti podělil a tyto odměnily se besídkou.

1952
Květen !

Květen dodatek:
1. května konán obvyklý průvod do Tanvaldu za účasti 450
osob s krojovanými složkami: hasiči, pionýři, lidové milice a 2 aleg.
vozů.

Pionýři nár. šk.

Řed. nár. školy M. Marková napsala o pionýrech národ. školy tuto
zprávu:
Na začátku škol. roku 1952-53 se zase rozběhl život v naší
pion. skupině. Vedoucím byl dál Jos. Novák. Přihlásili se 4 noví
žáci, červený šátek má 11 pionýrů, stav byl 15. Novák nastoupil
dlouhodobou brigádu v Kunčicích, vedoucí se stala Juhasová z n.
p. Seba, ale nevydržela. Později se ujal vedení J. Onderka též z n. p.
Seba. Život v pion. skupině začal býti zase pěkný, schůze byly pravidelné, náplň dobrá.
Po zvolení Onderky předsedou závod. skup. ČSM je od listopadu vedoucí J. Pilařová. Pracuje s dětmi dobře, náplň schůzek je
pěkná, děti ji mají rády. Přes všechny potíže v posled. čtvrtletí se
život v naší skupině udržel a věříme, že naši pionýři nám budou
hodně pomáhat v socialist. výchově dětí na naší škole.
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Rok 1953.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: 8. ledna plen. schůze národního výboru schválila plán rady
na I. čtvrtletí 1953, rozpis živočišné výroby též na I. čtvrtletí, odvolána z rady národ. výb. A. Bucharová a nahražena Zd. Pokornou,
provedla reorg. stálých komisí (jsou 2), vyslechla zprávy referentů
za minulý rok a zprávu o JZD.
10. has. ples v sokolovně měl dobrou návštěvu (320).
17. a 18. konány okres. sok. lyž. přebory. 17. odpol. byl běh
mužů na 18 km a žen na 10 km. 18. proveden zdařilý závod ve skoku (69 m nejdelší) za účasti asi 600 diváků.
21. vzpomínka na V. I. Lenina v závodní jídelně n. p. Seba.
22. hovory s občany v sokolovně za účasti 48 obč. Probrány
nové daně (domovní a zemědělská), zákon o těles. výchově a soutěž. V této v min. roce zvítězil náš národ. výb. před NV Haratice
vždy o 1 bod.
23. lék. přednáška s filmem v závod. jídelně Seby měla účast
70 osob.
24. dělnický ples v sokolovně se dobře vydařil.
27. konána v záv. jíd. Seby ustavující schůze Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm).
V tomto měs. odhlásili své živnosti oba krejčí V. Stránský a J.
Jiroušek a přešli do výroby.
31. ledna uzavřena Pramenem pekárna, vedoucí J. Nesvadba.
Celý měsíc měl pěkné zimní počasí. Sněhu bylo dost, v první polovině mírné mrazy. Pro zajímavost uvádíme rozmary zimy
v posledním týdnu tohoto měsíce: v pondělí bylo krásně, naměřen
největší mráz v letoš. zimě -18°C. V úterý se oteplilo, začal padat
sníh a ve středu nastala prudká obleva spojená s deštěm. Pršelo
i ve čtvrtek. V pátek a v sobotu bylo opět slunečno a v neděli (1.
února) dostavila se silná sněhová vánice.

Únor.

Únor: Dnem 1. února začíná činnost Osvětové besedy (zkratka OB)
s ředitelem J. Onderkou v čele. Přejímá řízení osvět. činnosti v obci.
Týž dnem Jar. Balatka vzdává se živnosti a uzavírá drogerii.
5. uvedla se OB přednáškou „Vznik země“ s filmem. Přednášel Z. Kalousek v jídelně Seby za účasti 60 osob.
10. konána valná hromada závod. sok. jednoty Seba a současně mění se v dobrovol. sportovní organisaci Těl. jednotu Jiskra
(T. J. Jiskra) s předsedou K. Preislerem. Téhož dne při okres. aktivu
učitelů v Jablonci byla pion. skupina žáků naší národ. školy označena jako vzorná.
První polovina měs. měla dobré zimní počasí: bylo slunečno,
sněžení, mrazy až -18°C. A tak vydařily se zimní sportovní hry mládeže (lyžování) – II. kolo, které ve dnech 14. a 15. února uspořádala
krajská odborová rada a svěřila provedení T. J. Jiskře. 14. odpol.
byly běhy dívek na 3 a 6 km., chlapců na 6 a 10 km. 15. dopol. byl
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po prvé u nás proveden sjezdoslalom, odpoledne skoky. Těm přihlíželo asi 300 diváků, účast startujících byla dobrá.
19. OB uspořádala druhou přednášku v závod. jídelně Seby:
Přednášel L. Doubrava o vývoji člověka (spojeno s filmem), účast
asi 100 obč.
Ve druhé polovině měs. počasí se zhoršilo. Nastala obleva
spojená s deštěm a tak krajské lyžařské přebory ve dnech 21. a 22.
konány za těžkých podmínek.
21. byl obvyklý běh mužů na 18 km a žen na 10 km. 22. dopoledne provedeny štafety, odpol. skoky, které pokaženy deštěm.
Účast startujících dobrá, diváků asi 400, nejdelší skok 66 m. Po
skončení závodů byla v sokolovně estráda: Vyhlášeny výsledky závodů, vystoupil taneč. soubor jabl. gymnasia, pionýrům předány
šátky, vyhodnocena „Soutěž mladých“ a zakončeno tancem.
Posled. týden měs. byl opět pěkný s nočními mrazíky.
26. slavnostní veř. plen. zasedání národ. výboru v sokolovně
za účasti 32 obč. a 15 pionýrů: Pion. přednesli pásmo jako kultur.
vložku, odeslán dopis předs. vlády A. Zápotockému, M. Marek měl
referát o únorových událostech, Dr. Vulterýn z Tanvaldu o lidovém
soudnictví a členové plena zařazeni do 3 stálých komisí národ. výboru.
Březen.

Březen: Měsíc březen bude vždy v budoucnu měsícem smutku.
Dvě události významu mezinárodního měly i odezvu v životě naší
obce. Dne 5. března zemřel J. V. Stalin, předs. min. SSSR a tajemník
Ústřed. výboru KSSS. Dne 14. března odchází do neznáma náš první dělnický pres. Kl. Gottwald, předseda KSČ.
Zpráva o úmrtí J. V. Stalina rozšířila se u nás v pátek dne 6.
břez. Národ. výbor svolal na týž den pietní veř. schůzi do závodní
jídelny n. p. Seba. Přítomno bylo 172 obč. Schůzi řídil přesds. NV
K. Trdla. Oznámil přítomným úmrtí J. V. Stalina a vyzval je, aby památka Jeho byla uctěna povstáním a 2minutovou tichou vzpomínkou. K. Preisler přednesl II. a IV. zpěv ze sbírky V. Nezvala: Stalin.
Pak předs. NV přečetl prohlášení k úmrtí J. V. Stalina a to: Ústřed.
výb. KSSS, Rady ministrů SSSR, presidia Nejvyššího sovětu SSSR,
provolání Ústřed. výboru KSČ, vlády rep. Českoslov. a Ústřed. akč.
výb. Národní fronty. Ve svém vlastním projevu poukázal předs. NV
na nezměnitelnost v politice vnitřní i zahraniční, vyzval přítomné,
aby ze všech sil pomohli v práci národ. výboru, který přijal soutěž,
vyhlášenou nám NV Vel. Hamry. Předčtením VI. zpěvu ze sbírky
Stalin byla tato pietní schůze ukončena.
8. března dopol. zvali čl. národ. výb. obč. na smuteční tryznu
za J. V. Stalina. Odpoledne v závod. jídelně Seby konána oslava Mezinárod. dne žen s tímto pořadem:
Vzpomenuto úmrtí J. V. Stalina, kulturní vložku přednesli
žáci národ. školy a pionýři, předneseny básně, četba. Hlavní referát měla Erbenová. Schválena resoluce a dopisy. Účast 120 obč.
a 30 žáků.
9. v pondělí vyslechlo cca 650 obč. v sokolovně rozhlasovou
tryznu při pohřbu J. V. Stalina. Jeviště bylo velmi vhodně vyzdobeno a všichni přítomní chovali se důstojně.
12. konána beseda o Stalinovi v jídelně Seby za slabší účasti.
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První zprávy o onemocnění našeho pres. Kl. Gottwalda po
návratu z pohřbu J. V. Stalina oznamovaly vážnost a obavu. Smutek rozhostil se u nás, když v sobotu 14. března oznámeno rozhlasem úmrtí presidentovo. Členové nár. výb. svoláni ihned k mimoř.
schůzi, aby pozvali obč. na smuteční projev. Tento konán večer v jídelně Seby za účasti 260 obč. s tímto pořadem:
Naše hymna a Sov. Svazu, předs. NV přečetl úřední zprávu
o úmrtí pres. Kl. Gottwalda, památka Jeho uctěna povstáním a 2minutovým tichem. Pak předs. NV přednesl projev, při jehož konci zahrána ztlumeně Internacionála. Odeslány soustr. telegramy: Ústř.
výb. KSČ, vládě republ. a choti pres.
V dalších dnech bylo pečováno o smuteční výzdobu obce.
V kanceláři NV – též pietně upravené – vyloženy kondolenč. archy,
do kterých se podepsalo celkem 483 obč.
19. března byl průběh stát. pohřbu pres. vysílán rozhlasem.
Obč. v počtu 700 shromáždili se v sokolovně, kde jeviště bylo opět
velmi vhodně vyzdobeno. K přítomným za ONV promluvil Hlaváček, dále kultur. ref. NV M. Marek, básně přednesli H. Soudil, K. Preisler a pásmo pionýři národ. školy. Všichni přítomní cítili, že náš národ ztratil dobrého a starostlivého hospodáře. (Příloha čís. 18).
Při zvolení nového našeho pres. A. Zápotockého dne 21. března ozdobeny domy stát. vlajkami.
„Železná směna“ – sběr šrotu dne 22. vynesl naší obci 4. místo v okrese se s 164%.
26. veř. plen. zasedání NV s hovory s občany konáno v sokolovně za účasti 31 obč. s programem: Zprávy refer. za r. 1952,
diskuse, schválení soutěže s NV V. Hamry, budov. plán na r. 1953
a schvál. účetní závěrky za r. 1952.
27. nalezena naše obč. M. Kopalová utopená v Jizeře v Lišném (sebevražda).
28. sehrálo SD Liberec za slabé účasti hru „Koho tlačí bota?“.
Měsíc březen měl celkem dobré počasí, v polovici padal sníh,
ke konci byly slabé deště.
II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.
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Duben: Celý měsíc bylo krásné počasí s nočními mrazíky, dlouho
očekávaný dešť dostavil se teprve 28. dubna a hodně zachránil.
2. dubna přednáška OB v jídelně n. p. Seba: Spánek – sen –
hypnosa. Přednášel Dr. H. Klemens za účasti 60 osob.
4. dvojice navštívily naše občany, aby je vyzvaly k uzavření
předmájových závazků s pozváním k rozhlasové besedě s vládními činiteli. Tato beseda neměla u nás porozumění.
9. mimoř. plen. schůze NV hodnotila uzavřené závazky: zapsáno 2811 hod. pro JZD, 800 hod. pro akci 5M, 420 hod. práce na
lyž. můstku a 210 hod. pro budov. plán, celkem 4241 hod., dále sebrání 56q šrotu a Svazarm vybudování překážkové dráhy. Závazky
podepsalo 238 obč.
16. konána opět přednáška OB v jídelně Seby: Bouře – hrom
– blesk – přednášel Z. Kalousek, účast 15 osob.
18. estrádní večer s tancem v sokolovně měl dobrou účast,
pořadatelem ROH.
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23. v plenární schůzi NV složila Zd. Pokorná předepsaný slib
a stala se tak členkou rady za odstup. A. Bucharovou. Ref. přednesli zprávy za I. čtvrtletí 1953 a schválena pracov. povinnost občanů
24 hodin pro muže od 15 - 60 let.
28. přednáška OB v jídelně Seby: Masaryk – Beneš – vnik ČSR
– přednášel prof. J. Joza za účasti 20 obč.
29. veř. schůze míst. org. KSČ v jídelně Seby.
V tomto měs. pracováno na úpravě silnice, kde musil býti
rozbourán dům čp. 123. Ve mlýně St. Bachtíka je budována výkrmna pro hovězí dobytek.
Květen.

Květen: 1. konán obvyklý průvod pracujících, škol. mládeže, krojovaných složek a občanů spolu s Haraticemi do Tanvaldu za účasti
490 osob včetně dětí. Nebylo tentokráte alegor. vozů.
2. sehrálo SD Liberec v sokolovně hru Osudy dobrého vojáka
Švejka při vyprodaném hledišti.
5. spustil se první vydatný dešť.
8. veř. plen. zasedání NV v jídelně Seby za účasti 50 účastníků. Kultur. vložku přednesli pionýři národ. školy, projev k 8. výročí
osvob. republ. Rud. arm. učinil M. Marek. Zhodnocena soutěž a plnění závazků.
9. dopoledne konán průvod na hřbitov – 66 účastníků – položeny kytice na hroby bojovníků revoluce, akt zakončen projevem.
Odpoledne byla veselice na Mlýnskách.
10. dopoledne běh vítězství: 62 běžců. Večer v sokolovně SD
Liberec sehrálo za slabší návštěvy hru „Rozbitý džbán.“
21. hovory s občany v jídelně Seby za účasti 40 obč. měly na
pořadu schválení pracov. povinnosti obč., projednán plán senoseče, účel domov. důvěrníků a nový škol. zákon.
28. plen. schůze NV měla hlavní bod schválení plánu senoseče a hodnotila závazky obč. II. etapy soutěže.
Měs. květen byl v první polovině studený, noční mrazy až
-5°C, v noci z 12. na 13. napadlo asi 5 cm sněhu ! Pak bylo velmi
teplo, přímo letní vedra, ke konci měs. nastalo zase ochlazení s deštěm.

Červen.

Červen: Výměna peněz ve dnech 1. - 3. června provedena na poštov. úřadě pro obč. naše a z Haratic. Průběh byl klidný a úkol byl
zvládnut hladce.
6. a 7. dny tělovýchovy a sportu a mezinárodní den dětí:
6. odpol. program proveden Jiskrou u sokolovny: přebor jednoty v šachu, stol. tenisu, turnaj odbíjené. Večer na velkém hřišti
promítnut sportov. film.
7. dopoledne plněny discipliny PPOV. Odpoledne konán průvod od sokolovny na velké hřiště, tam byl proslov a zahrány hymny. Následovalo vlastní cvičení: ukázka cvičební hodiny, cvič. žáků
zdejší národ. školy, národ. školy z Vel. Hamrů a střední tamtéž.
Hrána odbíjená a kopaná, bylo celkem asi 400 účastníků.
Ve dnech 13. a 14. konány krajské přebory v gymnastice: 13.
večer v sokolovně krajská akademie. Účast obč. slabá, provedení
velmi pěkné. 14. dopoledne konán vlastní závod na nářadí v sokolovně.
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16. podnikli žáci národ. školy výlet na Malou Skalu. 20. pohostinské vystoupení „Venkovana“ z Tříče v div. hře „Peldramové“6
za slabé účasti diváků.
25. plen. schůze NV hodnotila průběh senoseče a vysvětlena
nová domovní evidence.
30. utrhla se podbagrovaná hlína v hliništi cihelny a zranila
J. Vladyku z Vel. Hamrů a usmrtila Kolmana Drapáka (cikánského
původu), bytem ve mlýně.
Žáci národ. školy ukončili týž den škol. rok besídkou.
První polovina měs. měla střídavé počasí: slunečno, deštivo, celkem teplo. Druhá polovina byla hodně deštivá a tak senoseč
byla tím stížena.
III. čtvrtletí: červenec – září.
Červenec.

Červenec: Měsíc tento neměl u nás zvláštních události. Plánované
hovory s obč. nekonány pro malou část.
30. veř. plen. schůze NV hodnotila plnění soutěže a schválen
plán žní.
V akci 5M vybudován můstek přes potok Skalici na cestě do
Zásady a pracováno na úpravě školy a okolí.
Dokrmna pro hovězí dobytek ve mlýně St. Bachtíka dána do
provozu.
2 obč. postavili kůlnu F. Lejsek a Lad. Svárovský.
Měs. červenec měl střídavé počasí: deště zvláště ke konci
byly velmi prudké.

Srpen.

Srpen: I v tomto měs. nebylo opět zvláštních událostí.
27. veř. schůze NV v jídelně Seby byla velmi málo navštívena. Všecka starost byla soustředěna na zdárný průběh žní. První
týden v měs. byl velmi deštivý, pak počasí se ustálilo a tak žně dobře skončeny.
Pracující n. p. Seba měli od 1. srpna 14ti denní celozávodní
dovolenou.
V akci 5M pokračováno v práci u školy.
Z obč. postavila kůlnu A. Špiková.

Září.

Září: 5. a 6. září účinkoval v sokolovně soubor Vesnické divadlo
z Prahy. Vždy odpoledne provedeno loutkové divadlo pro mládež,
5. večer Vojnarka a 6. Patroni bez svatozáře.
10. OD uspořádala vzpomínkový večer na J. Fučíka v jídelně
Seby za slabší návštěvy.
15. začal škol. rok v národ. škole, oddálen byl vyskytnutím
obrny v okrese našem – u nás byl 1 případ.
19. SD Liberec sehrálo činohru Figarova svatba za velmi dobré návštěvy.
29. veř. plen. schůze NV v jídelně Seby měla tento program:
MUDr. Hrůša vysvětlil účel zdravot. obvodů, Marek promluvil
o dni čsl. armády a předs. NV hodnotil soutěž.

6 Oldřich Eduard Lesk: Peldramové – drama jednoho rodu 1775-1804, vydala Matice divadelní 1946., poznámka
I. Mihovičová
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První polovina měs. měla velmi pěkné počasí, pak bylo deštivo, konec měs. byl celkem dobrý. 20. ráno a odpoledne byla bouřka!
Dobré počasí umožnilo provedení sklizně okopanin.
Silnice v průtahu obcí byla asfaltována.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.
Říjen.

Říjen: 8. října závod n. p. Seba-Mlýnska splnil pětiletý plán.
11. SD Liberec sehrálo v sokolovně Pozdní lásku za slabší návštěvy.
22. plen. schůze národ. výboru projednala soutěž s NV Vel.
Hamrů, stav JZD, kde schváleno vystoupení rolníků a přidělení
půdy jim podle zák. č. 50 z r. 1947, stanoveny obvody pro jednotlivé členy národ. výb. a schválen návrh rozpočtu na rok 1954.
30. promítnuty lyž. filmy v jídelně Seby za účasti 83 osob.
V posled. týdnu měs. zahájeny 2 kursy ruštiny jako vstupní
část programu Měsíce čsl.-sov. přátelství.
Řízení OB přejímá Růž. Rabasová jako vedoucí a P. Kopalová
jako tajemnice, neb oba dosavadní vedoucí nastoupili voj. službu.
Měs. říjen byl na počátku studený, deštivý (4. byla bouřka),
kolem 10. mrazíky. Pak nastalo téměř až do konce měs. velmi krásné podzimní počasí i noci byly teplé. Dešť se snesl teprve 30.

Listopad.

Listopad: Celý měs. byl ve znamení oslav Měs. čsl.-sov. přátelství.
6. list. odpoledne provedena dílčí štafeta do Jablonce n./N.
zásluhou škol. mládeže.
7. dopoledne deputace položila věnec na hrob Akynajeva.
Večer dram. odbor ROH sehrál za slabší návštěvy v sokolovně hru
Nemá kocour pořád posvícení. Jak(o) úvod pionýři přednesli recitač. pásmo a byl proslov.
20. promítány 2 krátké lyž. filmy v jídelně Seby a konána lék.
přednáška: Ochrana zdraví v SSSR.
22. SD Liberec za dobré návštěvy sehrálo hru: Hadrian z Římsů.
26. veř. plen. schůze NV se pro malou účast obč. a členů NV
nekonala.
Po celý měs. pracováno na úpravě silnice v obci a práce dokončena až ke křižovatce u Petrtýlů.
N. p. Seba opravoval domy na Mlýnskách.
Počasí v list. bylo na počátku chladné, pak nastaly mrazy
s vyjasněním, v polovici pršelo, opět vyjasnění s mrazy až -13°C.

Prosinec.

Prosinec: 6. pros. výstavka knih v jídelně Seby byla málo publikována a též málo navštívena.
12. zakončen Měs. čsl.-sov. přátelství hrou SD Liberec Greta
Normannová. Před zahájením měl proslov M. Marek. Divadlo bylo
málo navštíveno.
15. přádelna n. p. Seba splnila pětiletý plán.
17. plen. zasedání NV mělo hlavní bod projednání akčního
plánu na r. 1954.
25. dram. odbor ROH sehrál za velmi pěkné návštěvy hru
Noc na Karlštejně.
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29. tkalcovna n. p. Seba splnila 5tiletý plán.
31. zábav. večírek zaměstnanců Seby v jídelně.
Měs. pros. byl na počátku mlhavý, bez mrazů. V polovici nastalo vyjasnění a slabší mrazy. Ke konci napadlo asi 30 cm sněhu.
Nedostatek vody měl za následek uzavírání vodovodu v noci.
Po celý měs. pracováno na dokončení chodníků u hlavní silnice. Energ. rozvodné závody provedly přípravné práce k přemístění sekunderní sítě u této silnice.
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Rok 1954.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: 1. ledna opakoval dram. odbor ROH-Seba div. hru Noc na
Karlštejně odpol. pro mládež, večer pro dospělé za dobré návštěvy.
9. sehrána tato hra pohostinsky ve Zl. Olešnici. Nastudováním této
hry uctil odbor 100. narozeniny Jar. Vrchlického (1853).
17. lyž. závod ve skoku Jiskry za malé účasti diváků i skokanů.
23. dělnický ples v sokolovně dobře se vydařil. Pořadatel ROH
-Seba.
26. plen. zasedání národ. výboru s hlavním bodem pořadu:
Všenárodní diskuse o zákonech o národ. výborech.
30. veř. schůze v jídelně Seby opět s pořadem jako plen. zasedání národ. výboru za účasti 60 občanů.
Celý měs. leden bylo pěkné zimní počasí. Na počátku byly
slabší mrazy, uprostřed měs. obleva, pak nastalo vyjasnění s největším mrazem -30°C.

Únor.

Únor: 12. února OB uspořádala večer krátkých filmů (v závod. jídelně).
14. lyž. závody: dopoledne tradiční štafety 3 x 10 km a odpol.
závod ve skoku o „Pohár míru.“ Závody měly dobrou účast závodníků, diváků bylo málo, nejdelší skok 70m.
18. plánovaná přednáška OB o počátcích textil. výroby se nekonala, neb nepřišli posluchači.
21. dram. odbor ROH-Seba sehrál hru „Nemá kocour pořád
posvícení“ v Tanvaldě v rámci okresní soutěže.
25. plen. zasedání národ. výb. mělo hlavní program o volbách do národ. výborů, příprava mezinárod. dne žen a příprava
vzpomínky na J. V. Stalina a Kl. Gottwalda.
Celý měs. únor měl dobré zimní počasí. První týden byl slunečný s mrazy až -25°C, druhý týden mlhavý s mrazy -8°C, třetí
týden nastalo opět vyjasnění s mrazy kolem -20°C a teprve čtvrtý
týden ke konci měs. dostavilo se oteplení s oblevou.

Březen.

Březen: 7. března oslava mezinárod. dne žen v jídelně n. p. Seba
měla dobrou účast. Spoluúčinkovali žáci a pionýři národ. školy. Byl
proslov, hudební vložka a oslava zakončena tancem.
13. též v jídelně vzpomínkový večer na J. V. Stalina a Kl.
Gottwalda s programem: hymny, proslov, hud. vložka, básně, pásmo pionýrů, četba, internacionála. Účast cca 90 osob.
18. plen. schůze národ. výboru hodnotila činnost MNV od r.
1954, schválila akční plán pro příští národ. výbor a podány informace o volbách do národních výborů.
25. veř. schůze MNV v jídelně Seby měla na programu též
činnost MNV od r. 1954, akční plán pro roky 1954 – 1956 a odpovědi na diskusní příspěvky z veř. schůze konané 30. ledna t. r. Účast
40 občanů.
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27. SD Liberec sehrálo za dobré účasti činohru „Úklady a lás-

Silniční správa začala s pracemi na vykopávce v „Hliňáku“
a elektr. rozvodné závody přemístily sekunderní vedení podél
hlavní silnice.
MNV provedl první přípravy k volbám do národ. výborů
podle pokynů ONV. Obec rozdělena na 9 obvodů. Občané mají zájem o tyto volby.
Sníh během měsíce zmizel. Na počátku byla obleva, pak noční mrazíky umožnily klidné tání. Deštivé počasí bylo ke konci měsíce.
II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.

Duben: 1. dubna veřejná schůze míst. org. KSČ v jídelně Seby za
účasti 42 obč. měla na programu proslov předs. L. Vinkláře, diskusi, vyhlašování závazků a odeslány děkovné dopisy ústřed. výboru
KSČ a vládě za snížení cen.
4. dram. odbor ZK „Sklář“ z Dol. Polubného sehrál v sokolovně div. hru „Pampeliška“ odpol. za dobré návštěvy, večer za velmi
slabé.
17. OB v jídelně Seby promítla celovečerní film.
21. plánovaná lék. přednáška v jídelně Seby se nekonala –
nepřišli posluchači !
25. projížděly obcí automobily v soutěži libereckého kraje.
27. přednáška OB v jídelně Seby za přítomnosti 30 obč. na
námět: Národnostní otázka Čechů a Slováků. Přednášel Kučírek
z Liberce. Přednáška uskutečněna následkem nesouladu v 9. volebním obvodu, kde obč. odmítli kandidáta Slováka.
Celý měs. byl ve znamení voleb do národ. výborů: Nejdříve obvody schválily kandidáty, pak voliči se s nimi seznámili a též
s akč. programem příštího národ. výb.
MNV vypracoval voleb. seznamy a tyto vyloženy k veřej. nahlédnutí. Voleb. agitační středisko umístěno v jídel. Seby.
Měs. duben na počátklu byl deštivý, v polovici větry se sněhem, druhá polovina měla noční mrazíky se střídavým počasím.

Květen.

Květen: 1. května konán obvyklý průvod od sokolovny. Průvod došel do Tanvaldu. Účast byla slabší. Večer v sokolovně provedeno
pásmo k oslavě svátku Práce a zakončeno tancem.
8. běhu vítězství účastnila se hlavně mládež. Položeny kytice
na hrob Akinajeva a padlých našich občanů, kteří odpočívají na
místním hřbitově. Večer konána největší volební schůze v jídelně
Seby. Představili se kand. do ONV a KNV za účasti 120 obč.
15. v předvečer voleb konána tělocvičná besídka za účinkování dětí z útulku, škol. mládeže a členů DSO Jiskra. Účast obč. dobrá.
16. volby do MNV, ONV a KNV měly klidný a hladký průběh.
Konány v jídelně Seby.
Zapsáno bylo 				
673 voličů
Škrtnuto bylo 				
16
Vydáno průkazů 		
7 – 23 voličů
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Zůstalo 					
650 voličů
Na voličské průkazy a
obč. legitimace volilo 			
11 voličů.
Skutečně odevzdaných hlasů 		
661 = 100% účast.
Jeden hlas. lístek se ztratil, nebyl asi vůbec odevzdán.
Do KNV odevzdáno 600 plat. hlasů, 60 neplatných, zvolen Fr.
Nesvadba z Tanvaldu.
Do ONV odevzdáno 614 hl. plat. (komisí upraveno na 617), 43
neplatné, zvolen Jar. Svárovský z Haratic.
Do MN – druhé číslo po přezkoušení neplatných hlasů a doplnění
na 660:
Obvod Počet hlasů 		
I.
71 – 71 		
II.
72 – 75 		
III.
79 – 79 		
IV.
84 – 85 		
V.
83 – 83		
VI.
85 – 86		
VII.
67 – 67		
VIII.
73 – 74		
IX.
40 – 40		
Celkem
654 – 660		

Platné
68 – 68
58 – 65
63 – 70
73 – 76
71 – 76
68 – 77
50 – 57
60 – 67
39 – 39
550 – 595

Neplatné
3– 3
14 – 10
16 – 9
11 – 9
12 – 7
17 – 9
17 – 10
13 – 7
1– 1
104 – 65

Zvoleni za I. Fr. Šimůnek, II. Lad. Svárovský, III. Anna Švarcbeková,
IV. Mir. Král, V. Zd. Halama, VI. Zd. Brunclíková, VII. Kamil Trdla,
VIII. M. Marek, IX. Jos. Nesvadba.
22. div. soubor Domu osvěty z Jablonce n./N. sehrál v sokolovně za dobré účasti činohru Dům u doktorů.
25. konána v jídelně Seby ustavující schůze nově zvoleného
míst. národ. výboru. přítomen byl zástupce ONV, všichni členové
nového výboru a 30 obč. Program měl tyto hlavní body pořadu:
Projev předs. K. Trdly, ověření zvolení členů národ. výboru, složení slibu, volba rady a komisí, akční programové prohlášení. Za
předsedu NV zvolen opět K. Trdla, tajemnicí A. Švarcbeková a jako
člen rady Zd. Brunclíková. Ustaveny 3 stálé komise plena národ.
výboru: 1.) Zemědělská a výkupní, předs. Fr. Šimůnek, člen Zd. Halama. 2.) Rozpočtová a výstavby obce, předs. Jos. Nesvadba, člen
Lad. Svárovský. 3.) Soc., zdrav. a školská, předs. M. Marek, členové M. Král a Zd. Brunclíková. Komise bude též navštěvovati taj. A.
Švarcbeková.
Měs. květen měl celkem velmi pěkné počasí. V polovici byly
noční mrazy až -3°C, zdá se, že neuškodily. Dešťů bylo málo.
Silniční práce pokračovaly v úseku mezi naší obcí a Vel.
Hamry. Jos. Bartoníček a Jiří Kavalír začali stavbu rod. domků. Petr
Haba přístavbu stodoly.
Červen.

Červen: 1. června škol. slavností oslaven mezinárodní den dětí.
12. veř. schůze míst. org. KSČ v jídelně Seby na počest X. sjezdu KSČ.
15. školní výlet do Liberce.
19. OB pořádala večírek v sokolovně – při zvuku harmoniky
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– za slabší účasti občanů.
24. zasedal národní výbor. Hlavní bod programu byla otázka
hospodářská.
26. škol. rok zakončen besídkou ve škole.
30. veř. schůze míst. org. KSČ v jídelně Seby.
Celý měs. bylo střídavé počasí: slunečné dny se zamračenými,
ale velmi málo deště. Bylo proto sucho. Senoseč dobře priobíhala.
Na Filouně Liška stavěl stodolu, Šourek hospodářkou kůlnu.
Prousek rozšiřoval chlév, Vinklář postavil kůlnu a Makovec verandu. Ostatní pokračovali v započatých stavbách.
Zatmění slunce 30. bylo u nás málo viditelno, neb bylo zamračeno.
III. čtvrtletí: červenec – září.
Červenec.

Červenec: V tomto měs. byly u nás toliko 2 podniky:
20. OB uspořádala přednášku o dětských nemocech, přišlo
pouze 12 matek.
24. ROH Seby Tanvald za velmi malé návštěvy sehrálo v sokolovně hru Romance o Oldřichu a Boženě.
2. července odchází dobrovolně občan Václav Kovář.
První polovina měs. byla velmi deštivá a bylo tím stíženo dokončení senoseče. Ve druhé polovině byla značná oblačnost, deště
mírnější, sluneč. dní málo.

Srpen.

Srpen: Na počátku celozávodní 14ti denní dovolená zaměstnanců
n. p. Seba.
5. zasedání NV s hlav. body programu: Žňový plán, hodnocení průběhu senoseče a práce akce M.
7. rozhlasoví umělci z Prahy předvedli v sokolovně veselou
estrádu, ale neuspokojili téměř 600 diváků.
17. plánovaná přednáška OB o žaludečních chorobách se nekonala – nedostavil se přednášející.
29. SD Liberec za dobré návštěvy sehrálo v sokolovně Paličovu dceru. Počasí v tomto měs. se velmi zlepšilo. První polovina
měs. byla většinou, druhá hodně slunečná a tak žně u nás celkem
dobře začaly.

Září.

Září: 12. září dram. odbor OB ve Smržovce „Bratři Čapkové“ sehrál
v sokolovně za velmi malé návštěvy hru Zvíkovský rarášek – Paní
mincmistrová.
14. přednáška OB v jídelně Seby na námět: Žaludeční vředy.
28. zasedání MNV s hlavním bodem programu schválení plánu na IV. čtvrtletí.
Měsíc září měl jedině v prvním týdnu dobré počasí s večerními dešti a bouřkami. Pak nastalo velmi nevlídné počasí a nebylo
snad jediného dne do konce měs., aby nepršelo. 28. klesla teplota
ráno na 0°C. Tím byly neobyčejně stíženy hospodářské práce, zdárné dokončení žní a sklizeň okopanin.
Ve III. čtvrtletí skončeny téměř hlavní práce na silnici v úseku do Vel. Hamrů. Několik obč. a n. p. Seba provedli menší práce
na údržbě svých domů. Akce M míst. národ. výbor. – oprava vod-
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ní nádrže ve Zlatníkách – je před ukončením. MNV v měs. červnu
a červenci získal putovní vlajku jako nejlepší národ. výbor v soutěži národ. výborů ve středisku Tanvald.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.
Říjen.

Říjen: Na počátku měs. OB uspořádala celkem 3 kulturní programy.
2. října filmové představení,
5. zeměpisnou přednášku se světel. obr. o zemích východní
Afriky a
13. lékařskou přednášku o rakovině.
17. Národní fronta měla veřejnou schůzi v jídelně Seby s programem: Volba výboru žen a seznámení s kand. do NS.
24. SD Liberec sehrálo v sokolovně za prostřední návštěvy
hru Ženský zákon.
28. zasedání NV projednalo přípravy na volby do NS, zhodnotilo kultur. a osvětovou činnost v obci a plnění akčního programu.
30. OB (Bratři Čapkové) ze Smržovky sehrála za dobré návštěvy v sokolovně hru Okénko.
MNV provedl programové přípravy na volby do NS, agitační
středisko volební zřízeno opět v jídelně Seby.
Celý měsíc měl nestálé počasí, deštivé dny střídaly se se slunečnými, při vyjasnění byly mrazíky až -3°C.

Listopad.

Listopad: Měsíc tento byl opět ve znamení oslav „Měsíce čsl.-sov.
přátelství.“
5. list. vzpomínka výročí Vel. říjnové revoluce konána v závodní jídelně Seby. Pásmo přednesli žáci národní školy, proslov
měl vedoucí závodu K. Vrabec.
6. běh přátelství – štafeta do Jablonce n./N. Pak zástupci NF
položili věnec na hrob rudoarm. na našem hřbitově.
13. dram. odbor z Jabl. Pasek sehrál v sokolovně za slabé návštěvy hru Evženie Grandetová.
14. konána veř. schůze občanů s kand. do NS Rud. Müllerem.
Schůze byla v závod. jídelně za účasti ca 140 obč. a byla spojena
s výstavkou a prodejem knih.
16. OB uspořádala v jídelně Seby lék. přednášku o chřipce.
28. volby do NS měly klidný průběh. Výsledky nebyly v obci
zveřejněny.
30. zasedal NV a jednal o těchto hlav. bodech: příjmy a vydání NV v roce 1954, rozpočet na r. 1955 a zhodnocen průběh voleb
do NS.
Měs. list. měl na počátku mrazy až -5°C a sluneč. počasí, pak
bylo deštivo a sněžení, v polovici opět jasno s mrazy až -13°C, konec byl teplejší s mrholením.

Prosinec.

Prosinec: 8. pros. byla lék. přednáška OB v jídelně Seby na tema
ženské nemoci.
11. dram. odbor ROH Seby uspořádal v sokolovně estrádní
večer za dobré návštěvy, po programu se tančilo.
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18. ZK Tiba „Havlíček“ ze Dvora Králové n./L. sehrál v sokolovně za velké návštěvy operetu Vinobraní.
25. dram. odbor ROH Seby uvedl za dobré návštěvy hru Na
letním bytě.
30. zasedal NV a projednal soutěž národ. výborů a plán na I.
čtvrtletí r. 1955.
31. odpoledne děda Mráz podělil v jídelně Seby všechny děti.
Národní podniky Seby plnily takto celoroční plány:
Závod Mlýnska dne 17. pros., do konce roku 102.13% a přádelna 29. pros. do konce roku 100.54%.
V tomto čtvrtletí A. Petrtýlová upravila v bývalé lednici nové
byty.
Měs. pros. byl na počátku mlhavý se slabým deštěm, pak nastalo přechodné vyjasnění s mrazem -8°C, v polovici bylo oblačno.
Svátky vánoční byly ve znamení sněhových vánic (sněhu napadlo
asi 60 cm). Ke konci byla prudká obleva spojená s vydatným deštěm. Sníh nadělal hodně polomů v lesích.
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Rok 1955.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: 8. ledna ples tělovýchovné jednoty DSO Jiskra v sokolovně.
12. lékařská přednáška OB o reumatismu v závodní jídelně
Seby.
19. utopila se v Kamenici pod mlýnem Cecilie Svobodová ze
Zl. Olešnice.
22. výbor žen při MNV uspořádal staročeský bál v sokolovně.
27. zasedání NV mělo tento pořad: hodnocení členů NV (jejich činnost) a jednotl. komisí, projednání směrnice X. sjezdu KSČ
– zemědělství.
Celý měsíc měl ráz zimního počasí. Sněhu bylo hodně, mrazy
na počátku měs. až -18°C, pak byly mírnější, kolem 20. opět -17°C.
Sněhová vichřice v polovině měs. nadělala hodně škody v lesích.
Na konci měs. klesla teplota jen na bod mrazu a bylo mlhavo.

Únor.

Únor: 12. února konán ples požárníků v sokolovně.
13. DSO Jiskra uspořádala místní lyž. závody mládeže.
14. veřejné zasedání NV v závodní jídelně Seby s tímto pořadem:
1.) Otázka kultur. výchovná ve škole, otázka zdravotní a osvětová
v obci.
2.) Zhodnocení příprav při plnění úkolů zařazených do akce M
a zvelebení obce k 10. výročí osvobození naší vlasti. (Věc tato projednána v besedách s voliči.)
3.) Vyhodnocení soutěže MNV.
26. divadelní karneval dram. odboru ZK Seby v sokolovně.
27. odpoledne tamtéž dětský karneval.
Poznamenáváme: V zimní části I. celostátní spartakiády ve Vys. Tatrách získal náš příslušník Jiří Morávek I. cenu ve skoku prostém
mladšího dorostu.
Celý měsíc měl zimní počasí. První třetina měla teploty nad
bodem mrazu se slabou oblevou a sněžením. Pak nastalo vyjasnění, většina dní byla slunečná se značnými nočními mrazy až -24°C.

Březen.

Březen: 6. března výbor žen při MNV a NF uspořádali v jídelně
Seby oslavu mezinárodního dne žen za účinkování dětí z útulku
a žáků národ. školy.
12. SD Liberec sehrálo v sokolovně za velmi dobré návštěvy
hru Rozkvétající ženy.
16. OB lékařská přednáška na námět: Bylináři, mastičkáři,
zázrační lékaři.
24. veřejná schůze poslance Rud. Müllera v závod. jídelně Seby.
26. večírek ZK ROH Mlýnska v sokolovně s tancem.
29. zasedání NV mělo na programu tyto hlavní body: hodnocení plnění plánu za I. čtvrtletí t. roku, plán NV na II. čtvrtletí
a plán jarních polních prací.
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30. veř. schůze obč. svolaná MNV v důsledku snížení maloobchodních cen od 1. dubna t. r.
Týž den přednáška přípravného výboru Čsl. Červ. kříže v jídelně Seby o zdravotnických problémech.
Poznamenáváme: Řed. národ. školy M. Marková obdržela titul
„vzorný učitel.“
Celý měsíc měl zimní počasí. Na počátku byly silné mrazy se
sluneč. dny, v polovici měs. mrazy se zmírnily a padal sníh. 18. byla
sněhová vánice. Oteplení s oblevou nastalo teprve ve II. polovině
měs., ke konci za vyjasnění zesílily noční mrazy.
II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.

Duben: 10. dubna sehrál dram. odbor ZK ROH Seby divadel. hru
Loupežník za prostřední návštěvy. Posledního dubna opakovali ji
ve Zl. Olešnici.
16. ZK národ. podniku Autobusy Jablonec n./N. předvedla
operetu Perly panny Serafinky za veliké návštěvy.
22. - 24. řada filmů i pro mládež v závodní jídelně Seby jako
5. filmové jaro na vesnici.
28. zasedání NV s programem: Soutěž – jarní práce – kontrola dodávek.
Celý měsíc měl velmi nevlídné počasí. Na počátku padal
sníh, pak bylo deštivo, druhá polovice začala opět sněžením, byly
i slabší noční mrazy, teprve ke konci svítilo slunce. Následkem toho
nemohly býti provedeny ani nejjednodušší polní práce, louky zůstaly neuhrabány !
Poznamenáváme: 9. dubna František Housa, bytem na Mlýnskách,
zachránil tonoucího chlapce Kudrnáče z Haratic. Skočil za ním do
rozvodněné Kamenice.

Květen.
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Květen: 1. května průvod měl konečný cíl letošního roku ve Vel.
Hamrech.
7. slavnostní zasedání NV v předvečer oslav 10tiletého osvobození naší republiky.
8. vlastní oslavy: Dopoledne položeny kytice na hroby revoluce 1945. Večer oslava v sokolovně měla na programu proslov,
sbory pěvců z Podmuchova, jednoaktovku, ukázky cvičení na spartakiádu a zakončeno tancem.
9. dram. odbor ZK ROH Seby opakoval hru Loupežník ve Velkých Hamrech II.
17. OB uspořádala lékařskou přednášku na námět: Nové infekční choroby.
21. Vesnické divadlo Praha sehrálo za velmi malé návštěvy
hru Přísaha, odpol. pro mládež Erbenovy pohádky (maňáskové).
26. zasedání NV mělo na pořadu hodnocení průběhu akce M
a zvelebení obce, jako i jarních polních prací. Schválen plán senoseče.
29. žáci národní školy Vel. Hamry II. přednesli hru Šípková
Růženka.
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Celý měsíc květen měl deštivé počasí i se sněžením, velmi
chladné a se slabými mrazy. Slunečních dní bylo málo. Jarní polní
práce vykonány proto s velikými obtížemi a skončeny ke konci měsíce. Ze stromů kvetly jedině třešně a švestky.
Červen.

Červen: 11. června škol. mládež podnikla výlet autobusem do „Babiččina údolí“ a Jiráskova rodiště Hronova.
14. OB uspořádala lékařskou přednášku o infekčních střevních chorobách v létě.
18. školní rok zakončen besídkou ve škole.
21. a 22. představení Valdenova kouzelného divadla v sokolovně.
24. MNV pořádal přednášku pro zemědělce doplněnou filmem v závodní jídelně Seby, přítomno 22 lidí.
30. zasedání NV s těmito hlavními body programu: Rozpis
zemědělské výroby na r. 1956. Hodnocení škol. roku 1954-55.
Počátkem měs. kvetly teprve jabloně a hrušně. Celý měs. byl
poměrně chladný s deštivými přeháňkami. Slunečních dní bylo několik v polovici měsíce. Senoseč nemohla proto býti v tomto měsíci
ukončena.
Cihelna nebyla dána do provozu pro nedostatek vhodné hlíny, výroba cihel zastavena. Rozbourána jedna sušárna a krytý příjezd před cihelnou.
III. čtvrtletí: červenec – září.

Červenec.

Červenec: 6. – 8. Dubského loutkové divadlo hostovalo v sokolovně.
7. veřejná schůze MNV v jídelně Seby projednala rozpis živočišné výroby na rok 1956.
Ve druhé polovině měsíce byla celozávodní dovolená n. p.
Seba v trvání 14 dní.
21. večer zabil se Zdeněk Lenhart v Desné při jízdě na motocyklu nárazem na strom.
28. zasedání MNV s tímto hlavním programem: Zhodnocení
průběhu senoseče a dodávek sena. Plnění závazků učiněných k 10.
výročí osvobození republiky u všech zemědělců ve výrobě živočišné. Zpráva o hospodaření NV v příjmech a vydáních.
První třetina měsíce měla oblačné počasí s častými dešti, 8ho
vystoupila voda z řeky Kamenice. Teplo a slunečno bylo v polovině
měsíce. Ke konci měsíce bylo většinou oblačno s přeháňkami.

Srpen.

Srpen: V tomto měsíci byla jedině 25. veřejná schůze MNV, která
zhodnotila plnění všech úkolů od začátku roku a seznámila účastníky s vládním usnesením o zajištění žňových prací.
Celý měsíc měl většinou oblačné počasí, byl chladný a teprve
ke konci měsíce bylo několik dní slunečných.

Září.

Září: 1. září začal nový školní rok. Třídy národ. školy opatřeny přes
prázdniny parketami.
13. OB uspořádala lékařskou přednášku na námět: Správná
výživa člověka.
22. Rodičovské sdružení a MNV besedovalo s rodiči o škole.
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29. zasedání MNV s tímto programem: Schválení pracovního
plánu na IV. čtvrtletí tohoto roku. Zhodnocení zahájení škol. roku
1955-56. Jak stálá zeměděl. komise sleduje a pomáhá zajišťovat polní práce. Projednání usnesení strany a vlády o zvýšení živočišné
a rostlinné výroby.
V první polovině měsíce téměř každý den pršelo. Obrat nastal ve druhé polovině, kdy skutečně byly teplé dny a tak obilí mohlo býti sklizeno. Ke konci měsíce byly slabé ranní mrazíky.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.
Říjen.

Říjen: 11. října přednáška OB na námět: Voda zdroj nákazy.
15. SD Liberec sehrálo v sokolovně za prostřední návštěvy
hru Léto.
27. zasedání MNV s tímto pořadem: Příprava měsíce Čsl.-sov.
přátelství, zhodnocení a kontrola závazků učiněných k 10. výročí
osvobození republiky u jednotlivých zemědělců a ostatních občanů, projednání směrnic org. zajištění zimní kampaně v JZD a v soukromém sektoru na r. 1955-56.
Měsíc říjen měl v první třetině střídavé počasí bez větších
srážek, pak byly slunečné dny. Po vyjasnění kolem 20ho klesla teplota pod bod mrazu. Poslední třetina měs. měla opět střídavé počasí ke konci s ranními mrazíky.
U cihelny rozbourán další objekt a tak stojí zde jen hlavní
budova.

Listopad.

Listopad: 7. listopadu okresní hvězdicová štafeta k 38. výročí Velké říjnové social. revoluce provedena na přiděleném nám úseku:
z Haratic do Vel. Hamrů.
12. SD Liberec za malé návštěvy sehrálo v sokolovně hru
„Umění odejít.“
14. roentgenovány v Tanvaldě naše ženy ve stáří od 15 – 80
let a totéž následujícího dne provedeno u mužů.
19. závod. klub ROH-Seba-Totex z Tanvaldu předvedl v sokolovně za malé návštěvy hru „Pygmalion.“
23. přednáška OB o sovětském Červeném kříži ve Velké vlastenecké válce.
24. zasedání MNV projednávalo zemědělskou otázku v obci
a oznámen program školení členů národ. výboru a jeho složek.
26. závodní klub Tiba „Havlíček“ Dvůr Králové n./L. za prostřední návštěvy uvedl v sokolovně zábavnou estrádu.
30. rada MNV a výbor okres. KSČ uspořádal v jídelně Seby
přednášku Šandery, účastníka delegace, o Egyptě a Sudanu. Jmenovaný přednesl své zkušenosti a poznatky.
Na počátku měsíce byly mlhavé dny se slunečnými, druhá
a třetí třetina měla většinou zamračené počasí se slabými srážkami, při čemž napadaný sníh opět roztál.
V národní škole oživlo loutkové divadlo.

Prosinec.

Prosinec: 11. prosince ZK-ROH Jablonecké bižuterie, závod 01 sehrál v sokolovně operetu „Děvče z předměstí.“ Hra byla na závěr
měsíce čsl.-sov. přátelství za střední návštěvy.
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15. veřejná schůze NV v jídelně Seby s referátem poslance
Müllera.
16. Svazarm Seby předvedl tamtéž krátké filmy.
26. dram. odbor ROH Seby-Mlýnska sehrál v sokolovně za veliké návštěvy hru Manon Lescaut.
29. veřejná schůze MNV v jídelně Seby měla tento hlavní
program:
1.) zimní kampaň – plán pro I. čtvrtletí 1956,
2.) plán rady MNV na totéž období,
3.) udělení čestných uznání 35 našim občanům za vykonané práce
v obci za dobu od 1945 do 1955. Za MNV uznání obdrželi 4 členové: předseda K. Trdla, Marcel Marek, Lad. Svárovský a Frant. Šimůnek. 31 občanů: Jar. Balatka, Karel Balatka, Jos. Bartoníček, Jos.
Bříza, Jos. Bureš, Jos. Červinka, Boh. Doubravský st., Jindř. Fišer,
Fr. Horčička, Fr. Housa, Boleslav Jůna, Jos. Kohoušek, Lad. Louma,
Adolf Malý, Jos. Miksánek, Jindř. Morávek, Fr. Nechanický, Frant.
Nesvadba, Milosl. Nigrin, Jos. Petříček, Jos. Petříček (elektr.), Jindř.
Pilař, Josef Rydval, Václ. Sachr, Jos. Soudil, Josef Svárovský, Jos. Synovec, Arnošt Šourek st., Bohumil Šourek, Miloš Trdla, Jos. Tydlita.
Celý měsíc měl velmi nevlídné počasí, obleva střídala se se
sněžením, mrazy byly mírné, slunečních dní málo. Vánoce byly ve
znamení oblevy, sněhu málo. 29. pros. odpoledne byla i bouřka !
Plnění plánu n. p. Seba za rok 1955:
Závod Mlýnska splnil plán 16. prosince, do konce roku 105,-%; tkalcovna plán 27. prosince, do konce roku 101,42%; přádelna splnila
do konce roku jenom 98,46%.
Holičství a kadeřnictví manželů Hojsákových zařazeno od 1.
července 1955 do hospodářství místního národního výboru.
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Rok 1956.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: 1. ledna opakována v sokolovně hra Manon Lescaut za
dobré návštěvy.
8. zajeli ochotníci s touto hrou do Nového města pod Smrkem, 13.
do Tanvaldu a 15. sehrána v Železném Brodě.
17. přednáška OB v jídelně Seby o tuberkulose doplněna filmem.
21. v sokolovně dělnický ples.
26. zasedání MNV mělo tyto hlavní body programu:
1.) Zhodnocení rozpočtu NV za r. 1955.
2.) Projednání rozpočtu na r. 1956.
3.) Projednání soutěže NV na 1. čtvrtletí 1956 a zhodnocení soutěže
za r. 1955.
4.) Proškolení dvojic na zvýšení zemědělské výroby v roce 1956.
Měsíc leden měl téměř do konce velmi mírné zimní počasí.
Sněhu bylo málo, mrazy slabé, druhá polovina měsíce začala oblevou. Posledních 5 dní v měs. mráz zesílil a nastaly sluneční dny.

Únor.

Únor: 2. února zemědělská přednáška s filmem v jídelně Seby.
Týž den tamtéž promítnuty krátké filmy. Tyto předvedeny každý
čtvrtek v tomto měsíci.
11. v sokolovně ples požárníků.
15. požární ochrana promítla v jídelně Seby několik krátkých
filmů.
18. zajeli ochotníci se hrou Manon Lescaut do Zlaté Olešnice.
23. zasedání MNV s tímto hlavním programem: 1.) Vyhodnocení závazků v zimní kampani. 2.) Klasifikace a docházka žáků
národ. školy ve II. čtvrtletí škol. r. 55-56.
25. SD Liberec předvedlo v jídelně Seby solové výstupy pod
titulem „Večer v opeře.“
26. DSO Jiskra uspořádala místní lyžařské závody žáků a dorostu.
Celý měs. únor měl pravé zimní počasí se silnými mrazy, které trvaly 4 týdny. Největší mráz naměřen 10. února ve mlýně -33°C.
Většina dní v měs. byla slunečná, na začátku měs. a po 15. napadlo
dostatek sněhu. Mrazy způsobily hodně škod na vodovodním vedení v domech.

Březen.

Březen: 1. března odchází dosavadní poštmistr J. Pelc do Jablonce
n./N. a na jeho místo je ustanoven Jaroslav Benda.
4. v jídelně Seby oslaven mezinárodní den žen proslovem
a další program vyplnily děti z útulku a národ. školy.
10. divadelní odbor Seby uspořádal v sokolovně merendu
a následujícího dne odpoledne dětský karneval.
13. v jídelně Seby přednáška OB na námět: Hoch a děvče.
15. zasedání MNV zhodnotilo zimní kampaň (průběh závazkové akce) a schválen plán jarních polních prací.
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17. divadel. odbor Seby opakoval hru Manon Lescaut ve Vysokém n./Jiz.
24. schůze OB za účasti zástupců místních složek projednala
kulturní program na II. čtvrtletí tohoto roku.
31. divad. odbor Seby za slabší návštěvy opakoval hru Manon Lescaut v sokolovně.
V jídelně Seby promítány pravidelně vždy ve čtvrtek kulturní filmy.
V tomto měs. začato s bouráním hlavního objektu cihelny.
První třetina měsíce měla deštivé počasí se sněžením a větrem, v druhé třetině bylo většinou oblačno, při vyjasnění noční
mrazy až -18°C a teprve ke konci měs. byly sluneční dny se slabšími
nočními mrazy.
II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.

Duben: Zimní počasí letoš. roku umožnilo 1. dubna provedení lyžařských závodů ve skoku o pohár míru. Závodům přihlíželo za
mrholení asi 1.000 diváků, nejdelší skok 66m.
4. zasedání MNV schválilo pracovní plán na II. čtvrtletí t. r.,
dále pojednalo o pátém snížení cen, jarním úklidu a schválilo delegátky výboru žen na okres. konferenci.
7. divadelní odbor Seby sehrál Manon Lescaut v Jablonci n./
Nis. jako soutěžní hru.
11. přednáška OB v jídelně Seby o očních chorobách.
21. SD Liberec sehrálo v sokolovně za střední návštěvy hru
„Poprask na laguně.“
28. OB uspořádala v jídelně Seby za účasti asi 150 občanů
přednášku A. Pršaly: Vznik a dějiny naší obce.
30. v předvečer svátku práce lampionový průvod na Žákov,
kde zapálena hranice.
I v tomto měs. promítány v jídelně Seby pravidelně ve čtvrtek kulturní filmy.
Na počátku měs. byla obleva s nočním sněžením, v polovině
deštivo, ke konci oblačno s přeháňkami a sněžením.
Slunečních dní bylo velmi málo a tak jarní polní práce u nás
ani nezačaly.

Květen.

Květen: 1. května spolu s Haraticemi konán průvod do Vel. Hamrů,
kde byla společná oslava tohoto svátku.
8. OB jako pořadelka uspořádala v sokolovně hudební večer
Mozartův, jehož skladby přednesli učitelé hudební školy v Tanvaldě. Účast obč. velmi malá.
19. dram. odbor ZK Seby sehrál v sokolovně za menší návštěvy hru Potštejnská romance.
22. veřejné zasedání MNV v jídelně Seby mělo tento hlavní
program:
Zhodnocení výsledků jarních polních prací a jak jsou dodržovány
plánované osevní plochy. Jak DSO Jiskra se připravuje na okresní
spartakiádu. Příprava na zahájení senoseče. Služby místního hospodářství v naší obci.
V jídelně Seby promítnuty pravidelné čtvrteční filmy.
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Květen měl hodně slunečních dní i s ranními mrazíky, deštivé dny byly ve druhé třetině měsíce.
Červen.

Červen: 2. června sehrál dram. kroužek OB Zlatá Olešnice v sokolovně hru Čechy krásné, Čechy mé. Návštěva dobrá.
7. žáci národ. školy podnikli autobusem výlet do Prahy.
9. dram. odbor ZK Seby spolu s DSO Jiskrou uspořádal v sokolovně večer zpěvu a hudby: My, Češi, jsme muzikanti. Četné
účastníky pobavila hudba OB Vel. Hamry a pěvci z Podmuchova.
26. zasedání MNV schválilo pracovní plán na III. čtvrtletí t. r.
a pojednalo o rozmístění žáků vycházejících ze školy.
30. ukončen škol. rok v národní škole besídkou žáků.
Celý měsíc měl nevlídné a zvláště konec velmi deštivé počasí. Senoseč nemohla proto býti provedena.
Od června až do konce srpna nebudou v jídelně Seby promítány obvyklé čtvrteční filmy.
Stavební ruch v první polovici roku: N. p. Seba prováděl
drobnou údržbu svých domů. Stavěl hlavně kůlny a obnoveno
několik krytin obytných domů. Největší oprava – hlavně vnitřní –
udělána u domů čís. pop. 50. a 93. Z občanů začal s přestavbou půl
domu čís. pop. 45. Fr. Kochánek.
III. čtvrtletí: červenec – září.

Červenec.

Červenec: 8. července Sokol Jiskra spolu s rodičovským sdružením
a výborem žen při MNV uspořádal za malé návštěvy dětský den
u sokolovny.
Ve druhé polovině měsíce byla celozávodní 14tidenní dovolená n. p. Seba.
14. přednášel v jídelně Seby Buchar o dnešní Indii (z vlastních zážitků a poznání).
24. schůze MNV projednala tyto hlavní body programu:
1.) Schválení návrhu rozpočtu MNV na rok 1957.
2.) Zhodnocení dodávkových úkolů všech zemědělců za I. pololetí
t. roku.
Měsíc červenec měl celkem 10 slunečních dní, takže senoseč
zdárně provedena. Ostatní dny bylo oblačno s přeháňkami a chladno.

