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ROK 2012 

Nejdůležitější celostátní  události 
 

6. ledna - Papež Benedikt XVI. oznámil, že pražský arcibiskup Dominik Du-
ka bude 18. února jmenován kardinálem 
11. ledna – Vláda Petra Nečase se dohodla na církevních restitucích a poslala zákon 
do Poslanecké sněmovny. 
18. ledna – Poslanec Evropského parlamentu za ODS Oldřich Vlasák byl zvolen do 
funkce místopředsedy Evropského parlamentu 
8. února – Senát Parlamentu ČR schválil novelu Ústavy České republiky, jíž byla 
zavedena přímá volba prezidenta ČR 
20. dubna – Na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší protivládní 
demonstrace (dle různých zdrojů 90 až 120 tisíc osob) po roce 1989. 
2. května – Novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl jmenován Petr 
Fiala, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně. 
14. května – Středočeský hejtman a poslanec David Rath byl zatčen pro korupci. 
24. května – V lese Doubrava nedaleko Bzence vznikl největší lesní požár od roku 
1998, který zasáhl 200 hektarů a jeho likvidace trvala několik dní. 
27. června – Prezident republiky Václav Klaus odvolal Jiřího Pospíšila z funk-
ce ministra spravedlnosti. 
1. – 8. července v Praze proběhl sokolský týden, který vyvrcholil 15. všesokolským 
sletem ve dnech 5. a 6. července. Všechny tyto akce se uskutečnily v rámci oslav 
150. výročí založení Sokola 
20. srpna Padl absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření, když meteo-
rologové v Dobřichovicích na Praze-západ naměřili teplotu 40,4 °C.[1] 
14. září Kvůli hromadným otravám metanolem vláda České republiky vyhlásila 
plošnou prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 20 % čistého lihu – 
viz Metanolová aféra v Česku. 
28. září Střelba na prezidenta ČR Václava Klause v Chrastavě. Prezidentovi se nic 
nestalo, útočník dopaden. 
3. října – Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek oznámil, že k 31. říjnu 
2012 odstupuje ze své ministerské funkce kvůli korupční aféře svého náměst-
ka Vladimíra Šišky. 
5. října – přejmenování Letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla.[2] 
12. a 13. října – Volby do zastupitelstev krajů a první kolo senátních voleb 
19. a 20. října – druhé kolo voleb do Senátu 
16. listopadu – Ludmila Müllerová byla jmenována ministryní práce a sociálních 
věcí ČR ve vládě Petra Nečase, kde nahradila Jaromíra Drábka 
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V tomto roce zemřeli tyto osobnosti 

• 3. Ledna – Josef Škvorecký, spisovatel a nakladatel (*27. září 1924) 
• 20. ledna - Jiří Raška, skokan na lyžích, olympijský vítěz (* 4. února 1941) 
• 26. ledna – Josef Hanzlík, básník a autor knih pro děti (* 19. února 1938) 
• 4. února – Václav Dosbaba, český malíř, výtvarník a grafik (* 8. ledna 1945) 
• 6. února – Karel Jech, historik a novinář (* 4. ledna 1929) 
• 19. února - Jaroslav Velinský, spisovatel, textař, písničkář, hudebník a nakladatel (* 18. 

prosince 1932) 
• 2. března – Jiří Hanzálek, český sochař a malíř (* 3. března 1926) 
• 15. března - Bohuslav Bubník, člen sokolského druhého odboje (* 22. dubna 1918) 
• 11. května – Stanislav Brebera, chemik, tvůrce semtexu (* 10. srpna 1925) 
• 21. května − Stanislav Remunda, herec a divadelní režisér (* 27. července 1927) 
• 27. května − Zita Kabátová, herečka (* 27. dubna 1913) 
• 12. června – Robert Matula, voják a příslušník výsadku Wolfram (* 16. ledna 1918) 
• 16. června – Jaroslava Adamová, herečka (* 15. března 1925) 
• 27. srpna – Tomáš Sedláček, válečný veterán a generál (* 8. ledna 1918) 
• 12. září – Radoslav Brzobohatý, herec (* 13. září 1932) 
• 29. září – Václav Pleskot, předseda Československého olympijského výboru (* 1. led-

