Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996 - 2016
1996

v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík

v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová
 v dubnu slaví zlatou svatbu manželé Václav a Marie a Hegrovi
 v dubnu slaví 65 let paní Zdena Machavkinová

v červenci ve věku 74 let zemřel pan Václav Hegr
 v září slaví 85 let pan František Stehlík
 v prosinci slaví 75 let paní Elfrída Egertová
 v prosinci slaví 70 let pan Vladimír Václav
1997
 v lednu slaví 75 let paní Miloslava Sajdlová
 v únoru slaví 70 let paní Věra Dlasková
 v únoru slaví 80 let pan Miloslav Macoun
 v únoru slaví 60 let pan Václav Král
 v červnu se vdává slečna Dagmar Zavadilová - ženich pan Pavel Gärtner z Ml. Boleslavi.

v červenci ve věku 87 let zemřela dosud nejstarší občanka obce, paní Ludmila Krajová
 v září slaví 70 let paní Eva Valentová
 v říjnu se žení pan Zdeněk Svárovský - nevěsta sl.Martina Oudrnická z Kosmonos.
 v říjnu slaví 70 let paní Růžena Čvančarová
K datu 31.12.1997 má obec 154 trvale bydlících občanů
1998
 v únoru slaví 70 let pan Jaroslav Svárovský
 v březnu se manželům Drahota Radek a Veronika narodila dcera Tereza.
 v dubnu slaví 70 let paní Marie Grusová
 v dubnu se manželům Svárovský Zdeněk a Martina narodila dcera Anička.
 v červnu slaví 75 let pan Jan Svárovský

v září ve věku 84 let zemřela paní Marie Novotná
 v říjnu slaví 60 let starosta obce pan Jaromír Červinka
 v listopadu slaví 70 let paní Zdeňka Svárovská
 v prosinci slaví 70 let pan Jaroslav Zítka
K datu 31.12.1998 má obec 160 trvale bydlících občanů
1999
 v březnu slaví 60 let paní Marie Červinková
 v březnu se manželům Dufek Josef a Jana narodila dcera Barbora.
 v dubnu slaví 70 let paní Božena Váchová
 v dubnu slaví zlatou svatbu manželé Jan a Zdeňka Svárovských
 v září se manželům Svárovský Zdeněk a Martina narodila dcera Jana.
 v září se žení pan Jaroslav Štecha - nevěsta slečna Markéta Kobieluszová z Dobrovice
 v září slaví zlatou svatbu manželé Jaroslav a Věra Svárovských .
 v září se žení pan Michal Kubík - nevěsta Jarmila Stehlíková
 v říjnu slaví 60 let pan Josef Šnajdr
K datu 31.12.1999 má obec 162 trvale bydlících občanů
2000
 v lednu slaví 70 let paní Věra Václavová
 v květnu slaví 60 let pan Jan Jonáček
 v červnu slaví 75 let paní Marie Hegrová
K datu 31.12.2000 má obec 174 trvale bydlících občanů:

2001
 v únoru slaví zlatou svatbu manželé Vladimír a Věra Václavovi
 v září slaví 90 let pan František Stehlík - nejstarší občan obce
 v říjnu slaví 60 let pan Václav Novotný
K datu 31.12.2001 má obec 176 trvale bydlících občanů
2002
 v únoru slaví 85 let pan Miloslav Macoun
 v březnu se vdává slečna Martina Šnajdrová - ženich pan Petr Beneš z Dobrovice.

v dubnu ve věku 74 let zemřel pan Jaroslav Svárovský
 v září slaví 75 let paní Eva Valentová
 v září se manželům Kolář Karel a Iva narodil syn Martin.
 v září se žení Michalech Petr – nevěsta Bernátová Petra

v říjnu ve věku 74 let zemřela paní Marie Grusová
K datu 31.12.2002 má obec 185 trvale bydlících občanů
2003

v únoru ve věku nedožitých 70-ti let zemřel pan Jan Petr, dlouholetý předseda SDH
Kolomuty
 v březnu se manželům Michalech Petr a Petra narodila dcera Klára