Srpen.

Srpen: V tomto měsíci byla veřejná schůze MNV dne 28. v závodní
jídelně Seby s hlavním pořadem:
1.) Znovuzřízení některých řemeslnických dílen v rámci místního
hospodářství.
2.) Poznatky z celostátní konference Výboru žen v Praze.
30. první biografické představení po letní přestávce v jídelně
Seby.
Měsíc srpen měl jenom 6 slunečních dní, byl velmi deštivý
a chladný.

Září.

Září: 3. září začal nový školní rok, ve škole umístěna pobočka pro
5. školní rok osmiletky Vel. Hamrů.
9. první odpolední čaj v jídelně Seby – bude pravidelně kaž-
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dou další neděli.
22. schůze OB pracovala na osvětovém plánu pro IV. čtvrtletí
t. roku.
25. schůze MNV schválila svůj plán a OB na IV. čtvrtletí a projednala otázku zemědělskou.
V tomto čtvrtletí opravena hostinská místnost u Petrtýlů,
opravu a přestavbu svých domů provedli Jindř. Prousek čp. 40.
a Jos. Machačka čp. 94., který jako první v obci „podřezal“ celý dům.
Místní skupina Červeného kříže upravila svoji místnost v domě čp.
66. Lad. Kavalír přestavěl a přistavěl dům čp. 163.
Září byl na počátku a hlavně ve druhé polovině velmi slunečný a tak obilí dobře dozrálo i sklizeno. První ranní mrazíky ohlásily se po 15tém za slunečních dní.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.
Říjen.

Říjen: Počátkem měsíce začato po dlouhém jednání s přestavbou
„Práchovny.“
10. října beseda svazu Čsl.-sov. přátelství v závodní jídelně
o Sovětských středoasijských republikách.
3. byla tamtéž veřejná schůze poslance Müllera.
16. přednáška OB v závod. jídelně na námět: Péče o zuby.
23. zasedání MNV: Hodnocení dodávek zemědělských výrobků a hospodaření národ. výboru s rozpočtem od začátku roku.
Celý měsíc měl velmi málo slunečních dní. Při vyjasnění
po 10tém dostavily se ranní mrazíky. Ke konci měsíce za trvalých
dešťů rozvodnila se Kamenice – maxima dosáhla 29.

Listopad.

Listopad: V tomto měsíci ZK Roh Seba 04-05 uspořádal divadelní
podzim o putovní pohár pro rok 1956. Provedeny tyto hry:
3. listopadu ZK Roh Elektro-Praga Jablonecké Paseky: Inteligenti.
17. dram. odbor „Bratři Čapkové“ při RK Obal n. p. ve Smržovce: Tylův večer.
24. dram. odbor ZK Roh Tofa n. p. v Albrechticích: Domov je
u nás.
Hry sehrány v sokolovně a všechny 3 byly velmi málo navštíveny.
7. štafeta v rámci Měsíce čsl.-sov. přátelství do Jablonce n./N.
20. zasedání MNV projednalo prospěch žáků národ. školy za
I. čtvrtletí a dopis vlády rolníkům.
21. přednáška OB v jídelně: Egypt – Suez v historii a v dnešku.
V list. provedl MNV rekonstrukci veřejného rozhlasu.
Měsíc začal silným mrazem, pak napadl sníh a hned roztál.
V polovici měs. byly mlhy, potom mrazy až -14°C. Ke konci měs.
padal sníh s deštěm.

Prosinec.

Prosinec: 4. pros. veřejná schůze v jídelně Seby za přítomnosti člena ONV Jarosl. Svárovského a člena KNV Fr. Nesvadby.
5. beseda SČSP o knize: Na jednom okrese.
8. mikulášský večírek v sokolovně za pořadatelství závodní
organisace Čsl. svazu mládeže.
11. přednáška OB: Houser – křečové žíly.
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18. zasedání MNV schválilo plán schůzí na I. čtvrtletí r. 1957,
projednalo plnění rozpočtu v r. 1956 a soutěž NV na rok 1957.
25. dramatický odbor ZK Seba 04-05 sehrál v sokolovně
v rámci divadelního podzimu hru Stanice Gordián za dobré návštěvy.
Měsíc začal prudkou oblevou a tak 5ho byla Kamenice opět
rozvodněna, v polovici měs. bylo mlhavo se slabým deštěm. Ke
konci měs. padal sníh.
Biografické čtvrtky se již vžily a byly pravidelně pořádány po
celé čtvrtletí.
Plnění plánu n. p. Seba:
Přádelna 90,22%, tkalcovna 97,68%, závod celkem 94,11%, Mlýnska 98,2%.
Události v Maďarsku měly ohlas i u nás. Několik Slovenek odešlo
z n. p. Seba, ale vrátily se se slovy: „Když není prevrat, tak je návrat.“
Za celý rok nebyl u nás konán ani jeden pohřeb do země,
všichni zemřelí bylo zpopelněni.
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Rok 1957.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: 6. ledna při slavnostní schůzi divadelního souboru Seby
byla hodnocena soutěž „Divadelní podzim 1956“ s tímto výsledkem: 1.) Albrechtice, 2.) Jabl. Paseky, 3.) Smržovka, 4.)Plavy.
12. konán dělnický ples v sokolovně.
20. zahájilo činnost školní loutkové divadlo.
29. zasedání MNV projednalo čerpání rozpočtu minulého
roku a nový bytový zákon.
Týž den v jídelně Seby přednáška ČČK na námět: Choroby
jater a žlučníku.
Na počátku měsíce napadlo trochu sněhu, ale již po prvním
týdnu roztál. Pak nastalo střídavé počasí: slunečno, oblačno, mráz.
Ten byl největší -20°C kolem 20ho. Ke konci měs. byla obleva. Celý
měsíc byl skoro bez sněhu.

Únor.

Únor: 2. února maškarní rej závodní organisace ČSM v jídelně
Seby.
9. ples místní jednoty čsl. svazu požární ochrany a požárního sboru Seby konán v sokolovně.
23. ples výboru žen při MNV v sokolovně.
26. veřejná schůze MNV v jídelně Seby o sociálním zabezpečení v nemoci. První polovina měsíce byla bez sněhu, ve druhé
polovině napadlo trochu sněhu a ten obyčejně hned roztál. Slunečních dní bylo málo, většinou mlhavo, deštivo, mrazy velmi mírné.

Březen.

Březen: 2. března krátce po půlnoci přihodilo se v domě čp. 66.
zvláštní neštěstí: Povolila traversa, která nesla síňovou zeď, ta se
z velké části sesula a ztrhla i další vnitřní zdivo. Usmrcen byl ve
sklepení kůň a značnou hmotnou škodu utrpěla místní skupina ČK.
9. divadelní karneval v sokolovně divadelního souboru ZK
Seby 04 a 05, příštího dne odpoledne tamtéž dětský karneval.
12. přednáška ČsČK v jídelně Seby o ženských nemocech.
26. zasedání MNV schválilo plán na II. čtvrtletí, projednalo
přípravy na volby a čerpání rozpočtu za leden a únor letoš. roku.
První polovina měsíce měla sluneční dny s nočními mrazy,
v druhé polovině padal sníh, bylo deštivo a oblačno. První bouřka
ohlásila se již 18ho.
II. čtvrtletí: duben – červen.

Duben.

Duben: 6. a 7. dubna provedeno v sokolovně za veliké návštěvy
krajské sdružené kolo soutěže Lidové umělecké tvořivosti v ROH.
16. přenáška ČČK v jídelně Seby na námět: Houser, křečové
žíly, odpovědnost lékařova.
21. taneční zábava v sokolovně.
25. zasedání MNV s tímto hlavním programem: 1.) Rozbor
a čerpání rozpočtu. 2.) Klasifikace žáků národ. školy ve III. čtvrtletí.
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27. divadel. odbor Autobrzd z Jablonce n. N. sehrál v sokolovně za malé návštěvy hru: Jana.
30. lampionový průvod na Žákov, kde zapálena hranice.
V tomto měsíci n. p. Seba pokryl lomenice 6 domků „v Betlémě“ eternitem.
Duben měl velmi střídavé počasí: sluneční dny, přeháňky
a ranní mrazy až -6°C.
Květen.

Květen: 1. května obvyklý průvod do Vel. Hamrů, kde byla vlastní
oslava svátku Práce. Odpoledne májová veselice.
9. průvod na hřbitov a tam položeny kytice na hroby padlých
bojovníků.
11. divadel. odbor Tyl ze Zásady za malé návštěvy sehrál
v sokolovně hru: Nad ostrovem svítá.
19. provedeny volby do MNV, ONV a KNV. Odvolilo 100%
voličů, pro kandidáty Národní fronty odevzdáno do MNV 99,70%
hlasů, do ONV a KNV 99,85%.
Nový míst. národ. výbor má 15 členů: Šimůnek Frant., Šmíd
Oldřich, Krykorka Zbyněk, Švarcbeková Anna, Král Miroslav, Šourek Bohumil, Petříček Josef, Fišer Jindřich, Pilař Jindřich, Rabasová
Růžena, Brunclíková Zdeňka, Marek Marcel, Kuthan Jiří, Jakoubě
Bohuslav, Bartoníček Josef.
Do ONV zvolen Svárovský Jaroslav z Haratic, do KNV Kurš
Josef z Vel. Hamrů.
28. v jídelně Seby ustavující schůze nového národ. výboru:
Za předsedu zvolen Fišer Jindřich, tajemnicí Švarcbeková
Anna, členové rady: Šourek Boh., Rabasová Růž., Krykorka Zb.
Předsedové stálých komisí: Finanční Bartoníček Jos., zemědělská Kuthan Jiří, sociální, zdravot., kultur. a školská Brunclíková
Zd., výstavba Pilař Jindř.
Měsíc květen měl velmi pěkné počasí, většinou bylo slunečno s ranními mrazíky až -4°C.
Mašín začal s přestavbou druhé poloviny domu čp. 21, kde
při bourání byl letopočet 1810.

Červen.

Červen: 1. června v sokolovně uspořádala krajská odborová rada
v Liberci všeodborové kolo soutěže Lidové umělecké tvořivosti
o titul vítěze v kraji za účasti vítězů svazových soutěží. Návštěva
byla dobrá.
23. dětský den na Poříčí za pořadatelství Rodičovského sdružení
a složek NF pokažen částečně deštěm. Večer tamtéž taneční zábava.
25. zasedání MNV schválilo plán na III. čtvrtletí a hodnotilo
průběh senoseče.
29. závodní klub zaměstnanců státního obchodu v Liberci sehrál v sokolovně za střední návštěvy operetu Mamselle Nitouche.
Měsíc červen měl v 1. a 2. třetině většinou sluneční dny a tak
senoseč úspěšně provedena. Poslední třetina měla deštivé přeháňky.
III. čtvrtletí: červenec – září.

Červenec.
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Červenec: 6. července na Poříčí letní karneval za pořadatelství
dram. odboru Seby a TJ Jiskry.
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15. - 27. celozávodní dovolená n. p. Seba.
16. zasedání MNV hodnotilo senoseč a dodávky sena, klasifikaci a docházku žáků v národní škole za škol. rok 1956-57.
V prvním týdnu bylo neobyčejně teplé počasí, pak dostavily
se časté přeháňky, ke konci měs. za stálého deště vystoupila Kamenice ze břehů a 23. zatopila mlýn.
29. a 30. hostoval zde cirkus Volf.
Srpen.

Srpen: 10. a 11. srpna uspořádal varietní kouzelník Emizi v závodní jídelně svá představení.
27. zasedání MNV hodnotilo práce ve školní zahradě a činnost požárního sboru.
Měsíc srpen měl na počátku hodně slunečné počasí. Pak dostavily se deště, bylo oblačno a chladno. První mráz -1°C ohlásil se
již 23ho.

Září.

Září: 14. září Státní zájezdová scéna – vesnické divadlo Praha –
uvedla v sokolovně odpoledne pro děti hru Začarovaná galoše, večer Hrátky s čertem. Návštěva byla velmi malá.
15. projížděli u nás závodníci dopoledne i odpoledne první
etapu XXXII. Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže. Závod
sledovalo hodně občanů. Večer TJ Jiskra uspořádala v sokolovně
estrádu s tancem.
24. zasedání MNV schválilo plán na IV. čtvrtletí a hodnotilo
čerpání rozpočtu od začátku roku.
První 2 třetiny měs. měly počasí slunečné a oblačné, poslední třetina byla velmi deštivá.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.

Říjen.

Říjen: 9. října veřejná schůze MNV v jídelně Seby měla tento program:
1.) Zpráva o práci členů MNV od zvolení.
2.) Zpráva čl. ONV Svárovského a KNV Kurše.
3.) Význam soudců a soudců z lidu. 4.) Diskuse.
22. zasedání MNV schválilo návrh rozpočtu na r. 1958 a hodnotilo dodávky zemědělců.
25. proběhla obcí štafeta přátelství a míru – severní větev.
26. dram. odbor ZK Seby 04-05 ve spolupráci s výborem pro
oslavu 40 let VŘSR uvedl první představení „Divadelního podzimu
1957“: Dram. odbor OB „Tyl“ ze Želez. Brodu sehrál v sokolovně
hru: Obchodník s deštěm. Návštěva střední.
První polovina měsíce měla hodně slunečních dní, druhá
ranní mlhy a oblačno.

Listopad.

Listopad: 7. listopadu promítnut v Sebě film v rámci oslav 40 let
VŘSR.
9. dram. odbor Liaz Rýnovice sehrál v sokolovně za střední
návštěvy druhou soutěžní hru: Šeříkový sad.
13. veřejná schůze poslance NS Müllera byla spojena s tryznou za zemřelého pres. republiky Ant. Zápotockého. Kondolenční listiny vyložené v kanceláři MNV podepsalo celkem 298 obča129
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nů, listiny (zvláštní) podepsali i zaměstnanci n. p. Seba ve svém
závodě.
19. zasedání MNV mělo na programu: 1.) Projednání a schválení připomínek k dopisu ÚV. 2.) Obdělávání zemědělské půdy
a úpadková hospodářství. 3.) Projednání a schválení stavby školky
v akci Z.
23. Dram. odbor Seby, Plavy, sehrál třetí soutěžní hru: RUR.
Návštěva dobrá.
30. Dram. odbor Tofa, Albrechtice, uvedl poslední soutěžní
hru: Pozdní láska. Návštěva velmi malá.
Celý měsíc měl hodně mlhavé počasí, slunečních dní bylo
málo, ke konci napadlo i trochu sněhu. Ranní mrazíky byly mírné.
Prosinec.

Prosinec: 3. prosince přednáška ČK v jídelně Seby byla nahražena
filmy.
11. veřejná schůze místní KSČ v jídel. Seby.
14. tamtéž provedeno hodnocení „Divadelního podzimu
1957“ s tímto pořadím: 1.) Albrechtice. 2.) Rýnovice. 3.) Želez. Brod.
4.) Plavy. Zakončeno ochotnickou estrádou, účast slabší.
17. zasedání MNV zhodnotilo práci členů NV od voleb
a schválilo plán na I. čtvrtletí 1958.
29. Pěvecký a hudební soubor ZK Seba z Tanvaldu uvedl v sokolovně za dobré návštěvy solové a sborové písně, večer zakončen
operou „V studni.“
Celý měsíc měl zimní počasí, ale sněhu bylo málo. Po mrazích nastala obleva, nebo bylo mlhavo. Za celý měsíc byly 4 sluneční dny. Mráz až -15°C byl 11. a 15.
Plnění plánu n. p. Seba:
Tkalcovna: 100,96%
Přádelna:
98,33%
Oba podniky: 		
99,52%
Mlýnska:
101,90%
- splněno 18. prosince.

Rok:

Činnost obec. knihovny:
/Podle J. Kohouška, obec. knihovníka./

Počet svazků
Půjčováno
týdnů
Počet
čtenářů
Průměrně
čtenář
přečetl
Celkem bylo
výpůjček

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

2936

2224

2277

2408

2642

2850

2947

37

27

43

43

50

52

52

83

80

85

79

78

80

93

35

35,5

34,2

31

31,9

36,8

34,4

2906

2843

2909

2445

2486

2945

3497

Za práci v roce 1955 a 1956 obdržela knihovna v soutěži „Budujeme vzornou
Za práci v roce 1955 a 1956 obdržela knihovna v soutěži „Buduknihovnu“ čestné uznání ONV 24. 5. 1956 a čestné uznání KNV 16. 11. 1957.
jeme vzornou knihovnu“ čestné uznání ONV 24. 5. 1956 a čestné
uznání KNV 16. 11. 1957.
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Rok 1958.
I. čtvrtletí: leden – březen.
Leden.

Leden: 24. ledna zasedání MNV mělo tyto hlavní body pořadu:
1.) Hospodaření MNV v minulém roce.
2.) rozpočet MNV na rok 1958.
3.) Výsledky místního hospodářství v r. 1957.
25. maškarní merenda v sokolovně dramatického odboru
Seby.
28. v závodní jídelně přednáška OB o knize „Matka“ od spisovatele Gorkého. Přednáška uč. Blaž. Machačková.
Měsíc leden začal deštěm a oblevou. Pak napadlo v průměru
asi 70 cm sněhu. V polovici měs. byla opět obleva. Konec měl slunečné dny a mrazy celý týden až -18°C.

Únor.

Únor: 8. února dělnický ples v sokolovně.
9. dětské lyžařské závody měly na pořadu závod v běhu a ve
skoku na malém můstku.
18. zasedání MNV projednalo tento program:
1.) Život cikánů v obci.
2.) Závazky v akci Z.
3.) Zemědělská otázka v naší obci.
20. Národní fronta oslavila 10té výročí vítězného února v závodní jídelně. Po referátu přednesli žáci své pásmo a oslava zakončena filmem.
22. ples místních požárních sborů v sokolovně.
Celý měsíc měl zimní počasí, sněhu bylo hodně, slunečních
dní málo. Mrazů bylo velmi málo a mírné.

Březen.

Březen: 5. března v závodní jídelně beseda o knize „Občan Brych.“
Pořádala OB, přednášela uč. Blaž. Machačková.
6. tamtéž oslaven Mezinárodní den žen. Pořadatelem byly
složky NF a výbor žen při MNV. Po proslovu žáci národ. školy přednesli pásmo a oslava zakončena filmem.
8. sokolský ples v sokolovně.
9. závod ve skoku na lyžích o pohár Míru. Závodům přihlíželo cca 600 diváků, účast skokanů dobrá, nejdelší skok 68,5m.
22. ZK Seba uspořádal v sokolovně Josefovský večírek s tancem.
25. veřejné zasedání MNV v jídelně Seby projednalo: 1.) Rozpočet MNV na r. 1958. 2.) Pracovní plán na II. čtvrtletí t. r. 3.) Člen
ONV Jar. Svárovský podal zprávu o své práci.
29. v sokolovně taneční zábava ZK ROK Seby 04.
I měs. březen měl zimní počasí. Sněhu bylo hodně – následek
lesní polomy. Teprve ke konci měs. nastalo tání, které bylo mírné.
Po celý měsíc slabší noční mrazy, slunečních dní málo.
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II. čtvrtletí: duben – červen.
Duben.

Duben: 6. dubna sehrál div. odbor ROH Seby v sokolovně hru Třetí
zvonění. Návštěva byla střední.
17. Přednáška SČSP v jídelně Seby o Sovětské Ukrajině. Přednáška doplněna filmem.
22. zasedání MNV kontrolovalo hospodaření míst. náod.
výboru za I. čtvrtletí a dodávky zemědělců rovněž za tuto dobu.
Téhož dne byla v sokolovně beseda na námět: Bož. Němcová, její
život a dílo. Přednášel A. Pršala za pořadatelství OB, veř. knihovny
a SČSP. Přednáška byla provázena diafilmem.
30. tradiční lampionový průvod na Žákov, kde zažehnuta
hranice.
Tání proběhlo normálně za slabých mrazů a slunečních dní.
Zbytek měs. měl oblačné počasí s přeháňkami.

Květen.

Květen: 1. května obvyklý průvod do Vel. Hamrů, kde byla vlastní
oslava svátku Práce.
5. běh vítězství na hřišti.
8. v jídelně Seby slavnostní zasedání MNV. Proslov měl předseda MNV J. Fišer, kulturní část pěvecký soubor osmileté střední
školy z Vel. Hamrů, soubor ČSM Seby Plavy a žáci národní školy
Plavy. Zakončeno filmem.
9. položeny kytice na hroby padlých bojovníků na místním
hřbitově. Dram. odbor ZK ROH Seby opakoval hru Třetí zvonění
v Držkově.
14. SČSP a OB uspořádal v jídelně Seby besedu na námět:
Atom a jeho ničivý účinek; zakončeno filmem.
17. Dram. odbor ZK ROH Seby opakoval hru Třetí zvonění ve
Vel. Hamrech I.
20. zasedání MNV projednalo:
1.) Kontrola plnění závazků.
2.) Zhodnocení jarních polních prací.
3.) Příprava Mezinárod. dětského dne.
31. Dram. odbor „Sever“ n. p. Autobrzdy z Jablonce n. N. sehrál v sokolovně za velmi malé návštěvy hru Společný byt.
Květen měl pravé „májové“ počasí: Bylo hodně slunečních
dní, teplo, deště většinou v noci, často s bouřkou.

Červen.

Červen: 8. června Dětský den na Poříčí. Pořádaly jej složky Národní fronty, pokažen byl deštěm.
14. tamtéž taneční zábava za pořadatelství ZK Seby.
24. přednáška s filmem v jídelně Seby místní skupiny ČČK
o onemocnění z vody.
25. zasedání MNV hodnotilo senoseč a provedlo reorganisaci
rady MNV. Odstoupil B. Šourek, nastoupil J. Kuthan jako předseda
zemědělské komise.
26. přednáška SČM v jídelně Seby na námět: Nač má a nemá
mládež právo.
Červen měl poměrně málo slunečních dní, často bylo oblačno a ke konci deštivo.
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III. čtvrtletí: červenec – září.
Červenec.

Červenec: 4. července v časných hodinách vylila se Kamenice ze
břehů. Zátopa vznikla tím, že ve vyšších polohách našich hor byla
průtrž mračen /hlavně v okolí Josefodolu/. Prudká voda potrhala
břehy řeky, poškodila stavidla a regulaci. Přinesla hodně dříví n. p.
Tofa z Albrechtic, které zde částečně zachyceno. Z občanů největší
škodu utrpěla A. Petrtýlová, kde byly v přízemí zatopeny hostinské
místnosti, síň a sklep. Ve mlýně byl pro jistotu odveden tam umístěný dobytek do bezpečí. Během dopoledne voda opadla.
12. ZK ROH Seby uspořádal na Poříčí II. letní karneval.
Ve II. polovině měs. byla celozávodní dovolená n. p. Seba
v trvání 14 dní.
29. zasedání MNV mělo na pořadu senoseč, dodávku sena
a místní vodovod.
Měs. červenec měl 15 slunečních dní, ostatek bylo deštivo,
oblačno a časté noční bouřky.

Srpen.

Srpen: 10. srpna pořádal závodní výbor Seby koncert dechové
hudby na Poříčí.
24. týž výbor a TJ Jiskra pobavili mládež hudbou k tanci a poslechu pod názvem „Vinobraní“. Podnik konán v sokolovně.
26. zasedání MNV projednalo hospodaření národ. výboru od
začátku roku a činnost bezpečnostní komise a pomocné stráže.
Měsíc srpen měl asi 14 slunečních dní, časté prudké deště
a hodně bouřek.

Září.

Září: 20. září odbočka Svazu čsl.-sov. přátelství v jídelně Seby pořádala besedu na tema: Vítězné sovětské letectvo a astronautika.
23. zasedání MNV řešilo výkup zemědělských výrobků za I.
pololetí letošního roku a projednány směrnice XI. sjezdu KSČ.
Počátek měs. i konec měl 12 sluneč. dní, ostatek bylo oblačno
a deštivo. První ranní mráz ohlásil se již 28ho.
IV. čtvrtletí: říjen – prosinec.

Říjen.

Listopad.

Říjen: 7. října veřejná schůze MNV v jídelně Seby vyslechla zprávy
zástupce ONV Svárovského a KNV Kurše a návrh rozpočtu MNV na
rok 1959.
11. v sokolovně první představení 3ho plavského divadelního podzimu, které předvedl J. K. Tyl divadelní soubor okres. výboru SZŠ v Jablonci n. N. hrou: Dundo Maroje. Návštěva byla střední.
18. druhé představení provedl T. J. Sokol divadelní odbor
z Janova. Opět za střední návštěvy sehrána hra: Pacient 113.
21. v jídelně Seby veřejná schůze Národ. fronty k 40. výročí
vzniku ČSR. Referát měl zástupce okres. výboru KSČ, pásmo přednesli žáci národní školy.
26. závodní výbor ROH Seby s T. J. Jiskrou pořádal v sokolovně taneční zábavu jako “Staročeské posvícení.“
Měs. říjen měl 8 slunečních dní, hodně bylo oblačno. První
sníh padal 21ho. V polovici měs. pršelo.
Listopad: Tento měs. měl mnoho kultur. podniků.
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2. listopadu zajela k nám Státní zájezdová scéna „Vesnické divadlo“ z Prahy a v sokolovně za malé návštěvy sehrála hru „Kavárna Payer“, odpoledne pro děti maňáskové „Dům kočky Modroočky.“
4. OB spolu se Svazem čsl.-sov. přátelství uspořádala v jídelně Seby besedu o knize „Železná koruna.“
8. tamtéž rada MNV měla slavnostní schůzi v rámci oslav.
Čsl.-sov. přátelství. Proslov měl předseda MNV, kulturní pořad vyplnili členové SD Liberec.
14. proběhla naší obcí celostátní štafeta přátelství a míru severní větev.
15. třetí představení divadel. podzimu provedl divad. odbor
TOFA Jiřetín. Za malé návštěvy sehrána hra Základy na písku.
16. v sokolovně taneč. zábava za pořadatelství Seby, zábava
bude každou další neděli.
18. zasedání MNV hodnotilo docházku a prospěch žáků národ. školy za I. čtvrtletí škol. roku, plnění hospodářských dodávek
a civil. obranu.
22. poslední představení divadel. podzimu. Provedl je divad.
kroužek n. p. Merina Trenčín. Za velmi veliké návštěvy sehrána
hra: Večný plameň. Představení bylo současně manifestací přátelství Čechů a Slováků. Po představení provedeno hodnocení jednotlivých kroužků, pořadí nebylo tentokráte stanoveno.
29. v jídelně Seby SČSP a ČSM uspořádaly Večer čsl.-sov. družby. Program vyplnili pěvci z Podmuchova, solové zpěvy, recitace,
satira a hudba.
Měs. listopad měl velmi pěkné počasí, na počátku bylo slunečno nebo oblačno. Poslední týden byl mlhavý.
Prosinec.

Prosinec: 6. prosince ZK Seby uspořádal v sokolovně Mikulášský
večírek.
16. zasedání MNV projednalo:
1.) Proslov k 15. výročí podepsání smlouvy mezi ČSR a SSSR.
2.) Soutěžní podmínky mezi naší obcí a MNV Albrechtice.
3.) Zhodnocení závazkové neděle.
4.) Pracovní plán na I. čtvrtletí 1959.
20. podělil děda Mráz naši mládež v jídelně Seby.
25. dram. odbor ZK Seby sehrál v sokolovně za střední návštěvy hru: Úsměvy a kordy.
Měs. prosinec začal sněžením a mrazy až -17°C. Pak byla
obleva se slabými nočními mrazy a tak vánoce byly bez sněhu. Konec měs. měl opět slabé noční mrazy, sníh skoro žádný.
Dodatek: MNV po celý rok – hlavně v sobotu a neděli – v akci zvané „Z“ za pomoci občanů prováděl úpravu školní zahrady. Zemní
úprava bude provedena příštího roku.
Energetické rozvodné závody konečně postavili pro naši
obec nový transformátor u cesty do Haratic a následkem toho provedena i rekonstrukce sekunderní sítě, hlavně ve středu obce.
ONV po dlouhém jednání upravil silnici od železničního
mostu na konec obce. Silnice byla ve velmi žalostném stavu.
N. p. Seba částečně přestavěl přádelnu, opravoval obytné
domy, kde hodně vyměněno okenních rámů.
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Z občanů provedl omítku svého domu čp. 166 Mir. Král, Lad.
Svárovský čp. 41, St. Kopal rozboural a znovu postavil dům čp. 15.
Vekou starost měl MNV s úpadkovými hospodářstvími. Výkonné hospodáře máme jenom 3 /Jos. Šourek, Jindřich Prousek,
Petr Haba/, úpadkových hospodářství je celkem 10. Konáno mnoho
schůzí, otázka tato nerozřešena.
Novým správcem OB zvolen Zb. Krykorka. Místní skupina
Červ. Kříže našla útulek v bývalé kanceláři Fr. Špota, v prvním
poschodí v téže budově je nyní umístěna obecní knihovna. Není
dosud rozřešena otázka vlastnictví sokolovny. N. p. Seba přemístil
tam biograf, pravidelná představení konají se jako dosud ve čtvrtek.
N. p. Seba plnil takto celoroční plán:
Přádelna splnila plán 17. prosince, do konce roku 102, 63% . 7
Tkalcovna splnila plán 22. prosince, do konce roku 101,15%.
Závod Mlýnska splnil plán 15. prosince, do konce roku 102,-%.

7 Tímto rokem končí zapisování do kroniky učitel Ladislav Louma, poznámka I. Mihovičová
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Rok 1959.
I. čtvrtletí: leden – březen8.
Leden.

Únor.

11. ledna ČSM z Držkova sehrál v sokolovně za malé návštěvy hru „Slovo má babička.“
18. ledna byla zrušena autobusová linka Vysoké Zásada a zavedena nová linka Jilemnice – Vysoké n./J. – Plavy – Zásada – Jablonec n./N. Tím získali jsme nové autobusové spojení s naším okresním městem.
24. ledna se konal dělnický ples v sokolovně.
27. ledna veřejná schůze MNV v jídelně Seby s tímto pořadem:
1. Rozbor hospodaření MNV v roce 1958.
2. Výsledky práce služeb MNV pro občanstvo.
3. Čestné uznání pro požárníky.
Měsíc leden měl celkem mírné zimní počasí. Sníh padal teprve v polovině měsíce, kdy byly i největší mrazy -17 stupňů, sluneční dny byly ke konci měsíce.
dětí“.

2. února pořádá rodičovské sdružení přednášku „O výchově

7. února pořádají složky NF ples v sokolovně.
9. února byla nalezena Olga Fejglová utopená v náhonu „Na
poříčí.“
22. února koná se závod ve skoku na lyžích jako závěrečný
závod zimních her. Téhož dne byla v sokolovně tažena Sportka 8.
sázkového týdne a byla tažena tato čísla: 4 – 15 – 16 – 27 – 34 – 46.
Závodům přihlíželo cca 4.000 diváků a při větru a sněžení
byl docílen nejdelší skok 71,5m s pádem.
24. února projednalo zasedání MNV činnost komise pro cikanské záležitosti, vybírání daní a místních poplatků komplexního
rozboru MNV.
28. února ples požárníků a místní skupiny ČSČK, který byl
konán v sokolovně.
Měsíc únor začal sněhovou vánicí, byly mrazy 18 stupňů, ke
konci měsíce obleva. Slunečních dní celkem 17.
Březen.

7. března pořádal dramatický soubor ZK Seba divadelní karneval v sokolovně.
8. března NF oslavovaly v sokolovně Mezinárodní den žen.
Na pořadu byl proslov, vystoupení dětí mateřské a národní školy
v Plavech. Při této slavnostní příležitosti byly vyznamenány matky
s více dětmi.
14. března se konala beseda svazu SČSP v sokolovně na théma: Sovětská Litva, Lotyšsko, Estonsko. Přednáška byla doplněna
filmem.

8 Veškeré zápisy jsou přepsány přesně dle originálního textu, tj. vč. odchylek od současného pravopisu.
Poznámka I. Mihovičová
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24. března se konalo veřejné zasedání MNV.
1. Projednání situace v nácviku na II. celostátní Spartakiádu.
2. Projednání a schválení plánu MNV na II. čtvrtletí 1959.
3. Projednání komplexního rozboru obce.
Zasedání byl přítomen člen ONV a KNV.
V tomto měsíci jen po 2 dny slabě pršelo, bylo většinou slunečno s nočními mrazy. Sníh dobře roztál.
II. čtvrtletí – duben – červen.
Duben.

14. dubna byla lékařská přednáška na théma: Poruchy cest
dýchacích. Přednášel Dr. Pavlíček.
21. dubna beseda o Leninovy v závodní jídelně. Učitelky s.
Kopalová a Mikešová velmi pěknou relací vzpoměli narozenin V. I.
Lenina.
21. dubna – Zasedání MNV.
1. Krátký proslov k výročí narozenin V. I. Lenina.
2. Zpráva o zařazení vodovodu do správy MNV.
3. Práce rozhlasového kroužku.
4. Hospodaření MNV.
30. dubna lampionový průvod od Petrtýlů k hranici na Žákově.

Květen.

Od šesti hodin vyhráva místní rozhlas všem účastníkům prvomájového průvodu, který je na náměstí do Velkých Hamrů. Déšt
doprovází účastníky po celu cestu. Průvodu se zúčastnily pracující
místních závodů, děti mateřské a národní školy.
5. května pořádán Běh vítězství. Projela naší obcí auta se zástavami a děti se štafetou proběhly a(ž) k hranicím naší obce.
8. května slavnostní zasedání MNV v sokolovně. Slavnostní
zasedání bylo doplněno tělocvičnou akademií a s ukázkami na celostátní spartakiádu.
9. května průvod na místní hřbitov, kde byly položeny kytice
na hroby padlých bojovníků.
11. května zmizel Jiří Hnízdo z Tanvaldu, který odešel ve 20
hod. z hostince na Rychtě směrem na Mlýnska a kam se již nevrátil.
12. května beseda s ing. Kolombem na théma: Televize Muchov.
16. května nalezen Jiří Hnízdo. Byla vypuštěna řeka Kamenice a ve 13.45 hod. byl nalezen Jiří Hnízdo stár 23 let, ženat 4 měsíce.
Hodinky, které měl na ruce ukazovaly 20.12 hod.
19. května zasedání MNV.
1. Zhodnocení jarních prací.
2. Vedení kroniky v obci.
Po celý měsíc slunečné počasí.

Červen.

3. června pořádají složky NF dětský den „Na Poříčí“. ZK Seba
pro ně připravil houpačky, kolotoč, různé hry a občerstvení.
Slunečné počasí s častými bouřkami se zdrželo po celý měsíc.
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III. čtvrtletí červenec – září.
Červenec.

Srpen.

9. července bylo pozorování širokou veřejností hvězda Venuše, která se téměř přilepila na špici měsíce a která je vidět jednou za 70 let. V Plavech byla viditelná již od 11 hod. dopoledne.
27. července zasedání MNV.
1. Seznámení s novým plánováním zemědělské výroby a výkupu
na příští rok 1960.
Po celý červenec teplé počasí teplota 32°C.
říčí.“

9. srpna uspořádán ZK Seba koncert dechové hudby „Na Po-

23. srpna ZK Seba pořádá Soutěž tvořivostí mládeže v rámci
n. p. Seba. Soutěže se zúčastnily soubory Dolní Smržovky, Vysoké
n/J., Poniklé, Tanvaldu a Plavy. Na programu byly recitace, zpěvy
a tance. Téhož dne byla uspořádána výstavka obrazů a fotografií
z řad amaterů.
28. srpna zasedání MNV.
1. Činnost bezpečnostní komise.
2. Zhodnocení práce pomocné stráže VB.
3. Zpráva o průběhu akce Z.
26. srpna pořádá OB přednášku o spisovateli našeho kraje
Antalu Staškovi. Přednášel s. uč. Pršala.
29. srpna přednáška o Sovětském svazu a Ceylonu. Pečlivou
přednášku si připravili s. Buchar a Vinklář.
Po celý měsíc slunečné počasí bez dešťů.
Září.

2. září Dr. Hefnerová seznámila občany na své přednášce
o trestnosti mládeže.
13. září havarie na křižovatce u Petrtýlů. 350 Jawa řízena
řidičem Pekárkem z Tanvaldu porazila řidiče motokola Zemana
z Prahy. Pekárek byl s těžkým zrněním dopraven do nemocnice
v Tanvaldě.
16. září přednáška „Bojující sovětská literatura“ pořádána
složkou SČSP.
22. září zasedání MNV.
1. Projednávání návrhu rozpočtu na r. 1960.
26. září v rámci divadelního podzimu sehrála Tofa Albrechtice divadelní hru „Vrcholná chvíle“. Odpoledne pohádku pro děti
„Zkoušky čerta Belínka“.
Po celý měsíc krásné teplé počasí bez dešťů.
IV. čtvrtletí říjen – prosinec.

Říjen.
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6. října zasedání MNV.
1. Projednání schválení rozpočtu na r. 1960.
2. Hospodaření střediska MNV.
3. Závazky k oslavám 15. výročí osvobození naší vlasti.
11. října provedlo Vesnické divadlo Praha hru pokrokového
francouzského dramatika „Vlastenci“. Odpoledne byla pohádka
pro děti „Tajemství zlatého klíčku“.

1959
19. října pořádá ČSČK přednášku „Do hlubin lidského života.“ Přednášel Dr. Lehraus.
Plavští ochotníci spolu s ochotníky z Velkých Hamrů sehráli 24. října zdařilou hru „Černá vlajka“ v rámci oslav divadelního
plavského podzimu. Tuto hru označila porota jako nejlepší druhou
hru v jabloneckém okrese v roce 1959.
Po celý měsíc říjen byly promítány filmy ZK Seba.
Slunečné a teplé počasí trvalo do 23. října. Ke konci měsíce
proměnlivo a mrazy.
Listopad.

3. listopadu pořádala OB přednášku s. Anděla Hrady a zámky libereckého kraje.
Počátkem měsíce se začalo pracovat na korytu Kamenice.
Buldozer upravuje pracoviště a dělníci pracují na novém řečišti.
Zasedání MNV.
1. Hospodaření MNV od začátku roku.
2. Práce a činnost občanských kontrolorů.
3. Zhodnocení závazkové akce a zhodnocení odpracovaných hodin
na všech akcích v obci a v letošním roce.
7. listopadu k oslavám VŘR uspořádán koncert předních
členů opery SD z Liberce. Operní písně Magdy Špakové, Hrubeše
a Slovačka nás zavedly do země našich přátel.
Tentýž den bylo vzpomenuto padlého rudoarmějce J. Akynajeva a na jeho hrob položena kytice.
13. listopadu projela naší obcí pozdravná štafeta Sovětskému svazu. Chodníky a ulice továrny byly obloženy transparenty
a plno diváků pozdravilo svazarmovce na motocyklech, vojáky na
autech, kteří štafetu provázeli.
13. listopadu sehrána hra v rámci divadelního podzimu „Člověk hledá radost.“
22. listopadu beseda „Z dob první republiky“. Pořádá 0B.
30. listopadu byla v sokolovně předvedena modní přehlídka
vkusného oblékání spojena s výstavkou knih. Všem se velmi líbila
a pomohla mladým lidem zvýšit vkus a kulturu oblékání.
Závodní klub Seba promítá v sokolovně po celý měsíc kina
a to vždy ve čtvrtek.
Měsíc listopad byl deštivý.

Prosinec.

6. prosince začal padat sníh. Vydržel dva dny.
Zasedání MNV. – Zhodnocení práce za r. 1959.
10. prosince pořádala OB přednášku Poddanské bouře libereckého kraje. Tato přednáška byla hodnocena jako nejlepší v roce
1959.
16. prosince splnila tkalcovna Seba plán na 100%.
Téhož dne pořádá se beseda o knize „Pole neorané.“
Za splnění plánu byla uspořádána našimi složkami NF v závodě Seba Plavy estráda. Zaměstnanci shlédli krásně připravenou
estrádu krajského domu osvěty.
Divadelní ochotníci Plavů a Velkých Hamrů sehráli hru
„Stromy umírají vstoje.“
29. 12. se konala ve zdejším závodě slavnost při které byli
vyhlášeni nejlepší pracovníci.
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Za přádelnu byla vyznamenána přadlena Marie Mrklasová nositelka vyznamenání spotřebního průmyslu. Byla pozvána
k presidentu republiky, kde přijala toto vysoké vyznamenání. Za
tkalcovnu byl vyznamenán směnmistr Bohuslav Jakoubě, nositel
odznaku Sdružení podniků bavlnářského průmyslu.
31. prosince splnila celoroční plán přádelna a závod úpravny na Mlýnskách na 100%.
Po celý měsíc proměnlivé počasí bez sněhu. Ke konci měsíce
teplo a slunečno.

Přednášek, besed, filmů, divadel, plesů a jiných kulturních pořádů
se zúčastnilo:
8.756 lidí
Zimní mírové slavnosti navštívilo:
4.000 lidí
Průměrně čtenář přečetl za r. 1959
							

V obci přibylo 			
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36,8 knih

13 novorozeňat.

1960

Rok 1960.

Leden.

První den v novém roce byl krásným teplým dnem bez sněhu. Děti se projíždějí na kolech a staří občané že nepamatují takového nového roku.
9. ledna pořádá tělocvičná jednota Jiskra ples za velmi malé
účasti.
16. ledna přednáška „Mezinárodní situace“ k 15ti letému
výročí osvobození naší vlasti. Přednášku pořádá SČSP, přednáší p.
Buchar.
23. ledna ples NF a ZK.
24. ledna pořádá tělocvičná jednota dětské lyžařské závody
v běhu a skoku. Vítězové byli odměněni cenami.
26. ledna zasedání MNV.
1. Zhodnocení rozpočtu na rok 1960.
2. Slučování obcí a volby do NV.
27. ledna přednáška s. Rudy z Liberce nazvaná „Ohlas husitského hnutí libereckého kraje.“ Po celý leden bylo klidné zimní
počasí s častými sněhovými přehánkami a bod mrazu klesl na 18C.
Každý čtvrtek promítá se v sokolovně film.

Únor.

1. února se do nově postaveného domu č. p. 15 přistěhoval
Stanislav Kopal s rodinou z Držkova.
6. února odbočka SČSP pořádá přednášku Armenie, Gruzie,
Azerbejdžan. Učitelka Kuršová z Velkých Hamrů si zajistila pěkným výkladem mnoho posluchačů.
16. února zasedání MNV:
1. Komplexní rozbor o činnosti MNV.
2. Projednávání a schválení rozpočtu na r. 1960.
18. února přijel kouzelník, který svými výstupy pobavil děti
i dospělé.
21. února pořádala odbočka SČSP v souvislosti se Zimními
mírovými slavnostmi v Tanvaldě na jejich závěr závody ve skoku prostém o putovní pohár. Závodů se zúčastnilo přes 3.000 lidí
a nejlepšího skoku docílil čs. representant Zdeněk Remza 64 m. Večer byla v sokolovně zábava.
27. února byla k únorovým událostem slavnostní akademie
na které spolupracovaly všechny složky NF. Na akademii byly předneseny ukázky spartakiádního cvičení, vložky hudební a recitační.
Každý čtvrtek promítá ZK kino.
Po celý měsíc bylo polojasno, největší mrazy klesly na 22
stupňů.

Březen.

8. března se sešly ženy z Plavů a Haratic k společným oslavám Mezinárodního dne žen. Děti mateřské školy maminkám
zatančily a zazpívaly, děti národní školy zarecitovaly. Mezi ženy
přijela s. Rohlová z Lidic, která ženám vyprávěla o osudech žen zavlečených do koncentračních táborů. Vyprávěla jak každého roku
ženy oslavovaly mezinárodní den žen. Se smutkem v srdci vyprávěla o tragedií, která postihla Lidice v r. 1942. Její vyprávění bylo
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tak citlivě podané, že tichý pláč všech žen doprovázel její slova.
Přednáška s. Rohlové byla doplněna filmem s událostmi v r. 1942
a dnešních nově žijících Lidic.
12. března uspořádal ZK Seba divadelní karneval.
15. března přednáška o Svárovské stávce. Přednáška měla
veliký úspěch a byla 2x opakována.
29. března zasedání MNV.
1. Zemědělské dodávky a jejich sledování v letošním roce.
Hospodaření na zemědělské půdě v obci.
Po celý měsíc promítána kina.
Březen byl teplý a slunečný.
II. čtvrtletí duben – červen.
Duben.

Koncem měsíce března a začátkem dubna se dostavěla bytová jednotka v Práchovně. Jako první se nastěhoval do nově opraveného domu Bedřich Soudil s rodinou.
9. dubna pořádá odbočka SČSP družbu československo-sovětského přátelství. Této besedy se zúčastnila delegace sovětských
inženýru pracujících v závodě Plavy. Alexandr Loškin a Nikolaj
Goloba byli uvítáni pionýry, kteří jim popřáli příjemného večera
a předali květiny. Kulturní pořad byl doplněn tancem a přehlídkou
tanečních párů.
12. dubna ve 4 hodiny ráno skočila na plavskou struhu Růžena Pelcová ve věku 35 let a utonula.
16. dubna sehraly děti z Velkých Hamrů divadelní hru „Tábor Křižovatka“ za velmi malé účasti.
21. dubna bylo vzpomenuto narozenin V. I. Lenina a promítnut film Kateřina Voroninová.
26. dubna zasedání MNV.
1. Práce na polích.
2. Příprava T. J. Jiskra na spartakiádu.
27. dubna veřejná schůze tělocvičné Jednoty Jiskra na které
se pojednávalo zbourání starého nevyhovujícího můstku a stavba
nového. Na nový můstek sestavil plán stavitel vysockého můstku
ing. Zita s rozpočtem 119.000,- Kč a s pomocí všech občanů.
29. dubna OB uspořádala přednášku doplněnou světelnými obrazy zaměřenou na žijící lid v Egyptě a Indii. J. Buchar a St.
Rabas, kteří v této zemi delší dobu žili seznámili posluchače s poměry tamějších lidí.
30. dubna průvod k hranici na Žákově. Po celý měsíc deštivé
a proměnlivé počasí.

Květen.

od raná je deštivé počasí, které nepřestává ani když se řádí
průvod, který jde do Velkých Hamrů ke společným oslavám. Ověnčené auto s dětmi mateřské školy se vrací zpět domů.
V odpoledních hodinách je opět slunečno a sokolovně je pořádána prvomájová veselice.
3. května se koná veřejná schůze KSČ na které byli občané
seznámeni s charakteristikou kandidátu volených do MNV, ONV,
KNV, NS.
5. května přeběhla obcí štafeta vítězství.
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6. května se opakovala přednáška s. Rabase a Buchara
o Egyptě a Indii.
7. května taneční zabava s kulturní vložkou – tance předvedli pracovníci Domu osvěty z Jablonce n. N.
9. května se sešli občané na místním hřbitově, aby se poklonili památce padlych hrdinů před 15 lety. Na hroby padlých byly
dány věnce.
23. května zasedání M. N. V.
Představení kandidátu do ONV, KNV, NS.
Plavským občanům byli představeni tito kandidáti s. Stěhula,
Luňáček a Müller.
27. května navštívil dobrý přítel naši obec občan sovětského
svazu Konstantin Žukovský, který před 15 lety žil v našem okolí
a pomohl zde utvářet partyzánskou skupinu, která zasáhla v květnové revoluci. Besedu, která byla hojně navštívena se také zúčastnila s. Šimůnková a s. Prousek z Držkova kteří loňského roku navštívili sovětský svaz.
28. května za velké účasti a úspěchu sehráli ochotníci divadelní hru „Dalskabáty aneb Hříšná ves.“ Mezi ochotníky zkušenými se dobře osvědčili i mladé síly.
Po celý měsíc proměnlivé počasí v polovině května padal sníh.
Koncem měsíce deště.
Červen.

4. června byla uspořádána Družba textiláků s armádou. Vojáci turnovské posádky převedli naročný program.
11. června sehráli dospělí členové dramatického kroužku
spolu s dětmi hru „Sněhurka, zvířátka a sedm mužíčku. Děti sehrály divadlo s velkým úspěchem a za toto představení poděkovali
pedagogičtí činitelé soudr. Sedláčkovi za jeho obětavost zaměstnat
děti mimo školu. Že se to podařilo bylo vidět nejlépe jelikož hru
navštívilo více než 2000 občanu.
12. června se konaly volby. V odpoledních hodinách bylo
v naši obci již 100% odvoleno. Do ONV byl zvolen s. Stěhula z Haratic do KNV s. Luňáček z Tanvaldu a do NS několikráte zvolený s.
Müller z Jablonce.
14. června 00.15 min. se zabil Jaroslav Trdla stár 27 let. Při
jízdě na motocyklu v podnapilém stavu najel na kameny u jednotek v Zádomí a úderem do hlavy byl na místě mrtev.
19. června uspořádaly složky NF s radou žen a závodem Plavy sloučené obce Plavy – Haratice „Dětský den.“ Pro děti byly připraveny houpačky, skluzavka, střelnice, kolo štěstí a jiné hry.
V měsíci červnu krásné teplé a slunečné počasí.
V tomto čtvrtletí začali se stavbou rodinného domku bří.
Šturmové z Jilemnice.
III. čtvrtletí červenec – září.
Po celé čtvrtletí se nekonaly žádné kulturní akce. Kina se nepromítají jelikož špatné zatemnění ruší pohled.

Září.

Zasedání MNV.
1. Zajištění dodávek senoseče.
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2. Zpráva finanční komise.
3. Hodnocení práce kronikáře.
IV. čtvrtletí říjen – prosinec.
Říjen.

Poslední období roku 1960 začalo hrou „Mordová rokle, která se hrála v ramci divadelního podzimu. Byla velice málo navštivena.
18. října se pořádá beseda o „Rozvoji služeb v naší obci.“ Občané besedovali jak a kde by se dalo zřídit sběrnu obuvi, mandl
prádla a jiné podobné zařízení, aby se vším nemuseli do Velkých
Hamrů a Tanvaldu.
24. října uspořádala odbočka SČSP výstavku v sokolovně nazvanou Antarktida, kterou navštívilo přes 400 dětí a dospělých.
29. října sehráli plavští ochotníci veselohru „Rodinná vojna.“
30. října pořádá závodní klub taneční zábavu ze které bude
čistý zisk věnován na oslavy „Dědy Mráze.“

Listopad.

3. listopadu místní lidová knihovna pořádá besedu o knize
Drevená dědina.
7. listopadu jako každoročně byla uctěna památka padlého
rudoarmějce Akynajeva.
10. listopadu byl zahájen měsíc česko-sovětského přátelství
filmem Jednatřicátý. Odpoledne byly pro děti promítnuty pohádkové filmy.
12. listopadu byla sehrána závodním klubem z Tanvaldu hra
Milana Jariše: „Boleslav I.“
20. listopadu proběhla přes Plavy „Štafeta míru a přátelství.“
Děti, mládež a dospělí vítali štafetu rozsvícenými lampiony, které
zdobily okraje chodníků po celé délce vsi.
26. listopadu se koná přednáška „Mírová politika“. Přednáška velice dobře připravena hovoří o udržení míru na celém světě,
o skončení války Alžíru o zkoušení nukleárních zbraní na Sahaře,
ale také o vypuštění jedinečného kosmického korábu sovětským
svazem.
27. listopadu zahájila svoji činnost loutková scéna v národní
škole hrou „Na stříbrné pavučině“.
30. listopadu začal padat první sníh, ale záhy začalo pršet.
Začalo opět teplé počasí 18-24 °C a všude bylo k vidění kvetoucí
petrklíče a sedmikrásy.

Prosinec.

10. prosince pořádá ZK Seba taneční zábavu na které hraje
orchestr Severák z Vrchlabí.
14. prosince dobrovolně ukončil svůj život Jaroslav Balatka.
Skočil pod jedoucí vlak 4.28 hod.
18. prosince pořádá československý svaz mládeže nadílku
pro děti s příchodem Dědy Mráze. Děti byly pohoštěny a k jejich
radovánkám hrál orchestr ZK Seba.
25. prosince sehrály děti 12 štřední školy z Tanvaldu hru
„Harián z Římsu.“ Tato hra byla také poslední akcí v roce.
V říjnu zasedání M.N.V. nebylo.
Listopad:
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1. Zpráva o přípravě měsíce ČSCP.
2. Přestavba M. N. V.
3. Seznámení s přípravou 5ho sjezdu JZD.
4. Hodnocení podzimních prací.
Prosinec:
1. Hodnocení akce Z.
2. Předání odznaku.
3. Plán práce a jeho schválení.
4. Hodnocení pomocné stráže.
Referát s. Kozlovského z ONV.
V polovině prosince napadl sníh, který se již udržel až do
konce roku. Noční mrazy 10-12 C°.
Chtěla bych se také zmínit o spolupráci plavských občanů
a pracujících n. p. Seba 4-5 s haratickým JZD. Po celou dobu polních
prací svědomitě pomáhali, organisovaly se brigády, pomáhaly děti
ze škol, aby uspíšily dodat na trh jednu z našich nejdůležitějších
zemin – brambory.
Je nutné také podotknout, že 9. června byla vyznamenána MLK
ministerským uznáním a knihovník s. Kohoušek byl pozván ministrem školství do Prahy, kde mu za vzorné vedení knihovny byla
předána peněžitá odměna.
Zpráva z n. p. Seba 4-5 Plavy:
22. prosince byl předán titul „Brigáda socialistické práce“,
kolektivu, který vedl s. Černák. Soudruzi pečlivě ošetřují elektrické
vedení v závodě i mimo závod a závazky, které si dali překračují
nad stanovenou normu. Při vyhlášení titulu BSP se zavázali, že podají dva zlepšovací návrhy, brigádně odpracují hodiny v JZD a provedou osvětlení na kluzišti. Je to první titul brigádě v závodě Seba.
Vedoucí kolektivu s. Černák obdržel 14 denní poukaz na rekreaci
do Bulharska.
30. prosince v 1/2 10 hod. byl splněn plán přádelny na 100,3%.
Dvě přadleny Pokorná Zdena a Nechanická Kateřina byly vyznamenány jako nejlepší přadleny n. p. Seba.
Tkalcovna plán nesplnila, jelikož přestavba stavů omezila jejich výrobnost. Soudružka Františka Nykrínová a Marie Malkusová byly vyznamenány jako nejlepší tkadlena a sukařka n. p. Seba.
Věra Vogelová byla navržena na vyznamenání nejlepšího pracovníka sdružení v lehkém průmyslu.
Úpravna:
Plán na Mlýnskách byl splněn 22. prosince ve 12 hod. na
101%.
Vyznamenaní pracovníci byli: Svárovský Karel, Doubek Jaromír, a vedoucí závodu Vladimír Koucký. Vyznamenáním nejlepšího pracovníka v lehkém průmyslu byl navržen Metelka Oldřich
dělník v bělidle.

Kulturních akcí se zúčastnilo:
6.844 občanů
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Na brigádách bylo odpracováno:
24.000 hod.
Počet televizních přijímačů:
21 kusů
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Rok 1961.
Leden.

10. ledna pořádala osvětová beseda přednášku „Vznik života
na zemi. Přednášel uč. Šmíd.
15. ledna se koná taneční zabava pořádaná závodním klubem.
29. ledna pořádá tělocvičná jednota ples za velmi slabé
účasti.
Po celý leden sněží mráz dosáhl 22°C.

Únor.

2. února pořádá odbočka SČSP besedu „O sovětském svazu“.
Přednáší s. Buchar.
5. února taneční zabava. Pořadatel Jiskra.
11. února pořádají složky NF Ples pracujících. Ples byl hojně
navštíven.
15. února jsme mohli pozorovati zatmění slunce u nás viditelné na 92%.
21. února se koná přednáška Julius Fučík novinář a bojovník.
26. února pořádá tělocvičná jednota Jiskra taneční zábavu.
Po celý měsíc únor slunečné počasí a mráz.

Březen.

7. března pořádá osvětová beseda přednášku „Vznik země.“
Tato poutavá přednáška byla doplněna filmem. Přednáší s. Šmíd.
11. března pořádají ochotníci tradiční divadelní karneval.
Hrála hudba ZK Seba.
12. března se konaly oslavy mezinárodního dne žen. Každá
žena starší 70 let dostala bonbonieru a srdíčko, které vyřezávaly
děti národní školy. Děti ženám zazpívaly, zatančily a prožily všechny jistě příjemné odpoledne. Večer taneční zábava pořádaná T. J.
Jiskra.
28. března pořádala osvětová beseda přednášku „Karolina
Světlá a její vztah k našemu kraji. Přednášela uč. Kitnerová z Jablonce n. N.
Každý čtvrtek promítá ZK Seba kino.
Po celý měsíc deštivé počasí.
II. čtvrtletí duben – červen.

Duben.

3. dubna pořádá telocvičná jednota taneční zábavu.
11. dubna se koná další přednáška z cyklu Vznik země. Přednáší s. Šmíd.
12. dubna veliký úspěch sovětského lidu. Major Jurij Gagarin
jako první sovětský člověk byl vypuštěn do vesmíru na kosmické
raketě Vostok 2. Všichni se radujeme z tohoto velikého úspěchu našich přátel. V závodě 4 Seba je založena brigáda socialistické práce
a čističky zboží Vlasta Svárovská, Marie Bugarová, Jitka Petříčková
požádaly vedení závodu, aby se souhlasem majora Gagarina mohl
kolektiv nést jeho jméno. Jejich přání bylo vyplněno.
15. dubna pořádá T. J. Jiskra taneční zábavu.
147

1961
28. dubna se koná přednáška nazvaná Dějiny KSČ. Přednášku pořádá SČSP přednáší s. Mandík z Jablonce.
22. dubna tělocvičná jednota pořádá taneční zábavu.
25. dubna přednáška cyklu Vývoj člověka. Pořádá OB. Přednáší s. Šmíd.
30. dubna zapálení hranice u řeky Kamenice. V 19 hod. se seřadil průvod u sokolovny a děti rozvícenými lampiony se radovaly
ze zítřejšího prvního máje. Referát u hranice měl s. uč. Krykorka.
Po celý měsíc bylo proměnlivé počasí. Teplota stoupla 13.
dubna na 22 stupňů. 14. dubna byla veliká bouře a silný vítr.
Květen.