na 1921) 
• 31. října – Vladimír Nedvěd, vojenský letec a generál (* 27. března 1917) 
• 6. listopadu – Vladimír Jiránek, ilustrátor, kreslíř a humorista (* 6. června 1938) 
• 7. listopadu – Jiří Chaloupka, žokej a dostihový trenér (* 13. listopadu 1951) 
• 11. prosince - Antonie Hegerlíková, herečka (* 27. listopadu 1923) 
 

Demografický vývoj v Česku 

Střední stav obyvatel 10 509 286 

Narození 108 576 

Zemřelí 108 189 

Přirozený přírůstek 387 

Přírůstek stěhováním 10 293 

Celkový přírůstek 10 680 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ra%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Hanzl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Dosbaba
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Jech
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Velinsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hanz%C3%A1lek
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Bubn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_odboj_(1939%E2%80%931945)
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Brebera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semtex
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Remunda
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1927
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zita_Kab%C3%A1tov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1913
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Matula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Wolfram
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslava_Adamov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Sedl%C3%A1%C4%8Dek_(voj%C3%A1k)
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Brzobohat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Pleskot_(politik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Nedv%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1917
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Jir%C3%A1nek
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Chaloupka_star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1951
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonie_Hegerl%C3%ADkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923


3 
 

Naše obec 

Zastupitelstvo obce: 
 
Starosta:   Ing. Petr  Lelek 
Místostarosta:  Šárka Kalferstová 
Zastupitelé:  Lauryn Miroslav 
   Žďárský Josef 
   Linka Jiří 
   Stojanovski Tomáš 
   Laurynová Lucie 
   Sichrovský Stanislav 
   Uhlířová Eva (odstoupila 20. 4. 2012 – 2. 5. 2012 ji nahradil pan 
Dvořák Stanislav) 
 
Rozpočet roku 2012 – schválen 13. 3. 2012 
Příjmy Plán               Skutečnost 

Daňové příjmy  2 043 700,-- 2 948 572,65  

Nedaňové příjmy     796 001,--   970 497,06  

Kapitálové příjmy  1 500 000,--    845 900,--     

Dotace     304 920,--   266 112,--  

Financování  4 462 379,-- 4 461 379,--  

Celkem  9 107 000,-- 9 492 460,71  

 

Výdaje Plán                               
       

                   Skuteč-
nost 

Provoz veřejné silniční dopravy                27 090,--                 27 090,-- 

Odvádění a čištění odpadních vod          3 607 864,-- 4 299 565,20  

Základní školy             100 000,--   86 698,--  

Činnosti knihovnické                10 000,-- 11 635,--  

Ostatní záležitosti kultury              219 000,--  228 057,--  

Sportovní zařízení v majetku obce              201 500,-- 159 438,-- 

Využití volného času dětí a mládeže                 45 000,--    39 514,--  

Nebytové hospodářství              100 000,--      73 217,38  
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Veřejné osvětlení              170 000,--     173 126,56  

Výstavba a údržba místních inž. sítí            1 900  000,-- 1 567 750,--  

Komunální služby a územní rozvoj                228 000,--      341 142,--  

Sběr a svoz komunálních odpadů             169 000,--  164 845,--  

 Sběr a svoz  ostatních odpadů                10 000,-- 14 163,--  

 Protierozn, protilavinová a protipožární 
ochrana 

            200 000,-- 45 660,--  

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                75 500,--   46 302,23  

Ochrana obyvatelstva                 1 000,-- 0  

Požární ochrana              70 000,--    62 354,--  

Zastupitelstva obcí            700 000,--    674 429,71  

Činnost místní správy        1 215 260,-- 1 040 450,79  

Obecné příjmy a výdaje  z fin. operací               10 000,--      9 798,--  

Pojištění funkčně nespecifikované              32 786,--     33 373,--  

Ostatní činnosti jinde nezařazené               15 000,--    178 847,--  

Celkem          9 107 000,--   9 292 845,87  

 
V roce 2012 se konalo celkem osmkrát veřejné zasedání zastupitelstva obce Svijany. 
 

Volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje 
 
Voličů: 102 z celkových 242 ve Svijanech to je 42% účast. 
 
Výsledky voleb:  
1. Starostové pro Liberecký kraj  30 hlasů 
2. Komunistická strana Čech a Moravy 15 hlasů 
3. Občanská demokratická strana  13 hlasů 
4. Česká strana sociálně demokratická 12 hlasů 
5. Strana práv občanů Zemanovci   5 hlasů 
5. Změna pro Liberecký kraj   5 hlasů 
6. Ćeská strana selského rozumu   4 hlasy 
6. Česká pirátská strana    4 hlasy 
7. Suverenita – Blok Jany Bobošíkové 3 hlasy 
7. TOP 09 a starostové   3 hlasy 
8. Dělnická strana sociální spravedlnosti  2 hlasy 
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8. Volte pravý blok      2 hlasy 
13. Strana svobodných občanů   1 hlas 
14. SNK evropští demokraté    1 hlas 
 

Naši občané: 
 
Sňatek uzavřeli: Martin Jedlička a Zuzana Šlamborová 

Petr Pelant a Lucie  Holzknechtová 
Luboš Koďousek a Ema Bertová 
Wiliam Berky a Martina Stehlíková 
Václav Bartoš a Andrea Kalusová 

   
V tomto roce se narodili:  Krištof Kolomazník 
    Vojtěch Sichrovský 
 
 
Úmrtí:    Čestmír Šefl 
    Martina Horáková 
    Miroslav Vaňouček 
 
Do první třídy nastupuje: Lucie Uhlířová 
  
Přistěhovali se:  Zdeňka Mužáková 
    Václav Petr 
    Jan Adamčík 
    Monika Bernatová 
    Emily Jahodová 
    Nicol Jahodová 
    Zuzana Jedličková 
    Matouš Pavel Kratochvíl 
    Andrea Bartošová 
    Václav Brdlík 
    Eliška Leiblová 
    Jakub Hataš 
     
Odstěhování:   Zuzana Ptáčková 
    Eliška Šulcová 
    Zuzana Šulcová 

Monika Bernatová 
    Emily Jahodová 
    Nicol Jahodová 
    Tomáš Nedvěd 
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    Lucie Pelantová 
    Lukáš Hujer 
    Jakub Lauryn 
    Matěj Lauryn 
    Lucie Laurynová 
    Stanislav Eliáš 
 
Rozvedl se:   1 
 
     
Hlášeno trvale osob celkem: 287 osob 
Mužů: 144 
Žen: 143 
Z toho dětí do 15: 45 
Z toho nad 75: 19 
Průměrný věk: 42,2 
  

Firmy v obci: 
 
Pivovar Svijany  a.s 
Výstav: 
2011 – 532 900 hl piva 
2012 – 596 000 
2011 – na konci roku byla zahájena výstavba druhé varny 
2012 – varana uvedena do provozu 
 
Mlýn Perner  s.r.o 
ROKO s.r.o. 
Zámečnictví Stanislav 
Pekařství Koutných 
Kovo Lauryn 
Stedo s.r.o. 
 

