


Kniha pro početnou obec 
Ouřečťanů,

1749
Rychtářem se stal Matěj Fadrhonc z č.p. 26.

1771
Rychtářem byl zvolen Matěj Klacek z č.p. 3 a konšelem Matěj Hanuš z č.p. 
1.

1798
Tohoto roku došlo ke sporu mezi Janem Špátou a Matějem Jonášem ohledně 
mezí na polích „pod horama“. Spor byl vyřešen oběma stranami dobrovolně. 
Urovnání uznala komise v tomto složení: Václav Grus (rychtář pěčický), Jan 
Sýkora (rychtář semčický), Jan Volf (konšel pěčický) a Matěj Hanuš (konšel 
ouřecký).

1800
Rychtářem se stal Václav Jonáš č.p. 19 a konšelem Matěj Vinš č.p. 16.

1808
Rychtářem byl zvolen Jan Jonáš č.p. 18 a konšelé byli Matěj Hanuš č.p.23, 
Václav Rulík č.p. 7 a Matěj Svárovský č.p. 17.

1822
Tohoto roku bylo velké sucho. Žně začaly brzy, u Prahy již 13.června. Také 
bylo hodně myší. Místy když zasili ozimy, myši vše sežraly a na jaře se muselo 
zasít znovu.

1864
Obec ouřecká vybrala almužnu pro Antonína Masopusta z Bojetic, který při 
požáru přišel o 7 kusů hovězího a 2 kusy koňského dobytka.



1868
Byl vydán zákon na jehož základě byly obce Týnec a Holé Vrchy vyloučeny 
ze svazku obecního v Ouřecích a obce tímto byly rozděleny.

1870
29.11.1870 asi v pět hodin odpoledne vypukl požár stodoly u č.p. 43 . 
Podněcován větrem strávil oheň 5 selských stavení – č.p. 43, 2, 1, 28 a 31. Po 
tomto ohni se občané rozhodli koupit hasičskou stříkačku a vystavět pro ni 
kůlnu.

1871
Byla zakoupena hasičská stříkačka se sacími koši a hadicemi.

1872
23.10.1872 vypukl požár v č.p. 40 a přitom shořela stodola pana Klacka a 
stodola kůlna u č.p. 3, u  č.p. 30 pak stodola, kůlna a vrch domu a u č.p. 5 
kůlna.

1875
Za starosty Jana Fadrhonce, 1. radního Pavla Hložka a 2. radního Matěje 
Hanuše byla vystavěna obecní kovárna. Stará dílna a byt kovářský č.p. 32 
byly prodány.

1876
Silnice od č.p. 10 byla započata a šutrována škvárou z Dobrovické továrny 
až ke kapličce k č.p. 20 vdovy Anny Hložkové.

1877
Starostou byl zvolen Jan Svárovský č.p. 3 a obecním účetním Václav Jonáš 
č.p. 18.
Tohoto roku se výše uvedená silnice ošutrovala stejným materiálem až k č.p. 
27 vdovy Anny Hanušové.
Stavěla se silnice do Kotvic. Nejprve se začal lámat kámen na štět na stráni 
na pozemcích Václava Měštáka č.p. 6 a Jiřího Svárovského č.p. 19. Nakonec 
se však použil materiál z Dobrovice, kde se hodně kopalo kvůli 



rozšíření továrny a kde bylo hodně rumu. Správa cukrovaru povolila vyvážet 
tento rum, kterým se pak stavěli cesty a zároveň se opravovali průtoky 
strouhy pod silnicí. Šutry byly dováženy z Ovčárenského knížecího 
šutrovníku.
Ve stejném roce byly také opraveny příkopy podle cesty od Kamene do 
Souvar,  podle Říšské cesty a u široké Obce u rybníčku do Kakaborky. Hlína z 
těchto příkopů se nechala rozházet do cest, čímž se cesty zároveň opravily.

1878
Dokončeno stoupání kopce na cestě do Kotvic, dokončena cesta kamenem ze 
stráně.
Opravena obecní studna zvaná Kobylka.

1879
Obecním účetním se stal František Jonáš č.p. 2.
7.4.1879 byly v Podslatině okolo rybníčku vysázeny vrby a založen u téhož 
rybníčku v Podslatině a v Jezírku proutník.
12.4.1879 byla vysázena ve vsi lipová alej a u obecních pozemků u Pěčic 
vedle okresní silnice vysázeno 40 švestkových stromů.
Opravena tašková střecha na pastoušce a na kovárně. U pastoušky zřízena 
hradba.

