
LEDEN – Je dokončena výměna veřejného 

osvětlení. Na hřbitově se začíná budovat 

oplocení. Senioři byli na velmi hezké exkurzi 

v místním pivovaru.  Koná se výroční valná 

hromada hasičského sboru.  

ÚNOR – Je rozhodnuto, že se bude oslava 

čarodějnic včetně malé vatry konat na hřišti 

za vojenským hřbitovem, aby se zabránilo 

navážení nepořádku – pneumatik, plastů atp. na luka za Felknerovými, a proto je na přístupovou cestu 

namontována zábrana. Na lukách za hřištěm probíhá revitalizace Příšovky včetně realizace retenčních 

tůní. Pokračuje rekultivace Kabeláčovy zahrady kácením náletových dřevin. Byl schválen rozpočet pro 

rok 2015. Také byla schválena instalace žaluzií do oken obecních bytů. Konala se výroční schůze SK 

Svijany, kdy členové měli možnost navštívit místní pivovar. 

BŘEZEN – V knihovně se konal den 

otevřených dveří a zároveň byl vyhlášen 

nejlepší čtenář a odměněny nejšikovnější 

děti ze Šikulů. Konal se již pátý ročník 

Noci s Andersenem. Nadále probíhají 

jednání ohledně výstavby mostu přes Jize-

ru, jehož uzavření obec velmi omezuje. 

Bylo schváleno zakoupení velkoobjemo-

vého kontejneru na bioodpad, který byl 

umístěn na hřiště. Byly započaty výkopové práce pro položení el. přípojek pro výstavbu za zámkem.  

Ihned je začali zkoumat archeologové. Silný vítr zlomil smrk na rohu Zelené ulice. Byl jmenován no-

vý velitel zásahové jednotky pan Ioan Furinda. 

Pivovar zahájil opravy zámku. Narodil se Já-

chym Městecký. 

DUBEN – I u nás jsme se připojili k akci 

Ukliďme Česko, krásně byla díky ochotě našich 

občanů uklizena velká část obce. Na hřišti byla 

opravena světla pod pergolou a doplněn plot od 

Vojenského hřbitova k bráně. V obci se konalo 

taktické cvičení PO. Pro naše seniory se konalo 

v hospůdce Svijanka posezení s harmonikou. Na-

rodil se Alexander Stojanovski.  Proběhla oslava Pálení čarodějnic opět s velkou účastí soutěžících 

dětí i dospělých.  

KVĚTEN –  Konal se pietní akt u desky padlých kde byla zároveň polože-

na kytice. Od 1. 5. spadá obec Svijany pod turnovský policejní okrsek. 

Konal se již 17. ročník Svi-

janské „13“. Občané mají na 

obecním úřadě zdarma k 

vyzvednutí pytle na tříděný 

odpad. Je dokončeno zasíťo-

vání pozemků za zámkem. 

Dokončilo se i zateplení 



budovy Kampeličky. Konal se dětský den.  Byli pasováni naši dva budoucí prvňáčci pasováni na čte-

náře. Pro děti se konalo na hřišti divadelní představení souboru Sokol Přepeře, hráli krásnou pohádku 

O princezně Čárypíše.  Díky pomoci Vás všech byly děti ve sběru starých mobilních telefonů na prv-

ním místě. Je jmenována jednotka požární ochrany JPO složená z členů SDH.  Zemřel pan Jiří Svobo-

da. 

ČERVEN – Na hřišti se konal Svijanský Soptík. SK pořádalo 

tradiční výlet, tentokrát na chatu Sport v Provodíně. Obdrželi 

jsme dotaci na výstavbu chodníku. Byl opravován asfalt na 

komunikaci od Kolářů k pivovaru. V budově školy je instalo-

vána plošina a sedačka pro spoluobčany se sníženou pohybli-

vostí.  Na stránkách knihovny je zveřejněn on-line katalog 

pro možnost hledání nebo objednávání knih z pohodlí domo-

va. Na hřišti se konalo krásné divadelní představení souboru 

Sokol Přepeře – ŤULULUM. Z obce se odhlásila 

Lenka Pěničková, naopak se přistěhovala Irena 

Bulířová,  Petra Koutná a Karel Vomáčka. 