1. května obvyklý průvod do Velkých Hamrů na společné
oslavy 1. máje.
7. května sehrál dramatický odbor ZK Plavy hru německého
spisovatele Hanse Pfeifera Dva lékaři. Divadlo bylo úspěšně sehráno a mělo veliký ohlas u místních a okolních občanů.
8. května pořádá tělocvičná jednota taneční zábavu.
9. května jako každoročně se sešlo víc než 160 občanů uctít
památku padlých v květnové revoluci. Na hobry položeny kytice.
28. května vystoupil pohostinky dramatický soubor Klubu
pracujících z Tanvaldu a sehrál hru J. K. Tyla „Kutnohorští havíři.
V rámci květnových oslav byly promítnuty tyto filmy:
Romeo, Julie a tma, Vyšší princip, Lidé jako Ty, Němá barikáda,
Občan Brych.
Po celý měsíc proměnlivé počasí.

Červen.

3. června T. J. Jiskra pořádá taneční zábavu.
11. června za velmi pěkného počasí se koná dětský den. Děti
jsou pohoštěny párkem rohlíkem, čajem a zákuskem.
15. června se zúčastnil dramatický odbor ZK Seba, okresní
přehlídky nejlepších divadelních souboru v okrese Jablonec n./N.
Přehlídka se konala v Železném Brodě a naši ochotnici sehráli hru
Dva lékaři. Je to nesporně veliký úspěch mladých lidí, kteří všechen svůj volný čas věnují této práci. Okresní dům osvěty daroval
dramatickému kroužku 500,- Kčs a ZV Seba Plavy 1.000,- Kčs jako
odměnu za jejich práci.
17. června se koná přednáška „Prázdniny v Sovětském svazu.“ Pořádá odbočka SČSP.
18. června byl sborem pro občanské záležitosti slavnostně
připraven akt na kterém byl proveden slavnostní zápis nově narozených dětí. Předseda MNV uvítal maminky s novorozeňaty, děti
národní školy po přednesu básní předaly maminkám kytičku květů a každé děcko obdrželo vlastní vkladní knížku s 50,- Kčs vkladem. Sbor pro občanské záležitosti pozval také fotografa, který
maminkám pořídí obrázky ze slavnostního okamžiku.
V červnu bylo pěkné počasí. Teplota v posledním týdnu června dosáhla 32C°.
Každý čtvrtek se promítá kino.
Chtěla bych se ještě zmínit o výstavbě skoku. Veškeré zábavy,
které T. J. Jiskra pořádá a to téměř každý týden jsou prováděny ve
prospěch výstavby můstku, na zaplacení brigádníkům a jiného potřebného zařízení na které peníze MNV nestačí. Výstavba lyžařské-

148

1961
ho můstku pokračuje. Do konce měsíce června bylo odpracováno
více než 5.000 brigádnických hodin. Bagr dokončil úpravu doskočiště a nahrnul hlínu na nájezdovou plochu. V závodě se svařují
trubky, které budou použity na nájezdovou věž. Plakáty vyzývají
místní občany, aby přišli pomoci s prací na můstku, který má být
již začátkem roku 1962 dán do provoz
Také úprava kameného dláždění břehu Kamenice pokračuje. Bagr nabírá hlínu u bývalého hostince na Moravě a zasypává velkou tůni pod Moravou. Vyzděny kamenem jsou oba břehy
a pokračuje se dál k Velkým Hamrům. Bývalá řeka mezi Petrtýlovi
a náhonem na mlýn je zasypána a bylo do ní vloženo kanalisační
potrubí všech stok kanálů v Plavech.
III. čtvrtletí – červenec – září.
Červenec.

Červencové období by se dalo nazvat obdobím deštů. Téměř
celý měsíc prší. Největší radost mají hubaři, proto-že hub je skutečně dostatek.

Srpen.

6. srpna v 7 hod. moskevského času byla vypuštěna druhá
kosmická raketa na její palubě 26letý major German Titov. Raketa
štastně přistála za 24 hod. na zem. Na jeho počest jsou zakládány
brigády v závodě Seba.
12. srpna pořádá T. J. Jiskra taneční zábavu.
V srpnu teplé počasí, častý dešt. Teplota v polovině měsíce
32C°.

Září.

1. září byla v plavské dvojtřídce zařízená 5. třída, pobočka
8.leté střední školy ve Velkých Hamrech. Do 5. třídy chodí děti z Plavů, Haratic, Zlaté Olešnice. Třídní učitelka s. Kopalová Jarmila.
21. září pořádá odbočka SČSP přednášku „Mezinárodní politika.“
21. září pořádá taneční zábavu spolek myslivců.
Počasí bylo v září slunečné. 7. září se ještě děti koupaly. Na
polích je téměř všechno obilí posekáno, svezeno ze 43 haktarů.
Udělána orba na 13 ha.
IV. čtvrtletí říjen – prosinec.

Říjen.

7. října pořádá T. J. Jiskra taneční zábavu.
18. října beseda o Alkoholu a kouření. Pořáda osvětová beseda. Besedy se zúčastnilo 47 mladých lidí.
26. října přednáška OB „Mládí Antala Staška ve Stanovém.
Přednáška o našem blízkém rodáků měl Dr. Urban z Jablonce.
28. října se konalo slavnostní zasedání MNV a po jeho skončení hra „Dva lékaři“, kterou sehráli místní ochotníci.
Celý říjen teplé a slunečné počasí.

Listopad.

4. listopadu sehrál v rámci divadelního podzimu divadelní
soubor ze Smržovky hru Stulfordův objev.
8. listopadu sbor pro občanské záležitosti přivítal 8 novorozeňátek. Předány vlastní vkladní knížky s 50,- Kč vkladem.
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VŘR.

8. listopadu zapálení hranice na Žákově v předvečer oslav

11. listopadu sehrál dramatický odbor ze Železného Brodu
hru „Souboj tatáru.“ Hra byla hojně navštivena. Plavští ochotníci
tuto hru sehráli před 42 lety.
13. listopadu jsme přivítaly štafetu „Přátelství a míru“.
17. listopadu napadl první sníh.
18. listopadu divadelní soubor z Tanvaldu sehrál hru „Liška
a hrozny“. Hra dobře navštivena.
21. listopadu se konala schůzka voličů s kandidáty soudců
z lidu a soudcem s povolání. Dr. Vulterýn odpověděl na otázky občanů, uváděl příklady ze své dlouholeté praxe a vysvětlil význam
soudců z lidu.
20 - 21. listopadu přisly první mrazy 6 – 9 C°.
26. listopadu se konala veřejná výroční schůze Jiskry, které
se zúčastnilo 94% zaregistrovaných členů.
Každý čtvrtek se promítá kino. Počasí v listopadu sychravé
sněží a prší.
Prosinec.
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2. prosince pořádá T. J. Jiskra taneční zábavu.
3. prosince se konají volby soudců z lidu. Za Plavy a Haratice
byli zvoleni:
Anna Švarcbeková, zaměst. ONV.
Josef Tydlita, dělník
Josef Nosek, zedník
9. prosince jsme uvítali v plaské sokolovně našeho rodáka
profesora Josefa Muziku s chotí a synem, kteří uspořádali koncert
k zakončení oslav Česko-sovětského přátelství.
12. prosince přednáška „Byl jsem u svých přátel v SSSR. Přednášel s. Jelen.
16. prosince oslava splnění plánu. Nejlepší zaměstnanci odměněni. Odměnu obdrželo 84 jednotlivců a 12 kolektivu v celkové
hodnotě 19.000 Kčs. Nejlepším pracovníkem se stali s. Borovská
Kateřina, Vodseďálková Věra, Dobrý Oskar, Kiššová Adela a Lufinkova Pavla.
17. prosince uvítání Dědy Mráze. Děti byly obdarovány knihami a hračkami.
25. prosince sehrál dramatický soubor ZK Plavy hru „Chudák manžel“, která byla hojně navštívena.
Koncem měsíce prosince se přistěhovaly do nově postaveného domu rodiny Šturmových z Jilemnice.
Stavba můstku je dokončena. 24. prosince byla provedena
kolaudace, která byla schválená a odborné posouzení vyjádřil Miloslav Bělonožník trenér národního mužstva a projektant lyžařského můstku ing. Zita. Můstek byl schválen pro mezinárodní závody ve skoku na lyžích a odborné posouzení bylo zasláno FIS.
Kritický bod 68 m.
Maximální doskok 80 m.
Můstek byl postaven dobře až na nepatrné dokončovací práce, které budou provedeny v prvním a letním období /nátěr konstrukce, inpregnace můstku a tribuny, zatrávnit všechny plochy
můstku./

1961
Železnou konstrukci celou svářel s. Jiří Morávek, plavský representant ve skoku na lyžích.
Na skoku bylo odpracováno přes 11.000 hod. a na jeho výstavbě obětavě pracoval s. Vlastimil Jůna.
Plán v n. p. Seba Plavy splněn:
		
přádelna na 		
100%
		
tkalcovna		
95%
úpravna Mlýnska		
101%
Na odměnách za celý rok vyplatil n. p. Mlýnska 55.216,- Kčs.
Nejlepším zlepšovatelem je s. Hugo Soudil.
Nejlepším pracovníkem		
Čílová Cecilie
							
a Novák Josef.
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Rok 1962.
Leden.

Únor.

Březen.
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9. ledna pořádá osvětová beseda přednášku Kambodža,
země dálné Asie. Přednášel J. Bruner z Jablonce a přednáška byla
doplněna dokumentárními snímky.
14. ledna pořádá tělocvičná jednota Jiskra taneční zábavu.
19. ledna byla otevřena samoobsluha v bývalém hostinci u Petrtýlu, který byl přestaven aby sloužil jako prodejní dům.
Místnost je pěkně upravena a vybavena dvěma velikými chladícími pulty. Prodejna masa a masných výrobku byla zrušena, maso
se prodává v polotovarech. Také byla zrušena prodejna mléka
u „Tomšů“ a mléko se dováží do samoobsluhy. Vedoucí prodejny je
Štefanie Kobrová, prodavačkami Libuše Bendová, Hana Lubasová,
pokladní Anna Lejsková a Věra Morávková.
20. ledna provedeno slavnostní otevření lyžařského můstku.
Můstek nese jméno „Na Pláni.“ Téhož dne v sokolovně taneční zábava.
27. ledna pořádají složky NF Ples pracujících.
Po celý měsíc se promítá kino. Počasí bylo proměnlivé – častý déšt.
1. února lyžařské na nově zbudovaném můstku se konaly za
velmi nepříznivého počasí. U můstku se sešlo více než 5.000 diváků, kteří se přišli podívat na mezinárodní setkání sovětských,
polských a československých závodníků. Závod ve skoku prostém
vyhrál sovětský závodník Zakadze skokem 741/2 m. Československý
mistr sportu Matouš vytvořil při treninku rekord můstku 84 m.
6. února a další dny onemocnělo více než 92% všeho obyvatelstva chřipkou. V celém okrese a tak i v obci jsou zakázaná kina,
taneční zábavy, přednášky, děti po tři neděle nedocházejí do škol
v továrnách je dbáno na dodržování hygienických předpisů.
Ve dnech 23. - 24. února byly pořádány krajské přebory
v běhu na lyžích. Muži běží 30 km, ženy 10 km. Závod byl zahajen
ztyčením vlajky a slibem závodníků, kterých se sešlo 41. Závod se
běžel za velmi špatných povětrnostních podmínek. Po celou dobu
vytýčené trasy doprovázel závodníky déšt.
24. února pořádá nově utvořený klub pracujících divadelní
karneval. Kulturní vložku uspořádali členové pražských divadel
Hana Vítová, R. A. Dvorský a Karel Pitroch.
27. února pořádá osvětová beseda k 14. výročí únorových
událostí slavnostní večer nazvaný „Krásy mistru.“ Učinkuje sbor
hudební školy z Tanvaldu.
Po celý měsíc deštivé počasí. 26. února začal padat sníh
a mrzne. Od 24. února se promítálo kino.
4. března pořádá tělocvičná jednota Jiskra žákovské přebory
v běhu a skoku.
20. března pořádá osvětová beseda přednášku nazvanou
„Cesta do Velké Britanie a Irska.“ Přednáší plavský občan J. Synovec, který již dvě léta působí v zahraničí.

1962
24. března uspořádal klub pracujících veselý večer nazvaný
„Humor nestárne.“ Byl dobře navštiven.
Po poloviny měsíce neustále sněžilo, mráz dosáhl 30 stupňů.
Sníh napadl do výše 120 cm. Na silnicích jezdí pluhy a upravují
cesty. Vlaky jsou až o 2 hod. zpožděny.
Nově utvořený Klub pracujících Velké Hamry – Plavy má sídlo v n. p. Seba. Klub pracujících má za úkol rozšiřovat kulturní náplň, dávat občanům nejlepší kulturní požitky, zařizovat zájezdy do
divadel, koncertu, poznat krásy naší vlasti a pod. Klub pracujících
slučuje tyto závody závod: 4 – 5 Plavy, 2 – 3 Velké Hamry. Tajemníkem klubu zvolen s. M. Šubr.
Oslavy mezinárodního dne žen proběhly jako každoročně
oslavou v sokolovně. Při této přiležitosti skládali pionýři národní
školy slavnostní slib.
Po celý měsíc se promítalo kino, které má ve správě KP. Na
programu byl: Červený inkoust, Prohraná sazka, Nejmenší kino na
světě, Hořící řeka, Líbánky.
II. čtvrtletí duben – červen.
Duben.

7. dubna pořádá klub pracujících taneční zábavu. Hraje nově
utvořený džezový orchestr za řízení J. Číly.
8. dubna sehrála loutková scéna pohádku pro děti „Ošizená
smrt.“
21. dubna taneční zábava klubu pracujících.
22. dubna sehrála loutková scéna další divadlo „Perníková
chaloupka.“
28. dubna klub pracujících pořádá kulturní večer s estrádní
skupinou Václava Kučery.
30. dubna se konal předmájový průvod k hranici, zúčastnilo
se jej 570 občanů sloučených obcí Plavy – Haratic.
Po celý duben se promítá kino: Píseň o sivém holubovi, Letadlo startuje v 9 hod., Choditi po trávníku dovoleno.
Počasí přeháňkové, většinou sníh. Ve dnech 21. - 25. 4. vystoupila teplota na 26 C°.

Květen.

Občané se sešli k prvomájovému průvodu u sokolovny a společně ve Velkých Hamrech oslavili svátek pracujících. Po celou cestu vydatně padal sníh. Večer pořádal klub pracujících se složkami
NF májovou taneční veselici.
8. května k 17. výročí osvobození naší vlasti se konalo v sokolovně slavnostní zasedání MNV. Hlavním programem večera bylo
předání sloučeným obcím Plavy – Haratice titulu, kterého se dostalo třem obcím jabloneckého okresu „Vzorná obec severočeského
kraje.“ Tento titul předali zástupci KNV a ONV za svépomocné vytvoření díla v hodnotě přes půl milionů korun. Družstevníci slíbili,
že budou ve svých pracech pokračovat a, že dodají v letošním roce
navíc 12.000 l mléka, 2.000 ks vajec a 180 q brambor. Slavnostní zasedání bylo zakončeno hrou tanvaldského klubu pracujících „Kolumbovo vejce.“
9. května pietní akt na hřbitově. Položení kytic na hroby padlých. Odpoledne zahrála loutková scéna pohádku „Statečný Honza“.
153

1962
20. května sbor pro občanské záležitosti uvítal na M. N. V. 7
novoro-zeňat. Jarmila Dobrá, matka 5 synů obdržela při této příležitosti Odznak mateřství III. stupně.
31. května u příležitosti mezinárodního dne dětí sehrála
loutková scéna pohádku „Statečný Honza a Princ medvěd.“
Po celý květen přeháňky.
Červen.

2. června pořádá klub pracujících taneční zábavu s kulturní
vložkou.
9. června tělovýchovná jednota Jiskra pořádá veselici na „Poříčí“. Slabě navštiveno.
30. června opět taneční zábava klubu pracujících. Hraje taneční orchestr Esta za řízení R. Doležala z Jablonce n. N.
Po celý červen pěkné počasí. 2. června padaly kroupy.
Rozestavěnost v obci:
Garáže pro auto si postavili Bohuslav Drbohlav, který si garáž postavil u svého domu. Jindřich Fišer, Arnošt Borufka, Jiří Morávek,
Bedřich Soudil si staví garáže na bývalé pile. Se stavbou rodinného
domku započali manželé Krykorkovi č. p. 39. N. p. Seba provedl
úpravu domu s. Noska a Bendy. Na závodní jídelně se přistavuje
ještě jedno patro.
III. čtvrtletí červenec – září.

Červenec.

Srpen.

Září.
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8. července uspořádal klub pracujících odpolední program
mezinárodního varieté. Umělci NDR, Polska a Maďarska ukázali
hodnotný program. Večer taneční zábava.
12. července Družba vojáků s textiláky. Veselý večer s programem.
Koncem července slunečné počasí.
4. srpna Vesele na dovolenou se jmenovala taneční zábava
pořádaná klubem pracujících.
11. srpna vypustil sovětský lid na oběžnou dráhu kosmonauta Nikolajeva, který obletěl 64x naši zemi za 94 hod. a 15 min. celkem 2,600.000 km a hned druhý den Popoviče, který 48x obletěl
zemi za 70 hod. 59 min. a uletěl 2,000.000 km. Ohlas o vypuštění
byl veliký a kosmické rakety byly viditelné.
26. srpna klub pracujících pořádá veselé odpoledne s pražskými umělci. Program uvádí komik J. Štercl, zpívali Setleři.
Po celý měsíc slunečné a teplé počasí.
Radostný nástup dětí do školy. Tak jako se spoluobčané domluvili na sloučení obcí, tak i děti budou společně navštěvovat
školu. Děti byly rozděleny podle postupných ročníků.
1. – 2. – 5. postupný ročník
škola Plavy
3. – 4. 			
– “ –		
Haratice.
Ředitelem školy se stal Zdeněk Hofman, dřívější učitel v Haraticích. V Plavech vyučuje uč. Hofman, uč. Knapová Eva ze Železného
Brodu, uč. Pilař Jindřich z Plavů. V Haraticích Kopalová Jarmila
z Plavů a uč. Strnádková ze Zlaté Olešnice.

1962
Soudružka učitelka Marie Marková se letošním rokem rozloučila a odešla na zasloužilý odpočinek.
Velmi pěkné bylo uvítání „prvňáků“ pro které si přišli pionyři do mateřské školy, aby je slavnostně odvedli již jako žáky do
národní školy. Děti dostaly knihy, pouzdra, plnicí pera, tužky, gumy
a sešity. M. N. V. zakoupil pro 1. třídu všem kapesníčky jako dárek
ke vstupu do školy. Společně pak odešly všechny děti do místní sokolovny k zahájení nového školního roku, kde také ředitel školy
seznámil přítomné s rozvrhem školy. K dětem promluvili zástupci
nár. výboru a patronátních závodů. Družina mládeže je v adaptovaném hostinci na „Rychtě“, kde jsou pro děti připraveny 2 pěkně
upravené místnosti. Vedoucí družiny je s. Blažena Brdlíková.
15. září klub pracujících pořádá taneční zábavu.
Po celé září oblačné počasí od 25. září slunečno, teplo. Teplota vystoupila na 31C°.
IV. čtvrtletí říjen – prosinec.
Říjen.

Listopad.

Prosinec.

20. října pořádá klub pracujících večer s národním umělcem
Jaroslavem Vojtou, Vlastou Mlejnkovou a Jaroslavem Soumarem.
27. října pozval klub pracujících známého houslistu Ivana
Kawaciuka. Na klavír jej doprovázel Vladimír Menzel, vítěz klavírní soutěže Pražského hudebního jara. Posluchači oba umělce vřele
přivítali.
7. listopadu průvod na místní hřbitov. Na hrob Akynajeva
položena kytice.
10. listopadu pořádá klub pracujících taneční zábavu.
10. listopadu napadl první sníh, který se již udržel.
14. listopadu proběhla naší obcí „Štafeta přátelství a míru,“
která nesla do Rovna pozdrav Konstantinu Žukovskému od brigády socialistické práce, která nese jeho jméno. Jelikož proběhla
štafeta v 16:50 hod. pozdravili ji občané a děti rozsvícenými svíčkami, lampiony a loučemi.
24. listopadu pořádá klub pracujících taneční zábavu doplněnou kulturní vložkou.
24. listopadu po celý den hustě sněží.
Listopad byl sychravý. Koncem měsíce dešt.
16. prosince pořádá n. p. Seba nadílku pro děti svých zaměstnanců.
18. prosince zájezd klubu pracujících do Prahy na předvánoční nákup.
V měsíci prosinci nebylo jiných kulturních akcí. Ze začátku
měsíce déšt od 17. prosince vytrvale sněží.
Zpráva ze závodu 4 – 5 Plavy:
Přádelna splnila plán k 31. prosinci na 96,6%. Téměř každý rok
přádelna překračovala své úkoly ale v letošním roce se instalovaly
nové stroje ze Sovětského svazu a tím plán byl nesplněn.
Tkalcovna 		
k 31. prosinci 		
na 100,4%
Úpravna 		
k 21. prosinci 		
na 100,- %
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Na odměnách bylo vyplaceno 130 jednotlivcům 18.500 Kčs, 10 kolektivům 8.400 Kčs.
Soutěž o nejlepší pokoj v internátním zřízení byla ohodnocena za umístění:
1. místo peněžní odměna
500,- Kčs
2. 		
– “ –			
250,- Kčs
3. 		
– “ –			
100,- Kčs
Úpravna Mlýnska vyplatila na odměnách v letošním roce 84.893,Kč. V tomto závodě je zařízeno čtvrtletní odměňování.
Vyznamenaní pracovníci na Mlýnskách:
Franta Lakoš, Květa Kudrová.
Vyznamenaní pracovníci v Plavech:
Charvát Bohuslav, Borufková Lenka, Kiššová Josefa, Zamlová Jaroslava, Kavalírová Alžběta, Drbohlavová Jarmila. Tito pracovníci
obdrželi peněžní odměnu 600,- Kčs předanou podnikovým ředitelem Jaroslavem Beldou.
Na vyznamenání nejlepšího pracovníka sdružení bavlnářských závodu byla navržena přadlena Zdenka Pokorná.
Na nejvyšší vyznamenání Řád práce navržena přadlena Božena Říhová.
30. prosince byl vyznamenán ministrem stavebnictví s. Korčákem zedník Ladislav Svárovský z Plavů.
V posledním čtvrtletí byl v naší obci katastrofální nedostatek
vody. Voda unikala mimo vodovodní potrubí. Domy nad nádražím,
Betlém a domy na konci obce k Velkým Hamrům byly bez vody.
Oprava vodovodního potrubí trvala přes celý prosinec.
Kulturní akce v obci navštívilo:
11.390 občanů

		Počet nově narozených dětí:
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1963

Rok 1963.
Letošní rok nás překvapil velikým množstvím sněhu a silnými
mrazy, které dosáhly 13. ledna 30C°. Mráz i sníh způsobil velikou
pohromu jak na silnicích, tak i na železnici, takže doprava na některých úsecích naší vlasti byla silně ohrožena. Mrazy způsobily
veliké škody na našich tocích a československý rozhlas upozorňoval spotřebitelé elektrického proudu na menší spotřebu elektrické energie. Také pracujicí našich závodu mají změněnou pracovní
dobu od 7.30 h – 16 h. Pracující v provozech od 5 h. – 14 h. od 14
hod. – 24 hod. Každá směna má plánovanou výsečnou hodinu. Tato
změna bude trvat do 31. března. V naší obci proběhla tato všeobecná kalamita dobře, silnice jsou v pořádku, protaženy a posypávány
škvárou.
20. – 27. ledna se konaly lyžařské závody za účasti československých representantů. Přítomni byli závodnicí sovětského svazu, německé demokratické republiky a Polska. Závody se konaly za
pěkného počasí a Josef Doubek skokem dlouhým 81 m si zajistil 1.
místo. Na závody se přišlo podívat přes 6.000 diváků.
26. ledna pořádal Klub pracujících se složkami závodu 4 – 5
Ples pracujích.
V únoru proměnlivé počasí, mráz kolem 18C°, ale koncem
měsíce slunečno. 17. února pořádá Kub pracujících při taneční zábavě přehlídku moderních tanců, které se nyní na zábavách tančí.
Ukázku provedl taneční pár Domu osvěty v Jablonci n./N. Pořadatelé věří, že ukázkou předvedených tanců docílejí lepší společenské výchovy při tanečních večerech. 24. února bylo opakování tohoto večera a děvčatům a chlapcům i z okolních vesnic se zábava
líbila.
Složky národní fronty uspořádaly 10. března oslavu MDŽ.
Ženy přes 70 let staré byly pohoštěny a přivezeny osobními vozy
do sokolovny, kde se slavnost konala. Děti mateřské a národní školy předvedly dobře nacvičené písně, hry, tanečky a tak zpříjemnily
nám všem toto slavnostní odpoledne. Na této slavnosti byla provedena volba nové předsedkyně a celého výboru ČSŽ. Předsedkyní
byla zvolena Věra Sedláčková, pro občanské záležitosti
s. Pilcová – Plavy,
s. Pourová – Haratice.
Osvětová beseda pořádá 26. března zajímavou přednášku
Dr. Urbana z Jbc n./N. „Dole hučí Kamenice“. Autor, sám Dr. Urban velice hezky vypráví, kde čerpal příběhy ke své knize, která se
těší v povodí Kamenice veliké oblibě. Tato přednáška se také konala v nově upravené místnosti MNV. Adaptace místnosti je velmi
pěkně upravena, zařízena novým nábytkem, osvětlovacími tělesy
a záclonami. Bude sloužit k přednáškám, zasedáním MNV a hlavně k důstojnému přivítání našich novorozenců, kteří zde budou
přineseni k zápisu nových občanů Plavů.
Koncem měsíce března započali se stavbou rodinného domu
manželé Krykorkovi na pozemku čp. p. 39.
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Zapoměla jsem se zmínit, že koncem února se pí. Marii Holubové narodili dvojčata – chlapci Jan a František. Koncem března
bylo také dostavěno další patro budovy n. p. Seba na jídelně. Přístavba bude pro internát.
Na schůzích MNV a vedení závodu bylo také projednáváno
popřípadné zakupování rodinných domů pro ty, kteří v domech
bydlí. Jde pouze o domy rodinného charakteru 1 – 2 rodiny.
Počasí je velice příjemné slunečno a teplo. V tělocvičně školy
v Plavech se začalo hrát loutkové divadlo vždy hojně navštiveno
i dětmi z okolních vesnic. Místní národní výbor projednává předání a urovnání majetkových poměrů na hospodářství manželů
Štěpánkových Plavy–Zlatníky. K definitnímu jednání ještě nedošlo.
1. května se občané zúčastnili prvomájového průvodu do
Velkých Hamrů a 9. května jsme položením květin na hroby padlých vzpoměli květnové revoluce. Klub pracujících uspořádal májovou veselice týž den. Příjemný květen utíká již děti oslavují svůj
svátek.
Došlo také ke konečnému jednání o prodeji rodinných domků patřících n. p. Seba. Pochopitelně jako vždy nastává nespokojenost mezi obyvatelstvem. Ten kdo kupuje myslí, že platí moc, kdo
prodává říká, že dává zadarmo. Snad nějaké rozdíly tu jsou. Tak
např. Betlém, odhadnuty byly domu podle posledního nejlépe udržovaného domu kde bydlí skutečný hospodář i když né prozatím
na svém František Hořčička. Dům má v naprostém pořádku. Vedle
něho bydlí manželé Harcubovi, kteří dům kupovat nebudou proto
– že budou stavět. O tento dům mají zájem manželé Žantovi a kupují jej za 19.000 Kčs. Dům má 2 malé byty v přízemí a 2 byty v podkroví se sešikmenými stěnami jako dalších šest domků v Betlémě
vystavěných. Za 20 let co zde domky stojí nepamatuji se, že by na
nich bylo nějakých změn až na tu, že lomenice byly dříve dřevěnné a nyní jsou pokryty eternitem. Naproti tomu byl prodán dům
u tak zv. „Syrovátku“ na hlavní silnici, poslední dům do Velkých
Hamrů. Tento dům má 3 velké byty v přízemí a 2 byty v podkroví,
možnost ješte další přístavby. Do tohoto domu byly v poslední době
instalovány nové dveře k bytům, nová okna a hygienické zařízení.
A byl prodán za 10.000 Kčs. Jisté je, že nespravedlnost světem vládne. Reálné možnosti na získání bytu vůbec v Plavech není vždyť do
konce září se z obce odstěhovalo 9 rodin, kterým národní výbor,
ani zaměstnavatel nemohl opatřit byty. Jedná se o mladé manželé,
kteří si chtějí založit rodinu – mít děti. A my bychom je zde tolik
potřebovali. Tanvald jim však poskytnul bydlení v panelových domech s moderním zařízením.
Ve dnech 25. – 27. září pořádá závod 4 Plavy zájezd pro své
zaměstnance do východního Německa.
S tamějším textilním závodem má náš závod družbu a jelikož se jedná o moderně vybavený závod Fleha chtějí naši zaměstnanci se podívat do jmenovaného závodu a získat nějaké dobré
zkušenosti. Naši zaměstnanci byli vřele přijati a dokonce vedení
závodu Fleha jim přijelo naproti až do Děčína. Jako na oplátku za
loňskou návštěvu zaměstnanců Flehy v Plavech udělali s nimi výlet do Berlína, kde jim ukázali historické památky města a ubytovali je v nejmodernějším hotelu Berlína v „Berolině.“ Zaměstnanci,
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kteří byli za tento zájezd vybráni mají ty nejkrásnější vzpomínky.
Ve středu obce po délce silnice bylo instalováno nové osvětlení. Byly postaveny a zabetonovány 4 stožáry na každém po dvou
neonových lampách. Do konce čtvrtletí bude vše dáno do provozu.
17. října pořádá odbočka ČSČK přednášku Dr. Havelky „Lidské tělo“. Na přednášku přišlo 70 lidí. Dr. Havelka je velice příjemný lékař a všem vyhovuje v nesnázích a je velice oblíben u důchodců.
6. listopadu odnesly děti na hřbitov květiny k hrobu sovětského vojína jako pietní vzpomínku k oslavám VŘSR.
První sníh, dětské radovánky, vánoce. Sníh napadl 18. prosince na promrzlou zemi a již zůstal. Je příjemné mrazivé počasí
kolem 15C°, občané kupují vánoční dárky. Zaměstnanci závodu 4
Plavy splnili plán závodu a uspokojeně se radují na velké estrádě
v Sokolovně. Rodičovské sdružení pořádá pro rodiče přednášku
Dr. Nerudové „Dětská nervová soustava.“ Pořadatelé se snažili na
přednášku přesvědčit i občany cikanské národnosti. Doufejme, že
se zúčastní i jiných akcí.
V letošním roce se všichni občané podíleli na sklizni sena
a obilí.
V kulturních podnicích se sešlo 11.700 občanů.
Narodilo se 7 chlapců a 4 děvčata.
Výpůjček v místní knihovně bylo kolem *25.000 knih.
							
* opr.: 6.366
							
(Dokum. příl. č. 10 – r. 1976)
									
str. 238 b.
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Rok 1964.
Klub pracujících spolu se složkami NF pořádá Ples pracujících. Dechová hudba řízena s. Jeřábkem z Tanvaldu a dobře organisovaný ples se všem velice líbil a proto se sešlo v sokolovně 11.
ledna 274 lidí.
8. února pořádá pěkně navštivený ples místní požární skupina a 22. února tradiční ochotnický karneval rázu „Za císaře pána.“
9. ochotnický karneval s hudbou s. Jeřábka byl zpestřen výstupy
ze Švejka, kterého s úspěchem předvedl Jindra Letošník. I hudba
byla ustrojena do rázu, takže karneval byl projevem radostí, veselí
a uspokojení.
7. března v předvečer MDŽ pořádá Klub pracujících s výborem žen taneční zábavu.
Po celé čtvrtletí bylo proměnlivé počasí, počátkem února byly
mrazy 26C°. 28. ledna se celým severočeským krajem přehnala silná sněhová bouře, která způsobila veliké škody. Sníh stál však velice brzy, takže počátkem března bylo téměř bez sněhu. První jarní
bouřka byla 25. března, druhá 28. března doprovázená silným lijákem.
V našem pohostinství na Kočovně se opět vystřídal vedoucí.
Bývalý ved. s. Strunecký byl odvolán a na jeho místo nastoupili manželé Velovi z Vel. Hamrů. Asi za 14 dní vyvolal jeden host
v hostinci hádků a udeřil vedoucího. Tento chtěl okamžitě dát výpověď a hostinec opustit, ale po dojednání v trestní komisi, kde se
provinilec za hrubé chování omluvil – vedoucí zůstal.
Také velice často vyvolávají hádky a rvačky zaměstnanci n.
p. Baraba, kteří procestují všechny hostince s poslední zastávkou
v Plavech, kde se dožadují již značně opilí alkoholických nápojů.
Trestní komise projednala za toto čtvrtletí 13 trestních přestupků
a na pokutách vybrala 1.050,-Kčs.
Samoobsluha vyměnila také vedoucí. Za s. Kobrovu nastoupila Anna Lejsková. V samoobsluze vznikají určité mezery v doplňování sortimentů, v dovážce chleba a bílého pečiva. V odpoledních
hodinách není již k dostání houska a chléb přivážejí těsně před
uzavírací hodinou. Pivní a minerální lahve se přijímají jen tehdy,
když se určené zboží přinese. Takže ráno je pivo, odpoledne né;
občané z Haratic se vrací s prázdnými lahvemi zpět proto – že jim
nebyly přijmuty. Vzniká z toho nedorozumění i ostré potyčky mezi
kupujícími a vedoucí. Po dohodě členky OKLK s. Svárovské se musí
tyto lahve přijímat kdykoliv, ať je pivo nebo ne.
Klub pracujících z Tanvaldu sehrál 4. dubna hru „Zapadlí
vlastenci.“ Oblíbená hra velice uspokojila. „Jak žijí lidé v Africe“ se
jmenovala přednáška s. Čtveráčka z Jablonce n./N., konaná 7. dubna. 30. dubna jsme se sešli v průvodě k hranici v předvečer 1. máje.
V dubnu proměnlivé počasí koncem měsíce slunečno. Každý
čtvrtek se promítá kino, řízené Klubem pracujících.
1. května průvod do Velkých Hamrů a začátek májových oslav.
19. let uplynulo od památného května a proto občané položením
květin na hroby padlých vzpoměli 9. května našich hrdinů. Téhož
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dne bylo slavnostní zasedání MNV v sokolovně a po jeho ukončení
sehráli místní ochotníci detektivní hru „Past.“
Slavný den 17. května přivítal na MNV 17 dětí nových občánků Plavů a Haratic. Sbor pro občanské záležitosti daroval každému
novorozenci vkladní knížku s obnosem 50,- Kčs.
25. května se konala výroční schůze SČSP, která byla doplněna kulturní vložkou děvčat z Domova mladých. Po skončení taneční zábava.
Po celý měsíc se promítalo v závodní jídelně kino.
Měsíc květen byl teplý a slunečný.
14. června se konaly volby, kterých se zúčastnilo 99,7% voličů.
Do ONV byl zvolen Jan Zálepa
KNV
Bohumil Klikorka
NS
Rudolf Müller
za soudce z lidu Švarcbeková Anna a Nosek Josef.
28. června pořádá Klub pracujících Letní karneval na Poříčí
a 29. června místní požárníci organisují na Poříčí cvičení. Zúčastnily se sbory ze Zlaté Olešnice, Stanového, Bohdalovic a Velkých
Hamrů I. a II. Naše mladé družstvo obsadilo 3. místo.
T. J. Seba zařídila ve II. čtvrtletí na místním hřišti šatnu ze staré, vyřazené tramvaje. Členové zařídili na hřišti také rozhlas a odpracovali na brigádách přes 500 hod.
Klub pracujících podnikl několik zájezdů a to 3x do Polska,
3x do Prahy na „Vídeňskou revue“, zájezd na mírové slavnosti do
Lidic. Zajistil také ochotníkům zájezdy do Vlastiboře a Velkých
Hamrů kde sehráli hru „Past“. Pořádá také pro zaměstnance závodu 4 – 5 kursy němčiny, které navštěvuje 18 posluchačů.
1. července se započalo s výstavbou mateřské školy. Plány
jsou velice pěkné a dokonce je pamatováno i s byty pro školníka.
V budově bude ústřední topení, které bude povrchně vésti z místního závodu. Rozpočet překračuje 1,000.000 Kčs.
26. července pořádají členové místní požární jednoty odpolední koncert a večer taneční zábavu. Hraje hudba s. Motejlka ze
Zásady.
Členové odbočky SČSP zajistili letos sklizeň sena. Krásné slunečné počasí pomohlo brigádníkům usušit 136 q sena a tak odpracovali přes 1.360 hodin. Začátkem července byla po adaptaci dána
do provozu cukrárna, velice malá ale dobře vybavena s novou výlohou a dveřmi. Vnitřek byl vymalován a obnoven novými vitrinami. Občané čekají ještě na otevření obchodu se zeleninou a potřebami pro domácnost.
Členové T. J. Jiskra rozhrnují navážku hlíny, která rozšiřuje
hřiště v prostranství k silnici. Počítá se se zařízením menšího hřiště
pro děti, které má sloužit k hrám a fotbalovým utkáním mladších
a starších žáků. Dále byly provedeny betonové zaklady ke kryté tribuně, které si členové sami zhotovili. Na úpravě hřiště odpracovali
1.585 hod.
V měsíci říjnu dokončily přístavbu domu manželé Machačkovi.
Také se začiná s nácvikem na Spartakiadu. Po dlouhém přesvědčováním začalo s nácvikem 9 mužů a 14 žen z toho osm dívek z n. p. Seba,
která bydlí v internátě. Nácvik narušuje směnování děvčat a tak jak
ženy tak muži musí směny vynechávat, aby s nácvikem pokračovali.
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7. listopadu se koná kulturní konfrence Klubu pracujících za
přítomnosti 148 členů. Před konferencí se konalo slavnostní zasedání MNV, doplněno kulturní vložkou DMT a tím byl také zahájen
měsíc českosovětského přátelství.
Sbor pro občanské záležitosti vítá na MNV 16 novorozeňat
a každé novorozeně dostává hračku a vkladní knížku s 50,- Kčs.
8. 11. pořádá Klub pracujících zájezd pro děti do Prahy na
Spejbla a Hurvínka. Kroužek zahrádkářů pořádá výstavku u „Špotu“ ovoce. Výstava se těšila veliké oblibě.
4. prosince baví se o svém svátku Barbory zaměstnanci n. p.
Baraba. V ranních hodinách propukla rvačka a 2 okna a rozbité
dvéře byly důkazem velkého požití alkoholu. Klub pracujících, který propůjčuje sál upozornil vedení n. p. Baraba, že pro příště není
možno, aby sál byl propůjčen. Úhrada v částce 540,- Kčs byla uhrazena.
12. prosince zábava v sokolovně – splnění plánů. Doplněna
vložkou „Kdyby ty muziky nebyly“. 26. 12. sehrál dramatický odbor pohádku pro děti i dospělé „Ďábelské klíče“, hra byla sehrána
2x za velké účasti. V divadelním představení se dobře osvědčily
děti národní školy a jejich výkony byly nadprůměrné.
Po celé čtvrtletí nepříznivé počasí – deště. Sníh napadl 28. listopadu a na svátky vánoční zůstal jen slabý poprašek.
Klub pracujících pořádal pro občany zájezdy do Maďarska,
NDR, do Prahy na fotbal a vánoční nákupy. Veliký zájem byl o divadelní zájezd na operetu „Rose Marie“.
T. J. Jiskra dokončila rozšíření hřiště kam bylo navezeno 3.000
3
m zeminy, dokončení střechy tribuny, která byla zaasfaltována.
Provedla úpravu skoku k zimním lyžařským závodům a postavila
za svépomoci občanů velice pěknou lyžařskou boudu, která bude
sloužit jako oblékárna, kde si boudou moci lyžaři nechat svoje lyže,
baťohy a pod. Druhá polovina boudy slouží k občerstvení. Hodnota
lyžařské boudy činí 40.000 Kčs a odpracováno bylo 2.882 hodin.
Mateřská škola: Za IV. čtvrtletí bylo dokončeno úplné zastřešení hrubé stavby a pracuje se na úpravě vnitřku. Nejsou bohužel
k dostání ventilatory, potrubí pro ústřední topení atd. Vedoucí závodu n. p. Seba neví zdali bude možné dodržet závazek a otevřít
školku k 1. září 1965. K 21. 12. bylo na školce prostavěno 347.970,Kčs.
Závod 4 Plavy: Rekonstrukce tkalcovny pokračuje rychlým
tempem. Přes půl sálu jsou položeny parkety a na nich nové automatické stroje – tkalcovské stavy.
Nejlepšími pracovníky roku byli vyznamenáni za tkalcovnu
Červinková Ludmila
								
Baan Zikmund
						
za přádelnu Lerchová Anna.
K 12. 12. ke splnění plánu závod 4 vyznamenal 122 pracovníků. Na odměnách bylo vyplaceno 16.800 Kčs.
Závod 5 Mlýnska: Plán splněn 28. 12. na 100,9%. Nejlepší pracovník závodu: František Tryzna. Na odměnách vyplaceno za celý
rok 69.546 Kčs.
Internát: V internátě pracuje taneční kroužek a kroužek šití.
Pořádají přednášky na téma Lékař nám radí, Laska a manželství,
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Zlozvyky a návyky atd. které pro ně uspořádala Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Samoobsluha: Je celkem dobře zásobena až na dovážku chleba, která je po 16 hod. někdy i déle. Také s bílým pečivem jsou
potíže. V odpoledních hodinách není pečivo k dostání a to roztrpčuje spotřebitelé. O vánocích nebyl nedostatek o mandle, hrozinky, ryby a chybí velice jedlé tuky. Prodejna ovoce a zeleniny byla
dobře zásobena.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal výstavku „Dítě ze fotografií. Od roku 1962 do r. 1964 bylo přivítáno 67 dětí. Některé
děti byly navštíveny soudružkami doma.
Za letošní rok se narodilo 31 dětí v Plavech a Haraticích.
Kulturních podniků navštívilo 3.057 lidí.
Brigádnických hodin bylo odpracováno 6.322.
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Rok 1965.
Zimní počasí je mrazivé a nástup ledna je důkazem svého
práva. Velké množství sněhu leží kolem domů, cest a silnice. Sluníčka je málo tak sněhu musíme trochu pomoci odvážením. Sníh
se odváží z hlavní silnice na volné prostranství před mateřskou
školu.
28. ledna pořádá klub pracujících ples za velké účasti a 11.
února tradiční divadelní karneval. Hraje hudba závodního klubu,
řízena s. Dlabem. Závodní dramatický odbor byl vyznamenán kulturní komisi při ONV za dobrou činnost, kterou projevuje za stížených podmínek. Ale jistě uznání i peněžitá odměna bude dalším
povzbuzením k jejich záslužné práci. Pro březen by se hodilo pořekadlo: „Až příjde březen za kamna vlezem…“ Je velice chladno, již
bez sněhu, mrzne na sucho, příjemné to není. Skupina „Zahrádkáři“ ale přesto pořádá přednášku na tema: „Řez stromů“. Ovocnáři
myslí na své stromy a pozvali také děti, aby se přišly podívat do
Haratic kde si každý prvňáček vysazuje při vstupu do školy svůj
ovocný strom. Konec března již je opravdu jarní, ptactvo již je zde
a na polích se začíná pracovat. Po celé čtvrtletí se opět hraje kino
a bude se promítat až do konce května. Jen ta navštěvnost by mohla býti větší.
Od 1. 4. nastoupila do prodejny opět s. Kobrová jako vedoucí
a s. Strunecký skladník.
14. dubna uspořádala odbočka ČSČK přednášku „Chraňte
děti před úrazy a 24. dubna beseda o knize „Zapište do ztrát“.
30. dubna prošel od sokolovny přes obec průvod hranici na
Pijavu. Děti s lampiony osvětlovaly celou trasu silnice. K předvečeru 1. máje promluvil s. Krykorka.
1. května se sešlo 600 pracujících a dětí ke společné manifestaci do Velkých Hamrů.
2. května se konalo slavnostní zasedání MNV na kterém byli
vyznamenáni dlouholetí pracovníci komisí MNV. Po ukončení sehrály děti hru „Jolana z 8 B“.
Jako každým rokem vzpomínáme padlých a zdobíme jejich
hroby. 9. května slavnostní průvod na místní hřbitov.
Pro děti z Velkých Hamru I – II, Zlaté Olešnice, Držkova a Zásady sehrály děti ZDŠ 12. května hru Jolana z 8 B.
Veliký úspěch měli ochotníci z Vysokého n./J., kteří 22. května sehráli operetu C. K. Polní maršálek. Představení navštívilo 411
lidí.
25. května se sešlo 105 občanů na besedě nazvané „Večer nad
kronikou.“ Večer byl věnován k událostem před 20 lety tak, jak je
zachytil bývalý kronikář Lad. Louma.
Divadelní hru K. Čapka „Matka“, kterou sehrál dramatický
kroužek z Tanvaldu navštívilo 205 lidí.
V dubnu a květnu deštivé počasí. Na začátku měsíce května byly vytrvalé deště, ke konci měsíce slunečné počasí. V červnu
opět deště po kterých se zvedla voda. Živelná katastrofa postihla
Slovensko, kde způsobila milionové škody. V některých tamějších
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okresech byla nařízena evakuace dětí a dospělých. Uhynulé domácí zvířectvo představuje statisícové škody. Voda zaplavila více než
50.000 ha obdělané půdy. Desítky domů se zřítily přívalem vody
z roztržených hrází. V našich závodech 4 – 5 byly odpracovány
8 hod. směny ve prospěch postižených. Jiné závody věnují nábytek, nádobí, oblečení, aby se postižení co nejdříve mohli vrátit do
svých domovů. Na kontě ve prospěch Slovenska bylo tímto uloženo 50.000,000 Kčs.
V druhé polovině června slunečné počasí, teplo jako byl by
si červen vědom co zlého napáchal a nyní chtěl věc napravit. Naši
občané a hlavně členi odbočky ČSČP usušili 150 q sena a pracující
závodu 4 70 q sena ve prospěch postižených oblastí Slovenska.
Se stavbou rodinného domu začali manželé Vlastimil a Marie Harcubovi po pravé straně silnice v Betlémě. Výstavba mateřské školy pokračuje omítnutím chodeb a místností. Zařizuje se instalace topení, vody a zasazení oken. S otevřením školky se však
k 1. září nepočítá.
27. června odjelo na spartakiádu do Prahy 20 cvičenců z toho
12 žen. Z premiového fondu pracujících a z prostředků ZV ROH
byly zakoupeny cvičební úbory, tesilové sukně, jízdné a stravování
v celkové hodnotě 4.240,- Kčs.
Nácvik mužů provedl s. Nesvadba Josef
		 žen 		
s. Genčurová Anna.
Ve druhém čtvrtletí tělocvična Jednota Jiskra provedla úpravu hrací plochy, ochozů, stavbu tribuny a sváření sloupků.
Bylo provedeno označení tribuny tabulí T. J. Jiskra Plavy.
Celkem bylo odpracováno 196 hod. Byla také sehrána druhá část
soutěže okresního přeboru mladších a starších žáků a dorostenců.
Starší žáci se v soutěži 1964–65 umístili na 2. místě, mladší žáci
na 3. místě. Družstvo dorostu se umístilo se stejným počtem bodů
jako Seba Hamry na 2. místě. Jediný zápas, který prohráli v jarním
kole se Sokolem Skuhrov je připravil o 1. místo a o postup do krajské soutěže. Po ukončení se družstvo spojilo se Sebou Velké Hamry
a tak společně budou hráti krajskou soutěž.
Seba 4 Plavy hlásí, že již byly instalovány stavy do celé tkalcovny. Stavy jsou postupně zabíhány. Na těchto stavech dosahují
tkadleny výborné kvality.
Místní odbočka SČSP pořádá 13. července setkání se sovětskými turisty z Kamčatky. Tři ženy, učitelky, poutavě vyprávěly
o své zemi, práci o lidech žijících na ztracené vartě o podmínkách
životních potřeb apod. Město, kde učí se stále ještě buduje a stává
se útočištem všech, kteří touží po dobrodružství.
Obdivují naši zem, naše město i naši zeleň. Na Kamčatce se
nedají vysazovat stromy, květiny proto-že povětrnostní podmínky
jsou takové, že vše při vysoké teplotě hyne. Srdečně nás zvali na
konec světa a navázaly zde upřímná přátelství.
28. srpna projeli naší obci dva „sportovci“, Pavlíček a Pacák
z Tanvaldu. Jeden fanoušek Slavie, druhý Sparty. Vsadili se, že které družstvo prohraje tu ten fanoušek doveze druhého na trakaři
do Prahy. Tak se stalo, že sparťan Pavlíček sázku prohrál a ač 57
letý posadil 38 Pacáka na trakař a hurá do Prahy na utkání dvou
věčných rivalů Sparty – Slavie. Všude kde projíždeli, fandové stáli
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podel silnice a podporovali tyto dva odvážlivce. Ze dvou neznamých lidí se stali sportovci i když jejich sázka byla uzavřena u piva.
1. září se sešly děti k novému školnímu roku v sokolovně.
Byli přitaženi svými rodiči i plačící prvňácci. Inu škola je škola.
Rozdělení ročníků bylo jako každoročně
		1 – 2 – 4
uč. Hofman		
Plavy
				
uč. Kobr		
				
uč. Mašková
		3 – 5 		
uč. Kopalová
Haratice
				
uč. Pilař
Mateřská škola nebyla k 1. září otevřena, proto – že úprava
bude vyžadovat ještě měsíc usilovné práce všech poctivých řemeslníků. Budova byla omítnuta, okna moderně natřena. Dokončuje
se úprava místností. Byla zakoupena lehátka, stoly, židle, záclony,
televizor, piano, diaprojektor a další pomůcky v ceně 180.900 Kčs.
Pracuje se na oplocení zahrady, úpravy cest a trávníků.
Výstavba: Garáž u svého domu si postavili manželé Jodasovi.
Manželé Harcubovi pokracuji rychle se stavbou a chtějí ještě letos
zastřešit. Závod 4 upravil pro rod. Labošovu bytovou jednotku ve
Špýchaře. Manželé Mašínovi opravili a omítli dům, Pincovi přistavili garáž a opravu celého domu provedli manželé Čečovi, kteří se
do Plavů přistěhovali.
Sokolovna Plavy je již 3 měsíce bez domovníka, takže se nic
nepořádá. V září došlo ke sloučení fotbalového oddílu starších žáků
a dorostu s Velkými Hamrami. V Plavech zůstává pouze tělovýchova a Josef Nesvadba cvičí žáky a dorostence. Žákyň a dorostenek se
ujmula s. Šturmová a Tomšová. Cvičí 11 chlapců a 24 děvčat.
Sokolovnu prozatím uklízí členové Jiskry a Pavla Dovolová
školnice ZDŠ. Otázka obsazení domovníka zůstává nevyřešena.
Budova patří n. p. Seba, společným uživatelem T. J. Jiskra a Klub
pracujících.
Šatny u lyžařského můstku jsou dokončeny. Na brigádnických hodinách bylo odpracováno 1.250 hod. a jsou z části propláceny. V současné době bylo započato s přípravou a úpravou lyžařského můstku pro mistrovství republiky, které se bude konat 6.
února 1966. Provádí se pernamentní stavba elektrického vedení,
rozhlasu a telefonu. Do konce října bylo odpracováno 416 hodin.
Začátkem října byla otevřena prodejna „Masny“. Maso a masné
výrobky se prodávaly v samoobsluze v balíčkách, takže nyní snad
bude větší výběr. Prodejna je malá ale pěkná vedoucí Josef Kopal
z Kokonína u Jablonce n./N. se jistě postará o bohatý sortiment.
Radostnou událost pro Plavy bylo otevření 22. listopadu mateřské školy. Ministrině lehkého průmyslu s. Machačová-Dostálová přestřihla bílou stuhu a vpustila na prohlídku nejen děti ale
všechny, kdo chtěli onu krásu vidět. Skutečně vrcholné dílo a naše
mateřská škola by obstála i v městské konkurenci. Se závistí se dívám na tu krásu hraček, panen, kočárků. Vedle mě stojí 85letá Marie Hejduková, někdejší uklízečka v mateřské školce u Marku. Tiše
pláče a já se ptám proč. Ona říká: „Paní tohle jsem ještě neviděla
děkuji Bohu, že jsem se mohla té krásy dočkat“. Říkám, paní Hejduková, to by se to uklízelo viďte. „A ani se neptejte ale budu-li moci
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příjdu jim pomoci s okny. Na jednu dá to moc práce.“ A již také
zkouší kočárek na vysokých kolách a radostně pokyvuje hlavou.
Děti již běhají od jedné hračky ke druhé, na hosty se zapomělo, křiku přibývá a my tiše odcházíme z toho království.
Ať ve zdraví a štěstí prožijete všichni, kteří sem příjdete radostný předškolní věk. Nezapomeňte všech, kteří pro Vás svoji prací se přičinili o to, aby radost z pobytu ve školce, byla radostí všech
zaměstnaných maminek.