v únoru ve věku 62 let zemřela paní Zuzana Králová
 v květnu se manželům Kristl Petr a Petra narodila dcera Barbora

v srpnu ve věku nedožitých 53 let zemřel pan Zbyněk Šnýdr

v září ve věku nedožitých 93 let zemřel dosud nejstarší občan Kolomut, pan František Stehlík

v prosinci ve věku 75 let zemřela paní Zdena Svárovská
K datu 31.12.2003 má obec 190 trvale bydlících občanů
2004
 v lednu se manželům Fořt Zdeněk a Pavla narodil syn Adam

v únoru ve věku 82 let zemřela paní Miroslava Sajdlová
 v červnu se manželům Drahota Radek a Veronika narodila dcera Eliška
 v červnu se manželům Lhota Stanislav a Lenka narodil syn Jakub

v září ve věku 87 let zemřel pan Miloslav Macoun- domov důchodců
 v říjnu se v kostele svatého Bartoloměje-Doksy žení pan Václav Novotný - nevěsta paní
Anna Hradcová.
K datu 31.12.2004 má obec 205 trvale bydlících občanů
2005
 v lednu slaví 75 let paní Věra Václavová

v únoru v 59 letech po krátkém, asi měsíčním pobytu v obci, zemřel pan Jiří Růžička
 v květnu slaví 65 let pan Jan Jonáček
 v červnu slaví 80 let paní Marie Hegrová
 v červenci se Jonáčkové Monice narodil syn David Jonáček
 v červenci slaví 60 let paní Jaroslava Šnajdrová
 v červenci slaví 70 let pan Václav Petr
 v červenci se manželům Kolář Karel a Iva narodila dcera Veronika

v srpnu ve věku 63 let zemřel pan Václav Novotný
 v říjnu slaví 75 let paní Věra Svárovská
 v listopadu slaví 60 let pan Zdeněk Fořt Ing.
 v listopadu slaví 60 let paní Marie Stehlíková
 v prosinci slaví 70 let pan František Svárovský
 v prosinci se manželům Dvořák Jiří a Marcela narodil syn Tomáš
K datu 31.12.2005 má obec 208 trvale bydlících občanů

2006
 v únoru slaví 60 let paní Alena Šnýdrová
 v květnu slaví 60 let pan Václav Macoun
 v červnu se žení pan Tomáš Egert - nevěsta slečna Lenka Hlaváčová z Mladé Boleslavi
 v červnu slaví 60 let pan Pavel Hodouš
 v srpnu slaví 60 let pan Zdeněk Šuk
 v říjnu se žení pan Ing Jan Zavadil - nevěsta slečna Olga Skalická z Jilemnice
 v listopadu se manželům Egert Tomáš a Lenka narodil syn Lukáš
 dne 4.12. na svém zasedání zastupitelstvo obce na žádost pp. Jaroslava Zítky a Jaroslava
Krále, jednomyslně schvaluje návrh předsedy sociální komise na vyplacení částky každému
2.000-Kč a to jako příspěvek na elektrickou energii (přístroje na dýchání) na rok 2007.
 v prosinci slaví 85 let paní Elfrída Egertová, nejstarší občan obce
 v prosinci se manželům Vokáč Jan a Iva narodila dcera Ema
 v prosinci slaví 80 let pan Vladimír Václav
K datu 31.12.2006 má obec 223 trvale bydlících občanů
2007
 v lednu. slaví 80 let paní Věra Dlasková
 v únoru se manželům Kristl Petr a Petra narodil syn Lukáš
 v únoru slaví 70 let pan Václav Král
 v březnu se manželům Zavadil Jan a Olga narodili synové Ondřej a Václav
 v dubnu slaví 60 let pan František Král
 v červenci se manželům Tutaj Jan a Štěpánka narodil syn Jan
 v srpnu se vdává slečna Eva Hegrová – ženich Novák Pavel
 v srpnu se vdává slečna Iva Hegrová – ženich Vokáč Jan
 v září slaví 80 let paní Eva Valentová
 v říjnu slaví 80 let paní Růžena Čvančarová
K datu 31.12.2007 má obec 238 trvale bydlících občanů
2008
 v únoru slaví 60 let pan Jaroslav Král
 v únoru slaví 60 let pan František Dlask
 v dubnu slaví 60 let paní Miloslava Zavadilová
 v květnu se manželům Kolda Stanislav a Lenka narodil syn Vojtěch
 v červnu slaví 85 let pan Jan Svárovský
 v červenci se manželům Dvořák Jiří a Marcela narodila dcera Pavla
 v říjnu se manželům Šnajdr Josef a Andrea narodila dcera Lucie
 v říjnu slaví 70 let pan Jaromír Červinka