ČERVENEC – Konal se krásný výlet pro se-

niory a děti do Poděbrad. Na hřišti se konal 

fotbalový turnaj „Betonáři CUP 2015“. Začíná 

budování 

chod-

níku v 

dolní 

části 

obce. Je 

stanoven nový ceník za hrobová místa. Stále se prodlužuje 

uzavírka mostu přes Jizeru. Došlo k poničení sochy Antonína 

Paduánského.  Panuje velké sucho a je zakázáno rozdělávání 

ohňů. Do obce se přihlásil Filip Ptáček, Jana Váňová a Tereza  

Zuzánková. 

SRPEN  –  Naše knihovna je nominována do 

celostátní soutěže Knihovna roku 2015. Na hřišti 

se koná další divadelní přestavení. Tentokrát 

hraje DS Tyl Mnichovo Hradiště – Penzion 

Scholler. Mělo veliký úspěch. Máme za sebou 

již pátý a velmi úspěšný ročník ročník Svijan-

ského pivobraní. Do obce se přihlásily Marie a 

Anastázie Kratochvílovi.  

ZÁŘÍ – Nadále probíhá výstavba chodníku. Bylo 

pokáceno torzo smrku v Zelené ulici. Hasiči pořádali výlet do Hasičského muzea v Novém Oldřichově 

a sklárny v Novém Boru. Odstěhoval se Jan Adamčík a přistěhovali Denis, Jakub a Jiří Pikalovi. Ze-

mřela paní Libuše Prymásková. 



ŘÍJEN  – Byla vyčištěna všechna koryta umělých vodních 

toků v obci. SK tentokrát vyrazil na sportovní výlet na cha-

tu Říp do Českosaského Švýcarska. Knihovna získala oce-

nění v celostátní soutěži Knihovna roku 2015. Pokračuje 

výstavba chodníku. Na velkém hřišti proběhla brigáda, při 

které byl částečně srovnán terén a uklizeny lavice na zimu. 

Odstěhoval se pan Vlastislav Brojír. Narodila se Kristýnka 

Koutná. 

LISTOPAD – V zasedací místnosti byla velmi krásná be-

seda s cyklistou panem Tomšíčkem. Konalo se již tradiční setkání 

seniorů, vítání nových občanů a našich malých občánků. První 

adventní sobotu jsme přivítali rozsvěcením vánočního stromku za 

zpěvu koled a vůně svařeného vína. Odstěhovala se Petra Felkne-

rová. Narodili se tři noví občánci. První se narodil Maxim Lízner, 

druhý 

Vojtěch Vančura a pak se přidala Bar-

borka Šantinová. Zemřel pan Jaromír 

Lauryn. 

PROSINEC -  Pro děti se konalo mi-

kulášské pracování s návštěvou Miku-

láše a jeho družiny, kteří jim donesli 

drobné dárečky. Je dokončena výstavba chodníku včetně opravy části chodníku před budovou Obec-

ního úřadu a školy. Jsou vyznačeny nové přechody. SK pořádá krásný výlet vlakem na romantický 

advent do Oybínu. Jsou dokončeny opravy veřejného 

mostu přes Jizeru. Poslední sobota v roce patřila 

výletu SK, spojeném s návštěvou Motoristického 

muzea v Borku.  

Po návratu bylo 

velmi milé 

posezení ve 

společenské 

místnosti obce.  

Ke konci roku 

2015 mají Svijany 

292 obyvatel. Z toho dětí do 15 let 42 - 26 chlapců a 16 dívek. 

Od 15 do 18 let je 8 dětí z toho 1 chlapec a sedm dívek. Dospělých 

máme 242 - 120 mužů a 122 žen. Průměrný věk ve Svijanech je 42,3356. 

Š.Kalferstová 