167

1966

Rok 1966.
Letošní zima proběhla bez potíží. Sněhu napadlo velice
málo, mrazy nebyly téměř žádné. Mistrovství republiky ve skoku
na lyžích se muselo odložit pro nepříznivé sněhové podmínky. 8. 1.
se konal Ples pracujících za slabé účasti. Je brzy po vánocích lidem
chybí peníze. 15. ledna je slunečné počasí a pořadatelé T. J. Jiskra
pořádají dětské lyžařské závody a v neděli závod sdružený za účasti československých representantů.
Mistrovství ČSSR ve skoku na lyžích. Přes 10.000 diváků se
přišlo podívat na celé družstvo ČSSR a na vybraná družstva SSSR,
NDR a Polska. Závody zajišťovali současně členové sloučeného oddílu Jiskra Tanvald. Od časného rána kyvadlová autobusová doprava přivážela diváky. Stánky s občerstvením rozděleným na tři
prodejny nezajistily tuto práci. Počasí nebylo příjemné takže po
druhém kole se diváci rozcházeli. Mistrem ČSSR se stal podle očekávání Jiří Raška z Frenštátu pod Radhoštem skokem a vynikajícím stylem 78 m.
12. února za pěkné účasti se koná ples požárníků. 24. února
pořádají besedu ovocnáři „O pokojových květinách a skalničkách“.
26. ledna se koná divadelní karneval „Po stopách Vinetua“.
U této akce bych se ráda zastavila jelikož neproběhla bez všeobecného rozruchu. V odpoledních hodinách byl naplánován přes Plavy průvod v maskách, aby pomohl k větší účasti na večerním karnevalu. K tomu to účelu si pí. Vlasta Burešová vypůjčila koně z JZD
Haratice a podnikla co by Rybana triumfalní cestu obcí. Při výstřelu se však kůň splašil, vběhl na chodník porazil 10ti letou Květu
Štemberovu, která přihlížela této nevídané podivané. Děvče porazil tak neštastně, že si při pádu zlomila ruku. V zatáčce k Haraticím
hodil trochu prudce zadní části těla a Rybana se válela v kaluži
dosti nepříjemné a kůň, znalec cesty vesele pádil domů. Ovšem jak
se pořadatelé vyrovnají s tímto případem nikdo neví. Že by byla
vina jen Vlasta Burešová?
Oslavy MDŽ patřily k hezkým projevům k ženám. I když na
ně pamatujeme jen jednou do roka, přece ty básničky, půvabně
vystrojených dětí jsou milé. Slavnostní odpoledne bylo doplněno
smyčcovým orchestrem koncertních umělců. Klub pracujicích již
tradičně pořádá pro mladé tanečníky odpoledne moderních tanců.
A tak 13. března jsme si zatančili „Biz bit“.
V rámci jarních divadelních her sehráli ochotnici OB ze Smržovky hru: „Host“. Hra byla dobře navštívena a líbila se. Antonín
Sedláček nastudoval s dětmi národní školy líbivou pohádku „Elce
pelce do pekelce“. Hra se vydařila a hrála se i pro okolní školy. Ředitel školy Zdeněk Hofman za práci jim objednal filmy takže děti
za své snažení měli také odměnu.
Občané Plavů byli velice potěšeni, když s. Marek je pozval na
amaterský film „Budování mateřské školy“. Školka již stojí a film
bude historií.
Místní lidová knihovna společně se školou uspořádala besedu o knize „Poplach v kovářské uličce“. Beseda byla pro děti, velice
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se líbila takže knihovník s. Kohoušek ještě přidal besedu o pohádkách. Besedy se budou konati každý měsíc.
Ochotníci ze Žel. Brodu sehráli 3. dubna hru „Posvícení
v Hudlicích a 5. dubna žáci ZDŠ ze Smržovky hru napsanou jejich
učitelem Liborem Hanušem „Rudý bratr“. Hra se hrála i pro okolní
školy. Na velikonoční neděli připravili místní ochotníci veselohru
„Charleyová teta“. Hra byla velice dobře sehrána a představitel
hlavní úlohy bezpečně zvládnul svoji roli. I u ochotníků se dá mluvit o životní roli a tato byla v pravdě ušita na Jaroslava Bendu.
Obecenstvo i z okolí se výborně bavilo a tak všichni prožili příjemný večer. Porota, která hru sledovala se po divadle pochvalně vyjádřila. Děti, které nacvičovaly hru „Elce pelce do pekelce“, dostaly
pozvání do Jablonce n./N., kde hru 2x pro veliký úspěch opakovaly.
V předvečír 1. máje se konal průvod k hranici kde promluvil
s. Pršala. Na prvého máje se sešli občané k májovým oslavám do
Velkých Hamrů. Tentokrát tu byly oslavy společné pro Zlatou Olešnici, Haratice, Plavy, Držkov, Zásadu a Velké Hamry. Vzpomínkové
pásmo a položení květin na hroby padlých 9. května na místním
hřbitově se zúčastnily hlavně děti, které svým pietním pásmem
vzpoměly všech padlých v revoluci. K 21. výročí osvobození naší
vlasti pořádá MNV slavnostní zasedání a koncert KP z Tanvaldu.
„O průmyslových závodech při Kamenici“ besedoval s občany s.
Pršala.
Místní ochotníci uspořádali úspěšný zájezd s hrou „Charleova teta“ do Vlastiboře. Začátkem června pořádá výbor žen besedu
s důchodci „O problémech zaměstnaných důchodců“, kteří pobírají nebo budou pobírati důchod, při kterém by ještě chtěli pracovat.
Informace podal a otázky zodpověděl s. Mastník z ONV Jablonec
n./N.
„Zpívají letci“, tak se jmenovala zábava, kterou uspořádala pěvecká skupina zdejšího internátu děvčat s vojáky posádkou
v Mimoni. Obě strany chtějí navázat družbu.
Na místním hřišti bylo 11. června sehráno fotbalové utkání
mladšího žactva o Putovní pohár. Této akce se zúčastní školy z okolí a bude se hrát každoročně před ukončením školního roku. Pohár
vyhráli žáci ze Zásady.
Dětský den, plný záplavy slunce a radosti. Takový den přivítal naše děti, které slavily svůj svátek. Zdarma pohoštění a hudba
za řízení p. Motejlka ze Zásady doplnily pěkné odpoledne.
Pro děti ZDŠ byla uspořádána beseda jak vznikly Plavy a Haratice. Na konci školního roku byly děti na výletě v Harachově, odkud šly pěšky do Rokytnice. Za úspěšný sběr léčivých bylin byly děti
na zájezdu v Praze, kde navštívily mimo jiné i Cirkus Humberto.
Zásluhou s. Šturmy opět rozkvetl parčík u nádraží. S. Šturma
sám záhon obsázel svými květinami dále se o něho stará.
Se stavbou rodinného domu pokračuji manželé Harcubovi
a Krykorkovi. Opravu domu provádí rodina Vinklářová a přístavbu koupelny provedli manželé Fišerovi.
Ve večerních hodinách 24. června dostalo smyk na mokré
vozovce auto zn. Spartak řízené p. Patočkem z Desné. Rychlá jízda
a nezvládnutí řízení byly příčinou této nehody. Nikdo nebyl zraněn, škoda na vozidle 18.000 Kčs.
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14. června v 10,45 h. uhodil blesk do hospodářského stavení
paní Marie Halamové na Hampejze. Oheň se rychle rozšířil a než
přispěchala pomoc stodola vyhořela do základu. Štěstí, že rychlou
pomocí s. Kostečky, Hořčičky a Babce bylo zachráněno obytné stavení.
Nešťastné léto, bylo by dobře, kdybychom se mohli pootočit
někam, kde neprší. Celé léto je chladné a deštivé. Závistivě si prohlížíme ty občany, kteří strávili svoji dovolenou za hranicemi naší
vlasti. Vracejí se opáleni a šťastni. Dětem prázdniny utekly jako
voda a opět nástup do školy. Jsou opět podle ročníků rozděleny
do Plavů a Haratic. Připravují se nadějné plány pro výstavbu 40
bytových jednotek v Haraticích. Že by si někdo skutečně vzpoměl,
že i vesnice potřebuje mladé lidi, škola děti, a nebo snad chtějí aby
se vesnice staly odpočinkem důchodců? Kéž by domy rostly jako
z vody!
Do našeho závodu Seba 4 a 5 přijíždějí pracovní síly z Polska.
Jsou to samá děvčata i některé již vdané. Přijíždějí v pondělí po
celý týden bydlí v internátě a v sobotu odjíždějí. Některé jsou velmi pilné, čistě upravené, některé špinavé a sprosté. Nakoupí zde
mnoho věcí halenky, silonové košile, punčochové dětské kalhoty
i prádlo a přivážejí věci které u nás nejsou. A tak vzkvétá šmelinka.
15. prosince splnil závod Seba 4 plán určený pro rok 1966.
Pracující oslavili hodnocení roku pěknou estrádou v sokolovně.
Jedná se o otevření obchodu se zbytkovým zbožím, které se v našem závodě vyrábí. Obchod se střižním zbožím nemáme a tak by
závod a místní národní výbor mohli tento plán uskutečnit.
V letošním roce se sešlo na kulturních podnicích a průvodech 15.760 občanů.
Narodilo se 12 chlapců a 5 děvčat.
V knihovně bylo kolem 22.000 výpůjček.
Každá čtvrtá rodina vlastní televizor.
Všechny děti z Plavů a Haratic byly očkovány proti černému
kašli, obrně, záškrtu a spále. Těžké infekční choroby nebyly zaznamenány.

						 X Oprava: 6.725
						
(Dokum. příl. č. 10 – r. 1976)
							
		
str. 238 6
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Rok 1967.
Letošní zima byla velice mírná, avšak sněhu napadlo tolik,
že ani staří pamětníci nepamatují takovou sněhovou kalamitu.
Země nepromrzla, nejvyšší mráz dosáhl 22C°. Do sněhu často pršelo, nastávala obleva, sníh zatěžoval střechy a napáchal na celém
území naší republiky veliké škody. 13. ledna spadla střecha u mlýna, která pod tíhou mokrého sněhu zavalila celé patro bývalého
sila. Na ulicích se neustále odklízel sníh a dobrovolní brigádníci
měli plno práce. Auta a bagry, která sníh odklízela přijela z České
Lípy a zůstala v naší obci celý týden.
První ples rodičovského sdružení se pořádá 7 ledna.
Němci, Poláci, Rusové, Jugoslávci a celé naše representační družstvo bylo přítomno na závodech, které se konaly 15. ledna
v rámci Mírových slavností. Josef Matouš skokem dlouhým 79 m
závod vyhrál. 28. ledna se pořádá Ples pracujících a 18. února Ples
požárníků. Plesy byly dobře navštíveny.
Vzpomínka na únorové události byla spojena se slavnostním
zasedáním MNV. 23. února byla první bouřka, počasí je slunečné
teploměr vystoupil 22C° nad nulou. Téhož dne se promítal film
„Starci na chmelu“ a bude se opět promítat každý týden.
V sobotu a v neděli 25. – 26. února se konaly dětské závody
v běhu na lyžích za krásného slunečního počasí. Závodu se zúčastnily děti ze severočeského a východočeského kraje.
Děti ZDŠ Plavy nastudovaly za režie s. Sedláčka pohádku
„Královnin prsten“. Pohádka se hrála nejdříve pro okolní školy
a na zájezd jely do Železného Brodu a do Jablonce n./N. Hrály také
na Malé Skále a všude se setkaly s velkým ohlasem.
Jejich práce bude odměněna zájezdem do Národního divadla.
Začátkem dubna bylo krásné letní počasí, které vydrželo po
celý měsíc. V závodní jídelně se každý týden promítají filmy a závodní výbor byl upozorněn, aby děti povinné školou nebyly pouštěny na nepřístupné filmy. Žádost byla projednána s promítačem s.
Kučerou a zjednána náprava.
Za malé účasti byla sehrána hra „Létající snoubenky“, kterou předvedli ochotníci ze Žel. Brodu. Klub pracujících, který byl 1.
března zrušen a utvořen jen závodní klub projednal na své schůzce
4. května, že nelze, aby do Plavů přijíždeli ochotníci z jiných měst
a vesnic, kteří by tu hráli když není dostatečně uhrazena režie. Na
jednom představení se prodělává kolem 500,- Kčs, které je nucen
závodní výbor uhradit.
29. dubna předmájový lampionový průvod do Velkých
Hamrů. Na rozhraní obcí byla zapálena hranice.
30. dubna pořádal závodní klub zájezd do Prahy na Lední revuí. Autobus byl zagarážován na nábřeží u Vltavy. Odpoledne bylo
představení a v 19 hod. sraz u autobusu. Jaké však bylo zděšení
cestujících, když autobus z neznámých přičin sjel a zůstal viset nad
vodou za hrázi, kola asi 5 cm nad hladinou a 70 stupňovém sklonu.
Zadržel se na tak tzv. vaně a majitelé svršků, které ráno v autobuse
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zanechali nepočítali, že je někdy uvidí. Bylo před 1. májem a zbytečné hledat autojeřáby, aby pomohly autobus vytáhnout. Zájezd
odjel domů jiným autobusem, po vytažení autobusu věci navráceny postiženým a noviny přinesly nezvyklý obrázek ve svých časopisech.
První máj byl slaven až Tanvaldě a myslím, že to nebyl dobrý
tah. Lidem zvyklým do Velkých Hamrů se do Tanvaldu nechtělo
a tak vyzněl 1. máj naprázdno.
8. května jako každoročně průvod na místní hřbitov, položení květů na hroby a večer slavnostní zasedání MNV a po skončení
divadelní hra „Alcestin návrat.“ Hru připravili místní ochotníci za
nastudování herce F. X Šaldy z Liberce, Miroslava Bílka, který velice ochoten se místních ochotníku ujal a rád jim pomohl.
24. května byla naše obec slavnostně vyzdobě k nezvyklé
údálosti. Obcí vedl Závod míru. Celá silnice až na hranice obce byla
lemována občany i z okolních obcí, kteří přisli pozdravit naše i závodníky 32 zemí.
10. června oslaven Den dětí pro které byly připraveny různé hry, závody, atrakce a večer uspořádána dětská estráda, kterou
připravili členové libereckého rozhlasu. Estráda se velice líbila.
Vystupoval v ní kouzelník, iluziator zvířátek, zpěvačka dětských
písní a konferencier pořadu soutěžil s dětským obecenstvem.
Nebylo by dobře těmto vděčným dětem pořádati více takových
představení? Plná sokolovně dětí by se jistě potěšila dalším vystoupením.
V červnu opět krásné počasí. 24. června vystoupil teploměr
na 34C°. Velice málo pršelo až v pondělí 26. června se strhla po 21
hod. prudká bouře s děstem a kroupami. Po celou noc trvalo skutečné běsnění, které napáchalo nesmírné škody na ovocné stromoví, na polích, v lesích i domech.
14. června projížděla naší obcí automobilová Ralley Vltava
za účasti našich a zahraničních jezdců. Ačkoliv se tato soutěž jela
v nočních hodinách od 23 – 2 hod. ráno velké množství navštívilo
naši obec.
Výstavba rodinných domků manželů Harcubových neustále
pokračuje, manželé Krykorkovi stavbu dokončují. Úpravu domu
provedli manželé Kohouškovi, kteří dům „Kampelička“ zakoupili
a kam již se přestěhovali. K rekreačním účelům byl prodán dům
čp. 13 manželům Doležalovým z Prahy, kteří dům i jeho okolí vzorně upravili. Dům manželů Janouškových, kteří odešli do domova
důchodců koupili manželé Hlouškovi ze Mlýnsk. Dům i jeho okolí
již upravili. Dům opravuje také sl. Ulmanová kam se hodlá přestěhovat. Paní Marta Čermáková, která v tomto domě dosud bydlela
se s rodinou přestěhovala do plavské školy, kde se stala školnicí.
U tzv. Kovárny byla odbourána dřevěnná část, vystaven kamenný
taras a tak se velice pěkně změnil vzhled příjezdu do obce. Vystavěná krytá čekárna slouží všem obyvatelům. Je vidět, že obec rychle mění svoji tvář k lepšímu.
Do třetího období roku jsme vešli opět s krásným počasím.
Tepoty se pohybovaly mezi 28 – 32 C°. Na polích rychle dozrálo obilí, sena krásně se sušila a naši téměř důchodci na státní dodávku
odevzdali 385 q kvalitního krmiva.
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5. srpna pořádá místní požární jednota výlet do Litoměřic,
Terezína a Mělníka pro své členy jako odměnu, kteří se zúčastnili
letní požární soutěže, která se konala v Plavech a umístnili se jako
druzí.
Tělocvičná jednota pořádá týž den taneční zábavu v sokolovně. Novým domovníkem se stali manželé Třešňákovi, kteří se do
Plavů přistěhovali.
Se stavbou nového sila začalo výkupní družstvo a za né celý
měsíc byla železná konstrukce postavena. Po celé dva měsíce bylo
do mlýna dováženo obilí z celého okresu, kde se dosoušelo a mnoho našich občanů se na této práci podílelo.
Také u naší školy se začalo s výstavbou septiku a hygienického zařízení pro děti. Na této práci se podílejí otcové, dědečkové
a všichni občani se zájmem pro nutnost. Do prvého září bylo vše
připraveno, stavba dokončena; může se začít učit. Téměř 100.000
Kčs stojí tato stavba spojena s nátěrem oken a dveří.
Začal nový školní rok. Nedostatek bytů v naší obci, odstěhování rodin s dětmi jistě ovlivnil natolik, že dvě třídy musely být
sloučeny v jednu. Stížilo to práci učitelů i dětí. Naše pěkná škola
nemůže být využita. Páni konšelé, zamyslete se a rychle jednejte
o výstavbě v obci.
Závod 4 začal s přestavbou (drogerie), kde budou 3 bytové
jednotky. Budova bude na jaře 1968 dána do užívání. V polovině
září došlo k přestavbě regulace potoka Skalice (úsek u závodu.) Potok nepovede bývalým řečištem pod Mrakodrapem a kolem mateřské školy, ale přímo pod mostem, přes louku do řeky Kamenice.
Tím se zamezí jarnímu přívalu vody zaplavující podélnou louku
a k poškozování cest vedoucí k Haraticím.
Podzim byl velice pěkný. Plískanice přišly až koncem listopadu. První sníh napadl 13. prosince a již zůstal. Předvánoční trh
byl poměrně dobře zásoben, místní prodejny se postaraly o bohatý
sortiment. Bylo dosti fíků, pomerančů, jižních jablek, datlí i ryb.
Vánoce, svátky klidu a míru jistě všichni občané prožili spokojeně.
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Rok 1968.
Zimní období letošního roku se protáhlo až do 13. března, kdy
naposledy sněžilo. Zima i když sněhu bylo dosti byla velice mírná,
nejvyšší mráz byl 10. ledna 24C°. Nebylo zapotřebí odvozu sněhu
se silnice, lidé si uklízejí sníh sami. 14. ledna se konají lyžařské
závody za účasti některých členů národního družstva a ve skoku
prostém dominuje Josef Matouš, skokem dlouhým 64 m. V pátek 2.
února od vadného komína hoří v č. p. 19 v bytě kde bydlí manželé
Hloucalovi. Vyhořely dveře a několik trámu ve střeše. Oheň byl za
pomoci místních požárníků a občanů zdolán. Manželům Hloucalovým byl poskytnut náhradní byt.
25. února se koná mistrovství ČSSR za účasti celého našeho
družstva v čele s vynikajícím Jiřím Raškem, který na olimpijských
hrách získal zlatou medaili. Tento závod vyhrává Jiří Raška skokem 68 m. Pohled na styl tohoto závodníka jak říkají odborníci je
skutečně jedinečnou podívanou. Plavy se dostávají do všeho tisku
a jeho přičiněním ožívají vzpomínky na mistrovství před 40 lety,
kdy se konaly první lyžařské závody. Propůjčila jsem dopisovateli
Průboje p. Novotnému zápisky z kroniky a bývalé sokolské noviny
Jas, kterých použil k propagaci lyžařského sportu v naší obci.
V tomto čtvrtletí se konají pouze dva plesy. Ples pracujících
a Rodičovského sdružení
22. února se stalo na plavské zastávce neštěstí. Při naskakování do jedoucího vlaku zaplatil životem 25letý Antonín Debnár,
zaměstnanec n. p. Seba 5 Mlýnska. O 23 hod. chtěl naskočit do vlaku, pravděpodobně jej strhly dveře a srazily pod kola jedoucího
vlaku. Byl na místě mrtev. Jeho manželka Eva roz. Pulíčková a 2letá
dcerka se přistěhovaly do Plavů.
23. března se konají dětské mezinárodní závody za účasti
dětí z Polska a NDR. Běhu a skoku ve všech kategoriích soutěžilo
přes 240 dětí. Závody se konaly za krásného počasí.
Jaro se hlásí, počasí je krásné, dni jsou teplé a slunečné. Na
naší železniční zastávce se začíná pracovat na nových signalisačních závorách tak zv. ruských. Jsou automatické. Vzláštním zajištěním na kolejich při zatížení lokomotivou závory samy jdou dolu,
když již před tím houkáním a i světelkováním upozorňuji chodce
a automobilisty, že se uzavírá kolejiště. Tato podívaná se mi velice
líbila, ale za tři dny již závory nešly. Nesmí totiž zavlhnout. Proto
se musel přes silnici vykopat kanál, ve kterém jsou všechny dráty
uloženy. Nyní jde o to že za deštivého počasí voda kanál naplní jak
to s těmi závorami bude. Nechejme se překvapit a těšme se na další
podívanou.
28. dubna porazilo auto u Jablonce n./N. p. Krupku z Velkých
Hamrů. Jmenovaný špatně slyší a bez rozhlédnutí přecházel vozovku. Těžce zraněný byl převezen do nemocnice v Tanvaldě.
Týž večer byla zapálena hranice na Poříčí a 1. máje se občané sešli k oslavám 1. máje do Velkých Hamrů. 4. května v rámci
květnových oslav byla sehrána místními ochotníky detektivní hra:
„Musím být zavražděn“. Hra byla dobře navštívena. Průvodem
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na hřbitov a položením kytic na hroby padlých bylo vzpomenuto
květnové revoluce 1945. 14. května ukončil dobrovolně svůj život
skokem pod vlak 28letý Andrej Mihek. Důvod rodinné neshody.
Jeho pozůstatky byli převezeny na Slovensko. Zátupci Seba 4 Plavy se zúčastnili pohřbu. V červnu jako každoročně se měl pořádat
svátek dětí. Pro nepříznivé počasí, které se skutečně svými dešti vyznamenalo oslavily děti mateřské a národní školy svátek ve
svých třídách.
Do svých nových domů se přestěhovali manželé Krykorkovi
10. dubna a o tři neděle později manželé Harcubovi. S přestavbou
svých domů započali manželé Křapkovi a Sýkorovi. Koupelna a hygienické zařízení přistavili manželé Žantovi. Všech akcí pořádaných v I. pololetí se zúčastnilo 8.240 občanů.
Chtěla bych se zmínit o nové politice v naší republice. Ve
své hře Shaekspier dal Hamletovi do úst tato slova: „Něco shnilého je ve státě Dánském“. Věřím, že jeho slova se dají aplikovat
na řízení politiky, která byla po 20 let vytvářena v našem státě.
V lednu se politika našeho zřízení celá změnila. Noví představitelé moci ve státě a celým národem podporováni se jmeny Dubček, Černík, Husák, Smrkovský, Císař atd. nastupují s novým elánem a perspektivou přemenit politiku i hospodářství ve státě. Od
hospodářských expertů, které zastupuje dr. doc. Šik se dovídáme
o hospodaření a celkovém životě naší země. Dovídáme se o letech
50tých, kdy vlastně byl cenzurován tak tisk, že jsme se nedozvěděli nic o falšovaných procesech s bývalými představiteli strany,
kdy bylo potlačováno myšlení o pravdě a skutečném dění. Všichni jsme věřili, že to co bylo, bylo správné. Z hrůzou nyní čteme
o fingovaných procesech se Slánským, Clementisem a dalšími.
Dovídáme se o nepředložených popravách o persekuci jejich rodin o stovkách nešťastných lidí, kteří jakýmkoliv způsobem byli
nelidsky odsouzeni. Je možné, že jsme toto dělali my – humanitní národ Čechů? Nátlak všech lidí v našem státě je tak silný, že
ti, kteří váhali s odstoupením z vyšších míst jsou nuceni odejít
pracující tiskem žádají, aby odstoupil i president Antonín Novotný, kterému je přičítáno špatné hospodaření. Po několik let, jsme
pomáhali zaostalých státům na všech stranách zeměkoule a sami
sobě jsme si nedovedli pomoci, až se naše hospodářství dostalo
tam, že jsme nuceni se dlužit od všech, kdo nám podává pomocnou ruku. Kam se podělo bohatství praotce Čecha?
Kam se podělo bohatství našich rudných a uhelných dolů?
Náš lid je pracovitý, umělecky vytváří hodnotná díla, naše výrobky
všech druhu od skla až po těžké stroje je vizitkou nás všech. Nejsme chudi ani duchem.
Právo rozhodování je tedy v lidech, rozum našeho lidu vítězí
a tak se stává, že 1. dubna je zvolen presidentem republiky 73letý
Ludvík Svoboda, vynikající bojovník za mír a spravedlnost. Krásná
tvář tohoto bělovlasého muže je uklidňujícím lékem v těchto bouřlivých měsících. Věříme, že všichni spolu s představiteli naší vlády
budeme řešit těžké problémy v hospodaření a pracovat za zlepšení
životní úrovně všech lidí v našem státě.
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Letní měsíce byly prosyceny deštem. Prvních 14 dní v červenci bylo krásné počasí do konce měsíce proměnlivo. 3. srpna pořádá taneční zábavu T. J. u příležitosti přátelského utkání Hradec
Králové – Plavy. Účast na obou akcích je přes 200 lidí. 8. srpna na
lávce k Haraticím se probořila lávka pod koněm p. Petříčka Bohumila z Haratic. Kůň se musel zabít a tak hospodář přišel o pěknou částku peněz. 9. srpna byl nešťastnou náhodou zabit Miroslav
Marousek ze Lhotky ve věku 26 let. Pravděpodobně v podnapilém
stavu usnul na kolejišti a strojvedoucí nemohl vlak na tak krátkou
vzdálenost zabrzdit. Jmenovaný byl velmi dobrým mistrem n. p.
Seba 4 Plavy.
Co se stalo 21. srpna 1968?
Asi nemohu pochopit, co vše přimělo Sovětský svaz a jeho
vedení, aby 21. srpna obsadil naše hranice a usadil se v některých
městech. Je možné, že vše co slibovala Dubčekova vláda byl jen
výmysl chorobných hlav. Fakt je ten, že přes 40.000 našich občanů zůstává za hranicemi našeho státu, zanechávaji zde děti, rodiče
majetek.
Tak tomu se říká revoluce. V naší obci občané podepisují prohlášení o neutralisaci Československa, president republiky odjíždí
do Sovětského svazu, nabádá lid k bdělosti a rozumnému jednání.
Lidé jsou však pobouřeni s okupováním naší země. I v naší obci dochází k takovému tichému boji nevraživosti. Že by se občani hned
ve svém myšlení tak změnili? Je štěstí, že jsou sověti zde nebo né?
Přijedou se svými tanky také k nám? Proč došlo k té strašné události v našem krajském městě v Liberci, kde bylo stříleno do našich
lidí? Jakou politiku chtějí zde sověti vytvořit? Je zde přes 60.000
vojáků Varšavské smlouvy a my nemůžeme pochopit, že tu chtějí
dočasně zůstat k ochraně našich hranic. Všechno je pro člověka tak
nepochopitelné. Děsíme se zpráv o střílení v Praze do Narodního
muzea, rozhlasu apod. Snad nebude válka?
Lidé z celého světa znají dnes jméno Československo – Praha. Západní státy mají zájem jaký pořádek si ve svém státě uděláme. Chtějí nás také chránit? A proti komu? Náš 14.000.000 národ?
A nebo snad stát, který je tím zajímavým klíčem Europy?
Jsem žena a politice nerozumím. Chci mír, mír pro všechny
a to jak v naší republice, obci to dnes vypadá ukáže čas. Čas dá za
pravdu tomu, kdo chce abychom se měli ještě lépe.
A ten čas se vleče jako smutný nastávající podzim a naše
obec zapadá do akcí, které se připravují. 28. září se pořádá taneční
zábava, závodní klub opět zahájil činnost, každý čtvrtek se hraje
kino. 12. října se na motorce zabil 27letý plavský občan Miroslav
Hloucal, který jel rodičům bydlícím na Huti oznámit, že se mu narodila dcera. 28. října se pořádá v sokolovně slavnostní večír k 50.
výročí vzniku ČSR.
14. listopadu napadl první sníh, který po několika dnech opět
zmizel. Počasí se nepříjemné, chladno, prší skutečně podzimní.
Nastávají vánoce, vánoce rozčarování, neklidu mezi lidmi.
26. prosince se hraje ochotnické představení „Úsměvy a kordy“.
Plavští ochotníci dobře uspěli a s tímto veselým představením si
všichni přejeme „Šťastný nový rok“.
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Rok 1969.
Co čekáme od letošního roku? Možná, že by bylo velice brzy
se ptát již na začátku. Dočasně umístněné oddíly sovětské armády zůstavají v naší republice. Že by byla zde ještě kontrarevoluce?
Nevím. Lidé se pomalu uklidňují, chodí do práce, rodí se děti, staří
umírají a život v naší obci jde dál.
11. ledna uspořádala mezinárodní FIS lyžařské závody, které
vyhrál Jiří Raška. Za pěkného počasí i mrazu 19C°se sešlo v Plavech jen 1.000 lidí. Šlo o skoky čtyř můstků.
16. ledna vzrušila naši obec zpráva, že se upálil v Praze student vysoké školy filosofické Jan Palach. Tak to ještě v Europě nebylo. Mladý inteligentní člověk, který byl v roce 1968 v Sovětském
svazu na prázdninách nemůže se smířit s politickou situací, která
po lednu nastává a bere sám sobě život tím nejstrašnějším způsobem. Jeho tělo je z 85% zasaženo a přes veškerou péči umírá. 25
ledna od ranních hodin stojí mlčenlivé zástupy lidí, kteří přišli tohoto chlapce vyprovodit na poslední cestu. Očití svědci vyprávějí jak
strašný a mlčenlivý průvod se ubíral od Karlovy university v čele
s pedily, rektory, profesory, učitelskými sbory ze všech škol a za nimi
studenti, kteří se nemohou smířit s myšlenkou, že nás někdo nezvaný přišel chránit. A to působí na lidi ve vesnicích strašně. Nikdy nic
podobného neviděli a proto nerozeznávají hrdinství od hrdiny.
V sobotu 1. února se pořádá v sokolovně ples pracujících a 8.
února ples SRPŠ. Na obou plesech bylo 400 lidí. Sníh se udržuje
a s ním i dobrá sanice pro děti. 5. března pořádá MNV, NF a svaz
žen oslavu MDŽ v místní jídelně n. p. Seba. Děti mateřské a národní školy ženám zazpívaly a zatančily. Děti z mateřské školy jely
také do „Domova důchodců“ v Jabloneckých Pasekách, kde pro stařenky uspořádaly veselé odpoledne. 8. 3. pořádají podmuchovští
sportovci ples za velké účasti 300 lidí a v neděli za slunečného počasí vydařené dětské lyžařské závody. Je krásné počasí, sníh rychle
ubývá, vrací se ptactvo, čekáme nové jaro.
V dubnu se žádné akce nepořádají. Lidé čekají na nové zprávy. Vláda československé republiky se vyměňuje, odchází Dubček
Smrkovský, Kriegel a řada dalších.
1. máj – žádný průvod, kdo chce může jít sám na oslavu do
Vel. Hamrů.
7. května šly děti na místní hřbitov s kyticemi. 24. 5. pořádá
odbočka SPB přednášku na téma „Zahraniční letci“. Hovoří p. Mrázek a Kopal o šesti letech pobytu v Anglii. 28. 5. další přednáška
ČSČK. Přednáška je určena pro rodiče o „Sexualitě mládeže“. Půl
roku je za námi, změn je tolik, že je člověk nestačí ani sledovat.
Někteří lidé, kteří začali s lednem jsou vylučováni ze strany, odvoláváni s vyšších míst. Jsou nahraženy jinými pro nás zcela neznámými a svět se točí dál. Tisíce občanů zůstalo za hranicemi a vláda
jim dává možnost, aby se vrátili.
Červenec dominant léta se letos skutečně vyvedl. Pochopitelně i srpen a podzimní měsíce. Lidé si užili dovolené, vody a slunce
v plné míře.
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V politickém vývoji hraje hlavní úlohu první tajemník Gustáv Husák, dlouholetý člen strany, bojovník SNP, který byl za éry
Novotného 6 let zavřený. Od 1. října konec s cestováním do zahraničí. Hranice na západ jsou opět uzavřeny. Zpět do republiky se
nikdo nevrací, noviny o žádném návratu nepíši. Politická situace
se přiostřuje, v obci žádné změny nejsou ovšem na ONV v Jablonci
n/N. se již počítá s výměnou některých činitelů.
V předvánočním prodeji chybějí některé druhy zboží tepláky, svetry, dámské prádlo. Lidé jsou v naší obci špatně zásobeny
uhlím. To vše není jistě změnou vlády, ale špatnou distribucí. Letos
nám přijel Martin na bílém koni. Sníh zůstal až do 25/11. Po dešti
zmizel a nyní mrzne. 1/12 umírá druhý nejstarší občan 91letý pan
Josef Šourek dlouholetý starosta obce a majitel hostince na Rychtě.
Mrazy se stupňují, sněhu je asi 1/2 m. O vánocích sehráli tanvaldští ochotníci hru „Bobří kožich“. Účast 90 lidí.
V letošním roce dokončily fasádu a úpravu domu čp. 39 manželé Krykorkovi, schodiště upravili manželé Brezárovi, střechu celou pokryly plechem manželé Harcubovy, přístavbu provedla p.
Petrtýlova a garáže si postavili Arnošt Borůfka a Josef Číla.
Opravu domu začali Machačkovi a Noskovi. Pilu rozboural
na stavbu domu Bedřich Soudil a také provedl úklid celého prostoru.
Před vánocemi vyhrál p. Josef Novák z Filounu 200.000 Kčs
na sportku. Na volném trhu si za 86.000 Kčs koupil auto.
Letošní rok byl význačným rokem pro kosmonautiku. Dva
američtí kosmonauti vystoupili 2x ze svých lodí do vesmíru, což
je význačným přínosem pro vědu. Noviny otiskly mnoho obrázku
z měsíčního povrchu.
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Rok 1970.
Pravou nohou vstupujeme do roku 1970. Politická situace
zůstává v našem státě nezměněna, hospodářská se zlepšuje. Pracující lidé přece ví, že musí pracovat a tím, že také budou odstraněny všechny nesnáze. To si uvědomují i občané naší obce. Pracující
obou závodů přádelny, tkalcovny a barevny splnili pán roku 1969
beze zbytků.
Zase tu máme sníh a s ním i každoroční „Zimní mírové slavnosti“, které se u nás pořádají ve skoku prostém. Celá obec se na
tyto skoky připravuje a těší. Za mezinárodní účasti vyhrál skokem
78 m Jiří Raška, skromný a obětavý závodník. Velice dva pěkné
plesy „Ples požárníků a Ples SRPŠ“, obohatily kulturní dění obce.
O plese mysliveckého sdružení bych neměla ani psát. Co se ten večer dělo v plavské sokolovně nikdo z nás mladších neviděl. V jedné
staré písni se zpívá „kdo měl ruce ten se pral“, tak to asi vypadalo
a proto-že někteří učastníci museli být ošetřeni v nemocnici dlouho se o této kultuře mluvilo
6. března složky NF uspořádaly slavnost k MDŽ. Program zajistily děti mateřské a základní školy. Místní knihovna uspořádala
besedu na téma „Kniha můj kamarád“. Také ve škole knihovník s.
Kohoušek pobesedoval s dětmi nad knihou Boženy Němcové „Babička“. 30. dubna se sešly děti s učiteli na Žákově, kde byla zapálena hranice. Byly to tak zvané mládežnické hranice míru, které
měly být zapáleny na nejvyšších místech v obci. Starost byla požárníků, aby se oheň nerozšířil do okolních lesů, jelikož ten večer bylo
velice větrno. Myslím, že ani děti nebyly touto hranicí spokojeny.
1. máj byl překrásným dnem. Přes 500 lidí se sešlo před závodem 4 a společně se vydali na manifestaci do Velkých Hamrů. Občanům se tyto průvody líbí ale chtějí, aby také jednou se odbýval
slavnostní projev v Plavech, proto že ten 1. máj dělají jenom naší
občané. A já s nimi souhlasím.
25 let leží na malém plavském hřbitově hrdinové květnové
revoluce r. 1945. Mezi nimi i prostý ruský voják Alexej Akynajev
z Rostova. Sem chodí oplakávat svého jediného syna rod. Peukertová, který nešťastnou náhodou přišel o život a sem přichází i malý
Honzík Neťuka, aby s dětmi mateřské školy položil květy na hrob
svého dědečka Fr. Haby. Památce svého otce, kterého nikdy nepoznala příjde i maminka malého Honzíka. Z hrobů s rudými květy
nám připomínají spolu s recitacemi dětí květnové dny před dvacetipěti lety. Slavnostní zasedání MNV připomíná 25 let mírové práce.
Je ohodnocena práce pracovníků MNV, kteří setrvali při budovatelské práci naší obce. Krásné počasí provází poslední jarní dny. Děti
oslavují „Mezinárodní den dětí“, dobře připravenými soutěžemi.
Z výtěžku plesu SRPŠ jedou děti na výlet do Prahy, Ruzyně a Lidic.
Začíná doba dovolených. Počasí je velmi nestálé. V polovině
července byla teplota pouze 15°C. Lidé se chystají na dovolenou do
socialistických států. Pro zaměstnance závodu 4 a 5 je rozšiřována
podniková rekreace v Bulharsku, kterou naší pracující využívají.
Jejich děti jedou do pionýrských táborů v Mukařově a Borečově.
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u Mladé Boleslavi. Všude stojí nepokosené obilí, které špatně dozrává, vázne i špatná sklizeň ranných brambor. Zasobování v obchodech je dobré až na chléb a housky, které se přivážejí velmi
pozdě. Stále se vymlouvají, že se musí jet s pečivem a chlebem
nejdříve do rekreačních středisek a sem ač je prodejna zavřena
16.30 hod. se přiváží chléb kolem 18 hod. Občané jsou nespokojeni
a vztah mezi MNV a Pekárnami je na výbušné cestě.
Školní rok začal 3. září. 1. 2. a 4 postupný ročník je v Plavech 3. – 5. ročník v Haraticích. Učitelé zůstávají stejní. Soudr. uč.
Hofman, Kopalová, Křížková, Machačková a Pilař. Družinu vede s.
Brdlíková. Z mateřské školy odchází s. Tomášová a ředitelkou se
stává plavská občanka s. Hnídková.
A je tu konec roku. Vánoční svátky přicházejí a s nimi spousta
radosti i starostí. Sněhu, který napadal 3/12 je jenom tak na zametání. Proto že každý den mrzne vypadá naše obec jako pocukrována. Před námi občany leží zase nové úkoly pro rok 1971 a všichni
ti, kteří to myslí dobře se již na práci pro zvelebení obce těší. Vždyť
v letošním roce jsme při slavnostním zápisu přivítali na MNV 27
nových občánků.
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Rok 1971.
Zima počátkem roku v našich Jizerských horách není již taková jakou pamatují staří občané. Když se chce na našem můstku
skákat, musí se tam prostě auty sníh navozit. Právě tomu bylo o letošních závodech. 12. ledna se konaly závody, které vyhrál skokem
75 m Josef Matouš. 13. ledna v pondělí se začal sypat sníh a bylo
ho všude tolik, že zůstaval rozum stát. Jelikož po týdnu přišel déšt
vznikla velká škoda na střechách okapech a fasádách domů. 25.
ledna se konal „Ples požárníků a 14. února „Ples SRPŠ, kterých se
zúčastnilo 580 lidí. Oslava MDŽ se konala v sokolovně kam byly
pozvány všechny ženy. Staré a špatně chodící byly přivezeny osobními auty. Děti mateřské a národní školy předvedly svůj program
a ženám k tanci vyhrávala hudba. Soudruh Buchar pobavil ženy
„kerkonošskými poudačkami“ tak, že se jim ani domů nechtělo.
14. dubna uspořádala OB besedu se s. Bucharem „Co jsem
viděl v Indii“. Jeho přednášky jsou velice pěkné a zajímavé. Pěkná přednáška byla o týden později Dr. Havelky „Bolejí vás nohy?“.
Obou besed se zúčastnilo přes 100 lidí. Děti spolu s rodiči se sešli
na lampionovém průvodu k zapálení hranice. Rachejtle, které lítaly vysoko na oblohu oznamovaly příchod prvomájových oslav.
Také na 1. máj se sešlo více jak 600 občanů v průvodě do Velkých
Hamrů, kde se zúčastnili prvomájové manifestace.
9. května položily děti rudé karafiáty na hroby padlých. Jako
již po několik roků byla zahájena fotbalová soutěž mezi Zásadou,
Desnou, Velkými Hamry a Plavy, která také zahajuje oslavy „Mezinárodního dne dětí“. Po celý týden vždy odpoledne jsou pro děti
pořádány soutěže v branné výchově, dopravních značkách, sportovních utkáních a pod. Děti jsou za umístění obdarovány upomínkovými dárky, které pro zakupují patronátní závody.
Počasí je překrasné, sena jsou již všechna vysušena, ovoce
jak s e zdá bude hodně. Děti jedou na školní výlet do Hřenska.
Léto budiž požehnáno – praví staré přísloví a letos je tomu
doslova. Překrásné dny, které nastaly od 10. července se dlouho
nepamatuji. Teplota byla kolem 30°C a všichni užívali dovolené plnými doušky. Škoda, že nemáme v naší obci koupaliště s jakou radostí by ho děti i dospělí využívali. Mnoho našich občanů stravilo
dovolenou v cizině – u moře.
Hospodáři však kroutili hlavou nad úbytkem vody, zem byla
vyprahlá ani v lesích se vláha nedržela. Hub bylo velmi málo což
by znamenalo podle pranostik i málo sněhu. Obilí bylo však včas
a dobře sklizeno, úroda byla dobrá, otava slabá a brzy vysušená,
sklizeň brambor uspokojující.
Tělocvičná jednota Jiskra uspořádala 31. července fotbalové
utkání Hradec Králové – Plavy. Již po několik let se toto přátelské
derby opakuje. Večer byla uspořádána taneční zábava, dobře navštivena na které hrál orchestr Jiřího Lejska. Výtěžek s fotbalového utkaní i taneční zábavy je věnován pro mládež, která má svoji
fotbalovou jedenáctku a na stavbu šaten na hřišti, která pěkně pokračuje. Fotbalisté oddílu Slavie Tanvald v čele s Petrem Brezárem
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odpracovala na hřišti 60 hod. Učitel ve výslužbě Antonín Pršala
odejel 18. srpna do Kanady za svým synem, který byl vyslán československou republikou jako trenér hokejového týmu města Halifaxu. Zřejmě chtěl působit na syna, který nedovoleným způsobem
zůstal na západě k návratu do československé republiky. Tento
75letý kmet se vydává na mnohatisícovou km cestu, aby se vrátil
sám bez syna, bez vnuků.
1. září byl zahájen nový školní rok. Třídy jsou opět rozděleny
1. 2. 4 post. ročník Plavy 3 a 5 post. roč. Haratice. Učitelský sbor se
skládá s. uč. Hofman, Kopalová, Pilař soudr. uč. Martinková z Tanvaldu a Bartošková ze Žel. Brodu. V Plavech bylo zařízeno II. odd.
družiny, kde je vedoucí uč. Marie Křížková. Družina byla zbudována v bývalé tělocvičně nákladem 30.000 Kčs, vybavena moderním
nábytkem, krásnými zaclonami, gumo-linem a vkusným kobercem pro děti na hraní. Doufejme, že na jaře se začně s výstavbou
ústředního topení pro celou budovu a tak dojde k dlouho očekávané modernosti naší malé školy. Po odchodu s. Seidlové, kuchařky
nastoupila Věra Vrkoslavová ze Lhotky. Je to kuchařka s výučním
listem a to by mělo být zárukou pro dobrou skladbu jídelního lístku.
V závodě Seba 4 Plavy, uložen byl úkol ZO KSČ k utvoření socialistického svazu mládeže. Bylo projednáno, že skupina ZO SSM
převezme patronát nad pionýrskou organisací kam budou 1 – 2
děvčata docházet jako vedoucí PO. 18. října uspořádal SSM taneční
zábavu kterou navštívilo 260 mladých lidí. Hrál orchestr Syncom.
Slavnostním zasedáním MNV bylo vzpomenuto Velké říjnové socialistické revoluce. O program se postaraly děti základní školy.
Ve dnech 26. – 27. listopadu proběhly volby do národních výborů. Také v naší obci dochází k výběrů nejlepších občanů, kteří po
celé volební období budou řešit úkoly, které budou na ně kladeny.
Výběr občanů je jistě dobrý a doufejme, že mladé lidi, hlavně ženy
které jsme volili se stanou zárukou naší obce i celého státu.
Předvánoční prodej je dobře zajištěn, je hodně ryb, drůbeže, jablek a pomerančů. Masa a masných výrobků je nadbytek.
V cukrárně i v samoobsluze je plno kolekcí i čokoládových figurek.
Je k dostání mnoho druhů salátů, chlebíčků, polokonserv a velké
množství máslových vánoček, takže hospodyňky mají ušetřeny
spoustu vánoční práce.
V sokolovně se stále cvičí. Úterý a čtvrtek patří 60 dětem, dorostu ženám a mužům. Stále se mluví o přestavbě sokolovny a již
k takovému množství cvičícím jelikož tam nyní chodí cvičit i děti
ze ZDŠ mělo by k této akci dojít. Že by se do díla dali občané v akci
„Z“.
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Rok 1972.
Píšeme rok 1972.
Rok nových úspěchů a nadějí ke zlepšení naší obce, která
po různých úpravách, přístavbách a přestavbách některých domů
mění svoji tvář. Rok začínající měsícem lednem nás vítá téměř bez
sněhu, kterého je k radovánkám dětí i dospělých opravdu málo.
Kulturní akce, které začínají plesy se dávají do pohybu. 9. ledna pořádá se požárnický ples s dechovkou Karla Motejlka, který je velice
oblíben a jeho kapela známá po celém okolí. Účast byla 230 lidí. Na
mistrovství ČSSR ve skoku sdruženém se přišlo podívat 15. ledna
jen kolem 900 lidí. Sněhu bylo velice málo a po celý týden se musel
sníh na plochu doskoku dovážet. Závod vyhrál Antonín Kučera.
Ples rodičovského sdružení a přátel školy se konal 29. ledna.
Hrála hudba Jiřího Lejska a tancechtivých občanů se sešlo 185. Čistý výtěžek přes 4.000,- Kčs byl rozdělen mezi mateřskou a nár. školu a zisku bude použito na zájezdy do divadel a výletů, které školy
uspořádají pro děti. Po celý měsíc je oblačné počasí, které zasahuje
i do měsíce února. Mírně se otepluje, ulice jsou bez sněhu a bláta.
Po volbách začaly pracovat všechny komise při radě národního vyboru, které mají vypracovány plány na každé čtvrtletí.
Znovu začal pracovat výbor Českého svazu žen, který uspořádal
ve Zlaté Olešnici na Vrších „Haluškovou zábavu“. Zábava se ženám
vydařila, ženy do začátku získaly finanční základ a těší se na další
práci. Závodní výbor ROH při závodě 4 pořádá taneční zábavu ve
splupráci s Českým svazem mládeže. Taneční orchestr „Syncom“ je
velmi oblíben u mládeže, která se schází v hojném počtu. Zábava
24. března byla tak rušná, že po zábavě zůstala rozbita čekárna na
nádraží, ulámané tyčky u plotů a nedůstojné chování u zdejšího
dívčího internátu. Trestní komise rozhodla nepodávat alkoholické
nápoje, proto-že na zábavy docházejí mladiství, kteří pod vlivem
alkoholu se nedovedou ovládat. 6. dubna pořádal svaz zahrádkářů besedu o květinách, stromech a zelenině, která byla doplněna
filmem a měla velký ohlas. 22. dubna se opět pořádá svazácká taneční zábava na které se sešlo 240 lidí. Opět došlo ke rvačce na
nádraží, kde zůstaly rozbité dveře a okna. Za kapelou „Syncom“
dojíždějí děvčata a chlapci ze vzdálených obcí, kteří čekají na vlak
a krátí si dlouhé čekání nedůstojným chováním.
30. dubna jsme se sešli k zapálení hranice. 180 dětí a občanů
Plavů a Haratic uspořádalo pěkný průvod s lampiony. Nadšením
pro naše nejmenší bylo vypálení velkého množství raket. K prvomájovým oslavám se sešly okolní obce se svými manifestanty
v Desné. Z Plavů odvážel účastníky průvodu autobus. 6. května
sehrál dramatický odbor závodního klubu Tanvald divadelní hru
„Posvátný plamen“, a 9. května uctili jsme památku padlých před
27 lety na místním hřbitově. Velice pěkný projev přednesl Antonín
Kroupa, poslanec ONV a svými básněmi vzpoměly květnové revoluce i dětí z naší školy.
Deštivé počasí nás provází po celé jaro. 3. června se zúčastnili místní požárníci okresního cvičení ve Lhotce, kde získali 2.
183

1972
místo. Večer se konala taneční zábava SSM, kterého se zúčastnilo
120 lidí. K zakončení školního roku pořádá se již po šesté fotbalové
utkání mezi okolními školami. I letos se hraje o vítězství „Bílého
míče“, který vyhrává družstvo Plavy. Všechny děti byly odměněny
a pohoštěny.
Naši občané se podílejí na sběru odpadových surovin a železného šrotu na kterém požární jednota získala přes 4.000,- Kčs.
O jara se pracuje na úpravě naší školy, kde je přistavována kotelna,
odkud bude rozvod ústředního topení po celé budově. Hodinové
závazky, které si občané dali budou téměř odpracovány. Doufejme,
že usilí kterého bude vynaloženo na zlepšení pobytu dětí ve škole nebo školní družině bude korunováno zdarem. Ve třídách byly
upraveny podlahy, potaženy lakovou tinkturou a schodiště celé polepené linem PVC. Doufejme, že škola bude 1. září v pořádku. Přestavbu svého domu provádí J. Rameš, Božena Fidrová, Jiří Dufek,
Petr Brezár a úpravu dokončuje Vratislav Balzar, který koupil dům
čp. 129.
Rekreační chaty u lyžarského můstku si postavili p. Křivonoska z Turnova a p. Bělonožník z Prahy.
Děti naší školy zakončily školní rok výletem do Hřenska menší do ZOO v Liberci. Kulturní komise při závodě 4 pořádá téměř
každý měsíc zájezd do Prahy, kterého se zúčastňují jak zaměstnanci n. p. tak i místní občané. Byl uspořádán zájezd do Jižních Čech
a Chodska. Jsou oblíbeny i zájezdy do okolí Liberce, Libverdy, Frýdlantu a Českého ráje. 10 našich občanů zaměstnaných v n. p. Seba
tráví svoji 14 denní dovolenou v Bulharsku.
Hřejivým pocitem i úspěchem pro naši obec je, že již druhá
žena získala vysokoškolským vzděláním titul inženýra na vysoké
škole strojně-textilní v Liberci – Lenka Tomšová.
9. července projelo přes naši obec více než 100 starých aut
o cenu Jizerských hor. Jela auta starší 50 let, velice pěkně upravena
a udržována v pojízdném stavu svými majiteli. 5. srpna se koná
fotbalové utkání Hradec Králové – Plavy a večír taneční zábava,
která je dobře navštivena. Výbor požární ochrany, který taneční
zábavu pořádal dovedl zajistit dobré pořadatele a zábava byla velice slušná. Taktéž zábava pořádána 16. září tak zvané Vinobraní.
20. října napadl první sníh, který nás velice překvapil. Zůstal
ležet přes celý týden. 27. října se odstěhoval do nově postaveného
domu Bedřich Soudil s rodinou.
31. října ve večerních hodinách došlo k havarií na křižovatce, kde se setkalo nákladní auto s motocyklem. Vina je oboustranná, oba řidici byli potrestáni. Položením věnce na hrob rudoarmějce a k pomníku padlých vzpomínáme VŘSR.
V týdnu od 13. 11. – 20. 11. uspořádali zahrádkáři výstavu
ovoce a zeleniny. Postih našich ovocných stromů byl letos velmi
zlý. Ovoce bylo značně poškozeno napadením jablečného mola,
který znehodnotil všechno ovoce. Jablka byla napohled velice pěkná, ale po rozkrojení jakoby prolezlá červem. V obchodě jsou sice
již k dostání jablka z dovozu, ale cena se pohybuje kolem 7,- Kčs.
Oproti našim jablkám je to 3 – 4 Kčs rozdíl. Vánoční trh byl dobře
zásoben. K dostání byly mimo všech druhů masa a potravin také
kompoty, čerstvé ovoce, zvláště pomeranče, ovocné přesnídávky,
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různé druhy rybích konzerv a pod. Chyběly ořechy vlažské a bylo
málo fíků. Dobře jsou zásobeny obchody s prádlem, oděvy a textil.
Výdělky našich pracujících v závodě Seba 4 se zvyšuje. V roce
1971 byl průměrný výdělek 1.585,- Kčs. V roce 1972 1.644,- Kčs t. j.
nárůst o 59,- Kčs v % o 3,7. Naroky našich pracujících jsou proto
náročnější, kupují věci trvalé hodnoty. V naší smíšené prodejně
se ponejvíce kupovaly lednice a plynová kamna. Velký zájem je
o ohřívače vody a velká poptávka po naftových kamnech, kterých
je ještě stále nedostatek.
Po celý rok budovalo JZD Haratice na Filouně oplocení pro
výběh hovězího dobytka. Do vybudovaných oplůtků byl zaveden
dobytek, který od jara až do pozdního podzimu zůstal venku. Na
protilehlém kopci „Bubně“ bylo usušeno seno, které si měl výkup
odvést. Když pro seno přijeli, řidič na příkrém svahu neudržel rovnováhu a traktor obrátil. Duchapřítomný závozník z valníků vyskočil, ale ani řidiči se nic nestalo.
Ve škole byla dokončena instalace ústředního topení. Teplo
je po celé budově i v bytech pro školníka. Do školy dochází 90 dětí.
1. 2. 4 postupný ročník zůstává v Plavech, kde vyučuje s. řed. Hofman, uč. Machačková a uč. Pilař, 3. a 5. post. ročník je v Haraticích
kde učí s. uč. Kopalová a uč. Martínková. Také obě družiny jsou
plně využity a vychovatelkami zůstaly s. uč. Křížková, a s. Brdlíková.
V sokolovně se cvičí po celý podzim. Chodějí cvičenci a cvičenky i z Haratic. Cvičitelé jsou ing. Bejček s. Letošník dochazí i ing.
Černák. Cvičí žactvo, dorost, ženy i muži a sokolovna je plně využita. Snad skutečně dojde k opravě jsou pořízeny již plány na úpravu
hygienického zařízení a instalaci elektřiny.
Rozmach stavebního ruchu stoupá. Jedná se o výstavbu nové
samoobsluhy, kde plány mají být již v březnu předány a která by
měla stát v prostoru mateřské školy. Je vypracován také plán na
výstavbu koupaliště.
Náklad na údržbu lyžařského můstku byl 20.000 Kčs. Byla
odstraněna skála po celé levé straně dopadu, provedeno překlenutí příkopu u silnice a úpraven dojezd nad silnicí, výřez a výkop náletu po celé ploše terénu, oprava prasklého zdiva u skladiště první
pomoci, nástřik omítky a svaření prasklých nosníků, aby nedocházelo k dalším trhlinám zdiva, vymalováno ve všech místnostech
a proveden nátěr střech.
Sníh, jakoby ani nebyl. Napadne – nenapadne? Stráně jsou
holé a po bílé zimní pochoutce pro děti ani památky. Kouzlo vánoc
zůstalo blátivé. Teplota se pohybuje kolem 0 stupně, sluneční svit
nezaznamenávám.
Za rok 1972 byl přírůstek
			
18 novorozeňat
Koncese na televizory a radia
			
má 344 občanů
V obci je 57 osobních automobilů
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V místní knihovně
							
20.468 výpůjček.*
							* Oprava: 6.355
						
Dokum. příl. č. 10. r. 1976
								
str. 238 b
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Rok 1973.
A léta běží… píši rok 1973 a střádám větu k větě, abych postihla děj obce i našich občanů v ní žijících. Vánoční ruch ustal, ale
již se ocitáme v reji plesů a maškarních veselic. Místní požární sbor
uspořádal 13. ledna ples, kterého se zúčastnilo 120 lidí. Ples byl velice pěkný. 15. ledna se mělo konat na našem můstku mistrovství
ČSSR v závodě sdruženém. Sněhové podmínky ale zhatily všechny
přípravy pořadatelů a tak byl závod přeřazen do Harachova. 10.
února pořádá rodičovské sdružení ples, který se již po několik let
těší velké oblibě. Navštívilo jej 240 lidí. 11. února se pořádají lyžařské závody za účasti skokanů SSSR, NDR, Jugoslavie a ČSSR. Za velmi špatných sněhových podmínek vyhrál závod sovětský závodník
Sergej Zontov skoky 75,5 - 76 m a z 56 závodníků dosáhl 211 bodů.
9. března jel pražský autobus s dětmi do hor na kluzské vozovce
dostal smyk a narazil na patníky podél silnice. V okamžiku dalších
šest aut jedoucích za autobusem a v protisměru zatarasilo celou
vozovku. Všechno dobře dopadlo, děti dojely do Příchovic vlakem
a celková škoda 2.000,- Kčs. 28. března přednáší Dr. Havelka „Máte
bolesti v kříži“. Přednášku uspořádala odbočka ČSČK. Počasí bylo
po celé čtvrtletí velice pěkné jen sněhu bylo málo. 27. dubna si způsobil těžké poranění na ruce při řezání dřeva J. Hardík. 30. dubna
večer průvod s lampiony k hranici. Průvodu se zúčastnili děti i dospělí. Velké množství raket a ohňostroj pobavily všechny přítomné.
1. máj se letos konal ve Velkých Hamrech. Velmi pěkný prvomájový průvod vyšel z Plavů společně s občany Haratic, Zlaté
Olešnice a Držkova. Byl prý to jeden z nejpěknějších májů za několik posledních let. 5. května se konala „Jarní veselice“, za účasti 170
lidí a opakovala se 12. května za účasti 120 lidí. Na obou veselicích
hrála hudba Jiřího Lejska. 9. května jsme se sešli na místním hřbitově, abychom položili květy padlým v květnu 1945.
Ke květnovým oslavám upravili učitelé ZDŠ výkladní skříň
u Špotu s výtvarnými pracemi, které byly ukázkou dětí, které nám
chodí do ZDŠ. 14. května se začalo s úpravou chodníků po pravé
straně vozovky. Obrubníky se vytrhávají, narovnávají do roviny,
chodníky se vysypávají pískem a vykládají betonovými deskami.
Chodníky jsou velice pěkné, rovné, suché a spádově vyrovnané.
15. května začal s výstavbou garáže Jaroslav Vacek za železničním
mostem a 18. května omítá a dokončuje úpravy rodinného domu
Bedřich Soudil.
21. května hodil zaměstnanec n. p. Seba velmi nešťastně drát
ze střechy továrny tak, že dopadl na elektrické vedení, kde nastal
zkrat a od Tanvaldu až po Žel. Brod bylo celé okolí bez proudu.
Všichni obyvatelé starší 18 let se zúčastnili prohlídky v rengenovém autobuse. U všech přítomných byla provedena i zkouška
moči k zjištění onemocnění cukrovkou, která celostátně dosahuje
vysokého %. 12 občanů u kterých byla cukrovka zjištěna chodí ke
kontrolám do tanvaldské nemocnice. Začátkem června bylo velmi
chladné a deštivé počasí ke konci měsíce se teplota vyrovnala kolem 20 C°.
187