1880
Tohoto roku byl a opravena cesta do Lišek a cesta ke křížku od kanálu vedle 
Čiňovských pozemku.

1881
10. dubna byl za ponocného a zároveň obecního cestáře zvolen František 
Jonáš nádeník bytem v č.p. 9 se služným 9 hektolitrů obilí a 60 zlatých peněz 
ročně.

1882
Obecním účetním byl zvolen Václav Zvěřina – rolník z č.p. 5.



1883
1. května se stal starostou František Hanuš č.p. 23, obecním účetním pak 
František Svárovský č.p. 17, 1. radním Jan Svárovský č.p. 3 a 2. radním Jan 
Fadrhonc č.p. 42.
Čištění obecních odtoků na různých místech – oprava a nové průlivy.
Šutrována obecní silnice.
Zřízen dobrovolný sbor hasičský skládající se z 16 členů. Z obecní pokladny 
byla zaplacena výzbroj a plátěný oblek. Zakládajícími členy byli:
 Josef Jonáš – předseda a velitel č.p. 41
 František Hanuš – místopředseda č.p. 23
 Pavel Svárovský – účetní č.p. 24
 Václav Hanuš – člen výboru č.p. 27
 Josef Fadrhonc – člen výboru č.p. 26
 Josef Dvořák (kovář) – člen výboru č.p. 45
 Josef Fadrhonc (trubač) č.p. 1
 Matěj Rulik č.p. 7
 Jan Dvořák č.p. 8
 Václav Jiránek č.p. 34
 Josef Matěj č.p. 33
 Jan Fadrhons č.p. 10
 František Stenc (pronájemce hospody) č.p. 42
 František Jonáš č.p. 13
 František Jonáš č.p. 27
 Václav Rakušan č.p. 43

1884
Zřízen jest a valnou hromadou zvolen obecní strážník a polní hlídač Jan 
Hložek č.p. 20.
Šutrovány obecní cesty, oprava polních cest jílem.
Vysázeny kaštany na návsi.
Oprava hasičského stroje strojníkem Bovorovským, koupen 1 díl sací hadice a 
2 nové svítilny k tomuto stroji.

1885
Byl pozván okresní zeměměřič, aby zaměřil obecní cestu, neboť občané, kteří 
měli pozemky s cestou sousedící souhlasili s jejich předáním obci tak, aby cesta 
mohla být rozšířena. 



1886
Volba do zastupitelstva – došlo k těmto změnám: 2. radním se stal Václav 
Čejka a účetním Václav Měštak č.p. 6.
1.5.1886 nastoupil do služby nový obecní strážník, polní hlídač a ponocný v 
jedné osobě František Jonáš č.p. 11.
Jan Dvořák se vzdal pro své stáří služby kovářské a na jeho místo byl přijat 
jeho syn Josef Dvořák. Janu Dvořákovi byl ponechán do jeho smrti svobodný 
byt v kovárně při jeho synovi.

1887
Koupena nová skříň do obecní knihovny.
Koupeno nové šroubení a výpustný kohout do hasičské stříkačky.

1888
Účetním byl zvolen Jan Jonáš č.p. 41.
Opravena obecní zvonička – přestavba střechy, nový kříž vykoval Josef 
Dvořák mistr kovářský z Ouřec a zlatil ho Jan Kovář mistr truhlářský z 
Dobrovice.
Postavena nová vozová váha.

1889
Volby do obecního zastupitelstva:
Václav Čejka – starosta
František Hanuš – 1.radní
Jan Svárovský – 2. radní
představenstvo – Václav Zvěřina, Václav Jonáš, Josef Hložek, Jan Hanuš
účetní – Josef Fadrhons č.p. 26
22.12.1889 v 9 hodin večer vypukl v domě Jana Vacka č.p. 31 požár, který 
zničil střechu  nad celým domem.
Bylo rozhodnuto pořídit ještě jeden čtyřkolový stříkací stroj.

1890
Úspěšně byl vyzkoušen nový stříkací stroj.
Vysázeny třešně na Jílovišti (kopec nad Ouřecemi k Dobrovici).