v listopadu ve věku 60 let zemřel pan Jaroslav Král
 v prosinci slaví 80 let pan Jaroslav Zítka
 v prosinci slaví 60 let pan Karel Kuchta
 v prosinci se manželům Miška Ladislav a Ingrid narodil syn David
K datu 31.12.2008 má obec 247 trvale bydlících občanů
2009
 v únoru se manželům Král Václav a Marta narodila dcera Marta
 v březnu slaví 70 let paní Marie Červinková
 v březnu se manželům Štecha Michal a Alena narodil syn Michal
 v březnu se manželům Tutaj Jan a Štěpánka narodila dcera Sára
 v březnu se manželům Vokáč Jan a Iva narodil syn Filip
 v dubnu slaví 80 let paní Božena Váchová

 v dubnu se manželům Novák Pavel a Eva narodila dcera Simona

v dubnu ve věku 63 let zemřela paní Alena Šnýdrová
 v srpnu slaví 60 let paní Miroslava Hodoušová
 v srpnu slaví 60 let paní Marie Macounová

v říjnu ve věku 86 let zemřel pan Jan Svárovský
 v říjnu slaví 60 let pan Jan Zavadil
 v říjnu slaví 70 let paní Jaroslava Petrová

v říjnu ve věku 48 let zemřel pan Milan Vrabec
 v říjnu slaví 70 let pan Josef Šnajdr
 v listopadu se manželům Egert Tomáš a Lenka narodila dcera Lucie
 v prosinci slaví 60 let pan Petr Michalech

v prosinci ve věku 62 let zemřel pan František Dlask
K datu 31.12.2009 má obec 252 trvale bydlících občanů
2010
 v lednu slaví 80 let paní Věra Václavová
 v únoru slaví 60 let paní Jana Michalechová

v březnu ve věku 89 let zemřela paní Elfrída Egertová
 v květnu slaví 70 let pan Jan Jonáček
 v červnu se manželům Zavadil Jan a Olga narodil syn Jan
 v červnu slaví 85 let paní Marie Hegrová
 v červenci slaví 75 let pan Václav Petr
 v červenci slaví 60 let paní Hana Šuková
 v září se manželům Štecha Michal a Alena narodila dcera Veronika
 v říjnu slaví 80 let paní Věra Svárovská
 v listopadu slaví 60 let paní Dagmar Fořtová
 v prosinci slaví 75 let pan František Svárovský
K datu 31.12.2010 má obec 266 trvale bydlících občanů
2011
 v únoru slaví 60 let paní Anna Novotná
 v únoru slaví 60 let paní Blažena Koldová
 v březnu slaví 60 let paní Anna Jonáčková
 v březnu se manželům Šnajdr Josef a Andrea narodil syn Ondřej
 v květnu slaví 70 let paní Stanislava Svárovská
 v květnu se manželům Bílek Petr a Lucie narodila dcera Lucie
 v červenci slaví 70 let paní Lidmila Petrová

v červenci ve věku 83 let zemřel pan Jaroslav Zítka
 v srpnu se manželům Říha Eduard a Alena narodila dcera Adéla
 v říjnu se Čvančarovi Eduardovi a Kubešové Andree narodil syn Lukáš Čvančara
 v listopadu slaví 60 let paní Vladimíra Feistauerová JUDr.
 v prosinci se manželům Novák Pavel a Eva narodila dcera Sabina
 v prosinci slaví 85 let pan Vladimír Václav