1973
19. června nepřiměřenou rychlostí projel řidič osobního auta
přes Plavy a na nádraží 2x auto obrátil. Škoda na autě je 30.000
Kčs, osádka auta vyvázla bez zranění.
Práce všech složek v obci je dobrá. Začíná se s přípravou
výstavby samoobsluhy, která si vyžádá velkého pracovního úsilí.
Národní výbor postrádá předs. Kouřila Josefa, kterého po dobu
nemoci výborně zastává s. Bohuslav Jakoubě. Do samoobsluhy
nastoupila nová mladá prodavačka Alžběta Oršošová ze Šturova,
takže se za onemocnělého s. Struneckého našla náhrada. Dokonce
ulice ke skoku se dočkala obchodu. Jezdí tam autobusová prodejna a zákazníci jsou velmi spokojeni. Lze zde dostat všechno zboží,
pivo, chleba, housky, zeleninu. A kupujících – dostatek.
Domovní správa provedla opravu domu čp. 160, kde byla do
místnosti zavedena voda, opraveno hygiecké zařízení na splachování a oplechování celé střechy.
Přestavbu svého domu provedl Jiří Morávek, Jindřich Kopal
a Jan Genčur. Někteří naší občané si ve svých domech a pro své
pohodlí zařizují ústřední topení. Uhlí je dostatek a každý občan ho
dostane tolik, kolik si objedná. Je tedy dobře, že se naše domácnosti modernisují a tak se přispůsobují městskému bydlení. Také každých 14 dní se dováží propan-butan plyn v lahvích 2 – 10 kg. Mnoho našich domácnosti má plynové vařice, kamna i karmy a toto je
výhoda pro všechny, kteří tyto spotřebiče vlastní.
V jednání rady MNV je úprava cesty na Hampejs přes Zlatníky, cesta na Filoun a cesta pod domy čp. 41 až k domu čp. 14, kde
došlo při stavbě domu B. Soudila k úpravě kanalisace pro všechny
domy. Cesta je zasypána jen hrubou drolinou a chůze po ní je velmi
nesnadná. V posledním týdnu června došlo také ke špatné zasobě
vodou a proto bylo použito vody ze Souše, které je dostatek. Ale 4
dny nebyla voda v domech ke skoku a pod Filounem a tyto nepříjemnosti strpčují život našich spoluobčanů.
Od dubna téměř každý pátek se hrají fotbalová utkání na
místním hřišti.
O železné sobotě bylo sebráno v naší obci 160 q železa, a naše
děti i občané se podílejí na plnění plánu ve sběru ostatních odpadových surovin.
Nastávají prázdniny, obec se vylidňuje. Ale pracovní elán se
v naší obci nezastavuje, proto že začínáme s výstavbou samoobsluhy. Jde o velikou akci a budeme muset vynaložit velkého pracovního úsilí, které by se mělo projevit na nás všech. Samoobsluha bude
stát vedle silnice naproti MNV. Budova bude sloužit oddělením pro
zeleninu, drogerií, masné výrobky a maso. A tak 28. srpna došlo
k vyhlubování zeminy pro základ nové moderní samoobsluhy. Stará samoobsluha z hygienických důvodů skutečně nevyhovuje modernímu nákupu a tak se všichni společně radujeme z práce těch
obětavých brigádníků, kteří se svoji prací budou na společném obchodním areálu podílet.
Velkým nešvarem a na vlastní nebezpečí se stalo chodění po
trati obyvatelů bydlících v „Zádomí a Práchovně“. Všichni spěchají
ráno do práce a krátí si cestu k vlaku či autobusu po trati. Proto
komise pro veřejný pořádek u prošlapané cesty na trati postavila
výstražnou tabuli se zákazem chůze po trati. A proto-že jsme lidé
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myslící uskutečnil se návrh postavit pod tratí přes potok Skalicí
pěknou lávku, která zkracuje cestu k vlakové zastavce přes Plavy.
Lávka je bytelná s plůtkem a při dobrém udržování MNV bude propěšna veřejnosti.
Začátek měsíce září je novým nástupem dětí do školy. Uvítání dětí, které jdou letos do první třídy a zahájení nového školního
roku je provedeno v sokolovně za přítomnosti všech učitelů, zástupců patronátních závodů a složek NV. Na škole zůstává řed. s.
Zdeněk Hofman, uč. Pilař, Kopalová, Machačková a uč. Bartošková
a Novotná ze Žel. Brodu. Jako družinářky s. Brdlíková a s. Novotná
z Tanvaldu. Ve škole zůstávají jako školnici manželé Čermákovi,
kteří v letošním roce velkým úsilím přispěli proměnit školu za příjemné prostředí. Že to je škola tak pěkná patří dík i MNV, který
finančně pomáhal školu zlepšovat.
V mateřské škole zůstává stav nezměněn.
V polovině září došlo k nepříjemnému výpadku vody. Domy
na konci obce Betlém, Filoun, Žákov jsou 2 až 4 dny v týdnu bez
vody. Po jednání MNV s vodohospodářskou správou v Jablonci
n./N. je vodovod v Potůčkách vyřazen a jsme napojeni na vodovod
ze Souše. Občané říkají „raději bez světla než bez vody“, protože
skutečně pro vodu není kam jít. Od domů zmizely pumpy, v domech jsou klosety, přepadové jímky jsou zapojeny do potoka a tak
nám nic jiného nezbývá než opravit vodovod vlastními silami. Rozpoložení občanů na pár dnů utichá, leč pozor, je zde jiná zdánlivě
roztomilá osobnost a tou je kominík. Více jak 1/2 roku nenavštívil
naše domácnosti kominík a proto-že si občané zvelebují své domy
je v mnoha zařízeno již ústřední topení. Komíny se zadechtovávají
a kominík je zapotřebí. Požární hlídky upozorňují na nebezpečí,
která by se mohla ve starých domech vyskytnout a tak předseda
MNV vyjednává s Podnikem služeb v Tanvaldě, aby se postaral
o nápravu. Profese kominíků je nezbytná, ale kominíci ani učni
nejsou a tak nezbývá nic jiného a jsou nám známy takové případy,
že si majitelé domů komíny čistí samy.
Koncem října došlo k opravě domů čp. 61 Kovárně. Byly zde
vyměněny okna, dům byl omítnut a přízemí zřízeny garáže a postavena krytá čekárna pro občany, kteří odjíždějí ve směru Držkov.
Čekárna je osvětlena proto-že je zapojena na veřejné osvětlení.
V jarních měsících má dojít k demolici přístavby čp. 67 u mlýna, kde má stát sušička obilí. Z těchto důvodů se mají vystěhovat
obyvatelé tohoto objektu. Jedná se o manželé Venclovi, p. Patrmanovu, Martínkovu a Sedláčkovu. Žádná z těchto rodin se nechce
vystěhovat, bydlí zde již několik let a jsou zvyklí na prostředí mlýna, ačkoliv tato část není vhodná k obývání. Těmto občanům byl
nabídnut dům čp. 160, který se upravuje na „Dům pečovatelské
služby“.
Členové místní požární jednoty si rozšířili garáž pro nově
zakoupené auto, které bude sloužit ke zlepšení jejich práce. Garáž
dostala i nové plechové dveře.
Zahradu kolem celého domu zbudovali manž. Soudilovi a se
stavbami rod. domů začali manželé Vlastimil a Růžena Jůnovi na
pozemku u školní zahrady a Ladislav a Marie Svárovský na pozem189
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ku cesty vedoucí na Hampejs. Na pozemku školní zahrady postavil
MNV k 25. výročí založení pionýrské organisace klubovnu. Je celá
dřevená, rozdělena na 2 místnosti, kde 1 bude sloužit za klubovnu
a druhá na skladiště potřeb pro práci na zahradě. Klubovna bude
vybavena nábytkem a kamny. Výstavba se dokončuje.
Předvánoční ruch je velkolepý. Naše tři prodejny a cukrárna
jsou dobře zásobeny. V obchodě zeleniny je dostatek pomerančů,
jablek, banánů, citronů, nabízejí se nám různé druhy vánočních
kolekcí, je dostatek potravin, různé druhy rybích konserv, tresčích
jater i žádaných lososů. V masně je výběr masa hovězího a vepřového. Chybí maso telecí a stále žádané droby. Různý sortiment salámu je dostatečný. Naši občané jezdí na nákupy do měst proto-že
nám chybí obchod s obuví a textilem. Možná, že za nějaký čas i tyto
prodejny budeme mít v naší obci.
Naši občané i děti jsou dobře obléknuty, dobře živeni a díky
všem pracujícím, kteří se podílejí na přestavbě našeho hospodářství jsou poskytovány mladým novomanželům výhodné půjčky na
zakoupení nábytku k zařízení domácnosti, mladá manželství se
rozrůstají a to díky zvýšení rodinných přídavků
při 2 dětech z 330,- na 430,- Kčs
3 - “ -		
880,- “
4 - “ -		
1.280,- “
a na každé další dítě o 240,- Kčs
výše Porodné při narození jednoho dítěte činí 2.000,- Kčs.
Ze zdravotních důvodů opouští křeslo předsedy MNV s. Kouřil. Novým předsedem se stal Bohuslav Jakoubě, vedoucí přípravny n. p. Seba 4. Je to člověk velice obětavý a má kladný přístup
k lidem.
V letošním roce jsme přivítali 15 novorozeňat a sbor pro občanské záležitosti popřál hodně zdraví manželům Makovcovým
k jejich zlaté svatbě.
Předkládám odvod peněz, že se u nás žije dobře a abychom
po letech si mohli připomenout, že se v naší obci zakoupilo v měsíci prosinci 1973
		cukrovinek za		
37.000 Kčs
		ovoce zelenina
		domácí potřeby		
75.000 -“		potravin			
360.000 -“		masa				
140.000 -“		a masných výrobků v masně a samoobsluze
		za				
210.000,- Kčs
A nakonec to nejlepší: Našim občanům Jiřímu a Andulce Havlíkovým se narodila dvojčátka – Pavlína a Kateřina. Děvčátka jsou
velice pěkná a tak k malému Danielovi přibyly dvě sestřičky.
		Gratulujeme
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Rok 1974.
Jsme na prahu roku 1974, který je pro naše občany naplněn
mnoha úkoly. Rozestavěná stavba samoobsluhy je prvořadým úkolem, který musí být včas splněn. Brigádníci obětavě pracují, avšak
nedostatek materiálu ohrožuje její výstavbu. Další stavba, která se
má v letošním roce začít se může uskutečnit. Je to výstavba sila
a poslední nájemník, p. Martínková se již odstěhovala do čp. 115.
Ostatní obyvatelé mlýna bydlí v čp. 160, kde jsou až na nějaké výjimky spokojeni.
Nastává čas plesů a tak se naší občané zúčastnili dvou pěkných veselic, které se již po několik let těší velké oblibě. Je to ples
rodičovského sdružení a ples požárníků, které navštívilo 477 lidí.
V tomto roce dojde také k vnitřní úpravě sokolovny. Elektrické
vedení, jeviště, voda, hygienické zařízení žádá si nutnou opravu.
Letošní rok je nástupem pro spartakiádu a proto-že je dost agilně
cvičících z řad dětí i dospělých je nutné, aby k rekonstrukci došlo
co nejdříve. Že sport v naší obci se těší velkému zájmu všech občanů je zde každoroční sraz našich i zahraničních lyžařů – skokanů.
Letošní lyžařské závody Bohemia vyhrál sovětský závodník Žeglanov, druhý Sláma, třetí Škoda. Klidnou hladinu v naší obci rozvířila zpráva o smrti Františka Korečka. Svůj život ukončil zastřelením
ve věku 45 let. O měsíc později odešel z hostince z Haratic Miroslav
Kochánek a z nevysvětlitelných příčin spadl příkrým břehem ke
Kamenici, asi do hloubky 7 m, kde se pádem těžce zranil.
V měsíci dubnu se konaly dvě přednášky. „Italské sopky“
a MUDr. Havelka besedoval s přítomnými o „Bolestech v dolních
končetinách“. Obě přednášky byly dobře navštiveny jakož i ukázka CO pro důchodce a školení CO, které se těší velké oblibě.
U příležitosti 25. výročí založení pionýrské organisace byla
otevřena na školní zahradě pionýrská klubovna. Slavnostní přestřihnutí pásky předs. MNV s. Jakouběm a ocitneme se v pěkné
místnosti připravené k dětským hrám i povinnostem. Slavnostní
slib pionýru, zařazení jisker a povel k vlajce „hleď“, bylo zakončením pěkného odpoledne, kterého se zůčastnili i hosté patronátních
závodů.
Za krásného slunečného dne oslavili pracující 1. máj. Je již
tradicí že z Plavů jde do Velkých Hamrů více než 500 lidí. Letošní 1.
máj, díky pěknému počasí byl důstojně připraven a oslaven. Manifestanti z Držkova a ze Zlaté Olešnice byli přivezeni autobusy. Pro
všechny děti byly připraveny nafouknuté balonky, které působily
velkou radost. Řada vlajkonošů, v nových úborech požárníci tří zůčastněných obcí, pionýři, fotbalová jedenáctka, řady školních dětí
a ty nejmenší na ověnčených autech.
9. května bylo na místním hřbitově vzpomenuto padlých
v roce 1945. Projev s. Kroupy a pásmo recitací dětí ze základní školy bylo důstojnou oslavou.
U příležitosti MDD byl sehrán fotbalový turnaj a škola uspořádala mnoho soutěží a her pro děti. Jako doplnění školního roku
byl uspořádán výlet Jizerské a Lužické hory.
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Od začátku roku projednával MNV uskutečnění čistírny šatstva. Vyklidila se místnost po skladišti domácích potřeb v čp. 148.
Dojednána byla pracovní doba s Jiřinou Kouřilovou a Květou Sýkorovou, které vedení čistírny slíbily. Ovšem když došlo ke konečnému řešení obě odmítly. Obyvatelé žádají různé služby, ale nedostatek pracovních sil ohrozí plán, který by mohl MNV uskutečnit.
Pracovní síla chybí i v samoobsluze. Je před dovolenými a není
vedoucího, který by v naší samce střídal. Po odchodu Mileny Havlíkové z Haratic projednává komise místního hospodářství střídání dovolené. Samoobsluha je v poslední době dobře zásobena,
kolem druhé a třetí hodiny je přivážen chléb a i v odpoledních hodinách je k dostání mléko i housky. Chléb se vozí ve dvojím výběru
(bílý a černý) a i kvalitou našim občanům vyhovuje. Horší situace
je v masných výrobkách. Spotřebitelé si stěžují na kvalitu uzenářských výrobků. Masa je dostatek, dodávka drobů mizivé %, které
sotva stačí na oběd 130 dětí pro které dnes vyváří mateřská škola.
Ani po jednání komise není příslib o větší dodávku.
Zelenina ke svým možnostem skladovacích prostor byla od
letošního jara dobře zásobena. Na skladě byly citrony, pomeranče
i v zelenině byl dostatek. Objednávky uhlí byly všem žadatelům
vyřízeny a mnoho domácnosti je již zásobováno.
Začátkem jara došlo k přestavbě bývalého hostince na „Moravě“. JZD Haratice přestavuje tento objekt na bytové místnosti
a na místnost společenskou.
Polovina roku je za námi a s ní i kus odvedené práce na výstavbě samoobsluhy. Hodně dá práce sehnat stavební materiál,
aby samoobsluha budována v rámci oslav k 30. výročí osvobození
byla z části hotova.
Letošních dovolených využilo mnoho našich občanů pobytem v zahraničí. Mimo Bulharska, NDR, Polska a Sovětského svazu byla také uskutečněna výběrová rekreace v Jugoslavií, kde má
Seba n. p. vybavenou stanovou základnu.
Školní rok byl zahájen již tradičně v sokolovně. Prvňáčci
i ostatní žáci bylo přivítáni do nového školního roku ředitelem
školy s. Hofmanem. Stav učitelů na škole zůstává nezměněn. Do
družiny jako vychovatelka nastoupila Svárovská Alena.
V roce 1975 bude 10 let od zahájení provozu mateřské školy,
která se již nyní připravuje k oslavám. Pamatuji se, že při jejím
otevírání se ptali různí činitelé co budou Plavy dělat s kapacitou
mateřské školy pro 60 dětí? Že by se ptali výsměšně?
Ale ne. Dnes přece víme, že ač velká mateřská škola je nedostačující a je velkým problémem umístit všechny děti, které by
do školy patřily. Populační komise jásá, ale na bedra závodu a národního výboru padá velká starost, aby nástavba, která má býti
zahájena jeslovým oddělením v 1 roku VI. pětiletky byla dána co
nejdříve do provozu.
Závod Seba 4 – 5 postavil v Haraticích bytové jednotky moderně zařízené a elektricky vytápěné. Do těchto bytů se nastěhovali rodiny s dětmi. Dům je postaven zvláštním stylem, s velkým
otevřeným balkonem. Tuhá zima přesvědčí projektanta, zdali
uvažoval správně. I když připomínek k tomuto projektu je až dost,
přála bych aby se všem obyvatelům čp. 124 a 125 dobře bydlelo
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a takových domů bylo ještě 10 postaveno.
Přejdete-li přes naší obec shledáváte, že je rok od roku pěknější. Majitelé domů stále něco přistavují a opravují. Manželé Jůnovi a Svárovský mají své rodinné domy již zastřešeny. Přístavbu garáže provedli manželé Brůnovi a Kavalírovi. Omítku garáží
a úpravu zahrady dokončili Borůfkovi a Věra Čílová. Nástavba
skončila přístavbou bytové jednotky manž. Šourkovým na Filouně
a manž. Koudelkovým. O modernisaci rod. domku se postarali také
noví plavští občané Mládkovi.
Po obou stranách silnice byly dokončeny betonové chodníky,
před školou upravené prostranství a až k mostu zvednuty obrubníky. Na naší vlakové zastávce byl opraven plot a také nástupní
plošina byla zvednuta do výše schůdku vlaku.
V letních měsících byla vpuštěna do vodovodního potrubí
voda ze Souše, takže náš vodovod, který byl postaven r. 1926 byl
vyřazen z provozu a ponechán jako nouzový. Vody je pro celé široké okolí dost. Po celé obci mimo Filounu bylo dokončeno neonové
osvětlení. Je to jen malý výčet toho co se dá vybudovat mezi 900sty
občany, kteří rádi přiloží ruku ke společnému dílu.
Rada MNV zajistila pro občany pojízdnou čistírnu šactva,
mandlování prádla, vypnutí záclon a jiných maličkostí. Auto přijíždí každý čtvrtek a zákazníci jsou velice spokojeni.
Vánoční svátky přinesly pro nás všechny bohatý stůl, naplněn dobrotami, která nám nabízejí různá kalorická složení, zeleninu, ovoce, ryby, maso, drůbež ale jde i o jiný sortiment jako textil,
látky, oděvy a spotřební věci, které nikoho nenechávají na pochybách, že úroveň jde stále kupředu. Půl milionový obrat za prosinec
v našich třech prodejnách dosvědčuje, že je všeho nadbytek. Nedostatkem byly jablka, když stromy po dubnových a květnových
mrazech přišly téměř o veškerou úrodu, a to nejen u nás ale i v zahraničí.
Sbor pro občanské záležitosti přivítal 27 nových občánků
a zařídil si výstavku ve výkladní skříní s této radostné události.
Každý rok je vystavována úroda zahrádkářů. S podzimem se
ve výloze objevují krásné květiny a ovoce jen k nakousnutí. Také
škola svoji výstavkou seznamuje občany s vkusnými pracemi.
Je třeba upřesnit, že došlo k rekonstrukci sokolovny, nemohou se však pořádat žádné kulturní akce zachován bude po dobu
nácviku na spartakiádu sál. Na spartakiadu nacvičuji ženy i muži
děti nacvičuji na školách.
Sběr vyřazeného papíru, hadrů a železa byl téměř splněn.
Místní požárníci se zasloužili o jeho odvoz a přispěli k vyšší čistotě obce. Žákovské družstvo mladých požárníků dobře pracuje –
výsledek jsou dvě 3. místa ze 17 družstev mladých požárníků na
okrese.
K výzdobě obce na určitá výročí byly vsazeny do chodníku
vyjimatelné tyče na které budou připevňovány různobarevné prapory. Alena Svárovská a Oldřich Šturma vytvořili u zástavky až
k domu manž. Machačkových ozdobný břeh na který připevnili
kameny a mezi ně nasázeli květin a mech takže břech tvoří okrasnou skalku, konec záhonu byl vysázen rododendrony. Celý břeh
tvoří pěkný rámec kvetoucího parčíku.
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Okresní národní výbor u Jablonce n./N. vyhodnotil naši obec
1. místem ve výzdobě k májovým oslavám.
Před vánocemi po několika denních deštích došlo k rozvodnění řeky Kamenice, která se rozlila ze břehů. Ke škodám na majetku nedošlo, ale po celou noc i den hlídkovali požárníci u závodu
4 a 5, aby včasným zásahem zabránili škodám.
Okresní hygienik vydal pro naši obec zvýšenou kontumaci,
když Vlastimil Jůna zabil vzteklou lišku, která se dostala až za brány zavodu 4.
Na jaře jsem se zmínila o těžkém úrazu, který se stal Miroslavu Kochánkovi. Po 1/2 ročním pobytu v Tanvaldě jmenovaný
zemřel.
23. července se vracel o 20 hod. do svého bytu v Práchovně
Miloslav Vanický. Jelikož nezastihl doma manželku a klíče neměl,
chtěl se do bytu dostat po střeše otevřeným oknem. Na okapu ztratil rovnováhu a spadl z 20ti metrové výše na rošt kanalizace. Výsledek byl strašný. Nesčetných vnitřních zranění a proražený mozek ukončili život 19ti letého chlapce, který by o 14 dnů později se
mohl dívat do tváře svého dítěte.
Dva mladé životy zmařené nešťastnými náhodami jsou varovnými vykřičníky pro mladé lidi, kteří by se bývali stali platnými
občany naší společnosti.
Dokum. příl. č. 5
r. 1976
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Do funkce kronikáře byl ustanoven školskou a kulturní komisí, jejíž předsedou je s. Letošník, a potvrzen na schůzi rady MNV
Plavy dne 3. 8. 1976 občan Haratic Antonín Kroupa.
Struč. charakt. a životopis:
stáří 49 r. (21. 12. 1926) ženatý, pův.
povol. úředník, nyní zaměstn. záv. Seba 5 Plavy-Mlýnska jako dělník v úpravně. Z dělnicko-rol. rodiny, národn. české, čl. KSČ od r.
1974. Naroz. v Roztokách, okr. Semily. Po absolvov. zákl. škol. vzdělání (r. 1933-42) absolvoval 2 třídy Sklář.-obch. školy v Žel. Brodě.
V r. 1944, kdy byla tato škola uzavřena pracoval doma u rodičů
v zemědělství. V r. 1945-46 absolvoval 2. roč. Veř. obch. školy v Semilech. Tamtéž až do r. 1948 v centrále fy J. V. Hybler a synové.
48-50 zákl. vojens. služba. Od r. 50 – 58 v textil. závodě v Benešově
u Semil (Na Hradišťatech) jako administr. úředník. V r. 59 – 60 na
organiz. náboru v Prach. cementár. ve vápenici v Jesenném (vápencový lom) jako lomař. V r. 1960 se podruhé oženil (manželka
Zděna, roz. Pulíčková z Plavů – Mlýnsk čp. 72) a nastoupil do n. p.
Seba 5 barev. a úprav. Plavy-Mlýnska. Má 2 dcery nar. (62 a 64.)
Ve všeobec. volbách do zastupit. org. v r. 1971 byl navržen a zvolen poslanec. ONV Jablonec. V obci pracoval ve funkci místopředs.
SRPŠ, v závodě v ZV ROH. Manželka bezpart., v závodě Seba 5 jako
klasifikátorka, člen. BSP. Oba manželé dávají plně své schopnosti
socialistické společnosti, jíž jsou cele oddáni. Ant. Kroupa je dle
hodnoc. vyšších orgánů prudší povahy, přísný v jednání, vždy proti jakémukoliv bezpráví, nepořádku a lajdáctví. Je držitelem odznaku „Nejlepší pracovník podn. Seba.“

1974
Pro souhrn zápisů do této kroniky jak z Plavů tak i z Haratic
za rok 1975 bylo použito údajů jednak od jednotlivců (především
s. Buchara předs. SPOZ,) dále od vedoucích organizací sdružených
v NF, pracovníků NV, některých jednotlivých občanů a písemného
materiálu MNV (pracov. plány I. a II. polol. 75, harmonogr. schůzí
rady MNV, některých komisí JPKVČ (Jednotn. plánu kultur.-výchov.
činnosti,) celoobecního závazku občanů a organizací a dále ost. dosažitelných údajů ze všech úseků života obce Plavy-Haratice.
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Rok 1975.
Rok 1975, rok 30. výročí osvobození naší vlasti Sověts. armádou a posl. rok pátého pětiletého plánu, se promítl nemalou měrou
v každém koutku naší social. republiky, tedy i u nás v Plavech a Haraticích nejen oslavami a vzpomínkami, ale i bilancováním dosažených úspěchů za celé to třicetileté období od revoluce r. 1945 ať
už jde o hospodář. život (průmysl, zeměděls. výrobu, místní hospodářství, dopravu a obchod, služby a peněžnictví,) ale i politicko-veřej. život našich občanů (správou uspořádání obcí, čin. politických
organizací a složek sdružených v Národní frontě, otázce přežívajícího třídního boje, veřej. podnicích a oslavách, odstraňování rozdílů mezi městem a venkovem,) dále pak ve výstavbě naší obce, ve
hmotné úrovni obyvatelstva a jejím neustálém zvyšování, tak, jak
to stanovila ve své linii vedoucí síla naší společnosti Komunistická
strana Československa.
Věcné uspořádání souhrnného zápisu je tedy rozděleno do
několika hlavních statí dle výše jmen. úseků.
Hospodářský život
obce

Plavy i Haratice ho soustřeďují především ve svých dvou závodech Seby a to přádelně a tkalc. v Plavech a barevně a úprav.
textil. zboží na Mlýnskách, dále ve Výrobně-hospod. jednotce sloučených družstev Haratice, Bohdalovice, Stanový a Zl. Olešnice se
sídlem ve Zl. Olešnici, závodě Zemědělského nákupního střediska
v Plavech v bývalém mlýně.

Závod 05 Mlýnska

Závod Seba 5 renovoval za plného provozu některá zařízení,
provedl výstavbu nové kotelny na mazut, výstavbu propan-butanové stanice, požehlovacího stroje, vystavěl nový sušící rám Totex
a novou barevnu s celkovým vybavením. Vedle jiných neinvestičních akcí jako vymalování provozů, úprav pracov. prostředí, zejména v adjustárně, vrátnici, administr. budově aj. činila hodnota
investic za celou pátou pětiletku 26,280,000 Kč. Přitom za rok 1975
činily investice v závodě z výše jm. obnosu přes 11,000,000. V záv.
pracují kolektivy soutěž. o titul BSP a to v odděl. administr., bělidle a adjustárny, které již titul s bronz. odznakem obdržely a jeden
kolekt. v odděl. údržba už soutěží. Úspěchy i potíže závodu jsou
podrob. vypsány ve vlastní kronice závodu. Plán na r. 1975 byl splněn v metr. na 102,78 % a ve hr. obratu Kčs za 100,06 %.

Závod Seba 4 přád.
a tkalc.

prováděl v celém obd. pátého pětil. plánu rovněž renovaci svých
provozů, zejm. pokud se týče stroj. parku. Má 3 kol. BSP jejichž vedoucí jsou ss. Soudilová, Novotná a Kučerová.
Výsledky za pětileté obd.: přádelna:
kg plán
8,094,000		
skuteč.:
8,101,814
hr. obr. v Kčs pl.: 214,213,111 – “ –
214,482,763
Plnění na 100,12 %
Tkalcovna:
m plán:
16,705,000			
skut. 16,773,918
HO		
206,275,864			
-“- 206,558,724
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Plnění na 100,14 %.
Výsledky za rok 1975:
Přád. pl.
1,621,000 kg spl. na 100 %, HO splň. na 100,2 %,
Tkalc. plnění v m na 100,2 %, HO na 100,5 %, proh. na 99,7 %.
V obou závodech se konaly pravid. v r. 75 schůze ZV ROH, výrobní
porady, dispečinky TH pracovníků. Stálým problémem je kritický
stav pracovníků, zejm. ve výrobních úsecích. Závody se snažily
toto vyrovnávat částečným zaměstnáváním důchodců, přesčasovou prací v prodlouž. směnách, i o sobotách. Vlivem plánov. pozdějšího odchodu polských pracovnic se situace pro příští roky nezlepší a zůstává tedy nadále ohrož. otázka jak předev. zlepšením
a racionalizací práce i novými technic.-org. opatřeními, novými,
výkonnějšími stroji vyrovnávat se s hospodářs. úkoly. To vše zůstává i pro ZO KSČ a jejich schůze stálým bodem pořadu.
JZD „Pokrok.“ Některé ukazatele a jejich plnění
plánu:
1. mléko			
plnění 5,096,000 lt 		
2. skot trž.prod. v q
“
4,110		
3. obiloviny 		
“
4,808		
4. brambory
“
23,884		
5. stavy krav v ks			
1,893		

v pátém pětilet.
104,4 %
106,7 %
119,- %
130,3 %
105,9 %

Družstvo má dobrou mechanizaci, kombajn a ost. sklíz. mechanizmy. V rámci okresu si vede dobře, snad věkový průměr čl. je vyšší
a potřeboval by omladit. Celk. počet čl. je 414.
V Haraticích postavilo 6 byt. jednotek pod školou. Tyto svým vzhledem, vnějš. ale i vnitřním uspořádáním jsou nejkvalitnější a nejhezčí v celé obci.
Místní hospodářství

Drobné provozovny pod svojí správou MNV nemá. Několik
řemeslníků – vesměs důchodců – ze prováděné soukr. práce (malíř
Doubravský, kolář Vencl, Potocký,) odvádí určitou částku jako daň
ze své činnosti národ výboru.
Ve sběru odpad. surovin – starý textil, papír, i ve sběru želez.
šrotu, byl plán za r. 1975 splněn následovně:
papír pl.
170 q, 		
skut. 440,8 q = 259 %
textil “
30 “			
“
34,2 “ = 114 %
želez. šrot 382 “			
skut. 758 q = 198 %.
V rámci okresu se umístila naše obec na 2. místě s peněžitou
odměnou 1,000 Kčs.
Doprava a obchod.
Obcí Plavy je veden hlavní silniční tah E14 (tzv. Evrops. silnice.) V plánech KNV je sice počítáno s její úchylkou a na tom základě
i s výstavbou podjezdu u nádraží, s demolicí několika domů poblíž
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trasy budoucí silnice. K realizaci tohoto projek. však ani v 6. pětilet. plánu – 76-80 pravděpodobně ještě nedojde. Je ovšem v platnosti vyhláška o zákazu jakýchk. staveb. úprav domků v místech
plánované úchylky.
U nádraží byl vybudován řádný příchod k vlakům tím, že
železniční stavitelství zvýšilo přístupovou část peronu. Světelný
signaliz. aparát železničního přechodu nepracoval souvisle po celý
rok. V několika výlukách – hlav. vlivem poškození el. automat. zařízení posypovou solí, dešti, nánosem bahna, byly železniční přechod a doprava po silnici řízeny zaměstnanci ČSD. Okresní správa
silnic Jablonec zřídila vedle stávajících skládek hlavní depo vedle
silnice ke hřbitovu a svolila se za tyto skládky k údržbě určitého
počtu metrů místních komunikací (vyasfalt. a penetraci.) Jelikož
ředitelem OSS je bývalý haratický občan s. Šimůnek, poskytne
snad alesp. nejnutnější pomoc v rámci daných možností – materiálových – „své“ bývalé obci. V průběhu roku byly ze řad občanů stížnosti na špatný stav komunikací. Projednávaly se předevš. na plenár. zasedáních NV a ve veřej. schůzích s občany. Jmenujme aspoň
některé komunikace: „Na Filoun,“ ve „Zlatníkách“, v Haraticích
k „Žižkovu“ a silnici k závodu na Mlýnska. Stávalo se, že v zimních
měsících zejm. tato nebyla řádně udržována a protahována. Nelze
vytýkat nedbalost nebo liknavost nár. výboru, ten za předsednictví
s. Jakouběho dělal co mohl, spíše – hl. pokud jde o silnici k závodu
na Mlýnska, liknavost a neochota byla v pracovníc. podniku Seba,
který vlastní těžké mechanizmy na protahování a sám tuto silnici
z 90 % používá – přesto došlo zpravidla na její protažení v zimě až
naposled.
Obchod.
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Pokud jde o obchody v obci je to především samoobsluha
„u Petrtýlů“ naprosto nevyhovující, kde vlhne a spotřebitelé kupují skuteč. někdy „kamennou sůl i cukr“ a která by podle přísných
hygienic. předpisů musela být už dávno uzavřena. Čeká se na dobudování nové prodejny naproti NV. Vedle staré samoobsluhy je
prodejna masa a mas. výrobků, jejíž vedoucí je s. Kopal. Je to čilý
a zručný obchodník, stále hubující na malé příděly a nedostatky
– plán soustavně přeplňuje. Prodejnu zeleniny, vedle cukrárny pí.
Matouškové, vede pí. Bartoníčková. I zde byly časté stížnosti na nedostateč. zásobování zeleninou a ovocem. Podle mínění zástupců
podniku Zelenina Jbc, by měla být zásobena stejným sortimentem
jako např. v Tanvaldě. Bohužel, přes mnohé urgence tomu tak v r.
75 nebylo. V uvedené prodejně se prodávají i růz. průmysl. výrobky a potř. pro domácn.
O obsluhu v Haraticích se stará vedoucí nové prodejny. Tato
byla otevřena na poč. r. 1973 a byla vystavěna v akci „Z“. Hodnota
díla Kčs 580,000,-. Prodej má určité nedostatky, zejm. ve vytápění,
její vnější úprava též ještě není dokončena. Vedoucí s. Marušková,
která dojíždí z Tanvaldu, bývá často nemoc. Ukazuje se potřeba
jedné a půl síly pro prodejnu. Jedna síla je málo.
V průběhu roku byly ze strany spotřebitelů stížnosti na nedost. zásobování někt. potrav. výrobky, zejm. chleba se pro první
směnu nedostávalo. Zavinily to pochopit. nižší objednávky a oba-
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vy, aby nezůstal v prodej. a neztvrdl. Kupují tu obyv. nových podnik. domů Seby a dom. družstva a převáž. část – tedy ženská část
– kupujících chce chléb naprosto měkký.
Závod Seba 4 provedl svými zaměst. dobudování zábradlí
u prod. a jeho natření.
23. 5. 1975 byl otevřen nový „stánek“ s tabákovými výrobky
a novinami pro vedoucího s. M. Lubase a to po bývalém hodinářství, vedle holiče s. Hojsáka, kde pracoval hodinář p. Šourek. Po
jeho smrti zůstal tento prostor nějaký čas prázdný. Rada MNV uvažovala zde zřídit čistírnu oděvů. Tato věc se později vyřešila pojízdnou chemickou čistírnou, která pravid. jednou týdně do Plavů
zajíždí a s níž jsou občané spokojeni.
Podobně jako jiné roky i v r. 75 byly určité potíže s kádrovým obsazením prodejen v obci, zejm. v době dovolených. Podnik
Potraviny již delší dobu nemá dostatek lidí; mnohdy posílá na výpomoc po vesnicích a místech okrese i některé své inspektory jako
síly do prodejen. Dle inform. není možno ani pro několik příštích
roků počítat se zlepšením situace.
Služby.

V souhrnu za r. 75 nebyly dostatečně zajištěny služby kominické. Věc řešil NV několikrát přímo s vedoucím Kom. služ. Tanvald. Určité potíže byly i s TSMě Tanvald pro zajištění sl. popelářů.
Zde hrála roli obyč. poruchovosti „Kuka“ vozů a nemocnost obsluh. Rozvoz propan-butanu byl vcelku uspokojivý až na menší výkyvy v urč. hodinách. Dobře fung. snad jen holičství a kadeř. manž.
Hojsákových.

Peněžnictví.

Peněžnictví a komunik. spoje obstarává v obci pošta. Umístěna je ve staré, dost nevyhovující budově. Její kádrové obsaz. doznávalo v r. 75 značn. výkyvů. Zastupovali důchodci z Harat., z V.
Hamrů, krátkodobě pak i mladí prac. z Tanvaldu. O sobotách roznášely noviny děti.
O filiálku St. spořitelny, umístěné v bud. MNV se svědomitě
staral s. Buchar, který zde úřad. vždy ve středu odpol.

Televize, radia.

Ke konci r. 75 bylo v obci Pl.-Har. dle údajů z pošty 380 televiz. A 350 radiových koncesí.

Zravot. středis.

Místní zdravotní středisko (MUDr. Jan Havelka, setra Mitischková) nedoznalo velkých změn až na vymalování a urč. vnitř.
úpravy, což prováděl svými zaměstn. záv. Seba 4. V obvodu střediska bylo registr. celkem 81 bezplatných dárců krve.
Zubní, stomatolog. středisko po odch. dentisty Schauhubera
do starob. důchodu nemělo určitý čas nástupce. Teprve 3. září nastoupil zde dentista Janele z Tanvaldu ovš. nikoliv na stálý úvazek.
O úvazek trvalý bylo jednáno s ředitelem OUNZu v Jablonci MUDr.
Kadlecem, který přislíbil pomoc jak to bude jen trochu mož. obsadit toto místo stálou silou. Pravděp. až v průběhu 6. pětiletky.

Politický, ideový,
sportovní život obce

V této činnosti nutno jmenovat organizace a sdružení, předevš. VO KSČ, TJ Sokol záv. Seba 4, MO AMK Svazarmu, školskou
a kultur. komisi při MNV, ČSPO Plavy a ČSPO Harat., SČSP Plavy,
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Dokum. příl. č. 16,
17, 18

ČSZO Plavy-Haratice, Mysliv. sdružení Haratice-Bohdalovice, SRPŠ
Plavy-Har. a ZDŠ se svými pionýrs. oddíly. Svou měrou přispěly
i oba závody Seby, JZD Pokrok, Český svaz žen a SRPŠ při MŠ Plavy.
Všechny tyto organizace a sdružení měly uzavř. závazek s určitým
počtem hod., kterými přispějí ke zvelebení své obce. Ať už se jednalo o výstavbu v akci „Z“ pomoci v zemědělství, na úpravě sportov.
zařízení, pomoci ve sběru odpad. surovin, dokončení kanalizace
na „Filouně“, na výzdobě a úklidu obce, úpravy terénu za závodem
Seba 4, výstavby stožárů pro transparenty, úpravě přístup. cesty
od hřbitova ke Mlýnskům, úpravě veřejného osvětlení a cesty od
zastávky ČSD k jezu, úprava lávky přes Kamenici, rekonstr. veř.
osvětl. od prodej. Harat. kol. bývalého mlýna, osvětl. v čás. obce
ve „Zlatníkách“, péče o výsadbu a květinovou výzdobu u zastávky
ČSD a u prodejen, úpravy podél chodníků, úpravu záhonů u MŠ,
opravu svépomoc. dílny Svazar., opravu požár. zbroj. v Haraticích,
úpravu a dokonč. garáže pro požár. auto a údržbu požár. zbroj.
Plavy, dále dobrovol. pomoc v zeměděl. členy všech organizací,
úpravu a údržbu fotbal. hřiště, výstavbu lyžařs. vleku v Haraticích,
úpravu volejbal. hřiště v Haraticích, údržbu lyžařs. můstku, školními dětmi předevš. sběr léčivých bylin a odpad surovin a pomoc
rodičů v SRPŠ u školního areálu.
Závazky, které kontrolovala rada MNV byly vesměs splněny
a někde i překročeny pokud se týká počtu odprac. dobrovol. hodin.
Nesplnění v pomoci řemesl. pracemi na výstavbě prodej.
v Plavech bylo zaviněno dosti dlouhým zdržením, neboť nebyly
dodány (a nebyly ani k sehnání) potřebné panely a ve výstavbě se
delší čas prakticky nepokračovalo. Na akci „Z“ se plánovalo celk.
3,090 h., na ost. akce pro zveleb. obce 7.300 hod., na úseku zeměděl. 880 hod. a na úpravě sport. zařízení 1.180 hod.
Velkou a pochop. nekontrolovatelnou dobu odprac. hodin
možno přičíst i občanům, kteří si stavěli a upravovali své rodinné
domky.

Čin. MNV
Dok. příl.
č. 15

Místní nár. výbor konal pravidel. čtrnáctidenně schůze rad,
v průběhu roku 6 plenár. zasedání a 2 veřejné schůze s občany.
Program těchto zased. a schůzí se konal přes. dle stan. harmonogramu. Zápisy jsou ulož. na MNV.
7 komisí MNV: zeměď., soc.-zdravotní, výstavby, místního hosp.,
veřej. pořádku, finanční a škols.-kulturní, měly každá celk. 12 zasedání. Zápisy z těchto byly předkládány radě.

Akce „Z“

V akc. „Z“, které byly směrovány na celé volební období 5.
pětiletky, tj. od voleb do všech zastup. orgánů v r. 1971 do konce r.
1975 byly dokončeny:
1. kanalizace za Práchovnou (Harcuba)
2. kabiny na fotbalovém hřišti
3. výst. prodej. Haratice (až na někt. úpr.)
4. ústř. topení v ZDŠ, kotel. a uhelna,
5. chodníky kolem ZDŠ.
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Nedokončeny: 1. kanal. na Filouně (pro nedostat. kamenin. rour)
2. septik a el. instal. v sokolov. (provádí se po etapách)
3. prodej. potr. a prům. zb. a zel. (etapy)
4. koupaliště u můstku (nebylo povoleno.)
Navíc se provedlo:
částeč. rekonstr. osvětlení obce, část. rekonstr. rozhlasu, (ústřed.
na MNV) vybudování chodníků podél hlav. silnice, výstav. nové
klubovny pro pionýry ZDŠ, nové pískoviště u MŠ a lyžařs. vlek pro
mládež v Harat. a někt. další menší akce.
Kultura, výročí,
oslavy aj.
Údaje z JPKVČ.
Dok. příl. č. 4, 5.

1. ledna 75 – čtvrtek: zaháj. n. roku v záv. Seby
19. –“– zaháj. ZMS 23. ročníku – skoky na můstku v Plav. Téměř bez
sněhu navážel se auty z Jiz. hor.
Výsledky: 1. Krištofek z PLR 82 m
2. Höhnl ČSSR:
81,5 m
21. 1. Vzpomín. pás. 51 výr. úmrtí V. I. Lenina (ZDŠ)
24. 1. Konference NV v Jablonci n./N.
26. 1. (neděle) skoky v Pl. pro závod sdruž. vyhrál Zeman Fr. z Dukly Liberec,
další poř.: 2. Balcar, 3. Pospíšil.

Únor

18. slav. plen. zased. k 27. výr. Vítěz. února projevy a kultur. pásmo
účas. 75.
28. slavnostní přijetí nových pionýrů při ZDŠ – (přijato 15 pionýrů)
– účast 40 dosp.

Duben
Příl. č. 6a

22. veřej. schůze v sokolovně k 30. výr. NV a k 30. výročí osvobození. Zhodnoceny výsl. dosaž. v obci (s. Buchar) předány pamětní
medaile NV zasloužilým funkcionářům, projevy ss. Trdla, Jakoubě,
Kroupa, účast 211 osob.

Květen

1. čtvrtek. Průvod od Seby 4 do V. Hamrů na máj. manifestaci.
V průvodu děti z MŠ s balonky, též alegoric. vozy JZD Pokrok. Celková účast 600 osob.
8. čtvrtek – odpol. průvod k uctění památky padlých na míst. hřbitov a polož. kytic. Projev s. Jakoubě, pásmo ze ZDŠ – účast 120 osob.
Večer téhož dne 2 prův. s lampiony (od Plavů a Haratic k vatře za
seníkem JZD – ohňostroj – účast 338 osob.
Za výzdobu obce k 30. výročí osvobození bylo radou ONV uděleno
Plavům 2. místo v okres. souť. Peněž. odm. 2,500 Kčs.

Červen

1. 6. okrsková spartakiáda ve Vel. Hamrech, účast i cvič.
z Plavů: 12 dětí s rodiči v působivé cvič. skladbě + 66 přihlíž. diváků z obce. Rodiče s dětmi cvičili i na okres. spartak. v Jabl. 15. 6.
8. 6. byl uspořádán v Pl. na fotbal. hřišti MDD – oslava dětsk.
dne – na pořadu byly hry, soutěže, hudba. Účast dospěl. spolu s dětmi kol 500 osob. Pěkné odpol. pokazil déšť.
18. 6. mělo být jednáno o přístavbě mateřs. školy v obci, neboť je přeplněná a stále přibývá dětí, které chtějí mladé matky dát
do školy, aby mohly samy do práce. Bohužel k jednání se nedostavili zástupci škols. odboru z ONV.

Dok. příl. 1-3
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Ve dnech 26. – 29. 6. probíhala v Praze celostát. spartakiáda.
Jako diváci se zúčastnili i naši někteří obč. Celk. 20.
Červenec

Celopodniková dovolená v nár. podn. Seba od 14. – 25. 7.

Srpen

V radě MNV 2x jednáno o otáz. rozšíření MŠ; rozhodnuto vyslat del. k jednání přímo na ONV.
2. 8. uskutečnil fotbal. oddíl Sokola Seby 4 utkání s Hradcem
– 180 diváků.
23. 8. ve družebním Flohau – NDR – cvičení rodičů s dětmi.
Celk. 12 dosp. + 12 dětí.

Září

1. 9. zaháj. nového škol. roku v 1. třídě ZDŠ Plavy. 26 prvňáčků si odvedli pionýři z MŠ. Vítání, proslovy účastníků. Za ONV
Kroupa, za MNV Jakoubě, dále ředit. Hofman i někt. učitelé.
3. 9. nový stomatolog dentista Janele začal ordinovat. Sestra
Stěhulová z Haratic.
Tentýž den delegace u s. Konopky a Špringra na škols. odboru ONV ohl. MŠ (ss. Jakoubě, Buchar, Letošník, Kroupa). Negativní
výsledek.
11. 9. ve čtvrt. v noci vykradena částeč. prodej. v Haraticích
(cen. za 15,000 Kčs scház. zboží.)
V tomto měsíci bylo také sborem pro obč. záležitosti provedeno vítání nových občánků do života na MNV. Poprvé 25. 5.

Říjen

21. 10. – v úterý – veřej. stranická schůze v zased. síni MNV.
Kulturní vlož. žáků ZDŠ, s. Kořínek projev k meznár. událostem, s.
Kroupa k 58. výr. VŘSR, s. Jakoubě k plnění voleb. progr. Účast 65
obč.

Listopad

Podob. jako v červenci potíže s vodou čp. 22 Har.

Prosinec

12. 12. aktiv řidičů k vyhl. č. 100 na MNV – účast 50 osob.
16. 12. plenár. zasedání MNV. Úprava prac. doby mezi vánočn. svátky a Novým rokem v záv. Seba: prac. klid 24., 25., 26. 12.
a 31. 12. Prac. dny: 27., 28, 29., 30. 12.

Ostatní:

Mimo vypsané akce bylo v průběhu roku uspořádáno Místní
lid. knihovnou, vedením MŠ a ZDŠ, ČČK, PO, JZD Haratice, Osvětovou besedou, SRPŠ, závodem Seba 4, celkem: 2 výstavky (budov.
obce a práce ZDŠ), 3 koncerty, 10 zájezdů (větš. na div. představení,) 3 čtenářs. besedy, 6 zdravotnic. přednášek a přednáš. týkajících se chování dětí, 6 politic. a 1 (cestopis.) přednášek.

SRPŠ

Jak v MŠ, tak i v ZDŠ konalo rodič. sdružení pravid. schůze,
zajišťovalo spolu s učit. sborem kult. akce pro děti, školní výlety,
zájezd, sáňkař. i lyžařs. závody, kontrolovalo stravování dětí – hl.
v MŠ, zajišť. i uspoř. plesu rodič. sdružení v únoru 75, jehož čistý
výtěžek (kol. 4,000) byl paritně rozdělen mezi ZDŠ a MŠ.
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Kopaná

Sportovní oddíl Sokol Seba 4 se za r. 75 umístil mezi 14ti
družst. v celookresní soutěži na pěkn. 2. místě.

Bytová výstavba

Plán na celou 5. pětiletku počítal s výstavbou 24 byt. jednotek. Ve skutečn. byl překročen, neboť se v Plavech a Haraticích postavilo spolu s RD 20 bytových jednotek. Rod. domky byly kolaud.
u p. Šimka a Kadeřábka. Přitom si mnozí občané svoje obydlí zlepšovali různ. přístavbami a stav. úpravami. Těch bylo celkem 17.
Bylo kolaud. celk. 13 nových garáží a to u Nentvichů, Sachrů,
Mládků, Kuklů, Kavanů, Zálepů, Havelků, Romžů, Kuchů, Hlůžů,
Bobků.

Brig.-důchodci

Na brigádnické výpomoci u samoobsluhy v akci „Z“ naproti
NV byli soustavně 4 pracovníci důchodci a to ss. Miloš Nygrin, Václ.
Sachr, Jindř. Nesvadba a Karel Kotrba.

Knihovnictví

O řádnou činnost knihovny se staral v Pl. s. Kohoušek a v Har.
s. Hofman. Celk. počet výpůjček v Pl. 6,132
v Haraticích 863, celkem tedy 6,995.
Práce obou knihovníků zaslouží pochvalu a dík. Je vzorná.

Restaurace

V jedné z posl. statí zmínka o restauracích v Pl. „Na Kočovně“ ved. s. Opšil. Byla hodně navštěvována. V průměru rozhodně
víc než schůze NV a celospol. akce, což není pro naší obec právě
dobrou vizitkou. Jsou v této restaur. hygien. nedostatky, které musí
podnik Restaurace uvést brzy do pořádku. Druhá restaurace v Harat. „U Balatků“. Vedoucí pí. Balatková, vdova. Tato paní pro pokročilý věk nebude moci již tuto práci zastávat, nastane zde proto brzy
výměna vedoucího. Restaurace má řadu vnitř. i vnějších nedostatků. Budova je dosud v soukr. vlastnictví a podnik „R.“ je pouze nájemcem. Bude obtížné uvést ji celou do přijatel. stavu. Vzhledově,
právě z důvodu, že budova stojí u křižovatky komunikací k Pl., Zl.
Ol., Bohdalovicům a Mlýnskům, by měla úprava začít co nejdříve.

Krátce
o počasí

Leden 75 celk. teplý, 1. týden oblačno, deštivo, až 7. a 9. ochlaz. až
na -8°C, sněžení. – Pak sníh téměř zmizel v mrholení, déšť, stříd.
oblačno. Vydat. sněžilo až 22. večer (asi 4 cm). Pak nový sníh až 27.
(asi 12 cm). Konec měs. velmi hezky.
Únor: téměř celý měs. pěkné zimní počasí s mrazy večer i ráno kol.
-6°C. Od 17. – 23. 2. až kol. -12°C. Přes den větš. polojas., sev. vítr.
Vydatněji sněžilo 14. 2. – 1 den.
Březen: celk. klidné, oblačné počasí. Sněžilo od 25. do 31. 3.
Duben: celk. chladno, obč. mokrý sníh.
Květen: až na první, slavnostní dny celkově pěkný. 1. 5. chlad., ostrý v. vítr.
Červen: období spartakiád. Bylo z počátku chladněji a pěkně. Po
druhé dekádě tepla. 24. 6. z velk. tepla přišly průtrže mračen.
V obci bez vážnějších škod. Posl. dny, zejm. 28. a 29. vydatně, hustě
pršelo; velmi nepříznivý konec měsíce.
Červenec: v období dovolených n. p. Seba se téměř každoroč. asp.
1 týden pokazí počasí. Letos trochu zlobilo ve 2. týdnu dovolené. Jinak ale teploty vystoupily také až na 29°C. V průměru pěkný měsíc.
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Srpen: teplé dny. Dopol. do 16°C, odpol. do 26°C. Déšť poměrně
málo (ke konci).
Září: prvá polovina horší, oblačné počasí, místy déšť. Druhá polovina pěkně a teplo.
V říjnu přicházelo již pomalu pozimní počasí. Jedenkrát dokonce
i s mokrým sněhem.
Od konce listopadu do 31. 12. 75: Průměr. ranní tepl. kol. 2°C. Pod
nulu poklesl teploměr nejvíce ve dnech 21. 11. -9°, 24. -15°C, 25.
-17°, 26. -8°, 27. -12° a 19.12. -12°C.
Nejvyšší tepl. zimního obd. byla dne 27. 12. 75: +4°C.
Naroz. - úmrtí

V r. 1975 se v Pl. narodilo 10 chl. a 15 děvč., t. j. celkem 25 dětí,
V Haraticích 3 chl. a 7 děvč., tj. 10 dětí.
V celé obci celk. 13 chl. a 22 děvč. – 35 dětí.
Zemřelo:
V Pl.
6 mužů,
10 žen, celk. 16 obč.
V Har.
7 “ ,
3 “ , “ 10 “
V celé ob. 13 “ ,
13 “ , “ 26 “.

Poč. obyvatel

K 31. 12. 75 měla celá obec 1,349 občanů.

SPOZ

Sbor pro obč. záležitosti odvedl kus dobré a zásluž. práce.
Předsedou s. Buchar. Mezi j. akcemi uspoř. vítání nových občánků
v květnu a září. Dále prostřednictvím svých čl. blahopřál a pozorností odměnil občany manžele, kteří se dožili v uved. roce své zlaté
svatby. Byli to: Bož. a Fr. Balatkovi z Haratic 107, Marie a Jos. Kohouškovi z Plavů 121 a Ludm. a Karel Balatkovi z Har. 40.
Při úmrtí a kremač. obřadech, přejí-li si to nejbl. pozůstalí,
pronáší s. Buchar krátké projevy na rozloučenou.

Cel. životní úrov.
obyvat.

Je, možno říci, velmi dobrá. Svědčí o tom neustále vzrůstající
počet nových automobilů – v r. 75 jich bylo celkem 110, dále pěkné, moderní oblečení dětí i dospělých a v neposlední řadě i stále
rostoucí výše vkladů. Např. celk. úložky v místní pobočce ČSS (stát.
spořitelny) činily k 31. 12. 75 přes 5 mil. Kč. Rovněž soukromí našich občanů je stále hodnotněji vybaveno.
Je to tak jistě správné. Naše státní zřízení, dle linie XIV. sjezdu KSČ dbá, aby se zvyšovala hmotná, kulturní i duchovní úroveň
obyvatelstva naší socialis. republiky, ovšem v souladu s danými
možnostmi společnosti, které jsou hlavně podmíněny stoupající
produktivitou práce.

							(razítko)
					
RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
						
V PLAVECH
						
(podpis v.r.) Hnídek
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Rok 1976.
Rok 1976
bude pro lid naší socialistické republiky, tedy i pro obyvatele
naší obce významným několika událostmi jak po stránce politické,
tak i hospodářské. Je to rok v němž se konal 15. sjezd KSČ (duben
1976,) dále je prvním rokem 6. pětiletého hospodářského plánu
a posléze rokem konání všeobecných voleb do všech zastupitelských orgánů republiky – (říjen 1976.)
Průmysl

Závody Seby plnily své hospodářské úkoly navzdory velkým
potížím zejména v kádrovém obsazení. Plavský závod 4 – přádelna
a tkalcovna, který má kolem 500 zaměstnanců měl plánované následující úkoly:
přádelna HO
40,085,000 Kčs, splněn na 100,16%
tkalcovna -“43,434,000 “ , -““ 101,03%
Pracují tu kolektivy brigád social. práce H. Soudilové, M. Novotné,
J. Procházkové, J. Dufkové z přádelny, i kolektivy z tkalcovny, které odvedly příkladnou, obětavou práci pro společnost. V průběhu
roku došlo k vypínání el. proudu (ve 4./IV.) vzhledem k tíživé celostátní energetické situaci a tím k zastavování strojů v průběhu
směn. Zaměstnanci museli nastavovat normální pracovní dobu,
pracovat v mimořád. sobotních směnách i prodloužených směnách v noci. Dle informací nového ředitele závodu s. Ad. Tomše,
který nastoupil do této funkce počátkem prosince 76 po s. L. Knapovi, neprováděly se během roku žádné větší investič. akce. Připravují se ale rozsáhlé rekonstrukce přádelny a dosluhující staré
kotelny k zahájení koncem 6. pětiletky.

(Dokum. příl. č. 14)

U Seby 05 Mlýnska nutno zaznamenat aspoň to, že tento
závod, který má kolem 150 zaměstnanců, se též čestně vyrovnal
s plánovanými úkoly roku 1976.
Plán v metrech 		
10,420,000 splnil na 100,01%
Hrubý obrat v Kčs		
119,293,565 -“- -“- 100,4%
Závod zlepšuje pracovní prostředí. Uvedl do provozu novou džigrovou10 barevnu, čímž byla skončena 1. etapa modernizace. Celková stavba, oč. stroj. vybavení si vyžádala náklad kol. 16,5 miliónů
Kčs. Investice dokončení v r. 76 činily Kčs 1,800,000,- (výstavba moder. sušícího rámu Elitex a vysoko-složkové měřičky.)