1891
Účetním byl zvolen Josef Hložek rolník.
Polním přísežným hlídačem se stal Václav Turek domkař.
Doopravena kaplička, ve výklencích malířem panem Janem Mulačem ze 
Žerčic obrazy svatých opatřena.

1892
Dokončena silnice až ke dráze.
Starostou byl zvolen Jan Jonáš č.p. 41, 1. radním Václav Čejka a 2. radním 
František Hanuš.
Zřízena ohrádka ke kapličce a socha Matky Boží a 2 nové praporce.
Dne 31.7.1892 kapličku vysvětil děkan František Hartman o pouti. Průvod 
po vykonaných obřadech byl veden do chrámu Páně v Týnci.
Z chléva v bývalé pastoušce se postavila izolační místnost pro osoby 
postižené cholerou.

1893
Obec přispěla na zřízení školy v Dobrovici.
Začala se stavět obecní studna v Kotvici, s kopáním se začalo 23.prosince.

1894
Bylo zřízeno mechoviště a osazeno živým plotem - smrčky a 3 jedle.
V okolních zemích se vyskytla v tomto roce epidemie cholery. Vyšlo nařízení, 
že každá obec musí zřídit místnost pro nemocné. Vybrána byla v pastoušce 
č.p. 4 místnost, která se používala jako místnost výřeční.

1895
Byla postavena kolna na kování koní v obecní kovárně.

1898
5. ledna v 5 hodin vypukl požár ve stodole č.p. 5 Václava Zvěřiny a zničil ji 
do základů.
16. srpna ve 2 hodiny odpoledne vypukl požár ve stodole č.p. 7 (Matěj Rulík), 
odtud se rozšířil na dům č.p. 6 pana Měštáka Václava a zničil střechu nad 
chlévy i na domovním stavení a špícharky Rulíkovi, kde zahynulo 5 kusů 
vepřového a 5 kusů hovězího dobytka. Dále se rozšířil na stavení č.p. 41 jejž 
zničil do základů (Jan Jonáš), stodola pana Václava Vacka č.p. 8 a sípky



shořely také, u stavení přes dvůr zničen vrch a světnice přede dveřmi, dále 
dům č.p. 9 (Václav Jonáš) shořel taktéž do základů a domek přes cestu č.p. 35 
Josefa Herinka také do základů. Poněvadž tou dobou panovalo veliké sucho 
a oheň se šířil velikou rychlostí nebylo možné snažit se o záchranu nábytku či 
nářadí. Směr větru byl jihozápadní. K požáru dorazilo 11 sborů cizích se 
stříkačkami a 2 stroje domácí pracovaly od 2 hodin odpoledne do 8 hodin 
večer a brůdek uprostřed návsi byl úplně vyčerpán stejně jakož i okolní 
studně. Peníze na podporu vyhořelým dali obce Žerčice a Kobylnice jakož i 
drobní dárci.

1899
Vyhořel domkaři Josefu Herinkovi podruhé domek sotva dostavěný, shořel 
pouze vrch.

1900
V obci se konal hasičský sjezd, za velitele byl toho času Jan Jonáš č.p. 17.
Sjezdu se zúčastnil hojný počet hasičských sborů a okolního obyvatelstva. Po 
cvičení se konal koncert na zahradě pana Jana Svárovského č.p. 3, po 
koncertě se odbýval věneček v obou hostincích. Pořadatelé sjezdu byli Václav 
Zvěřina starosta, Hložek Josef účetní, Rulík Matěj, Šrajla Josef, Fadrhonc 
Jan, Václav Vacek a Turek Václav strážmistr obecní.

1901
Začala stavba nové okresní silnice na obejití kopce.

1903
28. května zuřil oheň v č.p. 23 (Václav Zvěřina – starosta). Oheň neúmyslně 
založil 6-letý syn nájemního dělníka. Oheň se rychle rozšířil na okolní 
stavení. U č.p. 23 shořela střecha, u č.p. 21 shořely špejchary a domovní 
stavení (Václav Klacek), stavení č.p. 20 Josefa Hložka shořelo do základů, 
č.p. 15 Josefa Hlaváčka shořel  jen vrch. Odtud se oheň šířil na obě strany na 
č.p. 19 Marie Jonášové a č.p. 18 Václava Jonáše, č.p. 17 Jana Jonáše a č.p. 
16 Anny Vynšové.
Oheň vznikl asi ve 2:30 odpoledne a trval až do noci. Z obecního kalu byla 
všechna voda vyčerpána a dílem i z okolnch studní, z nichž některé o shořely.



