ROK 2016
Leden – děti z výtvarného kroužku Šikulové zvítězily v soutěži ve sběru použitých baterií v libereckém kraji.
V lednu se narodili tři chlapečci – Pavel Ptáček, Antonín Jedlička a Matyáš Felkner.
Únor – Je schválen rozpočet obce ve výši 6.828.888.- jako vyrovnaný. Do
Svijan se přistěhovala Lucie Bártová a Miroslav Hes. Přihlášeni do obce jsou
manželé Furindovi s dcerami. Zemřela paní Zdeňka Mužáková.
Březen – Pro seniory se koná v hospůdce Svijanka posezení při harmonice.
V tomto měsíci jsme měli besedu s panem Tomšíčkem – Do Vladivostoku na
zmrzlinu na kole. Proběhla zatěžkávací zkouška opraveného předmostí přes Jizeru. Je zkolaudovaný nový
chodník v dolní části obce. Probíhá zaměřování a vzájemné odkupy pozemků mezi obcí a občany pro
narovnání majetkových záležitostí. Proběhla kolaudace Zámku Svijany. Přistěhovali se Jan a Naděžda
Dubánkovi. Narodila se Theodora Vojtková.
Duben – proběhla výměna poškozených tújí na hřbitově. Jsou vyměněny staré
plynové kotle v budově školy. Naše knihovna má instalovanou „putovní
knihovničku“ na zdravotním středisku v Příšovicích. Připojili jsme se ke Dni země
a sešli jsme se na akci Ukliďme si Svijany. Konala se další Noc s Andersenem
v naší knihovně. Děti z Mladých hasičů a výtvarného kroužku byly na
výletě v Jablonci v Palace Plus a přivezly si spoustu krásných šperků,
které si samy vyrobily. Mladí hasiči se zúčastnili soutěže „Jeřmanický
víceboj“, skončily na krásném čtvrtém místě. Proběhlo tradiční
Pálení čarodějnic na velkém hřišti.
Květen – Uspořádali jsme první Noc literatury ve spolupráci
s Pivovarem v krásné kapli zámku. Proběhlo slavnostní kladení
kytice u pamětní desky. Přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku
2016. SK pořádá tradiční jarní víkendový výlet. Proběhla hasičská
soutěž „Svijanská 13“. Šikulové zvítězili v soutěži Věnuj mobil a
pojeď do ZOO a už se moc těší na výlet. Děti se účastnily hasičské
soutěže v Doubravě. Družstvo starších obsadilo druhé místo. Narodil se Filip Kolomazník. Zemřel pan
Květoslav Maruška.
Červen – Uskutečnilo se setkání a prohlídka zámku pro naše seniory s panem
Brestovanským. Slavnostně se otevírá zámek pro širokou veřejnost. Pro děti
byl uspořádán Dětský den a Pasování prvňáčků. Obec navštívila hodnotící
komise Vesnice roku 2016. Koná se soutěž
„Svijanský Soptík.“ Probíhá instalace další jímky
k technickému zázemí na velkém hřišti. Jsou
opravena světla v Zelené ulici. Děti jedou na vyhraný výlet do ZOO v Jihlavě. SK
získalo dotaci od OC Nisa na kolotoč pro děti. Na hřišti se konalo krásné
představení přepeřského divadla Naši furianti. Zemřela paní Stanislava
Chládková.

Červenec – Pořádáme výlet pro děti a seniory – tentokrát do Hřenska.
Srpen – Získali jsme Oranžovou stuhu v krajském kole Vesnice roku 2016.
V zámecké zahradě je uspořádáno Sportovní odpoledne pro děti i dospělé,
které je zároveň oslavou získání Oranžové
stuhy v soutěži Vesnice roku. Koná se již
šestý ročník Svijanského pivobraní –
zúčastnilo se téměř 1500 dospělých a
dětí. Hasiči pořádají pro své členy výlet.
Děti se zúčastnily hasičské soutěže v Žehrově a Loukově. V celkovém
hodnocení Superpoháru skončily na krásném třetím místě. Zemřela paní
Alena Hartlová a pan Rudolf Pařík.
Září – Na nádvoří zámku jsme uspořádali představení DS Tyl Mnichovo
Hradiště – Rodina je základ. Naši obec navštívila celostátní hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku. Zámek získal ocenění Stavba roku 2016
Libereckého kraje. SK pořádá podzimní výlet tentokrát na Tiské stěny.
Stará garda hasičů se úspěšně zúčastnila soutěže v Pelešanech. Na hřišti
za školou je nainstalován kolotoč pro děti. Shořela jedna z chat na cestě
k Bažantnici. Byla podepsána první smlouva o prodeji stavebního
pozemku v lokalitě za zámkem. Zámek pořádá Svatováclavské slavnosti.
Přistěhoval se Jiří Kalous a Tereza Kozelková.
Říjen – Proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2016 – Oranžové
stuhy v sídle Senátu ČR. Naše obec získala šek na 600 000,- Kč, finance
budou využity na revitalizaci Kabeláčovy zahrady. Konají se volby do
Zastupitelstva Libereckého kraje a senátu parlamentu ČR. Přistěhovala se
Martina Formánková, odstěhovala se Lucie Kalferstová- Petrová. Narodila se
Štěpánka Sichrovská, Gabriela Hesová a Petr Hejduk.
Listopad – Na Kabeláčově zahradě je nainstalována houpačka pro děti.
Změna dodavatelů el. energie zapříčinila, že nám v dolní části obce pět dní nesvítilo veřejné osvětlení. Jako
zástupce velitele družstva JPO je jmenován Martin Uhlíř, jako
velitel družstva JPO Ing. Petr Lelek. V kapli se koná každoroční
vítání občánků. Koná se setkání seniorů s tradičním
posezením. První adventní sobotu spolu rozsvěcíme vánoční
stromeček za zpěvu koled a vůně svařáku. Zemřel pan
Jaromír Lauryn.
Prosinec – Obec má nové webové stránky. Je prodáno více
než 90 % stavebních parcel za zámkem. Pro děti je
uspořádáno Mikulášské pracování s příchodem čertů, Mikuláše a andílka. Knihovna byla navržena na cenu
Nejlepší knihovna Libereckého kraje, kde získala ocenění. SK připravil pro všechny zájemce zájezd na
Adventní sobotu do Görlitze. Spolupořádáme adventní koncert dětského pěveckého sboru ZUŠ Mnichovo
Hradiště Zvonky v kapli svijanského zámku. Obec pořádá zájezd do mladoboleslavského divadla na hru
Kabaret. SK připravil pro všechny tradiční vánoční výlet a
posezení. Narodil se Antonín Kratochvíl.