ZNZ

(zeměděls. nákup. závod) jablonecké středisko. Je umístěný v bývalém mlýně čp. 67 Haratice. Jeho vedoucím je s. Kohout Jos. Závod své úkoly v nákupu obilí splnil již 18. 8. 76. Svědčí to o dobré
práci zejména JZD Pokrok i soukromě hospodař. rolníků, kterých
má naše spol. obec ještě 6. Příčina tkví v nevhodných podmínkách
pro velkovýrobu u těchto šesti majitelů (strmé stráně a některé
bažinaté plochy, které se pro obdělávání strojní mechanizací naprosto nehodí.) U mlýna se započalo v jarním období s demolicí

Příl. č. 4

10 Dyeing jigger = stroj na úpravu, barvení a praní tkanin. Poznámka I. Mihovičová
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přilehlého starého obytného objektu a s přestěhováním několika
rodin (staří občané) do domu čp. 160 v Plavech. Jedná se o manž.
Venclovi, dále pí. Patrmanovou, Martínkovou a Sedláčkovou. Na
místě starého objektu se má započít se stavbou obilního sila. Přesný termín ovšem znám není. Materiálu z demolice využili mladí
manž. Kohoutovi pro započatou stavbu svého rodinného domku
v Haraticích.
VHJ Pokrok,

(Příl. č. 4)

která má své hospodářství zčásti i v katastru obce Plavy-Haratice,
se od 1. 1. 76 rozšířila i o hospod. státního statku Příchovice. Celková výměra půdy JZD Pokrok činí 1,177 ha, z toho orné 609 ha. Počet
trvale činných členů je 398.
Některé údaje z roku 1976 pro příští generace. Bylo dosaženo následujících výnosů ačkoliv podmínky geologické i klimatické
nejsou u nás v obci právě příznivé pro zemědělskou velkovýrobu.
Vyšší nadmořs. výška této oblasti, nízká průměr. teplota, krátké
vegetač. období, velká členitost terénu, to vše má vliv na rozvoj našeho zemědělství. Přesto výnosy nebyly v roce 76, který byl poznamenán – a to nejen u nás – ale prakt. v celé Evropě abnormálním
suchem, právě nejšpatnější.
Výnosy obilovin v průměru
30 q po ha.
Jarní pšenice
37,3 q
ozimá -“- 		
21,1 -“žito výnos 		
36,6 -“ječmen 		
25,7 -“oves (hors. plod.) 25,2 -“brambory 		
280,- q
víceleté pícniny
51,1 -“- (v seně)
Roční dojivost 3,208 lt. na dojnici řadí toto družstvo k nejpředněj. v okrese Jablonec n./N.
Plnění úkolu státního plánu:
obiloviny
3,000 q spl. na
100%
brambory
8,280
-“-		
118,3 %
mléko		
1,567,993 l -“- 		
105,9 %
skot jatečný
281 q -“- 		
110,1%
Výkony celkem
39,730,000 Kčs,
Náklady -“- 		
33,603,000 -“Zdroje rozdělení: 6,149,000 z toho daně 2,615,000
Invest. výstavba: stavba odchovny mladého skotu na Vrších
a stavba budovy „Klubu mladých“ na Moravě v Plavech. Prostavěno 5,700,000 Kčs. Družstvo mělo tak jako všude jinde nízké výnosy
sena vlivem velmi suchých klimatic. podmínek v roce. To se projevilo v nedostatku zeleného krmení a hlavně zásob sena pro zimu,
které byly kryty zhruba na 75 %.

Práce pošt. úřadu
Plavy:
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Kádrová sit. byla po celý 76. rok svízelná. Tak jako v předcházejíc. střídali se tu brigádníci, hlavně doručovatelé. Z jara byla
získána pro tuto práci pí. Lálová z Haratic. Malá statistika z průběhu roku:
Adresátům v obci bylo dodáno 122,550 obyč. list. zásilek, 2,907
balíčků, 421 balíků na dobírku, bylo doručeno 82,998 výtis. novin

1976
Příloha č. 12

410,725 výtisků sobotních, doruč. 2,199 rec. 934 balíků podáno na
poštu, dále podáno 7,783 poštov. poukázek, 279 tik. Sazky, 6,459
Sporky a 997 tik. Matesa11, 2,325 poukázek bylo vyplac. v hotovosti,
605 sázkových výher, od obyvatel vybráno 4,992 inkas, dále vybráno 2,247 inkas předpl. novin, vyplac. měsíčně 330-340 důchodů
(nár. i okres. okruh) s částkou kol. 332,000 Kčs.
To jsou jenom některé z hlav. údajů, které pro záznam do
kroniky poskytli ss. Šesták a Sobíšek, zaměstnanci pošty – ovšem
též brigádníci-důchodci.

Obchody

Zde zůstává situace stejná, jako v roce přecházejícím. Zásobování není špatné, o něco však se zhoršilo zejména v sortimentu zeleniny, které bylo v průběhu roku méně. Předvánoční prodej
a zásobování vším zbožím rovněž uspokojil spotřebitele, což nelze
říci o prodeji a zásobování před Silvestrem. Zde byla situace opačná a to v sortimentě i kvalitě. Napříkl. u klobás, salámu, uzen. masa,
chleba a vek. Perlička z rozestavěné samoobsluhy naproti NV. Byl
zde již uskutečněn první prodej. S. Kavalír byl pověřen uspokojit
zájemce o vánoční stromky. Bylo jich prodáno 150 ks v sobotu 18.
12. 76.

Sběr odpad. surovin

Prováděl se dále „U Čechů“ v Plavech pokud jde o starý papír
a textilie. Železný šrot sbíraly organizace sdruž. v NF jako požárníci, svazarmovci a sportovci. Hodně pomáhaly (papír) i školní děti.
Výsledky: starý papír na plán 177 q sebráno 336,8 q, tj. 190,3% = 1.
místo v okr., textil plán 32q spl. 25q = 78%, 15 mís. v okr., žel. šotu
na 524 q dodáno 677,5 q = 148,9% a 3. mís. v okr.
V celk. pořadí se naše obec umístila ve sběru těchto důležitých surovin pro nár. hospodářství na pěkném 4. – 5 mís. v okrese.

Školy.

S. Zdeněk Hofman, ředitel naší ZDŠ, působící v Plavech již od
r. 1953, poskytl pro kroniku některé statist. údaje týkající se přehledu vyučujících učitelů a počtu žáků za škol. roky 1964–1976.

Příl. č. 15.

1964–65 Zd. Hofman, Jarm. Kopalová, Jindř. Pilař, E. Kopčilová ze
Ž. Brodu, Alois Kober z Jílového.
Žáků celk. 			
81 z nich děvčat 48.
1965–66 Změna: za s. Kopčilovou s. Rad. Mašková z Jesenného.
Žáků celk. 85 z nich děvč. 37.
1966–67 Změna: škola z pětitřídní za čtyřtřídní. S. Mašková odch.
do V. Hamrů: Žáci:
84 		
35
Na místo školnice nastupuje za s. Dovolovou s. Čermáková Marta
z Pl. Vedoucí kuchařka Ter. Seidlová.
1967–68 nezměněno:
78 		
40
1968–69
-“- 		
76 		
36
1969–70
-“-		
79 		
29
1970–71
-“-		
82 		
45
1971–72 Do nově otevř. školy v Jílovém odešel s. A. Kober. Škola
opět pětitřídní, plně organizovaná. Nastoupily nové uč. s. M. Bar-

11 Tikety Sportky a Mates = malé televizní sázení. Poznámka I. Mihovičová
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tošková ze Ž. Brodu a s. Hana Martínková z Tanvaldu. Otevřeno
druhé odděl. škol. družiny, nastoupila s. Marie Křížková z Haratic.
Počet žáků celk. 		
92 z toho děvč. 47.
1972–73: obsaz. nezměněno. Krátkou dobu zastupoval ve 2. třídě s.
Kar. Tomáš z Plavů a s. Blaž. Machačková rovněž z Plavů.
Počty 				
92 		
41
1973–74: Nastoupila s. Hel. Novotná ze Žel. Brodu. Do ŠD za s. Křížkovou s. Jiř. Šimková z Tanval.
					
99 		
49
1974–75: Za s. Novotnou zastoupila s. Jana Kocourová ze Žel. Brodu.
					
104 		
51
1975–76: Změny: Nastoupili ss. Stan. a Blažena Bělochovi – odešly
ss. Kocourová a Křížková.
					
112 		
54.
Mateř. škola:

V roce 1976 ji navštěvovalo 62 dětí. Byla tedy kapacit. plně
vytížena. Patří závodu Seba 4, který zde také všestranně pomáhá
svými zaměstnanci při údržbě, dále formou patronátních brigád
obdarovává děti při růz. slav. příležitostech. Škole pomáhá větš.
zdarma i JZD Pokrok. Složení pedagog. sboru: ředitelka s. Hnídková, učitelky. Jind. Rabasová, Jana Jeriová, Marc. Linková. Ta byla
v září 1970 po odstěhování nahrazena s. Vítězsl. Sipkovou z Tanvaldu. Ve škol. jídelně jsou tito zaměstnanci: Věra Balzerová, Terez.
Seidlová a Ludm. Lejsková. Ta byla vyměněna a na její místo přišel
s. Křapka jako vedoucí stravování.
Dosavad. školnice Olga Nechanická se odstěhovala a na její
místo jako nová školnice se přistěh. s. Marie Duštírová z Plavů. Pedag. sbor své závazky k XV. sjezdu KSČ splnil a to jak v práci manuelní (odevzd. vysušeného sena závodu ZNZ,) tak i v činnosti výuky
dle nové koncep. k připravenosti dětí pro vstup do ZDŠ. Všechny
akce jsou zaznamenávány ve školní kronice. Dle slov ředitelky
MŠ s. Hnídkové byl rok 1976 kladný a děti si bohatě užily přírody
v bezstarostných radovánkách.

Obvod. zdrav.
středisko

Zde ordinuje od 1. 8. 1970 s. MUDr. Jan Havelka pro celý
obvod Plavy a Har., Návarov, Lhotka, Zl. Olešnici, zaměstnance 2
závodů Seby a posl. ještě pro zaměstnance JZD Pokrok. Středisko
nedoznalo velkých změn oproti r. 1975. Plných 12 roků v něm působí v zaměstn. poměru sestra Eva Mitischková z Plavů. Pro staré
občany se ordinuje 1x týdně ve Zl. Olešnici (vysunutá lékařs. ordinace.) Dle inform. zprávy s. Havelky – předsedy ZV ROH střediska,
bylo provedeno v r. 76 na středisku 9,477 ošetření, 639 aktiv. návštěv, 221 návštěv na výzvu, 70 vstup. prohlídek, dále prevent. prohlídky dorostu, rizik. pracovišť, řidičů, zaměstnanců nad 50 roků,
prohlédnuto i 369 obč. nad 60 roků, 72 žen před porodem a další
růz. vyšetření. Byla též dokončen očk. akce proti tetanu. Ze zprávy
vyplývá požadavek, aby v obv. středisku zde v Plavech byla zlepšena péče zubní (celý úvazek zubního lékaře) a výhledově i vyřízení
ordinace dětského lékaře.

Příloha č. 12

Obecní knihovny:
208

V Plavech celk. poč. svazků 5,407 z toho pro dosp. 4,714 a děti

1976
Příl. č. 10
ke str. 172b,
176
208

Nár. výbor
a celospol.
organizace

693. V roce 76 celkem 154 čtenářů. Knihovník s. Kohoušek registroval 5,272 výpůjček pro dospělé a 850 svazků pro mládež. Celkem
výpůjček 6,122. Do knihovny přibylo 131 svaz. (92 nákup a 39 dary
MK.)
V knihovně v Haraticích (ve škole) k 31. 12. 76 celk. počet
svazků 1,761 z toho pro dospělé 1,390 a děti 371. Čtenářů 62 (16
roce 76 celkem 154 čtenářů. Knihovník s. Kohoušek registroval 5,272
knihovny:
dětí), pro děti 220 svaz. Celkem v roce vypůjčeno 1261 svaz. V roce
výpůjček pro dospělé a 850 svazků pro mládež. Celkem výpůjček 6,122. Do
přibylo do knihovny 137 knih z toho 12 jako dary.
knihovny přibylo 131 svaz. (92 nákup a 39 dary MK.)
Příl. č. 10
V knihovně v Haraticích (ve škole) k 31. 12. 76 celk. počet svazků 1,761
ke str. 172b,
Jak už bylo předesl. v úvodu, rok 1976 znamenal konání XV.
z toho pro dospělé 1,390 a děti 371. Čtenářů 62 (16 dětí), pro děti 220 svaz.
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a duchu naší
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pánu,
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ještě
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zvýšily
nároky podmínky,
na řídicí orgány.
všude v Evropě byly, zhoršily situaci nejen v oblasti zásobování a výrobě
zemědělsk. produktů, čímž ještě více zvýšily nároky na řídicí orgány.
Celooblastní závazek na r. 1976
nebyl v některých částech
stoprocentně
(hlav. pokud se týCelooblastní
závazeksplněn
na r. 1976
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v některých
částech
stoprocentně
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(hlav.hodin
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Příjmy:

Příjmy:

Propoč.
příj.a avýdajů
výdajů NV
Propoč.
příj.
NV
daně a příj.
-“- zeměděl.
-“- domov.
správ. poplat.
popl. ze psů
-“- staveb.
školství
zdrav.
vnitř. správa
M. Hosp.
pokuty
nahod. příjmy
Fond rozv. a rez.
Sdruž. prostř.
(Potr.)
plán. dotace
doplň. (kanal.
Harat.)
Celkem

2,000
6,000
18,000
2,000
2,000
102,000

++ dosaž.
dosaž.skut.
skut.

(stav. povol.)
190,000
408,000

Sk. 1 171
7,302
19,346
3,207
2,270
958
109,056
58
473
1,030
100
2,202
107,333
205,573

187,000
77,000

187,000
77,000

994,000

724,079

(tel.)

aarozdíly
rozdíly
−829
+1,302
+1,346
+1,207
+270
+958
+7,056
+58
+473
+1,030
+100
+2,202
−82,667
−202,427

−269,921
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Rozpoč. a plň.
vydání NV

							
Rozpoč.
a plň. vydání NV
Akce Z samostat.
-“- kanal. Harat.
-“- ostatní
doprava
škola (jídelna)
kultura
vn. spr. (PO spř.
odměny)

práce a soc.věcí
MH (veř. osvětl., mzdy
zam., el., hrob.)

stavebnictví
Celkem

skuteč.
skuteč.

rozdíly:
rozdíly:

293,011

−226,989

10,000

5,327

−4,673

240,000

235,154

−4,846

10,000

12,103

+2,103

50,000

55,612

+5,612

10,000

9,894

−106

151,000

103,579

−47,421

3,000

9,392

−6,392

994,000

724,072

−269,928

408,000
77,000
35,000

Volby 22. a 23. 10. 76 (pátek – sobota)
V 22.
Plavech
zased.
síni NV,
v Haraticích ve školní budově, měly klidný
Volby
a 23.v10.
76 (pátek
– sobota)
průběh,
zahrála
i
hudba,
která
v
několika
objížděla
místa okresu.
Všichni
		V Plavech v zased. síni NV,autobusech
v Haraticích
ve školní
budově,
uzavření
byli zvoleni.
K celkovým
výsledkům
ještě údaj, autobusech
že pro obvod Plavy
měly kandidáti
klidný průběh,
zahrála
i hudba,
která v několika
(č. objížděla
70) bylo vemísta
voleb seznamu
zapsáno
503
a
pro
obv.
Haratice
a
část
Pl. 412 voličů.
okresu. Všichni uzavření kandidáti byli zvoleni.
Celkem
tedy zapsáno
915 voličů.
Volební
odevzdáno
911(č.plat.
K celkovým
výsledkům
ještě
údaj,výsledky:
že pro obvod
Plavy
70)hlasů
bylopro, t.
j. 99,5%.
Na
ustavujícím
plen.
zasedání
9.
11.
1976,
které
se
konalo
v
jídel.
Seby 4 v
ve voleb seznamu zapsáno 503 a pro obv. Haratice a část Pl. 412
Plav. za účasti 100 přítom. a náměstka, předs. ONV s. Konopky, byli aklamací
voličů. Celkem tedy zapsáno 915 voličů. Volební výsledky: odepotvrzeni do funkcí pro příští volební období na dobu 5 roků (do r. 1981) poslanci i
vzdáno 911 plat. hlasů pro, t. j. 99,5%. Na ustavujícím plen. zaseneposlanci a aktivisté komisí NV Plavy.
dání 9. 11. 1976, které se konalo v jídel. Seby 4 v Plav. za účasti 100
přítom.
a náměstka,
ONV
s. 10.
Konopky,
byli aklamací potvrzeSeznam
kandid.-posl.
propředs.
volby 22.
a 23.
76
ni do funkcí pro příští volební období na dobu 5 roků (do r. 1981)
Příloha č. poslanci
16
i neposlanci a aktivisté komisí NV Plavy.
Seznam kandid.-posl. pro volby 22. a 23. 10. 76
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Příloha č. 16

xx
xx

xx
xx

navr. za
polit. přísl.
nar.
bydl.
1. Balzer Vrat.
1930
Pl. 129
JZD
bez
polit.
navr. za
polit. přísl.
nar.
bydl.
přísl.
1. Balzer Vrat.
1930
Pl. 129
JZD
bez
polit.
2. Ceéová Růža
1940
Har. 45
VO KSČ
KSČ
přísl.
3. Doležel Jos.
1909
Pl. 143
-“-“2. Ceéová Růža
1940
Har. 45
VO KSČ
KSČ
4. Drbohlav Boh.
1927
-“- 141
Svazarm
bez pol. přísl.
3. Doležel Jos.
1909
Pl. 143
-“-“5. Ducháček Old.
1939
Har. 20
JZD
KSČ
4. Drbohlav Boh.
1927
-“- 141
Svazarm
bez pol. přísl.
6. Harcuba Milan
1952
Pl. 168
-“bez -“5. Ducháček Old.
1939
Har. 20
JZD
KSČ
7. Hariková Irena
1940
Har. 22
ROH S. 05
KSČ
6. Harcuba Milan
1952
Pl. 168
-“bez -“8. Hnídek Lad.
1925
Pl. 92
VO KSČ
KSČ
7. Hariková Irena
1940
Har. 22
ROH S. 05
KSČ
9. Hofman Zd.
1928
Har. 35
-“-“8. Hnídek Lad.
1925
Pl. 92
VO KSČ
KSČ
10. Jakoubě Boh.
1925
Pl. 112
ZO KSČ S. 4
-“9. Hofman Zd.
1928
Har. 35
-“-“11. Kanaláš Mich.
1921
-“- 126
-“-“10. Jakoubě Boh.
1925
Pl. 112
ZO KSČ S. 4
-“12. Knap Lad.
1919
-“- 112
-“-“11. Kanaláš Mich.
1921
-“- 126
-“-“13. Kohout Petr
1946
-“- 67
VO KSČ
-“12. Knap Lad.
1919
-“- 112
-“-“14. Kopalová Jarm.
1926
-“- 102
ROH šk. V. Ham.
bez pol. př.
13. Kohout Petr
1946
-“- 67
VO KSČ
-“15. Korečková Mar.
1932
-“- 161
JZD
-“- -“14. Kopalová Jarm.
1926
-“- 102
ROH šk. V. Ham.
bez pol. př.
16. Kubričanová J.
1939
Har. 60
ROH S. 5
-“- -“15. Korečková Mar.
1932
-“- 161
JZD
-“- -“17. Kudrnáč Mir.
1948
Har. 73
ROH S. 5
KSČ
16. Kubričanová J.
1939
Har. 60
ROH S. 5
-“- -“18. Litner Jan
1942
-“- 10
-“- Jbc. Skl. Des.
bez
17. Kudrnáč Mir.
1948
Har. 73
ROH S. 5
KSČ
19. Lejsek Jarosl.
1928
-“- 110
JZD Pokrok
-“18. Litner Jan
1942
-“- 10
-“- Jbc. Skl. Des.
bez
20. Letošník Jindř.
1933
Pl. 156
VO KSČ
KSČ
19. Lejsek Jarosl.
1928
-“- 110
JZD Pokrok
-“21. Nesvadba Vlad.
1940
-“- 60
TJ Seba 4
bez
20. Letošník Jindř.
1933
Pl. 156
VO KSČ
KSČ
22. Nevyhoštěná Mar. 1945
Har. 12
JZD Pokrok
-“21. Nesvadba Vlad.
1940
-“- 60
TJ Seba 4
bez
23. Sedláčková Věra
1924
Pl. 86
ROH Seba 5
-“22. Nevyhoštěná Mar. 1945
Har. 12
JZD Pokrok
-“24. Sláma Dalib.
1936
Har. 55
VO KSČ
KSČ
23. Sedláčková Věra
1924
Pl. 86
ROH Seba 5
-“25. Stěhulová Jarm.
1933
-“- 54
ZO KSČ zdrav. Tanvald
-“24. Sláma Dalib.
1936
Har. 55
VO KSČ
KSČ
26. Sýkora Václ.
1941
Pl. 172
VO KSČ
-“25. Stěhulová Jarm.
1933
-“- 54
ZO KSČ zdrav. Tanvald
-“27. Šejbl Jos.
1952
Har. 103 ROH šk. V. Hamry
bez
26. Sýkora Václ.
1941
Pl. 172
VO KSČ
-“28. Šťastný Jos.
1930
-“- 81
SPO Harat.
-“27. Šejbl Jos.
1952
Har. 103 ROH šk. V. Hamry
bez
29. Šturm Vlad.
1948
-“- 22
ROH Seba 5
KSČ
28. Šťastný Jos.
1930
-“- 81
SPO Harat.
-“30. Tumajer Pavel
1940
-“- 22
SPO Plavy
-“29. Šturm Vlad.
1948
-“- 22
ROH Seba 5
KSČ
31. Vacková Hana
1921
Pl. 158
VO KSČ
-“30. Tumajer Pavel
1940
-“- 22
SPO Plavy
-“32. Černák Jos.
1919
-“- 148
ZO KSČ S. 4
-“31. Vacková Hana
1921
Pl. 158
VO KSČ
-“33. Hudec Ludev.
1943
Har. 22
-“- -“-“32. Černák Jos.
1919
-“- 148
ZO KSČ S. 4
-“33. Hudec
Ludev. zrušena
1943
Har.
22přestěhování.
-“- -“-Doplněno č. 32 -“xx Kandidatura
Důvod:
věk,
a 33.

xx Kandidatura zrušena Důvod: věk, přestěhování. Doplněno č.
32 a 33. zrušena Důvod: věk, přestěhování. Doplněno č. 32 a 33.
xx
Kandidatura
Pro volby
do ONV kandidáti:
Pro
volby
do ONV1926
kandidáti:
Pro
volby
doAnt.
ONV kandidáti:
1. Kroupa
Har. 22

OOR Jbc.
KSČ
2. Mašínová Al.
1936 Pl. 21
Obch. banka Jbc.
-“1. Kroupa Ant.
1926 Har. 22 OOR Jbc.
KSČ
2. Mašínová
Al. byli schváleni
1936 naPl.
21 schůzi
Obch.
Jbc. dne-“Kandidáti,
poslanci,
člens.
VObanka
KSČ Plavy
16. 8. 1976.

Číselné rozdělení:
Kandidáti,
poslanci,
byli
schváleni na
Věková hranice
do 35
roků:
10.člens. schůzi VO KSČ Plavy dne 16. 8. 1976.
Číselné rozdělení:
Věková hranice do 35 roků:
10.
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Kandidáti, poslanci, byli schváleni na člens. schůzi VO KSČ Plavy
dne 16. 8. 1976.
Číselné rozdělení:
Věková hranice do 35 roků:		
10.
Z celk. počtu kandidáti 		
muži: 22
							
ženy: 9
Místo bydliště:
Haratice:		
16
					
Plavy:			
15
Rozdělení dle prof.:
dělníci:
12
						
učitelé:
3
					zdravot.		 2
vedoucí prac., úředn. ostat.:		
14
Dle politické příslušn.: KSČ:		
17
bez politické příslušnosti:		
14
1. Komise NV a jejich složení:
K. finanční – předs. s. Drbohlav Boh.,
			
člen. poslanci: V
 acková Hana, Černák Jos. a Lejsek
Jaroslav
			
-“- neposlanci: Ž
 antová J., Svárovský Jos. a Bartoníček Josef.
2. Komise škols. a kultur. – předs. Letošník Jind.,
					
čl. poslanci: H
 ofman Zd., Šejbl Jos.
a Nevyhoštěná Mar.
					
-“- neposlanci: K
 v. Nygrýnová, Buchar J.
a Kohoušek Josef.
3. Komise míst. hospod. – předs. Sedláčková Věra,
					
čl. poslanci: K
 ubričanová Jarča, Šturma
Lad. a Jakoubě Boh.
					
-“- neposlanci: K
 rykorková Věra, Tomášová Vlasta a Bendová
4. Komise pro výstavbu – předs. Tumajer Pavel,
					
čl. poslanci: S
 láma Dalib., Nesvadba
Vlad., Leitner Jan a Balzer
Vrat.
					
-“- neposlanci: B
 rezar Petr, Morávek Jiří,
Novotný Přem., Šturma
Boh.
5. Komise soc. zdravotní – předs. Stěhulová Jar.
					
čl. poslanci: K
 opalová Jar., Hariková I.,
Kanaláš Michal,
					
-“- neposlanci: B
 abcová Jindra, Šimůnková Ludm., Mitischková Eva.
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6. Komise zemědělská
					

– předs. Sýkora Václ.
čl.poslanci: Ducháček Oldřich, Harcuba
Milan, Korečková M.
					
-“- neposlanci: S
 várovský Jar., Kukla Jar.
ml., Mládek Ol.
7. Komise pro veř. pořád. - předs. Šťastný Jos.,
					
člen. poslanci: K
 udrnáč M., Kohout Petr
a Hudec Ludev.
					
-“- neposlanci: B
 artoš Jos., Krykorka
Zb., Šimůnek Jan
		Členové rady MNV Plavy:
		 1. Balzer Vratislav
		 2. Ceéová Růžena – tajemnice NV
		 3. Ducháček Oldřich
		 4. Hnídek Ladislav – předseda NV
		 5. Hofman Zd.
		 6. Hudec Ludev.
		 7. Jakoubě Bohusl.
		 8. Kopalová Jr.
		 9. Lejsek Jarosl.
		10. Kroupa Ant. – posl. ONV – (porad.hlas.)
		11. Mašínová Alena -“- -“-“-“		13. Špringer Boh. dlouhod. delegát MNV pro radu – porad. hlas.
		Zaměstnanci nár. výboru:
		účetní		
Hana Vacková,
		administ.
L. Letošníková,
		uklízečka: Hel. Patrmanová.

Volební program
MVNF a MNV na léta
1976 – 80

(období 6. pětiletky) byl na ustavujícím plen. zasedání NV schválen. Je rozdělen do několika oblastí. Ideově-vých. činnost, politicko
organiz. činnost a oblast ekonomicko-sociální. Z této poslední oblasti vyjímám pro kroniku úkoly plánované v akci „Z“, s hodnotou
díla v Kčs:
1. Kanalizace v Haratic.: 			
Kčs
830,000
2. dokonč. prodej. potrav. v Pl. 		
-“1,490,000
3. veřejné osvětl. v Haratic. 			
-“5,000
4. oprava hřbitovní zdi v Pl. 			
-“20,000
5. přístav. klubov. pionýr. při ZDŠ Pl.
-“5,000
6. vybudov. škol. hřiště v Pl. 			
-“5,000
7. rekonstr. veř. rozhlasu Har. 		
-“5,000
8. odech. kout. pro mat. s dět. Pl. 		
-“2,000
9. vybud. veřej. osvětl. podél E 14		
-“100,000
10. rozhlas. ústř. MNV Plavy			
-“20,000
11. škol. lyžař. vlek Pl. – 250 m			
-“20,000
Celk. hodn. díla				
Kčs 2,502,000

Různé.

V záhlaví vol. programu je uvedeno, že bude v průběhu vol. období
veřejně kontrolován na schůzích NV, orgány a organizacemi NF
i na veřej. schůzích s občany.
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U celospol. akcí, drob. událos., z kultur. deníku komise škols.
a kultur. jakož i jin. drob. udál. v průběhu roku jsou pro kroniku
vyjmuty některé, tak jak chronolog. následovaly za sebou.
Leden

Nový rok jsme přivítali ve čtvrtek. V sobotu 3. 1. kolem 9.
hod. dopol. byla krátká ale silná bouřka. Ve dnech 17. a 18. (sobota, neděle) probíhaly na můstku v Plav. již tradiční skoky pro záv.
sdružený. Pro velikou chumelenici musely být v sobotu odloženy
na neděli, kdy bylo velmi pěkné zim. počasí. Vyhráli závodníci
NDR; obsadili prvá tři místa. 2x byl překonán rekord můstku Švýcara Šmidta 84,5 m.
Počasí v lednu bylo bouřlivé s častými vánicemi a náhlými
oblevami. V posledním týdnu bylo převáž. slunečno, ale silné mrazy. Nejsilnější 28. 1. – mínus 17 stup.

Únor

9. v pondělí proběhla za úč. 46 důchod. na MNV beseda ss.
Šimáčka z odděl. soc. věcí ONV a poslance ONV Nesvadby o zvýšení důchodů, které vstoupilo v platnost 1. 1. 76. V prům. činí toto
zvýšení od 50 – 100 Kčs měsíčně i pro našich zhruba 340 důchodců
v obci. 17. v úterý bylo v zased. síni MNV slavn. zasedání pléna
MV KSČ s kultur. vlož. žáků ZDŠ a projevem A. Kroupy k 28. výročí
Vítěz. února. V tomto měs. často padal sníh, takže dle pranostik by
měl sílit pole. V posl. týdnu bylo velmi teplo.

Březen

v obci bylo pořád. několik přednášek a besed.
Beseda o knize – MLK – s. Kohoušek za účas. 30 posluchačů, přednáška OB Expedice Indus s. Slámy – účast 45, zdravotnická přednáška MUDr. Havelky ČČK – o srdeč. chorobách – 22 posluch.
Rok 1976 byl prohl. Mezinár. rokem ženy. Jako každoročně
byly ženy naší ves. pohoštěny v místních závodech. Na jejich počest
předvedly děti MŠ a ZDŠ krátká pásma a oslavenkyně dostaly malé
dárky a kytičky. Zaslouží si jako dárkyně života a vychovatelky budoucích pokolení všestrannou úctu. Vidíme, že právě naše socialistic. zřízení dává uprostř. každodenního života všem ženám u nás
plnou rovnoprávnost politickou, pracov., sociální i kulturní. Tak
to zatím v mnohých vyspělých státech, které se počítají za demokratické, dosud není. Některé naše občanky byly pozvány i k vyš.
stranic. a veř. činitelům. Na ONV s. Tomášová Vlasta býv. ředitelka
MŠ. Loni byla pozvána na KNV tajemnice R. Ceéová.

Duben

V obci bylo někol. přednáš. a besed se zájmovou i politic. tématikou. O Svárovské stávce před 105 lety, ke 106. výr. naroz. V. I.
Lenina, o dopravní výchově dětí, o myslivosti a našich lesích. Organizátory byly učitelé ZDŠ, MLK, ČSŽ a SNB. 1 veřejnou schůzi s obč.
pořádaly MNV, MV NF, VO KSČ. Skládaly v ní účty ze své činnosti
a seznámily veřejnost s úkoly roku ve všech oblastech, zejm. ve
výstavbě, úpr. komunikací, veřej. pořádku, i s úkoly politickými. Ve
dnech 12-16. 4. byl v Praze XV. sjezd KSČ, který ve svých závěrech
vytýčil další cestu v zajišťov. ještě lepší úrovně ve všech oblastech
života občanů naší socialistic. vlasti.
Stará pranost. říká: studený duben, mokrý máj, bude v stodole ráj. Duben byl ale poměrně suchý, podobně jako březen. Pře-
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vládalo klidné, slunečné počasí. Teprve v posl. týdnu se silně ochladilo, dokonce 28. sněžilo s mrazem -5 st.. 29. mráz -6°. I posled. den
30. byl ještě slabý mráz.
Květen
Dokum. příl. č. 2, 3.

Slavný 1. máj oslavili naši občané v manifest. průvodu za
účasti kol. 600 lidí od Seby 4 do Vel. Hamrů. Bylo chladno, nejen
zrána. Několik obětavců plnilo již od 5ti hod. u vrátnice Seby na
500 balonků pro děti. Za týden, 8. 5. byl odpoledne tradiční průvod
od MNV na míst. hřbitov k uctění památky padlých, položení věnců, se vzpomínkou za slavné květnové dny vítězství nad evrops.
fašizmem před 31 lety. V krátkém kultur. pásmu účinkovaly i děti
ze škol. Večer byla po průvodech s lampióny od nádraží Pl. a od
školy v Harat., zapálena „U Moravy“ velká hranice s ohňostrojem.
23. 5. vítal SPOZ (s. Buchar) na MNV nové občánky do života.
Účast 50 lidí. Velmi pěkný akt, z něhož pak byly vystaveny ve vývěs. skříni u MNV fotografie.
Ani květen se vláhou nepředal. Několik deštivých dní sice
bylo, celkově byl ale srážkově podnormální.

Červen

13. v neděli odpol. byl na fotbalovém stadionu zdařilý dětský
den na oslavu MDD, který organizovaly MNV, OB, NF spolu s finanč.
přispěním JZD, místn. závodů a organizací i za pomoci požárníků
a SRPŠ. Účast spolu s dětmi na 550 lidí.
Tento měsíc, i násled. července budou lidé i u nás dlouho pamatovat, neboť od 13. 6. až do 27. 7. nespadla prakticky ani kapka
vláhy a teploty byly abnormální, převážně kolem i nad 30 stup. C.
Tato úmorná vedra a sucha poznamenala zejm. pícniny ale i obil.
pole. U nás v republice byly takovéto vysoké červnové teploty zaznamenány naposledy v r. 1917.

Červenec

Oba podniky Seby měly od 17. – 30. 7. celopodnikovou dovolenou. 10. v sobotu zorganizoval závod Seba 4 zájezd s důchodci
(83.) V sobotu 17. projížděla naší obcí historic. vozidla. Kolem 150
vozidel (- motocykly i auta - ) jelo od Tanvaldu přes Plavy a Držkov
do Jablonce n/Nis. Za pěkného počasí vzbudily velkou pozorn. přihlížejících diváků. 18. v neděli k večeru se přihnala veliká bouře
od jihu. Uhodilo do vysokého napětí na „Bubnu“ – přetrhalo elektr. vedení. Ve druhé polovině července byla vydána výzva vlády
a stranic. orgánů k zavlažování zemědělských porostů, aby byla
zmírněna škoda následkem vleklého sucha. Požárníci z Plavů i Haratic zavlažovali porosty JZD vodou z Kamenice na několika místech po několik dnů i nocí nepřetržitě. Obyvatelstvo (i u nás) bylo
předtím několikráte vyzýváno k max. šetření vodou z veř. zdrojů t.
j. vodovodů. V Plavech se vody celkem dostávalo dost (nový zdroj
ze Souše) ale na okrese bylo 12 míst, kde byl katastrof. nedostatek
a voda byla dodávána i z cisteren. Ke konci měsíce července se
ochladilo, začalo severní proudění, ba i trochu pršelo. Téměř nikde
nebyly k sehnání brambory.

Srpen:

6. v pátek započal MNV s překopem silnice „U Balatků“ v Harat. pro svod kanalizace do velkého septiku, který bude sloužit nové
výstavbě rod. domků (2 řady ke Křížkovům.) Závod Seba 4 nechal
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znovu natřít bezpečnostní pásy na továrním komíně. Ke konci měsíce se započalo s hloubením jámy pro velký septik pod restaur.
„U Balatků“ těsně při silnici dolů k Plavům. (-bagr.) Na členské sch.
VO KSČ (16. v pondělí) bylo vzpomenuto význam. politického výročí: 32 roků od zahájení Slovenského národ. povstání. Ref. S. Kroupa.
Počasí. V srpnu bylo 9 dnů deštivých, 18 dnů s větší oblačností, 6 dnů hezky a teplo (na konci měs.)
Září

Ve středu 1. 9. byl zahájen nový škol. rok 1976 – 77. Pěkný
den, hrála hudba z reproduktorů. Prvňáčky z MŠ si odvedli pionýři, rozloučily se s nimi ředitelka s. Hnídková i učitelky MŠ. V ZDŠ je
uvítali krátce s. Hofman, ředitel školy, za MNV i ONV pak s. Kroupa,
a nakonec tříd. učitelka.
14. a 15. září proběhly v obci první předvolební schůze jednak v Harat. ve škole a v Plav. na MNV vždy za účasti kol. 60 přítomných.
V měsíci bylo 8 dnů s deštěm, 12 dnů poměrně pěkně a teplo
kol. 20°. První mrazík mínus 2° byl 26. ráno. Houbaři nacházeli
v září dosti hub – hlav. podhříbků a sameťáků.

Říjen

S. Dalibor Sláma z Harat. se stal novým předsedou VO KSČ
Plavy. 5. 10. se uskutečnila schůzka s mladými voliči, kteří půjdou
k vol. urně poprvé. Přišlo jich na MNV z 50 pozvaných 33. Besedovali s nimi ss. Buchar, Doležel a Kroupa. Téma: minulost a přítomnost. Beseda byla zdařilá.
10. v neděli, vítal SPOZ nové občánky. MNV zakoupil k tomuto účelu velmi pěknou gram. desku. Žel, nedostavili se všichni
pozvaní. Z 25 jenom 16 rodičů.
13. a 14. 10. byly organizovány další předvol. schůze v Plav.
a Harat. Celková účast 121 lidí. Představovali se kandidáti. V diskuzích bylo hodně připomínek. Ne ke kandid. ale k různým otázkám
v obci. (komunikaci, skládky, život. prostředí, kanalizaci, prodej.
Haratice i samoobsl. v Plavech, kominíci, služby atd.)
Budou mít proto noví poslanci práce k řešení všech problémů dost. Ve středu 20. 10. besedoval poslanec ONV Kroupa s dětmi
ve škol. družině o své práci v obci i ve vyšš. zast. orgánu ONV.
22. v pátek odpol. a 23. v sobotu dopol. proběhly volby. Klidně a důstojně. Výsledky oznámil s. Buchar, předseda MV NF v sobotu odpol. ve 14,30 místním rozhlasem. Volby do všech zastupitels. orgánů naší republ. potvrdily, že drtivá většina našich občanů
souhlasí s politikou součas. státního a stranick. vedení.
Prodejna v Harat. byla 14 dní uzavřena pro nemoc vedoucí s.
Maruškové. Prodej obstarával pojízd. prodejna – autobus. Podnik
Potraviny nemá v souč. době dostatek kádrů, aby tuto prodejnu
mohl nechat otevřenou po celý rok i při nemoci její vedoucí. Ještě
zajímavost z oblasti ovocnářství: Úroda ovoce byla letos bohatá,
i když zejména jablíčka byla menší. Mnoho ovoce zůstávalo spadem pod stromy. Vyprávěl mi obč. Hýbner, že neodbyl načesaná
jablka ani zadarmo.
28. 10. vyburcovala klid v obci asi kol. 8. hod. večer siréna.
Na Filouně neopatrný občan Š. nedbal přísného zákazu rozděláv.
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jakéhokoliv ohně venku a zapálil staré dřevo a matrace. Případ byl
předán přísl. pořádk. orgánům. Říjen měl celk. 6 deštivých dnů.
Převáž. bylo pěkné podzim. počasí s ranními teplotami pod 10
a odpol. kol. 20 °C. 6 dnů bylo krásné téměř letní počasí, 7 se silnou
mlhou dopol., 2 se silným j.vých. větrem. Mrazík mimo 2° se ohlásil
ke konci měs. 28. 10.
Listopad

9. v úterý ustav. plen. zasedání MNV Plavy v záv. jídelně
Seba 4. Křeslo předsedy převzal po s. Jakouběovi s. Lad. Hnídek
bývalý předseda VO KSČ. Má všechny předpoklady úspěšně řídit
NV a spolu s celým kolektivem poslanců dokončit započaté úkoly
zejm. v oblasti akce „Z.“ Stěžejní úkol je dobudování samoobsluž.
prodejny potravin. Na tomto ustavujícím zasedání bylo poděkováno dosav. funkcionářům, posl. MNV i jeho aktivistům. Všichni obdrželi v upomínku na úspěš. min. voleb. obd. malý knižní dárek
a upomínkový list. Odstupující funkcionáři byli ještě zvlášť odměněni věcně za dosavadní práci pro společnost.
V restauraci Harat. došlo opět k výměně vedoucího. Je jím po
seriozním s. Dvořákovi M. Cverna, který byl vedoucím rest. ve Zl.
Olešnici. Podnik Restaurace nechal vymalovat místnosti a provedl
menší omítací úpravy.
NV. pokračoval ve výstavbě velkého septiku v Har. Byly
usazeny jednotlivé panely, provedeno oplocení u silnice a zřízen
odtokový kanál, aby se v zim. období zbytečně neusazovala voda
uvnitř.
Pro budovu samoobsluhy se usilovně hledá dodavatel, který
převezme práce s rozvodem el. instalace (- 5 km kabelů!) První velká starost s. Hnídka.
Příroda se připravuje na zimu. Je chladněji, ranní teploty
v první polovině měs. kol. 5ti °C, ve druhé polovině pak kolem 0
i pod nulou. Vítr se často stáčel a vanul ostře od severu. 18. v pátek
začal poletov. první sníh. Spadal i v dalších dnech – mokrý. Ve středu 24. 11. padal hustě plných 12 h, když k večeru tohoto dne byla
poprvé protahována silnice i komunik. k Mlýnskům. Po oteplení
ku konci měsíce s jižním větrem a deštěm sníh zmizel.
14. 11. konala svou výroč. čl. schůzi org. SPO Plavy za účasti 62
přít. V neděli 15. měla výroční schůzi org. ČSPB, jejímž předsedou
i jednatelem je s. Buchar. Svoji celoroční činnost zhodnotil i SČSP
– předs. s. Tydlita.

Prosinec

V neděli 5. posl. měsíce roku 76, hodnotila dopol. svoji činnost TJ Sokol Seba Plavy. Její sportovní oddíl kopané se umístil v celookresní soutěži (2. třída) v podzim. kole na 1. místě (6 x vyhrál,
2 x nerozhod. 1 x prohrál. Branky 26 : 5.) Oporou je gólman Jos.
Soukup z Har. čp. 22. Zisk ze zápasů 14 bodů. V neděli odpol. „U Balatků“ sněmovali haratičtí hasiči. Jejich dlouholetým předsedou je
s. Hýbner (členem od r. 1918 a ve funkci předsedy od r. 1945.)
Poslední schůze rady a pléna MNV byly v tomto roce 14. 12.
Prodejna v Har. byla opět na několik dnů uzavř. OB pořádal
přednáš. s. Zoura o Vých. Africe – účast 41. ČČK – MUDr. Havelka
měl přednášky o drogách – bohužel jenom za účasti 7 přítomných.
V pátek 17. 12. se uskutečnil zájezd OB se 45 účastníky na předsta217
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vení Cikáns. baron do Jbce n/Nis.
Počasí v prosinci 76: dní se sněžením 13, s deštěm 3, nejniž.
noční teploty (i ranní) od mínus 15 do mínus 20°C od 28. do 31.
12. Nejvyš. denní teploty: 1., 9. a 20. 12. kol. 6°C. Jinak kol. 0°. Velmi pěkné zimní počasí, ideální pro děti a jejich radovánky a sport.
Část. v sobotu večer a v neděli 25. a 26. 12. se přehnala nad oblastí
Jizerských hor silná vichřice. U nás v obci neudělala naštěstí škodu.
Závěr

Příl. č. 6

Příloha 1

Výstavba

76. rok je za námi. V obci v něm oslavily 4 páry manželů
své zlaté svatby: Bož. a Jindř. Kotrbovi z Mlýnsk čp. 70, Zd. a Oldř.
Peukrtovi z Hart. čp. 36, Mar. a Fr. Maškovi z Pl. 17 a Bož. a Jos.
Nesvadbovi z Harat. č. 16. Během roku se narodilo 35 dětí – u manželů Pospíšilových v Har. č. 22 došlo k dvojnás. přírůstu – dvojčátek
Adélky a Andělky 6. 2. 76 – zemřelo 28 občanů (průměr věku 80
a 1/4 r.) došlo ke dvěma odstěhov. K 31. 12. 76 měla smíšená obec
1348 obyv. 655 m a 693 žen. Nejstar. ž. Tomšová M. Pl. 151: 93 roků,
Nejstarší muž Mrklas Jos. Har. 102: 90r.
Ze zajímavé statist. s. Buchara:
Z celk. počtu občanů bylo v r. 1976
148 obč. starších
70ti let (54 m, 94 ž.)
Tak např. 75letých
12 ( 3 + 9, )
80tiletých 8 ( 3 + 5, ) 85 r. 1 muž,
86ti -“3 ( 1 + 2, ) 87 “ 3 ženy,
88mi -“6 ( 2 + 4, ) 89 r. 1 muž,
90 r. 1 muž, 92 r. 2 ž., 93 r. 1 žena.
Vzrostl počet nových rod. domků. Byly kolaudovány 3 a to
u manželů: Deringových, Svárovských a Ulmanových všechny
v Haraticích v plán. zástavbě dle SÚP nad silnicí k Bohdalovicům.
Různých přístav. a rekonstr. povoleno 8.
Vcelku možno hodnotit uplynulý rok kladně. Jeho výsledky, až na mimořádné klimatické podmínky anebo právě pro
tyto podmínky, byly dobré. K živelním katastrofám (ohňům,
povodním, neštěstím) v obci nedošlo a celková životní úroveň
obyvatelstva opět o něco stoupla.

(razítko)
RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
V PLAVECH
Hnídek
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Rok 1977.

Finanční náklady
akcí „Z“

Nelepším brigádníkem

Z činnosti komisí NV

I. Národní výbor
Místní národní výbor, umístěný v budově č. 85, uprostřed
obce, doznal některých změn. Z poslanců se odstěhovala z obce
Korečková Marie. Změna nastala i v zaměst. NV; v květnu odešla
do nového zaměstnání (závod Kavalier v Držkově) J. Letošníková
a na její místo jako administrativní pracovnice NV nastoupila Brezárová Miroslava, manželka stavebního technika z Plavů. Veškeré
úsilí MNV, vedeného předsedou L. Hnídkem (od voleb v X. 76,) se
v roce 1977, významného hl. tím, že jsme v něm vzpomínali 60.
výročí VŘSR, zaměřilo k dokončení akcí „Z“ v obci. Především samoobsluhy potravin a masa (přímo naproti budově MNV) a v Haraticích k dokončení akcí splaškové kanalizace pro výstav. rodin.
domků. Na výstavbě samoobsluhy v Plavech bylo uskutečněno hl.
o sobotách a někdy i v neděli 14 dobrovolných brigád. Jinak se tu
pracovalo nepřetržitě 278 dní. Bylo odpracováno 4.950 h zdarma
a na základě závazků. Dále 5.800 hod. placených. (převáž. stálými
brigádníky-důchodci.) Na kanalizaci v Haraticích bylo organizov. 6
brigád a pracovalo se celkem 57 dní v roce. Prodejna byla kolaudována 15. 12. 77 a do provozu bude uvedena v led. 78. Druhá akce,
kanalizace, bude úplně dokončena až v r. 1978.
Původně plánovaný limit na výstavu prodejny pro r. 77 Kčs
300,000, byl během roku zvýšen a n. p. Potraviny Ústí n./L. vynaloženo Kčs 502,000,-. Limit finančních prostředků na kanaliz. pro r.
77 Kčs 180,000,- byl čerpán v částce Kčs 127,000,-.
V investiční části celoobecního závazku na počest 60. výročí
VŘSR se jednalo hlavně o tyto práce: údržba hřbitova (v souč. době
není hrobník,) jarní a pozim. úklid, senoseč, údrž. lesoparku nad
ZDŠ, údrž. květinov. záhonů, fotbalového hřiště, kabin, hokejového
hřiště (penetrace,) dále o údržbu vodních zdrojů a požár. techn. Na
všech těchto pracích se podílely organizace NF: PO Plavy – Haratice,
Čs. svaz žen, Čs zahrádk., SSM záv. Seba, Svazarm, sportov. oddíly (hl.
kopané) celkem 2,760 hodinami zdarma. Dále při plnění celoob. záv.
poskytly pomoc JZD Pokrok na záv. 400 hod. odprac. 1,700 h.
Seba 04 Pl.
400 “
“
600
-“- 05 Mýns.
200 “
“
201
SPO Plavy
200 “
“
487
		 SPO Harat. na záv.
100 h odprac.
485 hod.
		 TJ Sokol Seba Pl.
50
“
100 “
Závazek dopravy za akce „Z“ zdarma:
		 JZD Pokrok záv. Kčs 10,000,- skut. Kčs 11,134,		 Seba 04 Plavy
3,000,“
100% ní.
byl vyhodnocen na MNV s. Šturma Oldř. (*23. 5. 1912.) Po celý rok
se staral o květinovou výzdobu, údržbu záhonků, trávníků, skalek,
o výsadbu záhonů růží. Odpracoval celkem 120 h. zdarma a z vlastních zdrojů dodal sazenice v hodnotě 1,700 Kčs.
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Pomoc zemědělství:

Nutno vyzdvihnout zejm. práci komise sociál.-zdravotní pod
předsednictvím s. Jar. Stěhulové.
Na dodávce 300 q sena v rámci soutěže „Každý občan 1q
sena“ se podíleli: SPO Pl. 119 ti, SPO Har. 202 a občané 300 hodinami.
Ženy organiz. v ČČK odpracovaly při sběru brambor v JZD
Pok. 126 hod. NV spolu s výborem NF a MV KSČ, i OB nezahálely
ani v oblasti hlavních politických výročí a oslav celostátního významu. Důstojnou formou, většinou s kulturní vložkou dětí MŠ
a ZDŠ i projevem bylo vzpomenuto na slavnost. schůzi 29. výročí
Vítěz. února, oslav MDŽ v záv. Seba 4 a 5, akcí v souvislostí s oslavou 1. a 9. května, slavnost. veřejných schůzí na počest 60. výročí
VŘSR (v Harat. i Plavech.) Svědčí to o skutečnosti, že kulturní činnost v obci není na špatné úrovni. Velkým nedostatkem ovšem je
fakt, že již delší dobu je v generální opravě sokolovna, takže žádné
větší kulturní akce se prakticky nemohou v obci konat.
NV a UVV NF vysílají na pomoc plnění úkolů ve styku poslanců s občany, pro uzavírání závazků i k informování občanů o dění
v obci agitační dvojice k osobní návštěvě voličů.
Rozpočet
obce
a skutečnost
r. 1977
1977
Rozpočet
obce
a skutečnost v
v r.
Příjmy (v Kčs)
Daň z příj. obyvat.
“ zemědělská
“ domovní
správ. poplat.
popl. ze psů
školní jídelna
fond rozv. a rez.
sdruž. prostřed.
(Potraviny)
plánov. dotace
Celkem

Skut.

2,000
8,000
21,000
4,000
3,000
119,000
77,000

2,852
6,095
19,994
950
3,651
119,751
126,764

202,000

497,137

265,000

265,000

701,000

1,049,942

plán

skuteč.

237,000

624,997

10,000

4,235

265,000

271,146

kultura

10,000

10,706

vnitř. spr., spr. PO, odm.

51,000

51,172

Vydání
Akce „Z“ komunik.
samoobsl.

doprava

škol. jídelna
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Plán

(dok. příl.
č. 32)

plánov. dotace
Celkem

701,000

1,049,942

skuteč.

237,000

624,997

10,000

4,235

265,000

271,146

kultura

10,000

10,706

vnitř. spr., spr. PO, odm.

51,000

51,172

práci a soc. věci

11,000

10,960

MH veř. osvětl.,
mzdy, el.

117,000

58,228

Celkem

701,000

1,031,484

Akce „Z“ komunik.
samoobsl.

doprava

škol. jídelna

Soutěže NV

265,000

plán

Vydání

Sběr surovin:

265,000

1977

Rozdíl
mezi příjmem
a vydáním
skut.
			
Rozdíl mezi
příjmem
a vydáním
skut.
18,458
ulož.na
na ktě
ktě uuSBČS
			
KčsKčs
18,458
je je
ulož.
SBČS vvJabl.
Jabl.
Sběr surovin: Plán: papír 177 q, text. 32 q, železo 453 q
Skut.: -“- 338 “, -“- 27,5 “, -“- 140 “
Plán: papír 177 q, text. 32 q, železo 453 q
Skut.: -“338 “, -“- 27,5 “,
-“- 140 “
a barev. kovů sebráno 924kg.
Sběr byl zajišťován závazky organizací, rozhlasem, pomocí
školy a brigád dětí. Velkou měrou se podíleli na zdárném sběru
kov. šrotu členové SPO Plavy – Harat.
V roce 1977, v plnění celoobecn. závazku na počest 60. výročí VŘSR, v plnění voleb. programu, byl náš NV vyhodnocen radou
ONV (spolu s dalšími 8mi NV v okrese Jbc.) jako nejlepší a bylo mu
navrženo (radě KNV ke schválení) udělit čestné uznání spolu s odměnou 10,000 Kč.
II. Průběh roku – počasí – úroda
Nutno říci, že rok 77 byl na rozdíl od předcházejícího mokrý.

V lednu

převládalo mlhavé klidné počasí s častějšími, většinou sněhovými
srážkami, v prvním a posledním týdnu výraz. oteplení, obč. déšť.
Z lid. pranostik: „Je-li mlhavý leden, následuje mokré jaro.“
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V únoru

bylo počasí teplotně nadnormální, srážkově normální. Převládaly
mlhavé dny s častými srážkami, ponejvíce dešťovými. Silnější mrazy byly pouze na počátku a konci měsíce. Dle pranostiky mnoho
mlh v únoru přivodí mokré léto.

Březen

měl 11 dní s deštěm, 4 s větší mlhou, ve druhém a třetím týdnu
převládalo počasí teplotně vysoko nadnormální (na slunci bylo od
20ti až po 30°C.) Mrazy a větší srážky byly na počátku a na konci
měsíce. 28. 3. se silně ochladilo a padal sníh. Jarní měsíce se nevyznamenaly příznivým klimat. Převládalo počasí mokré, deště
s nízkými teplotami, větrem a někdy i sněhem.

Studený byl zejm.
duben.

Od 9. do 13., přes Velikonoce padal často sníh. Udržel se ve vrstvě
asi 10 cm. Pak přišly veliké výkyvy počasí: déšť se sněhem a větrem, pak zase slunečno a opět zima (17. 4. dokonce mrazík -3°.)
Teprve na konci dubna silné oteplení.

Květen

Červen

Červenec

I měsíc srpen
(Dok. příl. č. 25)

Září.
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podobný. Na začátku silné, vysoké teploty, uprostř. měsíce byly
srážky, bouřková činnost s větry různých směrů. Ve čtvrtek 19. přinesl do obce jižní vítr dokonce jemný světlý písek odkudsi z Afriky.
Na konci května se silně ochladilo (ranní teploty jenom slabě nad
0°, 27. dne byl dokonce přízemní mrazík.)
byl srážkově nadnormální. Počet dní s mlhou 2, deštěm 11, s bouřkami 5, mrazíkem 1. Převládalo proměnlivé počasí ale vývoj vegetace byl celk. příznivý. Jenom ovoc. stromoví, které nasadilo
poměrně silně na květ v předcház. vyšších teplotách, na výkyvy
počasí doplatilo. Květy omrzly, zahynulo i mnoho včel. Úroda ovoce se nedala čekat, i medu bylo méně než v jiných letech.
Dnů s deštěm 13, s polojas. počasím 10, s větrem 1, pěkně až velmi
pěkně 6 dní. Ačkoliv na Medarda (8. 6.) pršelo až večer, přece jenom se podle něho červenec nevydařil. Špatně se sušila sena. To se
projevilo samozřej. i v kvalitě sena, byla horší.
byl teplotně pod normál. Srážkově normální až nadnormální. Většinou vál slabý vítr. Jenom 10 dní bylo pěkné počasí a teplo, ve 3
dnech bouřky. 1. srpna, v pondělí, stouply hladiny řek, i naší Kamenice. Byla 1 1/2 m nad normál vlivem vytrvalých několikadenních
dešťů. Byl vyhlášen stav ohrožení na Jizeře i Labi. Až na zatopení spodní části v objektu ZNZ, nezpůsobila voda vážnějších škod.
Voda opadla po dvou dnech.
První dekáda poměr. pěkná. Místní JZD sklízelo 4mi kombajny obilí. Trochu opožděně. Od 13. září ochlazení, střídavě se sev. a s. z.
větrem, deštěm – nevlídno. V sobotu 17. se dokonce objevil mokrý
sníh s deštěm. Mrazík mínus 2°C v neděli 25., v pondělí 26. a ve
středu 28. I s vybíráním bramborů mělo hl. JZD velké potíže. Pomáhaly brigády ze škol vedle jednotlivců z obce. Studenti z tanvald.
gymnazia celých 14 dní.

1977
Říjen 77

byl zpočátku pěkný, později ale mlhavý, chladný a deštivý. O 4 dny
dříve než v r. 76 začal trvaleji padat sníh.

Již 14. listopadu

a pozdější dny. Mokrý se však na nezmrzlé půdě neudržel. Teprve
kolem 20. 11., kdy přišel mrazík se utvořila souvislá sněhová vrstva kol. 5 cm. Silnější sněžení se sever. větrem a mrazy kol. minus
4 st. C až ke konci měsíce.

Ani prosinec

nepřinesl výraznější změny. Střídaly se dny deštivé s mlhou, teplotami kol. 0°C. Nejnižší -8°C byla 22. 12. Sníh opět zmizel. Vánoce
byly jak se říká „Na holo.“ Ohromně kluzko, doslova mrznoucí ledovatka byla 23. a 24. 12. Teprve těsně před koncem roku začal
silně padat mokrý sníh. 31. na Silvestra se snesla sněhová bouře
se silným větrem, která trvala celé dopoledne. Na poměrně mokrý rok, s těžkými klimatickými podmínkami hlavně pro sklizeň,
nebyla úroda špatná. Ovlivnil pouze sklizeň jařin (nižší,) a kvalita
sena a senáže. Nebylo ovoce, včelaři vybrali méně medu; nebyly
ani lesní plody.
III.-IV. Dokončování výstavby social. na vesnici.
JED POKROK
Někt. ukaz. hospodaření r. 77 (Inform. s. Ducháček.)