1904
4. září byli zvoleni:
Jan Jonáš – starosta
Rulík Matěj – 1. radní
František Svárovský – 2. radní
výbor – Zvěřina Václav st., Jiránek Václav, Fadrhonc

1905
3. února praskl zvonek v kapličce, zakoupen nový zvon vážící 17 kg.
Položeno 3. potrubí z vodárny v Pěčicích do dobrovického cukrovaru.
Vysázena třešňová alej v Liškách a v Hlinovníku.

1906
Pokračovalo se ve výsadbě třešní.
Obecním účetním se stal Václav Hanuš č.p. 27.
Obecní kovář Josef Dvořák dal výpověď. Byl vyhlášen konkurz na nového 
kováře a vybrán byl Jiří Franc z Niměřic, který nastoupil 1.1.1907.

1907
Přistěhoval se nový kovář, proběhla oprava kovárny.
Z Prahy byl poslána do Ouřec paní Apolena Jiránková – ubytována v 
obecním domku a placeno na stravu Janu Jonášovi pro tuto stařenu.
Ve volbách byli zvoleni:
starosta – Jan Jonáš, 1. radní – Rulík Matěj, 2. radní – Fr. Svárovský

1908
Prodány pozemky pro domky panu Václavu Poživilovi č.p. 58 a panu 
Václavu Turkovi č.p. 61.

1909
Paul Jan koupil místo na stavbu domku č.p. 59 a tento rok jej postavil. 
Válcována silnice od Vrbiček až do jezírku.

1910
Postavena nová vozová váha.
U Kobylky vydlážděn ligor.
Novou pumpou opatřena studna v Kotvicích.



Vyměněn nový puklý zvonek v kapličce.
12. června byl v obci uspořádán tábor lidu – náves celá vypískována, vrata 
obarvena, stavení prapory opatřena. Při zahájení se však spustil déšť a pršelo 
celý den. Na ukončení byl uspořádám koncert na zahradě pana Františka 
Svárovského, kde účinkovala Sokolská kapela z Mladé Boleslavi.
Dorost agrární uspořádal kuchyň v zahradě, bufet vedla družka Mařenka 
Jonášová.
Celý rok byl velmi deštivý, polovina polí zůstala nezorána.

1911
Oralo se hodně až na jaře, pak přišly mnohé větry a půda tak vyschla, že 
semeno nevzešlo. Pršelo až v září, načež bylo obilí méně než polovina, málo 
otavy, žádné ovoce (spadlo ze stromů), …
Živnostníci v obci jsou:
2 hostinští (mají i pole)
1 kovář
1 kolář
1 krejčí
1 obchodník
1 švec (má i pole)
Počet obyvatel byl 407.
V obci se vyskytla slintavka a kulhavka a řádila téměř ve všech chovech 
vyjma Klacka č.p. 40, kováře Jiřího France a Fadrhonse Václava č.p. 42 
(hostinský).
Následkem velkého sucha bylo obrovské množství myší polních, křečků a 
syslů.

1912
V tomto roce obecní hlídač polní pochytal, vyryl a postřílel 1085 křečků, 47 
syslů a 2 tchoře.
Válcovala se obecní silnice ve vsi od okresní silnice u č.p. 10 až k č.p. 43 po 
takzvané velké straně.
Tento rok byl velmi úrodný ale mokrý. 1. listopadu začalo sněžit a ca. ½ 
cukrové řepy byla ještě v zemi. Továrna musela dvakrát zastavit kroužení 
řepy.
11. listopadu 1912 se započalo s instalací elektřiny po obci a občanských 
staveních. Zavedené světlo se začalo užívat v lednu 1913.



1913
26. srpna vypukl oheň ve stodole Veronyky Fadrhonsové č.p. 44 a zničil 
kromě stodoly i dům, zásoby a nářadí a stroje.
Obecní strážník v tomto roce pochytal 759 křečků.