v prosinci ve věku 56 let zemřel pan Popovič Michal
K datu 31.12.2011 má obec 270 trvale bydlících občanů
2012
 v lednu slaví 60 let paní Zdeňka Trejbalová
 v únoru slaví 85 let paní Věra Dlasková
 v únoru slaví 60 let pan Miloš Feistauer Ing.
 v únoru slaví 75 let pan Václav Král
 v březnu slaví 60 let paní Dana Kuchtová
 v dubnu slaví 70 let pan Jiří Ehrlich

 v září se Janě Sajdlové narodila dcera Elena Tomková
 v září slaví 85 let paní Eva Valentová
 v říjnu slaví 85 let paní Růžena Čvančarová
 v prosinci slaví 60 let pan Josef Hegr
K datu 31.12.2012 má obec 272 trvale bydlících občanů
2013
 v únoru slaví 70 let pan František Stehlík
 v dubnu slaví 60 let pan Ladislav Petr
 v květnu se manželům Vrabec Milan a Pavlína narodila dcera Denisa
 v říjnu slaví 60 let pan Jaroslav Štecha
 v říjnu slaví 75 let pan Jaromír Červinka
 v listopadu slaví 70 let paní Jana Tvrzská
K datu 31.12.2013 má obec 286 trvale bydlících občanů
2014
 v březnu slaví 75 let paní, Marie Červinková
 v dubnu slaví 85 let paní Božena Váchová
 v květnu slaví 60 let pan Ing.Václav Egert
 v květnu slaví 60 let pan Milan Brůcha
 v červnu slaví 60 let paní Ing.Eva Egertová
 v červnu se manželům Blažek Petr a Magdaléna narodil syn Jan
 v srpnu se Janě Štefundové narodil syn Jakub
 v září se manželům Stehlík Pavel a Martina narodila dcera Anička
 v září se manželům Šimeček Karel a Jana narodila dcera Martina
 v říjnu slaví 75 let paní Jaroslava Petrová
 v říjnu slaví 80 let paní Marie Zítková
 v říjnu slaví 75 let pan Josef Šnajdr
 v prosinci slaví 60 let pan Vladislav Valenta
K datu 31.12.2014 má obec 299 trvale bydlících občanů
2015
 v lednu slaví 85 let paní, Věra Václavová
 v dubnu se Janě Sajdlové narodil syn Mikuláš Tomek
 v květnu slaví 75 let pan Jan Jonáček
 v červnu slaví 90 let paní Marie Hegrová
 v červenci slaví 70 let paní Jaroslava Šnajdrová
 v červenci slaví 80 let pan Václav Petr
 v srpnu se v rodině Tomáše Egerta narodil syn Bruno
 v září se Pavlíně Vrabcové narodila dcera Aneta
 v září se Ivě Kašpárkové narodila dcera Lucie Nedavašková
 v říjnu slaví 85 let paní Věra Svárovská
 v listopadu slaví 60 let paní Venuše Valentová
 v listopadu slaví 70 let pan Zdeněk Fořt Ing.
 v listopadu slaví 70 let paní Marie Stehlíková
 v prosinci slaví 80 let pan František Svárovský
 v prosinci Veronice Burešové narodil syn Tadeo Bureš
K datu 31.12.2015 má obec 315 trvale bydlících občanů

2016

v únoru ve věku 82 let zemřela paní Marie Zítková
 v únoru slaví 60 let pan Ivan Růžička
 v únoru slaví 60 let pan Zdeněk Čvančara
 v dubnu slaví 85 let paní Zdeňka Machavkinová
 v květnu slaví 75 let paní Stanislava Svárovská
 v květnu slaví 70 let pan Václav Macoun

v červnu ve věku 89 let zemřela paní Eva Valentová
 v červnu slaví 70 let pan Pavel Hodouš
 v červenci slaví 75 let paní Lidmila Petrová
 v srpnu slaví 70 let pan Zdeněk Šuk

v listopadu ve věku 57 let zemřela pan Vítězslav Vrabec
 v prosinci slaví 60 let paní Eva Popovičová
 v prosinci slaví 60 let pan Vladimír Jováček
 v prosinci slaví 90 let pan Vladimír Václav
 v prosinci se Janě Hradcové narodila dcera Jana Poupová
K datu 31.12.2016 má obec 327 trvale bydlících občanů
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