(příl. č. 29)

1. Rostlinná výroba
Hrubá zem produk. Kčs
4,019,000 (163 %)
Výnosy z
1 ha: 		
pšenice jar. 			
17,3 q
					
-“- ozimá		
32,					
žito 				
33,5
					
ječmen 			
24,9
					
brambory 			
261,					
pícniny na or. půdě
80,					
louky 				
47,7
					
pastviny 			
42,Prům. hnojiva v čis. živin na 1 ha
289,7 kg
Klimatické podmínky roku:
mokrý.
2. Živočišná výroba
Hrubá zeměděl. produk. Kčs		
6,040,000 t.j. 110,9 %
Roční dojivost na 1 dojnici				
3,325 lt
přírůstek ml. skotu na ks. a den		
		
58 dkg.
3. Plnění úkolů státního plánu:
Tržní zeměď. produk. Kčs		
8,647,000 t.j. 119,9 %
Obiloviny plán q 		
2,570 plnění q
2,571
brambory 			
7,000			
7,845
jatečný skot 			
975			
992
mléko 		
1,560,000 lt
1,579,141
jalovice březí ks		
60		
200
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4. Finanční ukazatelé:
Výkony celkem
Kčs 44,181,000 		
mater. náklady
-“- 37,920,000		
zdroje k rozdělení -“6,620,000		
produktiv. na 1 prac. -“108,899		

111,6 %
108,1 %
137 %
112,8 %

5. Stavební činnost:
Dokončena výstavba odchovny mlad. skotu na Vrších pro
610 ks jalovic. V říjnu provedeno zasklenění skotu.
Hodnota vlast. staveb. části		
10,280,000 Kčs,
-“- celého areálu: 			
14,046,000 -“Příl. č.
20, 21.)

6. Odměny v soc. soutěži:
V květnu 77 slavnostní člens. schůze při příležitosti propůjčení Putovního Rud. praporu federální vlády a ÚV SDR.
7. Výměra – pracovníci:
Výměra zeměď. půdy 		
1,193 ha,
celk. počet členů 		
454 (i nepracující.)
Trvale činní čl. 		
392.
Z rozd. je patrno, že VHJ Pokrok si vedla i v roce 1977 velmi
úspěšně a že její název má správné opodstatnění. Vedoucí funkcionáři velmi ochotně pomáhali i MNV v plnění volebního programu.
V obci Plavy, v místě, zv. „Morava“ bude velmi brzy dokončen stavební objekt „Pokroku“, v němž bude mimo obytné jednotky i prostor pro společenské vyžití.
V. Průmysl – státní a družst. obchod.
Závod Seba 05: Plavy Mlýns.,
barevna a úpravna:

(příl. č. 30)

Plán (dopl. závazkem 		
skutečnost
10,097,000 m 		
10,097,158 100 %
HO
138,654,000 Kčs 		
138,881,000
Úspory na kvalitě v roce 		
988,000.
Rok 1977 byl pro závod velmi obtížný, neboť dodávky z tkalcoven podniku Seba nebyly rovnoměrné. Tkalcovny, hl. z důvodů
kadrového obsazení neplnily výrobní plán. Zaměstnanci závodu
5 (u strojů a předevš. ženy v adjustárně) museli ke splnění výrobních úkolů pracovat po mnoho sobot mnohdy i v prodloužených
nočních směnách.
Investič. akce v roce (poskytl s. Šejbl, mech. záv.)
1. instal. a předán do už. louh. str. 		
Kčs 96,000
2. -“-“druhý napín. a sušící rám
Elitex vč. dvouválc. poulár. 		
Kčs 1,229,000
3. Před. do užív. 3 barvící jigry		
-“1,944,000
4. Pro čist. stanici 1 ultratermistat
-“6,000
		Celk. hodnota 			
Kčs 3,275,000
Zajišťuje se projektová příprava celkového rozšíření závodu a spolu výstavba nové komunikace. Předpokl. hodn. Kčs 400 milionů.
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Závod Seba 04 Plavy
– přádel. a tkalcovna

(příl. č. 31)
č. 15

Zemědělský
nákupní závod ZNZ

(Informace pro kron. poskytl ředit. s. Tomeš.)
Rok 1977 byl rokem vysokého pracovního napětí nejen lidí
a strojů, ale i zkouška organizač. schopností mistrů a TH pracovníků při zajišťování státního plánu.
V přádelně došlo v dubnu k vypřádání směsového sortimentu –
v červnu změně výrobního programu (nov vypřád.,) tím i ztrátám
ve výrobě. K tomu zastaralý strojový park. Navíc energetické výseče. Byla zrušena větší část profese pomahaček – přadleny pracují převážně na dvou strojích. V určených jednot. splnila přádelna
státní plán na 100,1 %. Bylo toho dosaženo pracovní obětavostí,
pomocí BSP a soutěžením i na úseku kvality. Bylo odpracováno 23
sobotních směn, 4 směny noční. V těchto směnách bylo vyrobeno
dostatek příze ke krytí výrobních skluzů a plošných energ. výstupů.
V tkalcovně byl r. 77 mimořád. obtížný. Došlo k najetí BD příze do
útku v klotech a přitom nebyla vyřešena vlastní úprava příze. Tento nedostatek a zvlášť málo zapracovaných tkadlen i určité zanedbání seřízení stavů, snížení užitk. výkonu i kvality zboží, to vše
mělo nakonec velký vliv na plnění plánu. Během roku odešly z provozu 4 tkadleny, 5 jich odešlo na mateřskou dovolenou (nyní má
náš záv. celkově 43 žen na mat. dovolené t.j. 14,38% zaměst. žen,)
2 ženy přešly ze zdravot. důvodů na jinou práci. Některá oddělení
nebyla proto vůbec obsazena. Výpadek z titulu energ. ploš. výstupů činil v roce 197,000 m zboží. V provozu tkalcovny bylo odprac.
navíc 37 sobotních a 5 nočních směn. Přes všechna tato opatření
se nepodařilo splnit plán v metrech (92,8%) v protoz. (91%) a nebyl
také splněn plánov. sortiment. Kvalita E+1. volby byla spl. na 87%.
Produktivita práce v tkalcov. na 89,4%.
V přádelně naopak bylo plnění plánu velmi rovnoměrné ve všech
dekádách. Bylo zajištěno rovněž splnění sortimentu ve všech vypřádaných číslech. Kvalita příze 99,99% standar. volby. HO v přád.
na 100,08%, produktivita na 1 zam. 97,5% v poměru k r. 76 však
splněna na 114,7%. Plnění TZN v přádelně 110%.
V soutěži přadlen uděleno 59 bronz. odznaků kvality, 51 stříbr. a 46 zlatých. Velmi pomohla iniciativa pracovníků a všechny
druhy socialist. soutěžení, které se uplatňují na obou závodech. Je
zde 6 kolektivů BSP s 33 pracovnicemi, 2 kolektivy jsou zatím bez
odznaků. 1 kol. má odzn. bronzové a 3 kol. stříbrné. V provozech
fungují 4 rac. brigády. 1 pracovnice – s. Soudilová – obdržela státní vyznamenání. Ve spolupráci se závodním lékařem MUDr. J. Havelkou dělají se pravidelné prohlídky zaměstnanců dle jednotliv.
prac. profesí a závod. traumatologick. plánu.
V internátě závodu jsou ustaveny 2 zájmové kroužky: pletení a šití.
Tento závod byl v Pl. zřízen v r. 1965. Má 7 zaměstnanců –
mužů a 1 žena (v kanceláři.) Skladníkem je s. Barčevský. V Plavech
se uskladňuje celookresně žito, oves v Jiřetíně a ostatní obilí pak
převáž. v sile ve Vratislavicích. Státní plán byl splněn kol. 13. září
a do kce měs. bylo nakoup. celkem: 226 vagonů žita, 115 vag. ovsa,
4 vag. ječmene a 4 vag. pšenice. Celk. 349 vag. obilí.
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Staveb. a stroj. invest.: byl upraven seník (hangár,) pro sklad
obilí, dále čistící zařízení v závodě. Provoz sušiček byl zatížen na
maximum neboť rok byl mokrý a tím značně utrpěla i kvalita obilí.
Muselo se až třikráte přesoušet. Do výhledových plánů závodu je
zamontov. především stavba 14ti komor. sila.
V péči o pracující

je nutno zmínit se i o činnosti závodů jídelny Seba 04, kterou vede
Koldovský Jindř. z Tanvaldu a který poskytl též několik údajů.
Vedoucím je od r. 1968. V kuchyni vládne s. Genčur (kuchař.) Má
k ruce 3 ženy jako pomocné síly. Denně se vaří 2 jídla pro prům.
počet 250 strávníků v místě, 20 důchodců a dále se dováží obědy
do záv. 05 Seba Mlýnska (10 obědů,) do JZD Budovatel v Zásadě (kol
25ti obědů) a do záv. Sklárny Kavalier v Držk. průměr. 110 obědů.
V roce 1977 činil celkový počet obědů 86,467. Závodní bufet, který
obsl. v roce 77 s. Lubasová a od září pak s. Romžová, měl Ø měsíční
obrat Kčs 60,000. Bufet na Mlýnskách (ved. s. Lehotová) kol. Kčs
20,000. Vlast. výroba pro oba činila Kčs 34,592.

Prodejny státního
obchodu.

Občané již netrpělivě čekají na otevření nové samoobsluhy
v Plavech. V Haraticích došlo ke změně vedoucí prodej. Ve 4 čtvrtl.
nastoupila pí. Kolářová po s. Maruškové, která odešla do Desné.
Situace se však nezlepšila, neboť nová vedoucí, i když bydlí v Plavech, byla často nemocná a prodejna byla více uzavřena než otevřena. Tuto věc bude muset MNV, komise MH a odpověd. činitelé
podniku Potraviny zásadně a konečně řešit na poč. r. 78.
Jinak zásobování obce v průběhu roku špatné rozhodně nebylo. Snad až na, již tradiční výkyvy, v době dovolených. Předvánoč. prodej, až na dobu před Nov. rokem, byl též uspokojující. Bylo
méně hovězího masa, zato dostatek drůbeže. Méně též kachen
a hus. Pečivo celkem ušlo, ovoce poměrně také. Před N. r. byl nedostatek klobás, někt. druhů salámu. Po zvýšení cen někt. druhů
zboží (23. 7. 1977,) byl silný nedostatek kokosu, kakaa, buráků,
červeného vína a někt. jin. Tento stav trval i nadále. Uved. zboží
se dováží převáž. ze Západu. Ten je, jak známo, postižen celkovou
krizí (ceny pro náš trh stouply u zb. z dovozu – např. kávy: až 6x,)
a také tam v někt. oblastech mají potíže se zastaralými sady, které
musí obnovovat. Např. kakaov. bobů je i ve vlasti jejich nedostatek.
(Sudán, Kamerun, Ghana, neboť jejich plantáže jsou zastaralé. Ovšem jedná se o druhy zboží, které nejsou životně důležité a proto je
správné, že např. cenu kávy, i když stoupla z 8mi na 12 Kčs, zdraž.
čokolády a bonbonier v prům. o 50%, nemusí naši spotřebitelé
brát nijak tragicky. Všechny ostat život. důležité základní potraviny zdraženy nebyly. Výjimku tvoří jenom cena brambor pro zim.
uskladnění, která zůstala na výši z r. 76 tj. 160,- Kčs za 1q, namísto
dřívějších 80,- Kčs.
Velice dobře prosperuje cukrárna na rohu ulice k záv. Seba
04. Stále usměvavá prodavačka paní A. Matoušková, která v této
profesi pracuje už plných 47 roků, si chválí zejm. nedělní prodej,
neboť po hlavní trase mezinár. evrops. silnice ať od Tanvaldu nebo
od Držkova, stále projíždí řada turistů, kteří tento malý obchůdek
u nás v Plavech již dobře znají – zastavují se tu, aby nakoupili dobrot, cukroví, a aby se osvěžili zmrzlinou (zejm. v létě.)
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Vedoucí holírny KS Tanvald, s. Hojsák, byl postižen nemocí –
proto nebylo pánské oddělení delší čas v provozu.
VI. Úprava obce – doprava - spoje.
Dále pokračovala soukr. výstavba v obci. Byl kolaudován
pěkný rodin. dům manželů Jůnových za budovou nár. výboru. Ve
výstavbě jsou: rodin. dům manželů Šejblových (poslední v řadě ke
Křížkovům v Haraticích,) a manž. Kohoutových rovněž v Haraticích (na Žižkově.)
Se dvěma dalšími r. domky v Haraticích (mezi Šejblovými
a Svárovs.) se začalo výstavbou ve 2. polovině roku. Mimo družstevní objekt na „Moravě“ nepokračovala žádná nová družst. nebo
státní výstavba.
Byla dohotovena silnice od ZL. Olešnice do Plavů. Ta byla
delší čas v reklamač. řízení, neboť její asfaltobetonový povrch dříve provedený byl nekvalitní. Až od krajnice, které bohužel stejně
ještě nejsou zpevněny, je povrch nyní pěkný, vyhovující. Byla také
rozšířena silnice v některých zatáčkách a nepřehledných místech
od Plavů přes Haratice. Pracovníci OSS provedli penetraci místní komunikace od Balatkových (garáže) ke Struneckým v Harat.
(v „Zeleném údolí.“) Původně měla být penetrována vozov. v horní
části u s. Slámy v Harat. Tady však někteří obč. nepovolili skopání
břehů k rozšíření na pracov. šíři strojů a tak vše zůstalo v původním stavu.
Elektrifikace obce je zamontována ve volebním programu
pro r. 1976 – 80. Prováděly se jenom nenutnější údržby a opravy (s.
Bán ze záv. Seba 04.) Podobně je tomu i s místním rozhlasem. Byl
v průběhu roku využíván k různým informacím (především brigády, veř. schůze, oslavy, úmrtí aj.) Vedle NV ho využily obč. i jiné
organizace NF ke svým účelům.
Auta

Z údajů s. Buchara je patrný vzrůst počtu majitel osob. aut.
Zatím co
v roce 1972 bylo v celé obci
57 majit.
na kci r. 1977 -“- jen v Plavech 55 -“a v Haraticích 			
67 -“-,
tj. celkový počet 			
122 -“A tedy více než dvojnás. přírůstek za 5 roků.

Spoje

Na poště zůstala situace téměř stejná jako v min. roce. Z brigádníků zůstal s. Sobíšek, odešel s. Šesták. Nově byli získáni s. Kouřil se svou družkou jako doručovatelé. Pí. Balatková odešla na mateřskou dovolenou. V polovině roku nastoupil mladý úředník Lub.
Jašek z Tanvaldu V sobotu roznášely tisk opět po celý rok brigádn.
děti.
Ve 2. polol. roku byla zřízena u prodejny v Haraticích veřejná telef. hovorna (budka) pro obvod Tanvald. K 31. 12. 77 měla
pošta evidováno 331 důchodců s měs. příjmem 320,000 Kčs.
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VII. Veř. život – mezin. udál. – boj o mír.
Ke 107. výr. naroz. V. I. Lenina uspoř. MO SČSP besedu s promítn. barev. filmů o SSSR (25. 4. 77 – přítomno 45 účast.)
Jako každým rokem byl uspoř. lampionový průvod v předvečer 1. máje za prostranst. u Kamenice k „Hranici míru.“ Po krátkém prosl. s. Krykorky byla hran. zapálena. Odpalovány i rakety
na „Bubně.“ Průvod byl jednak od školy v Harat. (250 úč.) a druhý
od sokolov. v Plavech s účas. 270 os., tj. celkem 520 lidí. Nejvyšší
poč. v posl. let.
Hodnocení
májových oslav
(s. Buchar:)
(Příl. č. 17)
(16)
Též 18, 19)

(Příl. č. 26)
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V 7 hod. ráno budíček – míst. rozhlas – písně
V 8 hod. koncert dech. hudby KPT před Sebou 4.
Čelo průvodu: 87 vlajek a třepetalek.
23 členů SPO (i mládež) ve stejnokrojích.
18 mladých sportovců – fotbalistů.
203 dětí v průvodu s pestrobar. balonky.
Alegor. vůz JZD s dětmi z MŠ.
Účast v průvodu do V. Hamrů celk. 758 osob. Počasí pěkné ale
velmi větrné. Májová komise se zhostila svého úkolu při organizování u nás v obci velmi dobře. Horší to bylo v Hamrech. Napojování průvodů od nás a z Hamrů u „Cihelny“ neorganizované. Velký
vítr odnášel slova řečníků – málo reproduktorů – dlouhé proslovy
– střílení v blízkosti shromážděných účastníků.
Tradiční průvod na plavs. hřbitov se konal již 5. 5. Účast 60
dětí a 90 dosp. 20 občanů ze Mlýnsk již na hřbitově. Pásmo dětí
a projev s. Letošníka předsedy OB.
Všechny ostatní akce související s veřej. životem obce budou
podrobně rozvedeny ve stati z činnosti OB (kultur. deník.)
Občané obce ve své většině pozorně sledují mezinárodní
události, zejména poctivé úsilí Sověts. svazu o zachování trvalého
míru, o všeobecné odzbrojení a v posl. době i o zákaz výroby nové
zbraně hromadného ničení (tentokr. ne majetku a mater. hodnot
ale hlavně lidí,) neutronové pumy a proti jejímu rozmisťování na
území zejm. NSR, což propagují někteří američtí stratégové.
V závěru roku, 10. 12. 77 byli do kosmického prostoru vypuštěni dva sovětš. kosmonauté Grečko a Komaněnko, aby vědecky
pracovali na orbitální stanici Saljut 6. Vylétli v komic. lodi Sojuz
26, která se spojila se Saljutem 6. Novinkou je, že tato stanice má
2 přípojné části ke spojení s kosmic. loděmi. Oba kosmonauté mají
pracovat dlouhodobě ve vědec. laboratoři orbit. stanice. Proslýchá
se, že s nimi budou spolupracovat v rámci progr. Interkosmos
i kosmonauté v mezinár. sestavě posádek, a že tedy možná v blízké
době vzlétne do mezihvězdného prostoru i některý z našich českosl. kosmonautů, kteří se ve hvězdném městečku v SSSR již od r.
1976 spolu s některými budoucími kosmon. i z PLR a NDR (i jinými
socialistic. státy) připravují.
VIII. Politický, klutur. a školský vývoj.
Politický život usměrňuje v obci jak MO KSČ, tak MVNF spolu
s OB a MNV. Pokud se týká jednotlivých akcí v roce není tento život nejbohatší, ale není rozhodně také nejchudší. Předkládám sled
různých akcí dle kulturního deníku OB (s. Letošník.)
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(Příl. č. 1-14)

								
pořád.,
účast:
17. 1. 77
přednáš. O. Bienera o JVAfr.
RB, 		
80 os.,
22. 1. skoky (sdruž.) na „Pláni		
TJ Sokol-Seba,
300,
bylo špat. počasí, vyhrál záv. SSSR: Voronin,
31. 1. člens. schůze VOKSČ (k pamfl. Charta 77) 		
40,
6. 2. Skoky Bohemia (déšť-mlha) vyhrál Fin Tormenen,
19. 2. Lyřař. závody dětí – SRPŠ a TJ Sokol – 200,
22. 2. Slav. plenár. MNV, člens. VOKSČ k 29. výr. Února,
pásmo dětí ZDŠ a MŠ, projev s. Kroupa
70,
26. 2. závody žactva na lyžích – TJ Sokol Seba 4,
7. 3. Slavn. schůze SČSP a OB, přednáš. Biener, 		
75,
9. 3. beseda s pionýry – s. Kohoušek MLK,
11. 3. -“s filmem ČSPO Plavy (protipož. ochr.)
21. 3. -“a slavn. schůze k MDŽ - MOSČSP		
34,
25. 4. pásmo filmů o SSSR (107. výr. k V. I. L.) 		
45,
19. 4. slavn. veř. schůze MNV – kult. vlož. – MNV NF,
74,
2. 4. zájezd Cikáns. baron Lib., ZVROH Seba 4, 		
45,
30. 4. lamp. prův. MNV NF 			
účast 		
520
(již uvedeno, i prův. 5. 5.)
15. 5. vítání dětí do života (Buchar SPOZ) 			
40,
17. 5. beseda s dětmi 				
FS SPB
60,
18. 6. Zájezd do Prahy div. Spejbla 		
MŠ 		
55,
23.-25. 6. -“Dukla a ost. památ. 		
ČSPB 		
10,
26. 6. -“do NDR – cvič. rodičů s dět.
MŠ
18 + 25,
12. 6. Děts. den v Pl. – OB, NF, MNV 			
280 + 250,
23. 6. Školní výlet Hřens., Liber. 		
ZDŠ 		
107,
27. 6. Zájezd do div. Vel. Hamry – 		
ZDŠ 		
107,
6. -“-“Tanvald 			
-“- 		
107,
6. -“strojír. veletrh Brno 		
ČSPO		
40,
6. zdravot. předn. MUDr. Havelka 		
ČČK 		
40,
8. 8. Beseda s fil. SNP a Dukla 			
ČSPB 		
30,
13. 8. Zájezd K. Hora, Pard., Sázava 		
ČSPB 		
30,
21. 8. -“Flora Olomouc 			
JZD 		
37,
1. 9. zač. škol. roku – projevy za NF, NV 			
74,
18. 9. zájezd div. Liberec, 			
Seba 4
60,
7. 10. -“- na koncert JZD 40,
10. slavn. vít. dětí SPOZ (Buchar) 				
52,
10. předn. o výchově dětí 			
SRPŠ MŠ
27,
10. -“nová koncep. výuky 		
ZDŠ 		
55,
24. a 25. 10. veř. schůze s obč. v Plavech k výročí VŘSR (60.)
a Haraticích, projevy s. Hnídek, Kroupa,
Buchar, (hodnoc., závazky)
MNO NF VO KSČ 202,
10. vady řeči dětí předšk. 			
MŠ 		
34,
30. 11.
přednáš. MUDr. Havel. – drogy ČČK 		
26,
1. 12. beseda se zahrádkáři 			
ČSZaO
23,
11.
Beseda s fil. k 60. výr. VŘSR,
OB, MOSČSP 42,
12. 12.
výr. schůze VO KSČ – hodn. činnosti 		
34,
Lze tedy na závěr zhodnotit slušnou činnost jak osvět. besedy, společ. organiz., SČSP, SPB, ČČK, SPO, SZaO, SRPŠ, SPOZ a j. Je
opravdu škoda, že sokolovna je již po několik roků v generál. opravě a nelze říci přesně, kdy bude zpřístupněna veřejnosti.
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Místní lidové
knihovny
v Haraticích
(příl. č.
27 a 28)

Místní lidové knihovny v Haraticích kde se o knihovnu stará velmi pečlivě s. řídící Zd. Hofman již od r. 1953 (s pomocí své manželky)
Byl stav knižního fondu k 31. 12. 77: 		
1,836 sv.
Rozdělení: knihy marx..lenin.
14 sv.
			
zemědělské 				
47 -“			
jiné naučné 				
97 -“			
nauč. pro mládež 		
19 -“			
krásná literat. -“- 			
374 -“			
-“-“- pro dospělé 		
1,285 -“Za rok přírůstek do knihovny celk. 		
Výpůjčky:
Marx.-lenin. liter. 			
zeměděls. -“- 			
nauč.
pro mládež 		
krásná lit. -“- 			
-“pro dospělé 		
		Celkem 				

2 sv.
2 -“19 -“183 -“965 -“1,171 svazků

Počet čtenářů a kultur.-výchovná činnost:
Čtenářů celkem 51, mládež do 15.r. 		
nad 15 r.
4
a dospělí: 			
Byly provedeny 2 besedy o knize (45 os.)
a 2 výstav. knih (v březnu a listopadu.)
v Plavech

75 sv.

18,
29.

(s. Kohoušek): celk. poč. svaz.: 5,277
liter. pro mládež				
677 sv.
-“- -“- dospělé				
4,600 -“Z liter. pro mládež je naučné		
43 sv.
pro dospělé 				
1,182 -“Celkový poč. čtenářů v roce
140
z toho mládež do 14ti roků
19
-“do 19 -“-		
13.
Výpůjčky knih:
Celkový počet výpůjček v r. byl		
7,712 sv.
z toho pro dospělé		
6,278 sv. (633 naučných)
pro mládež 		
1,434 -“- (139 -“-)
Kolektivní práce se čtenáři:
2 besedy s dětmi do 11 let, 12 výstavek k různ. výročím a 41 nástěnek. Nebyly pořádány velké výstavy a liter. večery.
Se svolením s. Kohouška uvádí kronikář část jeho osobního
vyprávění tak i „životopis“ plavské knihovny.
S. Kohoušek se narodil v květnu r. 1903 v osadě Malá Lhotka
u Sobotky. Jeho rodiče tam měli domek s kouskem pole. Tatínek byl
zedníkem a pracoval v Jablonci n. Nis., kde se tehdy hodně stavělo.
Doma byl jenom v neděli. Maminka hospodařila přes týden doma
sama. Od ní se také synek naučil mít rád knihy. Čítala doma za
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zimních večerů i pro sousedy při světle poetrolejové lampy. V roce
1919, kdy se rodiče stali odběrateli spisů V. B. Třebízského, četly se
hodně namísto starých kalendářů tyto spisy. Když začal chodit do
školy v Libošovicích, přečetl tam celou knihovnu. Absolvoval textilní průmysl. školu v Lomnici n/Pop. Později nastoupil místo u čes.
fy. Fr. Brůna v Plavech. Oženil se v r. 1925. Manželka pochází ze
Zlaté Olešnice, narodila se v r. 1901. Oba se stali náruživými čtenáři zdejší obecní knihovny. (O ní je první zmínka v kron. r. 1924.)
S. Kohoušek uvádí historii zdejší knihovny: Byla založena 2.
1. 1922 a měla tehdy 44 svazků, které darovali místní občané. Později byla rozšířena o knihovnu jednoty Sokol a spolku Havlíček.
Do okupace byla vedena místními učiteli, z nichž ji nejlépe vedl
učitel a kronikář L. Louma. Na prodzim r. 1938 než došlo k okupaci obce německými vojsky (24. 11.) byla knihovna, čítající 2,133
svazky, odvezena do sousední obce Zásady, která nebyla zabrána.
Po 15. březnu r. 1939 kdy došlo k obsazení celé naší vlasti, musela
být knihovna z nařízení němec. úřadů převezena zpět. Byly z ní
vyřazeny knihy autorů jako Zweiga, Manna, Kische, legionářské,
Benešovy aj. Všechny, co zůstaly, byly složeny na půdě školy. Tehdejší školnice z nich půjčovala občanům. Ovšem bez zázamů a tak
se jich mnoho i ztratilo. S. Kohoušek byl po osvobození naší vlasti Rudou armádou požádán Míst. nár. výborem, aby se knihovny
ujal.
Přijal a od té doby spolu s manželkou se poctivě a s láskou
o knihy starají. První prací bylo zjistit, kam Němci odvezli skříně
a zajistit jejich převoz do domu čp. 91, kde byly vedením Závodu
– majitelem domu – pro knihovnu zapůjčeny dvě místnosti. Do
konce r. 1945 byla práce se shledáváním knih, jejich rovnáním dle
čisel, psaní poztrácených kniž. lístků a nového seznamu. Počátkem
r. 1946 začali půjčovat. Netrvalo dlouho a knihovna se musela přestěhovat do domu požár. sboru neboť nár. podnik potřeboval pro
své zaměst. byty. 14. 12. 1952 nastalo nové stěhování, tentokráte do
dvou místností v přízemí nár. výboru. Zde ale vlhlo – knihy plesnivěly a tak toto místo vystřídalo brzy bývalé skladiště soukr. majitele p. Špota, který nár. výboru pronajal 2 místnosti. To bylo v r.
1958 a také poslední stěhování naší knihovny. I když přístup tam
je dosti romantický, místnosti jsou suché. Se stěhováním si hodně
užili – měli k tomu jenom vozík. Oba hodně čtou, znají své čtenáře,
vědí, kdo jakou četbu má rád, takže někteří čtenáři nechávají výběr
knih jenom na nich. Jejich práce byla oceněna v soutěži „Budujeme
vzornou lidovou knihovnu“ v roce 56 okresním, 57 krajs. čestným
uznáním. (Zápis v kronice o tom je v r. 1957.) V r. 1960 dostali čest.
uznání ministers. školství a kult. Se s. Kohouškem byl proveden
i pohovor pro rozhlas. Jistě bude on i jeho manželka v této záslužné práci dále pokračovat. Mají oba za ni náš vřelý dík.
Školy.

V MŠ nastala jediná výměna v kádr. obsaz. Učitelka Jeriová
odešla do Zásady a za ni přišla nová, Al. Matoušková z Tanvaldu.
Ve škole je na 70 dětí. Od září jich 6 vozí s. Hudec autem Seby 04
do V. Hamrů II. S. ředitelka Hnídková má starosti i s rozdělením
dětí do dvou tříd. Od 1. 1. 1978 je naplánováno odvážení celk. 18ti
dětí do MŠ ve V. Hamrech II. Z akcí pro MŠ závodu 4 Plavy, byla
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uskutečněna 1. (nová průlezka.) Výtah, slíbený, bude instalován
v r. 78.
Školní rok 76-77
na ZDŠ.

Celkem počet žáků 107. Změna v rozdělení tříd. V Haraticích
spojena 4. a 5. Je to opatření přechodné jen na 1 rok. S. ředit. Hofman vypracoval podrobnou závěr. zprávu o výsl. vých.-vzdělávácí
a ideové práci na ZDŠ ve škol. r. 1976-77. Pro kroniku jsou vyjm.
nejdůležitěj. údaje. Ideová a vých. práce učitelů byla zaměřena na
plnění usnes. XV. sjezdu KSČ, dále volby do NV, oslavy VŘSR, 25.
února a Den vítězství. Podíl na prohlubování vých. u žáků má i PO
a jejích 5 oddílů.
Po mnohaleté práci odešla z funkce ved. (skupinové) s. Holubová. Za ni bude tuto práci přebírat s. Kuthanová. Skupina má 68
čl. (téměř 75% organizov.)
Učitelé jsou zapojeni do mimoškolní a veřej. prospěšné práce
(př. dlouholetí poslanci MNV ss. Kopalová, Hofman.)
Na ZDŠ pracovaly soustavně i zájm. kroužky:
požární ochrany (14 žáků – ved. s. Bureš,)
fotbalový (25 žáků – ved. Nesvadba, Brezar,)
výtvarný (14 čl. – ved. s. Svárovská,)
zdravotnický (19 žáků – ved. s. Kopalová,)
lyžařský (30 žáků – ved. J. Balatka,)
střelecký, který vede jedn. Svazar. s. Drbohlav:
prováď. přípr. ve stř. vzduchov. pro 3. a 5. tř.)
Velmi dobře pracovala i škol. družina, kterou vede s. Brdlíková. Po strán. výtvarné vede děti velmi dobře druhá vychovatelka
s. Svárovská. Spolupráce s MŠ byla plněna dle plánu a hodnocena
vel. dobře. Do dvou škol. družin docházelo v prům. 63 žáků.

Veřej. –prospěš.
práce školy:

Spolu se ŠO a PO se žáci starali o prostranství před škol. budovami. Na růz. brig. bylo přibliž. odpracováno učiteli 195 a žáky
780 hodin. Sebráno celkem 4,246 kg star. papíru a hadrů (Ø 42 kg
na žáka,) 150 kg such. léčivých bylin v hodn. 790 Kčs. Na škole je
98% dětí z rol. a děl. rodin. 4 žáci, kteří nezvládli vyuč. látku, byli
doučováni ss. Kopalovou a Bělochovou. Talentovaným je věnována potřebná péče.
Do LŠU v Tanvaldě dochází 6, do LŠU v Jablonci 1 dítě.
Výsledky práce podle nových vzdělávacích soustav v 1. třídě
byly dobré. Nelze vytýkat ani nedostatky práci SRPŠ (předs. s. Dalibor Sláma;) na třídních schůzkách byla vždy téměř 100%ní účast
rodičů. Patronátní závod školy Seba 04 plní jednotlivé body smlouvy a pomáhá i navíc (Př. pomoc při výstavbě klubovny PO a j.) V závodě byla uspořádána beseda se členkami ZSB pro 4. a 5. ročník.
IX. Zábavy – sport – zdravotnictví.
Mladí se musí vyžívat jinde neboť, jak už bylo dříve podotknuto, obec nemá v souč. době vhodnou budovu pro pořádání
zábav a j. větších společenských a sportovních akcí.
V roce 77 si opět dobře vedli fotbalisté. V podzimním kole
po přechozím vítězství v okresním přeboru hráli v krajské I. B třídě. Umístili se zde v koneč. pořadí po podzimu na 10. místě ze 14.
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1977
(Dokum.
příl. č. 22, 23)

družstev. Za pomoci MNV a JZD Pokrok byla provedena před zimou penetrace hokejového hřiště v Haraticích u Kudrnáčů. (Konečná dodělávka bude až na jaře 78.) V blízkosti tohoto hřiště je
také hřiště pro házenou a volejbal.
O zdraví našich občanů se dále staralo v roce 77 zdravotní
středisko s MUDr. Havelkou a sestr. Mitischkovou, v zubním ordinoval dentis. s. Janele z Tanvaldu (Po, St., Pá,) se sestr. Stěhulovou.
Zde nenastaly změny.
V roce zemřelo 23 občanů. V Plavech 16 a v Harat. 7. Rozloučili jsme se i se s. Nygrínem Milosl., bývalým předs. ZO KSČ a VO.
X. Pohyb obyvatelstva.
Dle statistiky s. Buchara měla obec k 31. 12. 77 celkem 1,331 obyvatel.
Plavy							
mužů 360, žen
400			
vdovců 11, vdov 65			
rozvedených
mužů 4, žen
10			
svob. starší 30ti let:
8, 		
9			

Haratice
m 271, ž. 300,
10
44
3,

4,

celk. 21

3,

7 		

-“-

27

̶ 		

-“-

25

Narození:
chlapců
12, děv.
10		
5,
Ostat. změny: stěhování a p.
5 dvojic oslavilo zlatou svatbu = 50 r. spol. žití.

Uplynulý rok se neobešel bez neštěstí, spojeného s velikou
lidskou bolestí. V rodině obč. Lavičkovýh se udusilo malé děcko
(kojenec) a v rodině Procházkových ztratili 12ti letého syna právě
v noci 1. května. Spadl do Kamenice (bylo mnoho vody a silný vítr)
a byl nalezen až kolem půlnoci před závodem Seba 5 na Mlýnskách.

(podpis) Hnídek
(razítko) RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU
V PLAVECH
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1978

Rok 1978.
Významná výročí
roku.

30. výročí vítězství čs. prac. lidu (25. 2. 1948,)
s tím spojený vznik lidov. milicí,
8. výr. podepsání nové smlouvy o přátels.
a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR,
33. výročí osvobození naší vlas. Sověts. arm.
34. -“- Slovenského národ. povstání (29. 8. 12948,)
33. -“- Den znárodnění (28. 10. 1945)
60. -“- vyhlaš. samostatnosti Čechů a Slováků (28. 10. 1918,)
10. -“- schválení zákona o českoslov. federaci (28. 10. 1968,)
61. -“- VŘSR (7. listopadu 1917)

Zápis za rok 1978

má více dokumentačních příloh (články z novin, fotografie aj.) Informace pro zápisy poskytli: ředitelé závodů Seba 4 (A. Tomeš),
Seba 5 (M. Hloušek,) pracovníci NV (Hnídek, Vacková, Brezárová,)
ze ZNZ s. Kohoutová, ze zemědělství (JZD Pokrok) O. Ducháček,
Z. Buchar, z poštov. úřadu F. Zahálková, z obchodu Št. Strunecká
a Věra Stránská, z obl. kultury a školství ss. Zd. Hofman, Hnídková, Letošník, dále knihovník Kohoušek a někteří jiní. (NF Tumajer a Balatka J., Lejsek Jar.) Všem těmto kronikář upřímně děkuje
a očekává, že i napříště zůstanou v kolektivu jeho spolupracovníků, aby zápisy byly vždy přesné a pravdivé. Sám pak svými každodenními zápisky průběžně v období celého roku i využíváním
svých funkčních možností chce přispět k zachování vzpomínek na
život v naší obci Plavy – Haratice současníkům při besedách a výstavkách nad kronikou, zejména ale příštím generacím.

Přílohy 52-55

Příloha 1, 1a

I. Národní výbor:
Dle stanoveného harmonogramu jak pro plenár. zasedání,
veřejné schůze s občany (spolu s NF, KSČ,) dále schůze rady MNV
i schůze všech komisí, byly zachovávány termíny průběžně po celý
rok. Rada zasedala každých 14 dní vždy v úterý, s téměř 100% účastí svých členů. Na 6ti plenár. zasedáních však byla účast poslanců v průměru malá – něco přes polovinu. I účast občanů, hlavně
z nových panelových domů, byla soustavně malá. Přesný pracovní
plán MNV je přiložen.
V opise podrobné zprávy finanční komise MNV je rozepsáno
celkové hospodaření MNV v roce 78 a to jak v části příjmové i výdajové.

příloha 2
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Celk. příjmy byly rozpočt. částkou Kčs 627,000,Celkové výdaje NV rozpočt. částkou Kčs 627,000,Tím, že n. p. Potraviny ve sdruž. fin. prostředcích při dokončení
samoobsl. a její předání připsal MNV část.
Kčs 592,637,79,
zvýšily se skuteč. příjmy MNV o
Kčs 428,182,67.
Skuteč. výdaje činily vyšší částku
-“- 707,446,99
a oproti rozpočtu byly vyšší o
-“- 80,446,99,
skončilo hospodař. NV přebytkem
-“- 347,735,68

1978
Také částka spolu s f. r. r.
Kčs 60,995,45
zůstává k použití pro další období.
Při fyzické intentuře k 31. 12. 1978 byl ohodocen celkový majetek MNV Plavy – Haratice částkou
Kčs 9,659,000,Akce „Z“

Splašková kanalizace v Haraticích byla dokončena. Při úpravě hřbitova na dolení straně byla postavena cihlová zeď, která bude
pokračovat po obvodu ještě novým drátěným plotem, po celém obvodu starého zdiva byla vyměněna stará střešní krytina. Celá akce
bude pokračovat v roce 1979 ještě opravou omítky.

Ostatní vylepšení:

Sem je třeba uvést zakoupení nové rozhlasové ústředny do
budovy NV (38,000 Kčs), instalování ústředního topení, vymalování, položení parket, zakoupení nového nábytku, aby vnitřní vybavení budovy odpovídalo moderním současným požadavkům (kol.
100,000,- Kčs).
Protože byly zajištěny mimořádné přímy, bylo možné proplatit
i tyto mimořádné výdaje.
Ke cti předsedy NV s. Hnídka, dále vedení závodů Seby a JZD
Pokrok slouží fakt, že ve velmi krátké době po povodni byla vybudována nová lávka přes Kamenici u závodu ZNZ v Haraticích.
(Kolem 16,000 Kč.)
Aktivita NV byla oceněna radou ONV Jablonec. Čestné uznání
za dobré plnění volebního programu s peněž. částkou Kč 10,000,-.

Sběr surovin

Starý papír
textil, sur.
staré železo
barev. kovy

Leden až březen

pl. 227q,
-“- 32,
-“- 460,
-“- 15

skut. 353, 6q
-“25,7
-“- 293
-“15,1

= 155,7 %
= 80,3 %
= 63,7 %
= 100,6 %

II. Průběh roku – počasí - úroda.
Zima byla mírná, v tomto čtvrtletním období převládalo mlhavé počasí s občas. sněžením, 10ti pěknými slunečními dny, jinak
střídavě oblačno i déšť. Nejvyšší noční teploty 5. ledna (-10°C,) pak
od 17. do 21. února (kol. -15°C.) V březnu 4x do -4°C. Ke konci března silné oteplování až nad +20°C s rychlým táním sněhu, který pak
zbyl už jenom na nejsevernějších a strmých místech. Vydatnější
sněžení bylo ve druhé a do poloviny třetí dekády měs. března, kdy
se navrátilo zimní počasí a bylo do konce nutné protahovat komunikace.

V dubnu

převládalo oblač. počasí 10 dní s deštěm, 10 dní pěkných.
Po silné bouřce 11. 4. se ochladilo a dokonce i sněžilo. Několikrát
slabý mrazík v ranních hodinách. Již v první dekádě připravovali
pracovníci JZD Pokrok půdu pro setí jařin.

V květnu

bylo 11 pěkných dní, 10 s deštěm. 4., 11. a 12. přízemní mrazík, přes den poletoval sníh. Toto období uprostřed měsíce způsobilo menší škody v zahradách a na některých květech. Teprve
v posledním týdnu nastalo prudší oteplování až na +26°C. Vegetace
ovšem byla asi o týden zpožděna (brambory, jařiny.) Naopak nad
průměr byly pícniny – tráva – následkem dostatku půdní vláhy.
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1978
I červen

byl na srážky velmi bohatý. Pršelo v 17ti dnech. Poměrně
pěkných dní bez deště bylo 11. 6 dní s bouřkami. Vítr převážně západní a jiho-záp. I když narostlo hodně pícnin, jejich sušení narušilo nevlídné počasí. Zejména druhá dekáda měsíce byla chladná.

V červenci,

podobně jako loni často pršelo. (V červnu zaúřad. Medard.)
Průměrné teploty kol. +15°C. Teprve ke konci měsíce vystoupily
tepl. ve dne na +25 až 30°C. Srážkově měsíc nadnormální. Nepříznivé klimatic. podmínky pro senoseč. Metání jařin povážlivě opožděno.

Srpen

měl 11 dní s deštěm, 13 dní pěkných. Nejvyšší teplota ve dne
byla 1. 8. +30°C. Pak až do 6. se pohybovala kolem +26°C a po bouřce 7. 8. večer, nastalo ochlazení se stříd. teplotami od +12°do +24°C.
Po prudkých, vytrvalých dvoudenních deštích, zejména v oblasti
Jizerských hor (192 mm za 24 hod.,) stouply prudce řeky na severu Čech a tedy i naše Kamenice. V noci z 8. na 9. srpen nastala
pohroma. Přílivová vlna strhla lávku u har. mlýna, v ZNZ zatopila
celé prostranství ve výši 70 cm, elektric. motory, škody způsobila
i v závodech Seba 4 a 5. Vyčíslení škody činily v oblasti Jablonecka
kolem 750 mil. Kč.

příl. 44 a 45
příloha 32

Září

Ačkoliv je ještě letním měsícem, neodpovídalo časté a přeháňkové počasí tomuto faktu. (Celkem 17 deštivých dní, jenom 7
polojasných a poměrně teplých.) Teploty ve dne: 6.: +20°C, 9.: 24°C,
17.: 30°C, 18.: 20°C, 25.: 24°C. Obilí bylo místy velmi polehlé a zválené, což značně ztěžovalo kombajnovou sklizeň ve druhé dekádě
měsce. Rovněž okopaniny se velmi těžko sklízely. Nasazeny brigády ze škol (gymnáz. Tanvald.) První sníh s bouřkou a kroupami se
objevil odpoledne 30. září.

V říjnu

převládalo ranní mlhavé počasí, na začátku měsíce bylo deštivo a chladno; od 7. do 15. poměrně teplo a slunečno. Později až do
konce měsíce ale opět chladno, zataženo, mlhy, místy i deštivo. 21.
10. byl mrazík.

O listopadu

se co do počasí nedá nic pěkného napsat. Nevlídné podzimní
dny s mlhou, mrholením, nízkou oblačností; od poč. druhé dekády
s nízkými teplotami, nočními mrazíky do -5°C. Pěkné dny jen 1., 18.
a 19. Mokrý sníh začal padat ve větší míře 26. 11. Udržel se ve slabé
vrstvě. Severní proudění vzduchu.

Prosinec.

V první dekádě od 4. do 9. 12. přišly silnější mrazy do -12°C.
Druhá i třetí dekáda bez sněhu. O vánocích mrznoucí mrholení,
kluzko. Teprve v noci na Silvestra se silně ochladilo z +9° na -18°C
spolu se sněhem a silným větrem. A to byl konec roku 78 co do počasí.
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1978
Naše JZD Pokrok
příloha 3
-“- 18, 19

příloha 32

Závod Seba 4 Plavy
Příloha 4
příloha 49
Seba 05 – Plavy-Mlýnska
příloha 5
příloha 39
Zeměď. nákup. záv.
ZNZ Plavy
příloha 14

příl. 32-34
Prodejny státního
obchodu:

III. –IV. Výstav. socialis. na vesnici.
si vedlo vzdor poměrně nepříznivým klimatic. podmínkám
opět dobře, tak jako i v předcház. letech. Podrobnější ukazatelé
hospodaření jsou uvedeny v příl.
Objekt „Morava“ v Plavech byl dokončen – MNV tam pořádal i několik zasedání rady a schůzí pro veřejnost. Je chvályhodné, že vedoucí přdstavitelé družstva v čele s předs. s. Zikmundem
a čl. rady Balzerem vždy vyhoví i mimořádným požadavkům se
str. MNV pro veřejně prospěšné akce, podělí se i společným závazkem družst. na volebním programu obce. JZD pomohlo znač. měrou i při akci postavení nové lávky přes Kamenici v druhé dekádě
října 78.
V. Průmysl – státní a družst. obchod
Přes veliké potíže v pracovních silách, energetice a zastaralém strojovém parku, splnil státní plán, i když za cenu mnoha prodloužených směn v nocích a o sobotách. Výroba 101,9%, Hr. obr.
101,3%. Zisk 106,7%.
Některé zaměstnankyně závodu se mohou od r. 1978 pochlubit v social. soutěžení BSP zlatými odznaky.
I tento závod jako již tradičně každým rokem splnil svůj státní plán na 100,1%, H. O. na 100%. Zapracovávají se zde i mladí lidé
ze socialistické vzdálené Kuby (10 chlapců) pro rozvíjející se jejich
vlastní textil. průmysl.
Podrobné ukaz. ze záv. 4, 5 jsou uvedeny v dokumentač. přílohách.
Pro skládku obilí byl vybudován ještě jeden přístřešek, hala
59 m dlouhá, vlastními náklady s pomocí přidruž. výroby Liberec.
V roce 78 toto zaříz. bylo již plně využito. Dle informací s. Kohoutové mělo obilí v tomto r. španější kvalitu, také výnosy byly vzhledem k horším klimatic. podmínkám nižší. Státní plán nákupu obilí
byl splněn v týdnu od 15. – 21. 9. 78.
Bylo vykoupeno celk. 23,182 q obilí
z toho:
11,584 q žita,
5,348 q ovsa,
		
4,290 q ječm.,
1,960 q pšenice.
Při povodni v srpnu utrpěl závod škodu kol. 130,000 Kčs (zatop. el. motory.) Celé prostranství bylo 70 cm pod vodou. Pro zajím.
vodočet pod mostem har. 200 cm. Skutečn. při povodni 270 cm.
Stav bdělosti na 90 cm, II. stup. na 110 cm, III. na 130 cm.!
V Haraticích byla s koneč. platností vyřešena kádrová otázka
vedoucí prod. Je jí s. Bartoníčková, která dosud prodávala v obch.
se smíš.-průmys. zbožím v Plavech. Občané jsou s ní spokojeni.
V centru Plavů byla 17. ledna 78 otevřena nová, prostorná samoobsluha spolu s „Masnou.“ Vedoucí samoobsl. Štef. Strunecká oslavila
zároveň jakési životní jubileum, neboť již plných 30 roků slouží
občanům ve svém oboru. Tato skutečnost byla vedoucími činiteli
n. p. Potraviny veřejně publikována, a také oceněna pozorností.
Z otevření nové samoobsluhy jsou snímky v dokum. příl. Hodnota
díla činí 2 milióny Kčs. Je možno zaznamenati i kupní sílu našich
spotřebitelů. Ø obrat je téměř půl milionu Kčs měsíčně. Obec se
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1978
dočkala také otevření nové speciální prodejny zeleniny. (10. 6. 78)
Vedoucí s. Věra Stránská z Plavů. Obrat kolem 60,000 Kčs, v sezoně
70,000.
K zásobování občanů v předvánoč. obd. příloha též. (Sedláčková V.: zpráva pro radu MNV.)

příloha 13

VI. Úprava obce – doprava – spoje
Bylo pokračováno ve výstavbě rod. domků. Vedle domu
Šejblových vyrůstají v Haraticích dva nové r. d. p. Žáka a Vrabce.
V Plavech byl dokončen r. d. Kochánkových v ulici k „Práchovně“
a také stylově zvláštní r. d. Svárovských.

Hlavní komunikace

od Držkova k Velkým Hamrům byla v červnu a červenci vylepšena položením asfalto-beton. koberce. Prostranství před novou samoobsluhou a přístupová cesta ke skladu byla penetrována
v květnu (provedeny též 2 brigády občanů na úpravě těchto prostor.) Dále v měs. červnu bylo penetrováno protranství před halami ZNZ a konečně upraveno i penetrováno hřiště mladých v Haraticích před Kudrnáčovi.

Na poštovním úřadě

došlo ke změnám v kádrovém obsazení. Ke konci r. odešel
Lub. Jašek. Výstřídal ho nakrátko s. Jarý a toho těsně před vánočními svátky pí. Zahálková Zdena z Náchoda.
K 31. 12. 78 bylo evidováno v obci Plavy – Haratice celkem
386 rozhlasových a 378 televizních koncesionářů.

příloha 6

VII. Veřej. život – mezin. udál. – boj o mír
Všechny akce politického a kultur. charakteru jsou jako dokum. příloha uvedeny zvlášť v opise z Kultur. deníku OB.
1. května byla zorganizována z popudu MV NF podpisová
akce občanů pod rezoluci proti výrobě neutronové pumy jako
zbraně hromadného ničení. Bylo získáno cekem 485 podpisů. 2.
března se jako všude, i u nás mluvilo hodně o vzrušující události. Do kosmického prostoru vzlétl spolu se sovětským i první čsl.
kosmonaut v Sojuzu 28. Byl jím Vladimír Remek, pocházející z Č.
Budějovic. Oba okosmonauté, Gubarev i Remek, po týdenním pobytu v kosmu, přistáli dne 10. března 78 odpol. v 15 hod. našeho
času v oblasti Kazachstanu. V průběhu roku pak vzlétli do hvězdných výšin ještě i polský a i německý (NDR) kosmonatut vždy jako
druh sovětského pilota. Lety byly úspěšné a všechny kosmonauty
opět v pořádku přivítala zpět naše Země.
VIII. Politický – kultur. a škols. vývoj
Pokud se týká jednotlivých akcí v obci poukazuje kronikář
opět na dokumentač. přílohu: výpis akcí i s počtem účastníků dle
kulturního deníku osv. besedy (s. Letošník.) V MLK Plavy byl zaznamenán v r. 1978 dosud nejvyšší počet výpůjček 7,737 svaz. Z toho
beletrie 5,097, naučných 854 svaz. a pro mádež 1,786. Evidováno
celkem 159 čtenářů, z toho 32 do 14ti roků.

Školy:
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V krátkém výpisu ze zprávy ředit. MŠ s. Hnídkové lze zdůrazit, že provoz v MŠ je normální, průměrná docház. 54 dětí. Ráno se

1979
příloha 7

přílohy 25, 26

ZDŠ ve školním roce
77-78:
příloha 8

příloha 51

přílohy 27-31

začínalo od 6,30 a provoz končil v 16,30 h. Ve škol. kuchyni nastaly určité změny. Odešla ved. kuchařka Balzerová; vystřídala ji A.
Popelínská. V kuchyni pracuje též V. Nováková a Z. Ducháčková.
Vedoucím škol. jídelny zůstal s. Křapka. Od 1. 1. 78 byla přijata i L.
Pourová, která ale ke konci roku též odešla. MŠ spolupracuje úzce
s 1. třídou ZDŠ a se SRPŠ. Při významných výročích se děti zúčastňují svými příspěvky na akcích v obci, v patronátním závodě Seba
4 i v Sebě 5 na Mlýnskách. (Příklad MDŽ aj.) Pořádají též různé
turistické výlety a zájezdy do divadel. Máme pěknou MŠ a pěkné,
zdravé děti v ní. Je to hl. zásluhou všech výchov. pracovníků – učitelek, v čele ředitelkou s. Hnídkovou.
Podrobnosti vypsány v dokumentač. příloze (výpis ze zprávy
řed. S. Hofmana) týkají se výsledků ideově-výchov. práce, využití
nejvýznamnějších událostí, spolupráce se SRPŠ, PO SSM, kroužků
ve škole, výstavek, školních prací žáků, jejich prospěchu, kádrového obsazení učitelsk. sboru a celé té rozmanité práce školy. Celkem
se zvýšil počet žáků ze 107 v minulém šk. roce na 119. A v příštím
jich bude opět více. Nemají to učitelé právě nejlehčí. Nová školská
soustava vyžaduje od nich velmi mnoho úsilí. Jsou v ní zvýšené nároky jak na děti tak na jejich vychovatele. Je třeba poděkovat celému našemu učitelskému sboru (ss. Hofman, Kopalová, Bělochová,
Pilař, Běloch) za dobrou práci s dětmi jak ve škole, i mimo ni.
IX. Zábavy – sport – zdravotnictví
I v roce 78 si vedli velmi dobře naši fotbalisté. Skončili po
podzimním kole ze 14ti družstev I. B třídy krajsk. kola na čestném
6. místě se 14ti body. Jenom 5 bodů za vítězem, kterým se stalo
družstvo Desné.
Zábavy se žádné nekonaly. Dosud není vhodný stánek pro
toto vyžití naší mládeže, ani pro plesy apod. Snad se v příštím roce
už konečně dočkáme dohotovení vnitřní úpravy sokolovny v Plavech. Dle záznamů v kronice vlastní stavba této budovy trvala
čtvrtinu doby než její vnitřní současná renovace !
V dokumentační příloze je několik snímků z činnosti našich
požárních sborů. Jak plavského, haratického a výjezdní požární
jednotky závodu Seba 4. Vedly si agilně a patří jim poděkování především za účinné akce při povodni na zač. srpna a zásahy v podniku ZNZ při likvidaci zatopených a rozbahněných prostor, čímž
umožnily brzký a plynulý provoz závodu.
Ve zdravotním středisku Plavy nenastaly změny.
X. Pohyby obyvatelstva – závěr
Předseda SPOZ, s. Buchar, zaznamenal přírůstky obyvatel
i úmrtí.
Narození v r. 1978:
Plavy 5 chlap., 8 děvč. – Har. 5 + 4 – Celk. 22 dětí.
Úmrtí:
Plavy 3 muži, 6 žen – Harat. 0 + 3 – Celk. 12 osob.
průměrný věk při úmrtí: 70 roků.
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1978
Naše obec měla ke dni 31. 12. 1978 celkem 1,361 obyv. z toho
671 mužů a 690 žen.
Závěrem možno říci, že uplynulý r. 1978 nebyl přiznivý, zejména zemědělcům. Klimatické podmínky nedovolily jim již od
jarních měsíců kvalitní a plynulou práci. Přílišné chladno a mrazíky v době květů zapříčinily nedostatek ovoce, zejména třešní a lesních plodů. V době kdy se měly sklízet pícniny, často pršelo, tytéž
podmínky byly i při sklizni otav. Žně se opozdily, výnosy byly menší. A nakonec i sklizeň okopanin (zej. brambor) se nemohla provést
za příznivého počasí. Je to již třetí nepříznivý rok. Po přílišném
suchu v 76. a silném mokru v 77. Přesto se naše družstvo čestně
vyrovnalo se všemi uloženými úkoly.
Nebýt velké živelní pohromy, která v srpnu způsobila velké
škody jak v průmyslových závodech Seby, v ZNZ a nadělala starostí i předsedovi NV stržením lávky přes Kamenici u záv. ZNZ,
po níž domů chodily především desítky školních dětí, proběhl by
celý rok až na několik havarií motoristů (např. spadnutí os. auta
v říjnu u haratic. mostu přímo do Kamenice, požáru automobilu
v silničním depu a několik menších havarií, tedy proběhl by rok
klidně. Počasí člověk dosud ovlivnit nemůže, snad příští rok bude
příznivější.

(razítko)
RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V PLAVECH
(podpis) Hnídek
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1979

Letopis 1979.
Rok 1979 byl prohlášen Mezinárodním rokem dítěte, dále to
byl 4. rok šestého pětiletého národohospodářského plánu, s několika významnými výročími, zejména
31. výročí vítěz. čs. prac. lidu (25. února 1948),
35. -“Slov. nár. povstání (29. 8. 1944),
34. -“osvoboz. naší vlas. Sověts. armádou,
34. -“Dne znárodnění (28. 10. 1945),
62. -“VŘSR (7. 11. 1917.)
Písemné informace

jako dokumentační přílohy poskytli kronikářovi:
ss. Letošník			
z oblasti kultury,
Tomeš a Sklenička		
ředitel záv. Seba 4 a 5,
Hnídek, Brezárová		
pracovníci NV,
Kohoutová			
podnik ZNZ Plavy,
Zahálková			
vedoucí pošty -“-,
Buchar			
předs. SPOZ -“Kohoušek			
za MLK
-“Hofman			
ředitel škol -“Ducháček			
z JZD Pokrok a
Hnídková			
ředitelka MŠ Plavy.
Všem jmenovaným kronikář děkuje.