1914
V obecních volbách byli zvoleni:
starosta – Jan Jonáš
1.radní – Matěj Rulík
2.radní – František Svárovský

Za 1. světové války v letech 1914- 1918  padli nebo jinak zemřeli 
František Rulík na polských hranicích hned na počátku války(desátník u 
dragounů), dále pak
Josef Hložek č.p. 20
Josef Macoun
František Smutný
a ženatý záložník Pavel Svárovský

1919
Starostou byl zvolen František Svárovský č.p. 3, náměstkem pak Josef 
Jiránek.

1924
Nové volby:
starosta – V. Rulík č.p. 7
náměstek – Štěpán Beneš, kolář
radní – Josef Klacek, Jan Paul
pokladník – Josef Hložek č.p. 49
Byl založen remízek pod Kameny – navezena hlína, vysázeny smrčky.

1925
Obecní pastouška vystavěna. Postavil ji pan Karel Vávra z Dobrovice.

1926
Nová cesta k Topolu, cesta v Kotvicích upravena a narovnána.



1927
Upravena strouha pod Horama.
12. května se začal stavět rybník pode vsí, na podzim se dostavěl.

1928
9. března proběhla kolaudace rybníka pode vsí.
Proběhly obecní volby:
starosta – V. Rulík č.p. 7
náměstek – V. Jiránek č.p. 34
1. radní – Jan Fadrhons č.p. 44
2. radní – Štěpán Ernest č.p. 64
účetní – Josef Hložek č.p. 49, obchodník
Odvodněn sad v Liškách.

1929
Mrazy dostoupily 39°C a zamrzaly vodovody ve chlévech a kuchyních.
Prodána obecní kovárna č.p. 45 panu V. Černíkovi.

1930
Vypuštěn rybník pode vsí – vyčištěn, stěny vybetonovány a spodek 
vyšutrován.

1931
V hospodě u pana V. Fadrhonse uspořádal učitel z Dobrovice pan Svárovský 
přednášku o dějinách naší obce.
Zhotoven železobetonový kanál přes celou obec – nákres dal pan st. Ferkl z 
Dobrovice. Vybetonováno dno rybníka pode vsí.

1932
19. dubna zemřel Václav Jonáš č.p. 18.
Obecní volby:
starosta – V. Rulík č.p. 7
náměstek – V. Jiránek č.p. 34
1. radní – Josef Fadrhons č.p. 44
2. radní – Karel Dožkař č.p. 73
pokladník – Josef Hložek č.p. 49, obchodník
Upravena náves, zakoupena motorová hasičská stříkačka.



1933
Opravena kaplička.
Úprava návsi, výsadba stromů ovocných i okrasných.
Vysázena „Švehlova alej“- spojeno s oslavou za účasti zpěcáského sboru 
„Dobrovan“ a kapely pana Fadrhonse. Protože začalo sněžit, oslava 
pokračovala v hospodě pana Dvořáka č.p. 25.
Přeložena okresní silnice přes obec, vyštětěna, připravena pro dlažbu.
2.července se v obci uskutečnil župní sjezd Hasičské župy mladoboleslavské č. 
24 zároveň s oslavou 50. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ouřece. 
Oslav se zúčastnilo asi 6.000 lidí a 1.176 členů hasičských sborů a 
samaritánek. Na programu bylo hasičské cvičení, hudba Josefa Fadrhonce a 
věneček. Brůdek na návsi byl zašalován a na něm probíhala  večer dupanda.

1934
Velice suchý rok – 12 lip na návsi uschlo a byly vyměněny.
Vyčištění obecní studně pod kapličkou.
Vyčištěny studny a svedena drenáž do rybníka pode vsí.

1935
Opět velmi suchý rok – 1.trávy mnoho nebylo, 2. tráva ani jetele nebylo, 
slámy také málo.
Byly zazděny dveře do knihovny z návsi a udělán vchod z váhy. Také byly 
zakoupeny nové knihy a zavedeno elektrické světlo do knihovny.
Koupeny nové stromky na náves a do Lišek.
Vyčištěn rybník pode vsí.
Příjmy obce v tomto roce (v Kč): 
z polí 28.996,- 
z luk 2.736,- 
z cest za trávu 726,- 
za třešně 491,- 
za led 47.755,-
za ryby 569,- 
na dávce za zábavy 615,-
za trpěný vodovod z Pěčic do cukrovaru 3.000,-
stravovací akce pro nezaměstnané 3.015,-
Obec prodala proti evangelickému hřbitovu pozemky Jaroslavu Hlaváčovi a 
Františku Svobodovi s podmínkou do 3 let zde postavit rodinné domky.