V roce 1979

byla také hodnocena Soutěž kronikářů (okresní kolo Jbc.),
vyhlášená na počest 30. výročí Vítěz. února a 35. výr. osvobození
naší vlas. Sovětskou armádou. Do této soutěže se kronikář Kroupa
přihlásil a získal v celookresním měřítku 2. místo s věcnou odměnou. Celá složka – hodnotící zápis z této soutěže, je přiložena k letopisu 1979 jako dokumentační příloha. Jsou v ní jmenovitě uvedeni
i všichni občané, kteří poskytli jakoukoliv informaci pro celk. zpracování do soutěže. Všem kronikář zvlášť srdečně děkuje neboť se
jednalo o údaje z let dávno minulých.

příloha
č. 1, 2

příl. č. 4, 5

I. Práce Národního výboru
Tradičně bylo možno pochválit účast členů rady na jednotl. zasedáních. Účast občanů i některých poslanců NV na plenárních zased. a veřejných schůzích byla ale poměrně malá. Došlo ke
kádrové změně. Dlouholetá pracovnice NV s. H. Vacková zkončila
definitivně prac. poměr jako účetní v červnu. S. Brezárová pak nějaký čas pomáhala s účetnictvím pracovnici NV Zl. Olešnice Matějásková1.
Rozpočet MNV na r. 79 i přesná zpráva o celk. hospodaření
(příjmová i výdajová část): jako dokument. přílohy.
Celkový příjem rozpočt. částka Kčs 507,000,skuteč. příjmy činily
–“-“- 500,107,70
Výraznější rozdíl byl pouze u daně domovní, kde byl plán.
příjem překročen. U daně zeměděl. a popl. ze psů naopak nebyl
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1979
čerpán. Rovněž u správních poplatků, u strav. ve škol. jídelně a převodů z FRR (akce Z – hřbitov).
Celkové výdaje plán. částkou Kčs 507,000,dosáhly skutečné částky 		
-“- 435,461,90.
Výraz. rozdíly jsou u ZDŠ (provoz, údržba,) kde některé plánované akce nebyly provedeny, dále ve škol. jídelně, správě MNV,
u místních komunikací, u veř. osvětlení. Např. tím, že se skutečně
svítilo jenom v nejnutnějším čas. rozmezí bylo ušetřeno za elektr.
energie; rovněž nebyly dodány náhr. díly k veř. osvětlení. V míst.
hospodářství (čištění obce) se zase začně ušetřilo, že v rámci svých
závazků provedly závody Seba, JZD Pokrok a OSS většinu prací
zdarma. MNV obdržel v prosinci r. 79 od ONV na účelovou dotaci
ke zhotovení nové lávky přes Kamenici 100,000,- Kčs. Z této byla
zatím zaplacena jen projektová dokumentace (kol. 8,000.)
V akci „Z“

Byla dokončena práce na místním hřbitově. Nový plot na
spodní straně i u lesa, nová vrata u odpadiště, oprava cihel. zdi,
nové omítnutí, oprava stříšek nad jednotlivými díly zdi, nátěry
malých i velké brány. (Pro rok 1980 se plánuje práce na zříz. druhého dílu urnového háje.)
V soutěži o výzdobu obce obdržel NV od rady ONV peněžitou
odměnu Kčs 1,200 za 2. místo v okrese.

Celoobecní závazek

jednotlivých organizací, závodů i jednotlivců, byl projednán
na veř. schůzi s občany 23. 10. Bylo konstatováno, že byl splněn
a mnohde i překročen pokud jde o organizaci. Horší situace je
u jednotlivců, kde nebyla prováděna kontrola plnění. (Počty hodin.)

Ve sběru odpad.
surovin

bylo odevzd.:
starý papír
pl. 247 q :
odevz.
279,2 q
tj. 113 %
textil		
-“- 26 -“-:
-“22,8 -“-“- 87,7 %
železo
-“- 450 -“-:
-“287,7 -“-“- 64,1 %
bar. kovy
-“- 10 -“-:
-“5,1 -“-“- 51 %
Nutno říci, že rok od roku jsou požadované limity vyšší a celookres. se s nimi prakticky žádná obec či město nevyrovná. Za
iniciativu ve sběru bylo naší obci uděleno čestné uznání a peněž.
odměna 400,- Kčs. Sběr přebíral jako v min. letech s. Čech. Nejaktivnější byli požárníci a školní mládež.

V lednu

242

II. O počasí, úrodě a celkov. průběhu roku.
nás překvapily silné mrazy nejen v noci ale i ve dne. Nejvyšší
hned 1. ledna ráno: kol. -19°C, mínus 20°C dne 7. 1. Mrazy nepolevily po celé dvě dekády. Způsobily doslova kalamitu nejen u nás v republ. ale i celé Střední Evropě. Často též sněžilo a vál ostrý sever.
nebo sev.-záp. vítr. 2. 1. 1979 v úterý nepřijela vůbec pošta. Pátého
byl omezen vysílací čas televize, druhý program nevysílal vůbec.
Byl vyhlášen 15. regulační stupeň odběru elektr. energie, t. j. nejvyšší. Škol. zimní prázdniny byly prodlouženy až do 28. led. Regul.
stupeň 15 byl odvolán až 11. 1. V závodech, např. v tkalcovnách
Seby se týden vůbec nepracovalo, byl proto velký nedostatek zb.
i v úprav. vznikaly ohromné výpadky, hl. v těžbě uhlí; elektrárny

1979
měly malé zásoby, ty velmi brzy vyčerpaly a tak vznikaly řetězově
stále větší obtíže. Teprve ve třetí dekádě se situace aspoň zčásti
normalizovala, ba i počasí se umoudřilo.
Celkem bylo v lednu 8 dní s vydat. sněžením, 25 dní s noč.
a ranními mrazy, 13 dní zataženo, 17 dní se sever., s-záp. či sev.
vých. prouděním. Od 29. ledna byla celostátně zavedena nová úpr.
prac. doby. Jednosměn. provozy od 7 h. ráno, dvou a vícesměnné
ponechány v dosavad. systému, úřady od 8 h. ráno, ve střed. škol.
posunut zač. vyučování až na 1/2 9. hod. Vše pro regulování odběru el. energie, které se zouf. nedostávalo.
V únoru

se situace alesp. pokud jde o počasí silně lepšila. Oteplilo se.
7 dní pěkné počasí, 2 se silněj. mrazem, 6 se sněžením (mokrým), 4
s mlhou, 2 s deštěm, 7 dní silně zataženo.

Březen

neměl také žádné teplotní velké výkyvy. Noční a ranní mrazy nevystoupily pod mínus 6°C. Celkově byl březen normální srážkově i teplotně. Převládalo klidné počasí s velkou oblačností. Poč.
dní se srážkami 14, z toho se sněžením 5. Ve 2 dnech prudký vítr.
Poměr. málo svitu slunečního. V posl. dvou dnech měsíce návrat
zimy.

Duben:

Poč. dní se srážkami 14, z toho se sněžením 4. Zataž. 10 dní,
1x silný vítr. V první a poslední dekádě převládalo studené počasí
se sráž., ve druhé polojas. až slunečné – sněhová pokrývka rychle
roztála. 14., 15. a 16. krásně. Pracovníci JZD připravovali půdu pro
setí jařin. Pak ale 30. 4. byla taková zima, že bylo na pováženou zda
se uskuteční předmájový lamp. průvod dětí k mírové hranici.

Květen

se teplotně vyvedl. 1. sice padal sníh a byla vel. zima ale později se počasí zlepšovalo a od 14. bylo velmi pěkně, bez deště, s již.
a j.v. větrem, s teplotami nad 25°C. 9 dní bylo se srážkami, z toho
1 se sněhem, 6 se slab. deštěm, 2 x mlha, 15 dní velmi pěkně beze
srážek. První květy ovocn. stromů, zej. třešní, se objevily tak kolem 13. 5. Pak už kvetly naplno. U ost. ovoc. stromoví (jabl., hruš.,
švest.) došlo k částeč. omrznutí pupenů a květenství nebylo tak výrazné. To se odrazilo i později ve sklizni. Bylo velmi málo ovoce.

Červen.

V první polovině převládalo teplé, klidné a jasné počasí.
Bylo ve druhé vystřídáno chladnějším, oblačnějším, a polojasným. Celkem v červnu 5 dní s bouřkou (vzdálenou), 6 dní jasných,
13 polojasných, 8 deštivých. V poledne 2., 3. a 4. června nejvyš.
tepl. 30 až 34°C. Již v prvním týdnu měs. se sekaly pícniny na sušení i na siláž.

Červenec

byl celkově teplotně podnormální. (Denní tepl. od +15ti do
20°C, jenom v posl. týdnu kolem +25°C.) 3 dny s mlhou, 4 větrné, 10
nevlídných s dešťovými přeháňkami, 11 s oblačným počasím a jenom 2 dny skoro jasno. Jako letní měsíc dovolených a měsíc sušení
pícnin se červenec nevyznamenal. Asi podob. jako loni to zavinil
Medard.
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Srpen

měl klidné počasí ale teploty neodpovídaly tomuto letnímu
měsíci. Ve třetí dekádě často pršelo. V poledne ani jedenkrát nepřevýšily teploty +30°C. Naopak se pohybovaly ve 14ti dnech od
+10 do +20°C. V posl. týdnu se místy začalo se sekáním obilí. (Hlav.
soukromí a záhumenkáři.) V prvním týdnu sekalo JZD otavy na
siláž. V lesích bylo poměrně dosti hub.

Září.

V prvním týdnu, kdy bylo poměrně jasno a pěkně, s tepl. kol.
+20 °C, sekalo JZD čtyřmi kombajny obilí. V měsíci byly 2 dny s větrem, 7 dní s deštěm a zataženo, 9 dní velmi hezky s poled. teplotami
nad +20°C, 6 dní s ranní a dopol. mlhou. 20. 9. vybíralo JZD brambory na lánech k Navarovu. Zároveň je rozváželo spotřebitelům
k zimnímu uskladnění. Provádělo též podmítku pro setí ozimů.
29. 9. jsme si opět nařizovali hodinky o jednu hodinu zpět,
neboť končil t. zv. letní čas, který trval od dubna t. r.
30. září přišel první ranní mrazík.

V říjnu

bylo 10 dní poměr. jas. a teplých, 6 dní s přízem. ranními
mrazíky, 6 dní s mlhou a občas. deštěm; jinak bylo oblač. nebo zataženo. 22. se poprvé objevil mokrý sníh.

Listopad

byl převážně nevlídný, deštivý, s nízkými teplotami kol. +5°C,
mlhou a větrem. Ve druhé dekádě mrazíky do -5°C. 5. celé dopol.
sněžení. Neobvyké oteplení nastalo v posledních 3 dnech měsíce,
nad 10°C.

Prosinec

byl teplotně nadnormální, srážkově normální. V první dekádě teplé počasí s občas. deštěm, druhá byla chladnější s deštěm
a mokrým sněhem. Ve třetí dek. sněhová pokrýv. zcela roztála (na
začátku) takže vánoční svátky byly zcela bez sněhu. Pak se ochladilo až ke konci měsíce a začalo sněžit, takže poslední 2 dny roku
měly souvislou 10 cm sněh. pokrývku.

Cekově

možno klasifik. průběh roku 79 takto: jaro poměr. teplé, příznivé, léto deštivé a podzim chladný.

příloha
č. 14, 15, 16
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IV. Socializace:
Dle přilož. podrobného výrob. a finanč. plánu VHJ Pokrok, si
vedli družstevníci i v roce 79 velmi dobře po všech stránkách. Převýšili plán tržní produkce jatečného skotu, dále brambor, i mléka.
Vzhledem k nepříznivějšímu roku co do klimatic. podmínek, jež
se ostatně již po několik r. opakují, nebylo dosaženo plán. hektarových výnosů jenom u žita. U pšenice, ječmene a ovesných směsí
bylo naopak dosaženo vyšších výnosů než určoval plán. Je potěšitelné, že průměrná roční dojivost krav stoupla na 3,450 l, což nedosahují ani v mnoha družstech s daleko příznivějšími podmínkami.
V bytové výstavbě začalo družstvo pro své členy stavět v červenci
bytový objekt na bývalém pozemku p. Duštíry v Haraticích, opodál
bytovek Seby. Plánuje též rozsáhlou výstavbu objektů „Na Vrších.“

1979
Závod Seba 4:

V. Oblast průmyslu a stát. obchodu.
Zaměstnanci se vyrovnali s úkoly národohosp. plánu roku se
ctí. Písemná inform. ředitele s. Tomše jako dok. příloha.
Výkony splněny na 101 %, výr. zboží na 103 %, materiál. náklady sníženy o 0,41 %, úspory na el. energii byly sníženy oproti
plánu o 2 %. Zisk splněn na 105 %. Je to tím větší úspěch už proto,
že počáteční potíže, zejména v I./IV. roku vlivem existující energetic. krize, znamenaly např. v přádelně propad přes 66 tun příze
a v tkalcovně přes 111,000 m tkanin.
V lednu musely provozy zastavit výrobu ze známých energ.
příčin na celý týden.
Závod prováděl po celý rok přístavbu sokolovny a v měs. říjnu výkopové práce pro projekt. výstavbu bytů v Haraticích (vedle
již postavené „elektrické.“) Práce byly na urč. čas zastaveny pro
údajně nevhodný terén (svažování půdního základu) ale v listopadu bylo s defin. platností rozhodnuto o výstavbě na betonovaných
podkladech a ve výkopu pokračováno. Přebyteč. zemina odvážena
auty na okraje komunikace od býv. samoobsluhy v Pl. k harat. mostu, která bude vbrzku rozšířena.

Závod Seba 5 - Mlýnska
Příl. č. 20

I tento závod dosáhl splnění plánovaných úkolů. Plán v metrech splněn na 100,02 %, hrubý obrat textilu na 100,38 %, produktivita na 100,39 % - byl dodržen limit nákladů. V investiční části
bylo zakoupeno celkem 7 strojů, instalovány 2 klimatizátory pro
zlepšení prac prostředí, v úpravně provedena oprava hlavní obruby budovy továrny, střeš. konstr., dále provedeny klempíř. práce na obytném domě. I v tomto závodě byla v I./IV. roku krátce
zastavena práce všech výrob. úkolových dělníků na strojích pro
kritic. energ. situaci, čímž vzniklo manko ve výrobě kol. 300,000 m
upravených tkanin. Přesto se mimořád. úsilím pracovníků, především mimořádnými směnami, prací v nocích a o sobotách, tento
propad podařilo vyrovnat. Ke konci roku nastaly v závodě kádrové
změny. Dlouholetý ředitel s. Hloušek odejde do funkce ředitele záv.
9 Liberec a na jeho místo nastoupí od r. 1980 dosav. vedoucí provoz. s. Sklenička. Z úpravny na Mlýnskách, jen pro zajímavost, se
exportují finální výrobky (uprav. tkaniny, převážně lůžkoviny, ale
i sypky a kloty,) do 27 zemí světa. Z toho do 18ti kapitalistických,
kde jsou požadavky na kvalitu zboží čím dále vyšší.

Ve státním obchodu
v místě:

bylo o zásobování obyvatel postaráno celkem dobře. Samoobsluha v centru obce měla pravidelný průměrný obrat kolem půl
miliónu Kčs měsíčně. Po celý rok byla v provozu i prodejna v Haraticích (jen s malou přestávkou ke konci února.) 20. 2. do ní zavítali
nezvaní hosté a odnesli si některé zb., převážně kartony cigaret
a něco pití. Škoda nebyla veliká. „Na ruku“ jim šla souč. situace. Do
21. 2. totiž nebylo zapnuto veřej. osvětlení.
Do obce pravid. zajížěla pojízdná prod. (autobus) dvakrát
týdně. V době před svátky i vícekrát.
V průběhu roku došlo k nepříjemné skutečnosti ve speciálce zeleniny. Revizí byl zjištěn poměr. velký fin. schodek. Na nějakou dobu byla uzavřena, zboží převezeno do Držkova a vedoucí s.
Stránská převedena do závodu v Tanvaldě, ovšem už ne jako ve245
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doucí síla. Do plavské speciálky pak přišli manž. Patočkovi – důchodci.
Zásob. prodejen
před svátky

(Velikon., Vánoce, Nový r.) i v době dovolených nebylo špatné. Určité výkyvy způsobil někdy pozdní rozvoz (hlavně u chleba
a pečiva pro haratic. prodejnu.) V době předvánoční se již koncem
listopadu prodávaly nedostatkové sortimenty zboží jako mandle,
buráky, mandarinky, kakao, datle a j. Těsně před vánoč. svátky pak
v menším množství přišla do prodejen čokoláda, kolekce, asi 750
kg drůbeže, 150 kg hus, krůt a kachen (méně než jindy) kol. 100 kg
kokosu, 400 kg ořechů a j. zboží. Piva, limonád a destilátů bylo běž.
množství, o něco lepší než dřív bylo zásobování uzeninami. Špatnější situace v pečivu, svízel i v dodávkách masa vzhledem ke krácení přídělů a naprosto „vybouchlo“ zásobování klobásami, které
byly dodány několik dní předem ale v době kdy je spotřebitelé nejvíc potřebovali se na 8 obcí v okrese (mezi nimi i na naši plavskou)
žádné množství nedostalo. Bylo nutné „vypůjčit si“ celookresně ze
sousedního Východočes. kraje. Ovšem příděl byl asi 1/10 potřebného množství. Přechodně se objevil v obou našich prodejnách, hlavně ve druhé polovině roku, i nedostatek soli, octa a kostkov. cukru.
VI. Úprava obce – výstavba – spoje – doprava:
V dohledné době budou úplně dokončeny a kolaudovány
nové rod. domky v Haraticích, kde v jedné řadě nad silnicí ke Křížkovům jsou 3 r. dom. s rovnou střechou a 3 s lomeným štítem. Začala též stavba bytových jednotek VHJ Pokrok a výkopové práce
pro bytovky n. p. Seba, po levé straně silnice Haraticemi ke škole.
Vedle dosavadní bytovky pod silnicí v Haraticích vyrostl komplex
4 garáží zaměstnanců podniku Seba.
V dubnu byl proveden nátěr plotů a okapů u budovy NV.
Bylo pokračováno i v plnění celoobecního závazku organizací při
úpravě hřbitova. V říjnu provedl podnik OSS penetraci místních
komunikací a to od sokolovny k Filounu a cesty pod haratickou
prodejnou ke mlýnu (ZNZ.)

Spoje:

Z písemné zprávy od vedoucí pošty s. Zahálkové vyplývají
některé kádrové změny. Odešel zaměstnanec důchodce s. Sobíšek
(úmrtí), nastoupila s. Kouřilová jako doručovatelka. Dále se z mateřské dovolené vrátila do pracovního poměru s. Balatková. Stav
rozhlas. a televizních koncesionářů zůstává v rozmezí kolem 390.
Počet důchodců v průměru je 330. Měsíčně bylo zaznamenáno 510
ks stvrzenek sdruženého inkasa.
Výrazných změn doznalo zvýšení v cenové politice, vyhlášené od 23. července 1979. Byly zvýšeny ceny paliva a energie o 50
% a na tomto základě stouplo tedy i inkaso. Byly zvýšeny i tarify
poštovného, frankování dopisů a tiskovin, balíčků, poplatky za telefon, telegraf a j., které byly dlouhodobě, (někdy od r. 1945) stále
stejné.
VII. Veřejný život – dom. a meznár. události:
Všechny akce v obci, ať politick. či kultur. významu jsou zapisovány do kulturního deníku a pořádány dle předem připra-
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příl. č.
21, 22
příl. č. 8

ven. jednotného plánu kulturně-výchovné činnosti. Opis je přiložen jako dokument. příloha. Kronikář doplňuje ještě některé akce
v průběhu roku. Tak na konci dubna pořádaly sportovní oddíly
vodních slalomářů závody na „divoké“ Kamenici. Pěkná podívaná
to byla zejména pro děti.
7. a 8. července byly pořádány oddílem Svazarmu Příchovice závody – mistrovství republiky – terénních motocyklů. Přes sto
závodníků projíždělo prudkým svahem od plavs. hřbitova k závodu na Mlýnskách, přes Kamenici a turistickou stezkou na Lhotku.
Trasa byla asi 80 km dlouhá. Za velmi nevlídného počasí napáchali
závodníci mnoho škody zejména na komunikaci od hřbitova i na
turistické stezce.
Beze škod naopak byla absolvována 21. července jízda historických vozidel přes naši obec. Projíždělo tudy za klidného počasí
kolem 50ti motocyklů a starých aut „dědečků.“
Vánoční stromky byly prodávány v ZNZ (asi 150 ks).

Národní výbor, NF
a výbor

VO KSČ pořádaly během roku 6 plenárek, 24 zasedání rady,
několik člens. a 3 veřejné schůze. Účast občanů nepřevýšila již tradičně, nízký průměr – zejména u mladých. Vyšší průměr byl zato
v restauracích.

Z mezinárodních
událostí,

o nichž se i v obci hodně mluvilo to byly: přepadení Vietnamu Čínou 18. února, v dubnu vypuštění další kosmické mezinár.
posádky (Rukavišnikov SSSR a Ivanov BLR,) bouřlivé události v Iránu, kde uprchnul do emigrace šáh Rezá Pahlaví, v červnu setkání
amer. prezidenta Cartera s L. I. Brežněvem ve Vídni a podepsání
smlouvy o omezení strat. útoč. zbraní SALT 2, zvýšení cen v Jugoslavii, Rumunsku, Maďarsku, Polsku a i u nás v červenci předevš.
za energii v důsledku celosvětové krize na ropném trhu i zvýšení
surovinových cen, rekordní let sověts. kosmické posádky Ljachov –
Rumin v orbitání stanici Saljut 6 trvající 175 dní, který byl ukončen
v srpnu, v září pak pořádání 6. konference Nezúčastněných států
v Havaně na Kubě, oznámení I. Brežněva o stažení 20,000 vojáků,
1,000 tanků a přísl. vojenské techniky z NDR, které vyhlásil v měsíci říjnu, obsazení americ. velvyslanectví v Teheránu a zadržení asi
50ti amerických diplomatů iránskými studenty 6. listopadu (jako
rukojmí mají být za navrácení bývalého šáha Iráncům) a konečně snad hlavní témata debat bylo rozhodnutí Severoatlants. paktu
NATO uskutečnit rozmístění nových amer. jaderných zbraní (raket) v počtu 672 na území některých zemí záp. Evropy, hlavně proti
zemím socialistického tábora a především Sovětskému svazu, které bylo schváleno na zasedání rady NATO v prosinci v Bruselu.

Příl. č. 23

VIII. Kulturní a školský vývoj.
Celkový počet výpůjček v MLK byl nižší než v min. roce. Celk.
6,201 svazků. Do knihovny přibylo 96 nových knih. Nár. výbor má
přislíbenou místnost v rekonstruované sokolovně pro MLK. Dosavadní již naprosto nevyhovují. V průběhu roku zde několikrát zatékala dešťová voda a některé svazky byly poničeny, což svědomitý
knihovník s. Kohoušek velmi těžce nesl. Jmenovaný byl vyhodnocen 20. 6. a předáno mu bylo výborem kultury SČ KNV v Ústí n./
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Lab. za záslužnou a obětavou práci pro rozvoj knihovnictví jako
jednomu z funkčně nejstarších knihovníků (dělá tuto práci už od r.
1945) čestné uznání.
Školy:
Příl. č. 25

Mateř. škola.
Příl. č. 24

Příl. č. 26

Příl. č. 27

Zábavy
Zravotní středisko
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navštěvovalo v r. 78-79 v Plav. i v Haraticích celkem 126 dětí.
Z toho 59 děvčat a 67 chlapců. V Plavech byla 1., 2. a 4. třída, v Haraticích pak 3. a 5. třída.
V Plav. vyučovali Zd. Hofman, Jindř. Pilař a St. Běloch, v Haraticích s. Kopalová a Bělochová. Ve škol. družině, kterou vedly s.
Brdlíková a Svárovská bylo 54 žáků. Pionýrský oddíl měl 72 členů.
Nový pionýrský slib složilo ke dni 24. 4. 15 žáků. Školní mládež se
aktivně podílela i se svými učiteli na akcích ve sběru odpadových
surovin, úpravách kolem škol, kabinetů a pomoci zemědělst. Byla
dokončena pionýrská klubovna a přistavěna kolna pro nářadí.
(Náklady 10,000 Kčs.) Přesunuta musela být akce oprava střechy
a vybudování uhelny v Haraticích – až na r. 1980. Některé třídy
byly vybaveny novým nábytkem, novými tabulemi, byly zakoupeny i nové magnetofony, aby vyučování odpovídalo nové koncepci.
Ředitelka s. Hnídková měla zapsáno celkem 64 dětí. Do základní školy odešlo 19 dětí.
Kádrové změny v pedagogic. sboru během roku nenastaly.
MŠ spolupracovala podobně jako v min. letech úzce s 1. třídou ZDŠ
a se SRPŠ. Různé akce při významných výročích, jako např. MDŽ:
účinkování s hezkým pásmem na Mlýnskách a v záv. 4 v Plavech,
kde za pěkného počasí si malí občánci opravdu přiši na své při
různých hrách a j. Bylo přítomno kol. 400 dětí a o něco menší počet
dospělých. O děti v MŠ bylo dobře postaráno i o prázdninách, kdy
zde vypomáhaly studentky podegog. školy.
IX. Sport – zábavy – zdravotnictví
Fotbalový oddíl Seby si v roce 79 nevedl tak úspěšně jako
v letech předchozích. Skončil po 2. podzimním kole na 9. místě a jelikož se v příštím roce v okresním kole bude soutěžit v rámci 8mi
družstev, sestoupil z této okres. soutěže. Jinak ale mladí sportovci
vypomáhali na úpravách svého fotbal. stadionu, který je jedním
z nejhezčích v okolí, s pěkným trávníkem. Prováděli i údržbu a rozšíření kabin. Bylo částeč. zajištěno i ochranné zařízení, (vysoká
drátěná siť) aby nedocházelo tak často ke hledání míčů mimo hřiště. V sokolovně začaly k utužení zdraví a linie cvičit ženy. Soust.
cvičí i školní mládež na spartaiádu. V roce 79 si vedli dobře mladí
požárníci. Činnost příslušníků Svazarmu byla orientována především na některé brigády a k proškolování řidičů.
Požárníci z Haratic se dočkali vlastního vozidla (gaz.) Ke konci roku ho velmi pečlivě (poněvadž to není vůz nový) upravovali
v závodě 4.
se opět po celý rok žádné nekonaly, neboť konstatování v r.
minulém, že sokolovna už bude natolik v pořádku, aby se v r. 79
uskutečnily zábavy a plesy, bylo předčasné.
nezaznamenalo změny. Je třeba ale zdůrazit, že stomatologické oddělení nebylo delší čas v provozu pro nemoc dentisty s.

1979
Janeleho. Ba i náš MUDr. Havelka musil vyhledat „lékař.“ pomoc.
Byl operován. (Appendis – slepé střevo.)

Příl. č. 29, 29a, 30, 31

X. Pohyby obyvatelstva – závěr.
Naše obec doznala k 31. 12. 1979 poměrně velkého úbytku
obyvatel.
K 31. 12. 1978 měla		 1,361, ale
k -“- 1979 -“-		 1,316 obyvatel.
Sice se přistěhovalo 31 osob a narodilo 13 dětí, ale 20 občanů zemřelo a přes 70 z obce odešlo, takže úbytek byl téměř 100, oproti
přírůstku 44 občanů.
V porovnání s r. 1978:
tehdy se narodilo 22 dětí, zemřelo 12 obč.
v r. 79
-“13 -“-, -“20 -“-

Závěr:

Ani rok 1979 nebyl příznivý. Naopak klimatickými podmínkami, menší úrodou než se očekávalo, se řadí již jako čtvrtý nepříznivý rok pro zemědělce. A začátek byl téměř katastrofální pro
celou národohospodářskou ekonomiku. Jenom nepatrné množství
podniků bylo připraveno natolik, aby mohly čelit mrazivé a sněhové kalamitě, která následovala po poměrně vysokých teplotách
a deštích ke konci r. 78. Vzhledem k tomu, že elektrárny neměly dostatek rezervního paliva na skládkách, brzy toto vyčerpaly;
v dolech, zejména v Severočes. revíru zamrzaly stroje a veškerá
důlní technika, tím vznikaly prostoje velkostrojů a ohromné výpadky těžby. Nastala velmi brzy kalamita, nebyl dostatek proudu,
tepla a páry; řetězová reakce nesnází se pochopitelně stupňovala
– tím více je třeba cenit si toho, že naše závody v obci i JZD Pokrok
se přeci jenom se všemi úkoly celoročně čestně vyrovnaly.

Celosvětová situace

se obzvlášť ke konci roku zhoršila. Imperialistické kruhy na
západě, zejména USA, se všemožně snažily zmrazit vzájemné, dosud dobré vztahy, vybudované především v Evropě za posledních
10 let, a vrátit tyto vztahy do období t. zv. „studené války“ před rokem 1950. Socialistické státy musí čelit silné, nejen ideologické diversi ale i ekonomickému tlaku ve vývozu a dovozu, požadavkům
na vyšší kvalitu, cenovým relacím zvlášť pokud jde o dovážené suroviny (např. ropa a rop. výrobky.) To všechno se nás zákonitě úzce
dotýká, každého z nás, neboť náš stát nemůže být k těmto otázkám imunní už vzhledem k faktu, že nemáme vlastní surovinovou
základnu, ani moře pro levnou vodní přepravu a v zahraničním
obchodě jsme vázáni jednou třetinou na kapitalistických trzích.
Zbývá nám tedy jenom jediné úzké sepjetí tábora socializmu, který
vede klidným a rozvážným způsobem kontrastujícím s protisocialistickou hysterií zejm. Ameriky, přátelský Sovětský svaz a 2.) dobrá, kvalitní práce každého občana pro naši mírovou zemi !
(razítko)
RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU V PLAVECH
(podpis) Hnídek
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Rok 1980.
Nejvýznam. výročí:
35 roků od osvobození naší vlasti Sov. armádou,
35 roků znárodnění klíčového průmyslu,
25 roků existence Varšavské smlouvy.
Význam. sport.
události:

d.p. č. 1
č. 2

Československá spartakiáda 1980,
Letní olympijské hry v Moskvě 1980.
Dění v obci:
Národní výbor řízený předs. L. Hnídkem měl 6 plenár. zasedání, 24 schůzí rady a pravidelně 1x měsíčně schůzi každé ze
svých sedmi komisí.
V dokumentaci jsou přiloženy podrobné opisy rozpočtu NV
jak příjem, vydání i skutečného čerpání.
Celkový rozpočt. příjem pro r. 1980: 625,000 Kč
-“-“vydání -“-“-: 625,000 -“Redistiribucí (fin. odděl. ONV) zvláště u polož. na FRR (fond rozvoje a rezerv) byl upravován, takže konečný stav byl
u příjm. položek rozpočt. celkem:
na lyžařs. vlek -“138,000 Kč
Celkový rozp. příjem		 -“Rozpočtované výdaje celkem		 -“Skutečné výdaje celkem		 -“Nejdůležitější akce provedené v obci byly: rozšíření urnového háje na míst. hřbitově, postavení nové kovové lávky přs Kamenici, přístavba (rekonstrukce) fotbalových kabin, oplechování
střechy u ZŠ v Plavech, úpravy hřbitovního domku a vnitřku MNV
a samořejmě více drobnch akcí jako údržba komunikací, autobusových zastáv. drobnějších kanalizač. úprav a j. o čemž svědčí podrobný rozpis v celoobecním závazku, který je přiložen: Též jeho
součást: Jednotný plán kulturně-vých. činnosti, kde jsou uvedeny
všechny akce v obci jak po politicko vých. stránce, oslavy, přednášky a filmy, knihovnictví, práce Sboru pro občan. záležitosti a akce
tělovýchov. charakteru.
Sběr surov.-odpadových – plnění:
Starý papír:
pl. 315 q – odevzd.
-“- textil:
-“- 28 -“-“-		
železo odpad: -“- 488 -“-“-		
barevné kovy: -“- 17 -“-“-		

I.

250

418,6 q
14,- -“294,3 -“13,3 -“-

= 132,8 %
= 50,- %
= 60,3 %
= 78,2 %

Průběh roku – počasí:
V 1. dekádě čas. sněžilo, mlhavá rána. Silnější mráz 4. 1. Druhá dekáda byla klidnější, ráno mlhy, celodenní mrazíky, slunečno.
V noci nepřevýšily mrazy -17°C. V poslední dekádě opět větší oblačnost se sněžením, sev. nebo sev.-vých. vítr. 27. 1. byla celodenní
metelice. Oteplení a déšť se dostavily 30. a 31. 1. Jižní proudění.

1980
II.

1. dekáda deštivá, občas mokrý sníh a poměrně teplo; jižní
a záp. vítr. Vlhké a poměrně teplé počasí bylo i ve druhé dekádě.
17. 2. nastalo i jihovýchod. proudění pěkné počasí a bylo téměř po
celou třetí dekádu. Večer a z rána slabé mrazíky a přes den hezky
(na sluníčku až kol. 20°C). Východ. vítr. Koncem měsíce začalo opět
sněžit. Sněhu ale leželo málo.

III.

Teplotně i srážkově podnormál. měsíc. Jenom v 1. dekádě
chladno s velkou oblačností, čas. mlhami, sněžením a silnějším větrem. Druhá byla teplejší a klidnější, 3 pěkné dny – téměř jasno. Ve
třetí velká oblačnost, mlhy a mír. déšť 22. 3., zejména na již. str. už
nebyl sníh.

IV.

V I. dekádě velmi chladno, téměř zimní počasí s častou sněhovou přeháňkou, teploty od 0 do +8°C. Totéž počasí jen s o málo
vyššími teplotami bylo i v dekádě třetí. Jenom druhá byla klidnější
s teplotami abnormálními (přes 20°C) a východním větrem. JZD
Pokrok připravovalo půdu pro setí jařin.

V.

1. dekáda suché, větrné a poměrně chladné počasí, sev.
a sev.-vých. vítr. 2. dekáda chladno, jasno, bez deště. Teprve 21.
a 22. 5. přišel déšť s bouřkou, jinak převládalo i ve 3. dekádě polojasné větrné a chladné počasí. Pršelo ještě 29. 5.

VI.

Červen teplotně podnormální, srážkově nadnormální. Časté
deště byly ve všech třech dekádách – zejéna ve třetí, kdy bylo i velmi chladno.

VII.

Jako letní měsíc se červenec nevyznamenal. Celkem 20
dní s deštěm, k tomu i mlhy, chladno, většinou sever. a západ.
vítr. Pouhých 5 dní v měsíci bylo skutečně letních s teplotou nad
25°C.

VIII.

Počet dní s deštěm 9, z toho 4 se silnějším. Hezky bylo jenom
v 2. dekádě kdy byla dne 2. 8. teplota kol. 30°C. Ve druhé a třetí
dekádě bylo už proměnlivěji, někdy i déšť. (21. 8. prudký liják s následným ochlazením.

IX.

Celkem 7 dní s deštěm, 14 dní velmi pěkných a teplých, 7 dní
teplých a polojasných. Až na konci měsíce bylo chladněji. Poměrně dosti rostly houby, zejména podhříbky a václavky. Členové JZD
Pokrok vápnili pícninové pozemky. Čekalo je vybírání brambor ale
i kosení obilí – vše téměř najednou. V tomto měsíci byla také v Liberci výstava: „Konec páry na železnici.“ Na trati u Turnova přes
Žel. Brod do Tanvaldu jezdila jedna z nejstarších parních souprav
s výletníky. (Bližší v dokument. příloze.)

X.

11 dní deštivých, 25 dní zataženo a oblačno, v 5ti dnech pěkně, teploty nad 20°C. Dne 20. 10. se objevil první sníh, s přízemním
mrazíkem. Převládalo severozápad. a západ. proudění. JZD nesklidilo očekávané množství okopanin – brambor na zimní uskladnění, dle objednávek byly občanům dováženy podnikem Zelenina
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z různých oblastí republiky a též různé jakosti: I., II., žlutomasé ale
i bělomasé, které by jinak byly i průmyslově zpracovány.
XI.

Listopad přinesl silné ochlazení a sníh. V první dekádě se
udržela sněhová pokrývka asi do výše 7 cm. Od 1. do 7. 11. byly
mrazy kolem -7°C (noční i ranní.) Ve druhé polovině měsíce nastalo silnější oteplení, sníh zmizel a objevil se až zase těsně ke konci
měsíce.

XII.

Často sněžení – 6 dní v první a 3 v druhé dekádě. Ke konci druhé však se udělalo téměř jarní počasí, sníh skoro vymizel.
V polovině třetí dekády se opět ochladilo. Vánoce přesto byly bez
sněhové pokrývky k malé radosti dětí. Teprve 13. prosince byly
některým našim občanům vydodány poslední brambory na zimní
uskladnění. Převážně z okolí plavské speciálky zeleniny. Lze tedy
tvrdit, že uplynulý 80. rok nebyl, zejména pro naše zemědělce příznivý. Byl velmi vlhký a studený. Nedařilo se především okopaninám, což se projevilo ve sklizni, neboť výnosy byly vesměs třetinové až poloviční nežli se plánovalo.

d. p. č. 14, 15

d. p. č. 18, 19, 20
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JZD Pokrok:
Vykázal v plnění hlavních ukazatelů výrobního a finanč. plánu podrobný rozpis z něhož jsou pro kroniku vyjmuta některá důležitější čísla.
Stav krav k 31. 12. 1980: 398 –
plánováno
360,
též produkce brambor:
1,462 q –
-“5,700 q
-“mléka:
1,336,000 lt –
-“1,210,000 lt.
Rostlinná výroba:
obiloviny – výroba: 9,617 q opr. plán.
8,990 q
brambory – sklizeň: 4,146 q – plánováno
9,100 q
objem. krmiva v seně: 5,360 –
-“5,208 q
Živočiš. výroba:
výr. mléka celk. v tis. lt
1,388,6
– plán: 1,383,5
-“- masa -“1,450 q – -“1,792,Ø roč. dojiv. na krávu
3,297 lt. – -“3,438 lt.
Bylo nakoupeno za 1,185,000 Kčs nových strojů. Družstvo
pro svoje zaměst. dokončilo 15 bytových jednotek. Příděl do fondu
odměn 1,408,000, do FKS – 870,000,-. Produktivita práce v přepočtu
na 1 prac. 114,253 Kčs, docílený zisk na 1 ha zem půdy 6,550,-“- (á) rentabilita (zisk k nákl.
19,2% – plnění opr. plánu:
139%.
Na „Vrších“ se rozrůstá výstavba administrativních budov.
Lidé ovšem kritizují, že tato výstavba se provádí na zemědělské
půdě, která nám celorepublikově stále více ubývá…
Ze závodu Seba 4 v Plavech:
Kronikář z tohoto závodu neobdržel ani po urgencích a osobní výzvě materiál pro zápis. Ke konci roku byla dokončena celk. rekonstrukce sokolovny (náklad kol. 2,800,000,-) a kolaudována jako
tělovýchovný klub, turistická ubytovna a kulturní zařízení závodu
Seba 4 Plavy.
Závodní jídelna pod vedením s. Koldovského, který je v této
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funkci již 13 roků, vyráběla denně kol. 400 obědů, z nichž odebíraly i sklár. Kavalier Držk. 100, Seba 5 Mlýnska 30, JZD Zásada 30,
a obalovna silnic 6 obědů. Pracovníci kuchyně: 1 ved., 2 kuchaři
a 2 pom. síly, obdrželi v soutěži o titul BSP v listop. 80 bronzový
odznak 3. stupně.
d. p. č. 21, 22

Seba 5 – Mlýnska:
Z poskytnutých údajů ředitele s. Skleničky:
Na výr. hosp. plán 10,538,000 m upravených tkanin bylo vyrobeno
10,558,736 m (něco přes 100 %)
Pracovníci: plán 155 – skutečn. 156 z toho kateg. D 125, THP 27
a stráž. 4. Ø výdělek Kčs 2,165 (celostát. je 2, 643)
Produktivita práce splněna na 100,2 %
Investice v závodě: nový navíj. str. v adjust., dokončení klimatizace
v úpravně záv., nový měřící rolovací stroj, nový akumulační tahač
Multicar M25 (dováží se jím ve III/IV. 80 i obědy z MŠ do ZŠ Plavy,)
dokončená střecha nad vodní nádrží závodu, výměna kondenzační nádrže.
Přes mnohé nedostatky, (nerovnoměrné dodávky tkanin
z tkalcoven, mezi j. i větším neplněním ze závodu 4 Plavy, dále
některým nedostat. náhr. dílů, podařilo se plánované úkoly závodu splnit bezezbytku. Nemocnost a úrazovost 4,68 % (o něco vyšší
než dříve. Nejnižší podíl přesčasové práce (o 1,000 hod. méně nežli
loni.) Na mimořád. směnách se podílela odděl. kalandrů a adjustace. Bilanční zisk v r. 80: 4,440,700 Kčs
o 10,000,- vyšší než byl plánován.

d. p. č. 23

V ZNZ Plavy:
dle informací s. Kohoutové byla kádrová situace stejná jako
v r. 1979, a co se týká výkupu obilí bylo to 220 vag. Z toho 110 vagonů krmného ječmene, 75 vag. žita – špatné jakosti neboť bylo
značně „porostlé“, zbytek pak připadl na oves, pšenici a směsky.
O výstavbě sila se jednat přestalo. V obci i JZD se projevil značný
nesouhlas s jeho výstavbou a doporučeno uskutečnit tuto v kraji,
kde je obilnářtví značně aktivnější, třebas v Jenišovicích či jinde.
V ZNZ Plavy je složen materiál na postavení nové sušičky. S její
montáží se však dosud nezačalo. Vedoucí střediska J. Kohout st. obdržel ke svým 60.tým naroz. státní vyznamenání.
Prodejny stát. obchodu:
V Plavech i Haraticích, i dojíždějící samoobsluž. prodejna
autobus – stačily v roce 80 poměrně slušně zásobovat naše obyvatelstvo. Do speciálky zeleniny v Plavech přišla jako vedoucí pí.
Sklenková z Tanv. Prokazatelný průměrný obrat v Haraticích kol.
80,000, v Plavech kolem půl miliónu Kčs měsíčně. Jak vyplývá ze
zprávy komise MH KV o celkovém zásobování hlavně o svátcích
vánoč. a novoročních, bylo toto uspokojivé. V plné míře nebylo
dodáno jenom některé zboží jako kokos. moučka, burské oříšky,
mandle aj. Bylo dostatek masa i masných výrobků. Jenom u klobás
došlo ke krácení dodávek a ještě i odepsání asi 60 kg pro špatnou
jakost (kyselé.)
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Na místní poště
vystřídal s. Jarý pí. Zahálkovou, která před vánočními svátky
odešla na mateřskou dovolenou. V obci Plavy – Haratice je evid . 22
barevných televizorů a celkem 380 televizorů s obrazem černobílým.
Veřejný život v obci – domácí i mezinárodní události v roce:
Mimo výpisu z deníku pro evidování všech akcí kulturně-výchovného charakteru, je třeba vyzdvihnout již tradičně velmi pěkné oslavy předmájové kdy lampionového průvodu jak z Har. i Plavů se zúčastňuje velké množství dětí i dospělýh, tak důstojných
oslav 1. a 5. Máje. Letošní průvod byl krásný, zúčastnilo se ho 800
občanů. Úroveň měla i pietní oslava 5. května na místním hřbitově s pásmem škol. dětí a projevem s. Letošníka. Dále to byl Dětský
den, který organizačně tak jako každý rok byl dobře připraven. Na
začátku května byly na Kamenici pořádány vodácké závody. Byla
to pro diváky pěkná podívaná. Dne 24. a 25. květ. probíhala terénní soutěž motocyklů, mitrovství ČSSR. Vyhnula se tentokrát přímo
Plavům, závodníci jeli jenom okrajově kolem skoku „Na pláni.“
Z pozorování přírody: první květy na třešních se objevily 9. května, tehdy k nám do obce přilétly také první vlaštovky. První sekání
trávy (u Petříčků v Har.) 22. května. Ke konci června začala v Praze
celostátní spartakiáda (26. – 29. 6.) Počasí bylo ale nestálé, deštivé
a chladné. K 1. červenci byla provedena integrace některých obcí
našeho okresu. Naší obce se nedotkla. Alespoň ne v této první etapě, neboť někdy v r. 1983 má probíhat etapa další.
Tak např. obec Držkov má připojeny ještě obce Jílové a Vlastiboř, dále k Zásadě jsou připojeny Radčice a Loužnice. Touto integrací se v okrese zmenšil počet všech obcí mimo města na 16.
Poslední dva dny i měs. červenci silně pršelo – u nás se neprojevil nijak zvlášť zvýšený tok Kamenice ale např. ve východních Čechách byly povodně.
2. srpna 1980 vybojovali čs. olympionici v kopané na Olympjských hrách v Moskvě při zápase s NDR olympijské zlato, když
zvítězili 1 : 0. Krásný a cenný úspěch.
d. p. č. 17
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Začátkem září byla v Liberci uspořádána výstava starých
a nejstarších lokomotiv na parní pohon. Byly pořádány poslední
projíždky turistů na železniční trati Liberec – Turnov a Železný
Brod – Tanvald. (K tomuto tématu je dokumentační příloha z den.
tisku.)
3. října 1980 ukončil náhle svůj život násilnou smrtí 55ti letý
Vlastík Hloušek, veřejně činný v obci jako velitel PS VB.
V rámci celostátního sčítání lidu, bytů a domů k 1. listopadu
1980, uvádí kronikář celkové údaje z obce Plavy – Haratice zvlášť
i s porovnáním některých údajů s posledním sčítáním v r. 1970.
Údaje velmi ochotně poskytli s. Brezárová z MNV a s. Kohoušek,
důchodce.

1980
V lednu 1980
V únoru
V březnu
V květnu

V červnu
V červenci

V srpnu

V září 1980

V říjnu

V listopadu

v měsíci prosinci
1980

Některé z důležit. událostí ve světě
„zmrazená“ smlouva Salt 2 v senátě USA. Začíná protisovětská hystrie.
podeps. pmlouvy mezi ČSR, Vitenamem, Kambodží a Laosem.
podepsána dohoda o kooperaci výroby do r. 1990 se SSSR.
zemřel prezident Jugoslavie J. B. Tito. V SSSR byla vypuštěna kosmic. loď s mezinár. posádkou tentokrát s maďars. a sověts. kosmonautem.
jednal v Moskvě s. Brežněv s kancléřem NSR Schmidtem.
se uskutečnily i přes silný bojkot USA a některých jejich spojenců největší tělovýchovné slavnosti: letní olympijské hry v Moskvě
1980 za účasti sportovců z 81 zemí světa. V tomto měsíci byla
v SSSR také vypuštěna nová kosmická loď Sojuz 37 s mezinárodní
posádkou: sovětským a vietnamským kosmonautem.
bylo staženo 20,000 sovětských vojáků a některá výzbroj a vojenská technika z území NDR. Americký prezident Carter podepsal
směrnici k vedení případné omezené jaderné válce proti SSSR.
V Polsku došlo k vnitropolitické krizi v souvislosti se stávkovou vlnou a vytvořením nových odborů tzv. Solidarity. Nedostatek
potravin na vnitřním trhu, velká zadluženost zahraničním, zej. západoněmeckým bankám, špatná investiční, licenční a zahraniční
politika vedení státu.
vypukl válečný konflikt mezi Irákem a Iránem.
V PLR byl E. Gierek vstřídán Stanisl. Kaniou, jako 1. tajemníkem SPDS.
V SSSR byla vypuštěna opět nová kosmická loď, Sojuz 38, se
sovětsk. a kubánským kosmonautem na palubě.
skončil nejdelší let v dějinách kosmonautiky. Kosmonauté L. Popov
a J. Rjumin se vrátili po 185 dnech z orbitální stanice Saljut 6 zpět
na Zemi.
zvítězil v USA v prezidentských volbách zastánce odpůrců vojenského uvolnění R. Reagan.
V Madridu ve Španělsku byla zahájena schůzka signatářů
helsinského Závěrečného aktu z r. 1976.
Konečně nejdůležitější událostí
bylo prohlášení osmdesátých let Valným shromážděním OSN za
dekádu odzbrojení, dále setkání vedoucích stranických a státních představitelů Varšavské smlouvy v Moskvě. L. I. Brežněv
navštívil Indii; v Moskvě zemřel významný státník Alex. Kosygin.
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Tragické události
přírodní

d. p. č. 26

Velké zemětřesení na začátku roku v Jugoslávii, pak v Turecku, v Alžírsku a katastrofální, téměř na území 20,000 km2 v listopadu v Itálii.
Školy:
Ze zprávy ředitele s. Hofmana k 31. 12. 1980 navštěvovalo
základ. školu v Plavech celkem 101 žáků
Z tohoto počtu 1. třídu
29 -“		
2.
-“22 -“		
a 4.
-“23 -“		
3.
-“27 -“Cikánského původu 4 žáci.
Dva žáci školy budou muset navštěvovat od září 1981 zvláštní školu v Tanvaldě (neprospěli).
Kádrové obsazení škol je stejné jako v předcházejícím roce.
Pátá školní třída, která byla v Haraticích, je zrušena a žáci navstěvují školu ve Velkých Hamrech. (v rámci nové školské soustavy 4 +
4 + 4.
Podobně jako i v předchozích letech, byla činnost školních
dětí velmi bohatá jak ve vystoupeních na různých oslavách, v pionýrské činnosti, v soutěžích, při různých besedách, v plaveckém
výcviku a j. byly pořádány i zájezdy do divadel, prováděn po celý
rok sběr odpad surovin, zejména papíru a textilu a sbírány a sušeny léčivé byliny.
To co bylo napsáno o dětech ZŠ, platí rovněž i o těch, kteří navštěvovaly školní družinu.

d. p. č. 27

d. p. č. 32
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Mateřská škola
Ředitelka MŠ s. Hnídková poskytla kronikáři písemnou zprávu z níž vyplývá, že stav byl celkem 65 dětí, z toho 8 dvouletých.
Mimoto bylo 10 dětí dováženo do MŠ ve Velkých Hamrech II. Za
učitelku Princoovou, která odešla do Tanvaldu, vypomáhala J.
Šťastná. Tato jako nekvalifikovaná síla si musí doplnit kvalifikaci půlročním studiem na pedagogické škole v Litoměřicích. V MŠ
v Plavech vypomáhala i důchodkyně M. Křížková.
V kuchyni MŠ došlo ke změně. Za s. Ducháčkovou nastoupila
jako pomocná síla M. Trdlová.
Národní výbor dostal za úkol vybudovat samostatnou vývařovnu přímo v ZŠ v Plavech.
Spolupráce MŠ a ZŠ a ŠDr byla dobrá.
Zdravotní stav dětí ale v r. 1980 uspokojivý nebyl. Vyskytly
se i 4 případy onemocnění žloutenkou. O prázdninách vypomáhaly zde A. Svárovská a J. Šťastná.
13 matek s malými dětmi se zúčastnilo spartakiádního cvičení „rodiče s dětmi,“ v Jablonci n./Nis. a v Železném Brodě.
Sportovní činnost.
Tuto v naší obci obstarávají především sportovní oddíly kopané žáků, dorostenců a mužů TJ Sokol Seba 4. Zde zejména muži,
kteří soutěžili ve II. třídě okresního přeboru spolu ještě s 11ti mužstvy sousedních oddílů, si nevedli v podzimním kole soutěže špat-
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ně. Byli rovnocennými soupeři Železného Brodu, Nové Vsi na prvních třech místech se stejným počtem docílených bodů. (15)
d. p. č. 28

d. p. č. 34 - 40

Zpráva ze zdravot. střediska
(MUDr. Jan Havelka.)
Je velmi obsáhlá a podrobná (Přiložena v dokumentaci.)
Kádrové obsazení střediska zůstalo stejné jako v předcház.
letech.
Velmi stoupl celkový počet lékařských ošetření. Stouply mírně i náklady na léky (celostátně.)
Nejvyšší pracovní neschopnost v pos. letech zaznamenal
u svých zaměstnanců závod Seba 4 Plavy.
Naproti tomu dobré % pracovní neschopnosti bylo u zaměstnanců Seby 5 na Mlýnskách.
Kolektiv zdravotníků získal titul BSP a dále soutěží o nejlepší
obvod na okrese.
Nedostatky, uváděné ve zprávě: řádné vytápění střediska
(bude se řešit rekonstrukcí topení.
Z prostředků JZD Pokrok bylo vybavení střediska doplněno
novým přístrojem Analgonic.
Některé údaje k život. úrovni obyv.
Tyto údaje byly převzaty z akce, která se celostátně organizovala v listopadu 1980 – Sčítání lidu, domů a bytů. Dále zde jsou
uvedeny i některé údaje z posledního sčítání v r. 1970. Konečně i ze
společenské kroniky o pohybu obyvatelstva našich spojených obcí.
Údaje poskytli kronikářovi velmi ochotně: prac. NV s. Brezárová, předs. sb. pro OZ, s. Buchar a důchodce, býv. knihovník s.
Kohoušek.
Počet obyvatel, trvale bydlících v obci k 1. listopadu 1980:
muži celkem 617 – 		
ženy 666
Dočasně přítomno v obci:
1,311 obyv.
Rozdělení dle národnosti:
Česká národnost: 1,096
slovenská -“10
ukrajinská -“7
polská
-“17
maďarská -“32
německá
-“1
K datu 1. 11. 1980 bylo v Plavech – Haraticích
celkem 680 spol. hospodař. Domácností,
trvale obydlených 247 domků,
z toho rodinných 196 -“Velikosti bytů:
s 1 obytnou místností celkem 171
se 2 ma pokoji
-“157
se 3
-“74
se 4
-“37
5 a více
-“24
257

1980
Vybavení bytů:
koupelnový a sprchov. kout má
vodovod
etážové, ústř.-topení
automat. pračku
jinou pračku má
televizi černobílou -“-“barevnou -“chatu, domek k rekr., chalupu

291 bytů,
365 -“-,
377 -“-,
107 -“-,
255 -“-,
380 -“-,
22 -“-,
114 -“-.

Zatím co v r. 1975 bylo u nás 110 os. aut,
letos 1. listopadu jich bylo už 152,
z toho garážovaných 134 a negaráž. 18.
Motocyklů k 1. 11. 1980 v obci 39.
Tato čísla bezesporu podávají obrázek o stále stoupající životní
úrovni lidí naší obce.
O pohybu obyvatelstva lze říci, že je stav spíše sestupný, nevzrůstá
– je nás tedy méně.
R. 1980
d. p. č. 37

Narození:
Plavy: 		
Haratice: 		

chlapci
-“- 		

12,
3,

děvčata
-“- 		

		
Celkem 			

15,

-“- 		

Úmrtí:
Plavy: 		
				
Haratice: 		
				

muži: 		
ženy: 		
muži: 		
ženy: 		

				

Celkem:

6 Ø věk 57 1/2
7 Ø -“- 79 1/4
5
-“- 84
3
-“- 79

5
3
8 = 23
roku
-“-“-“-

21 občanů

K 31. 12. 1979 měla obec 1,316 obyvatel
-“1980 už méně: 1,311 -“Výhledově lze předpokládat, že část Plavů: Haratice, budou
mít větší mladou populaci, neboť je tu větší výstavba a tím i příliv
mladé generace. Rovněž 2 družstevní domy JZD a 3 domy n. p. Seba
tomu zajisté výrazně pomohou…
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Rovněž 2 družstevní domy JZD a 3 domy n. p. Seba tomu zajisté výra
pomohou…
pomohou…

d. p. č. 40

1980

Ještě někt. statist. údaje a porovnání:
Ještě někt. statist. údaje a porovnání:
d. p. č. 40 Ještě někt. statist. údaje a porovnání:
d. p. č. 40
Byty trv. obyd. Plavy
Byty trv. obyd. Plavy
chladničky
-“chladničky
-“elektr. pračky
-“elektr. pračky
-“televize
-“televize
-“kuch. robot
-“kuch. robot
-“vysavač
-“vysavač
-“nový rod. domek -“nový rod. domek -“rekr. chata
-“rekr. chata
-“motocykl
-“motocykl
-“osob. auto
-“osob. auto
-“garáže
-“garáže
-“-

326
326
155
155
166
166
205
205
24
24
139
139
2
2

celt. rodin. dům
celt. rodin. dům
zeměď. usedl.
zeměď. usedl.
domy k rekr.
domy k rekr.
-“- neobydl.
-“- neobydl.

-“-“-“-“-“-“-“-“-

Obyvatelstvo:
Obyvatelstvo:
K trv. poby. hl. mužů Pl.
K trv. poby. hl. mužů Pl.
žen
-“žen
-“úhrn -“úhrn -“nar. před r. 1910
-“nar. před r. 1910
-“Národnost česká
-“Národnost česká
-“slovens.
-“slovens.
-“pols.
-“pols.
-“němec.
-“němec.
-“maďar.
-“maďar.
-“ukrajins.
-“ukrajins.
-“Spol. hosp. domácn. -“Spol. hosp. domácn. -“-

r. 1970
r. 1970
Harat. 152
Harat. 152
-“68
-“68
-“103
-“103
-“86
-“86
-“8
-“8
-“58
-“58

42
42
46
46
67
67

-“-“-“-“-“-“-“-“-

1
1
26
26
25
25
40
40

celk. 478
celk. 478
-“- 223
-“- 223
-“- 269
-“- 269
-“- 291
-“- 291
-“32
-“32
-“- 197
-“- 197
-“2
-“2
-“1
-“1
-“68
-“68
-“71
-“71
-“- 107
-“- 107

92
92
9
9
4
4
3
3

-“-“-“-“-“-“-“-“-

88
88
14
14
3
3
3
3

-“-“-“-“-“-“-“-“-

180
180
23
23
7
7
6
6

420
420
455
455
875
875
205
205
725
725
125
125
3
3
4
4
17
17
1
1
329
329

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

198
198
202
202
392
392
126
126
386
386
4
4
1
1
1
1
154
154

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-

610
610
657
657
1267
1267
331
331
1,111
1,111
129
129

2
2
483
483

r. 1980
r. 1980

362
362
402
402

14
14
39
39
152
152
134
134
196
196

617
617
666
666
1,311
1,311
1,096
1,096
120
120
17
17
1
1
32
32
7
7
600
600

Letošním zápisem se vyčerpaly listy obecní pamětní knihy a to od
čís. 1 až po číslo 293 – volné zbývá jen číslo listu 294.
Plných 59 roků historie obce, od r. 1921 až do r. 1980.
Rokem 1981 se bude začínat zápis nový, již v nové pamětní knize.
Kéž v ní nebudou muset být údaje o válkách!
V Plavech – Haraticích
v dubnu 1981			

Ant. Kroupa, kronikář.

						(kulaté razítko)
						
Místní národní výbor
						okr Jablonec n. N.
						
v Plavech		
Hnídek (v.r.)
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