Na návsi vysázena řada javorů od č.p. 2 k č.p. 7 – celkem 18 stromů a 10 
švestek bylo vysázeno u Pěčic.
Led se vozil do dobrovického pivovaru, hostinským a dobrovickým řezníkům 
a cukrářům. Za 1 q obdržela obec 10 haléřů.
Ztratila se voda z Lišek, která napájela rybník na návsi.

1936
Obec měla již 103 čísel popisných a 433 obyvatel.
Na místo obecního sluhy a polního hlídače byl přijat František Chumlen.
Začal se vyvážet nový rybník určený na led, pod betonovým rybníkem pode 
vsí.
Vypuštěn brůdek (za 6 hodin) a vyčištěn. Na napuštění se pumpovala 
voda ze spodního rybníka pode vsí a ze studně na návsi (Kobylka), která měla 
velmi silný pramen.
Obec prodala u evangelického hřbitova místo na domek Janu Dufkovi. 
Svoboda František koupil místo na domek od svého tchána Jana Lásky za 
jeho zahradou. Jaroslav Hlaváč postavil dům č.p. 102 a Svoboda Fr. dům č.p. 
103.
Došlo k druhé devalvaci koruny.
Hostinec č.p. 42 si pronajal František Košvanec ze Studeček za 7.000,- ročně.
V tomto roce se konaly v obci tyto plesy: Ples sboru dobrovolných hasičů, 
Věneček republikového dorostu, Ples domkařů a malorolníků a Sokolská 
slavnost z Dobrovice.
7.března se uskutečnila oslava narozenin T. G. Masaryka.
29. a 30. června se zde konala Výstava hospodářského zvířectva okresu 
Mladá Boleslav. Na programu 1. dne byla přehlídka koní, selská jízda (jízda 
poslušnosti a zdatnosti koní) a večer promítání filmů o pěstování dobytka v 
hostinci u pana Dvořáka. Druhý den proběhlo oceňování hovězího dobytka a 
následovalo divadelní představení (hra „Jan Krouský“ od p. Turečka v podání 
souboru Okresního sdružení republik. dorostu) a věneček v hostinci u p. 
Dvořáka. Po oba dva dny koncertovala hudba pana Josefa Fadrhonse z 
Dobrovice.
3.srpna přijel do obce 9.jezdecký pluk 4.eskadrona z Vysokého Mýta a byla 
zde 3 neděle ubytována po staveních. 20.srpna odjela do manévrů.



1937
6.února se konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. František 
Svárovský byl jmenován čestným starostou.
starosta hasičů – Václav Rulík
jednatel – Josef Hložek
náčelník – Václav Zvěřina
místonáčelník – František Fadrhons
vzdělavatel – František Hlaváč
dozorce náčiní – Josef Svárovský
vůdce samotného stroje – Václav Dvořák
1.října 1937 zemřel ve stáří 29 let Václav Zvěřina na otravu krve po těžkém 
úraze na motorce u rybníka mezi Rejšicemi a Smilovicemi.  Zanechal po sobě 
manželku a 2-letého syna Františka a 4-letého syna Václava.
Obec prodala místo u evangelického hřbitova Janu Dufkovi na stavbu 
rodinného domu s podmínkou postavit ho do 3 let.
7.srpna přijel do obce  na 3 týdny 4. jezdecký pluk Antonína Švehly 1. 
eskadrona.
Okresní sdružení spolku pro chov koní koupilo 2 hřebce, hřebčí stanice byla 
dána panu Václavu Hanušovi č.p. 27.
Dodělalo se ledoviště pode vsí a do betonového rybníku se nasadilo 350 
kaprů.
Tohoto roku se v obci konaly tyto slavnosti:
Ples sboru dobrovolných hasičů
Merenda sboru dobrovolných hasičů
2 Poutě
Dožínky
Posvícení a zlatá
6.března Vatra
Továrna Laurin a Klement v Mladé Boleslavi již druhým rokem nepřijímá 
nové zaměstnance.

Dne 20.11.1940 byla Obecní kronika, z které pocházejí výše uvedené výpisky, 
zaslána tehdejším starostou Václavem Jiránkem k uložení do archivu 

Okresního úřadu v Mladé Boleslavi. 