Počasí 
Rok 2012 začal sychravým počasím. Teploty se pohybovaly nad nulou kolem 5 st.  Na ho-
rách nebyl téměř žádný sníh. U nás v kraji byla první větší sněhová nadílka 18. ledna, ale 
byla mokrá. První 10 st.mrazy přišly 24. ledna. Přetrvávaly do začátku února. Pak přišlo 
silné ochlazení v celé republice. 3. únor, kdy u nás bylo mínus 22 st. Celsia přinesl do Čes-
ké republiky opět extrémní mráz. Na stanici na Jezerní slati u Kvildy na Prachaticku na-
měřili minus 38,1 stupně Celsia. Jedná se o dosud nejsilnější mráz letošní zimy. Rekordy 
padly na 105 ze 155 měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu.  
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Silný mráz panoval také na Jizerce v Jizerských horách, kde hodnota klesla na 36,5 stupně 
pod nulou. Absolutní rekord z roku 1929, kdy bylo u Českých Budějovic minus 42,2 stup-
ně Celsia, ale odolal. Přes den byly teploty kolem mínus 8 st. Vyvrcholení mrazu bylo 
v noci  
z 11. na 12. února, ale k očekávanému překročení rekordu z roku 1929 nikde nedošlo.  
Od 13. 2. začal padat sníh a nastalo mírné oteplení na -12 st. Celsia.  Všude byla velká na-
dílka sněhu.  
Od 3. března začalo krásné slunečné počasí s nočními mrazíky. 7. 3. bylo -7 st. C. Jarní 
oteplení nastalo 17. března, kdy teploty vystoupaly až na 24 st. C a trvalo do konce března. 
Pak přišlo 1. 4. ochlazení i s nočními mrazíky. 
Astronomické jaro začalo 20. 3. 2012 v 6.14 hodin s denními teplotami kolem 15 st. C. Od 
tohoto data bude první jarní den až do roku 2102 vždy 19.3.  
Svátky velikonoční byly velmi chladné. Na Boží hod -  8. 4. bylo chladno a v noci na pon-
dělí velikonoční padaly teplotní rekordy. Tady u nás bylo sice jen mínus 6 st. C, ale již 
tradičně největší zima byla na Jizerce, mínus 22 st. C. Děti při koledě ještě musely mít tep-
lé oblečení, ale po obědě bylo krásně a oteplilo se. Zlom počasí nastal kolem 25. 4., kdy 
byly letní teploty nad 25 st. a 28. 4. padal teplotní rekord starý 212 let. Velmi teplé počasí 
potrvalo do 2. 5. a pak přišlo proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami.  Počasí bylo jak 
na houpačce. Ještě 11. a 12. května byly tropické teploty nad 30 st. C , v dalším týdnu však 
byly přízemní mrazíky. 
Při teplotních rozdílech byl celý květen velmi suchý. Dlouho očekávaný déšť spadl po-
slední den měsíce v noci.  
V červnu bylo počasí střídavé. Začátkem června bylo chladněji, někde s přízemními mra-
zíky. 
Změna přišla 16. června, kdy nastala tropická vedra nad 30 st. C. Často zde píšeme, že jsme 
měli s počasím štěstí. To bylo i 17. června, kdy u nás bylo krásné počasí, teploty dosahova-
ly přes 30st. C, ale na severu za Libercem padaly kroupy o velikosti pingpongových míčků 
a vítr vyvracel stromy. Ještě 20. 6. byla tropická vedra nad 30 st. C, ale v noci pořádně za-
pršelo a další den nastalo mírné ochlazení, které trvalo do 28. 6., kdy začaly teploty stou-
pat opět na tropická vedra. Změna přišla 2. 7., kdy nastalo mírné ochlazení s nočními pře-
háňkami. Počasí pokračovalo střídavými teplotami. Po 10. srpnu byly noci již chladnější 
s 10 st. C a častými přeháňkami. Přes den byly teploty kolem 22 st. C.. 14. srpna začaly 
denní teploty stoupat a dosahovaly tropických hodnot. Teplé počasí trvalo až do 11. září, 
kdy se přechodně ochladilo a počasí začalo mít podzimní ráz. Od poloviny září byl krásný 
poměrně teplý podzim, pravé „babí léto“. Ještě 3. října dosahovaly denní teploty mezi 20 a 
25 st. C. Ráz teplejšího počasí trval do 27. října, kdy přišly první mrazíky, ale na „dušičky“ 
výzdoba na hrobech nezmrzla. 
Na svatého Martina 11. 11. bylo počasí mlhavé, nevlídné. Celý listopad bylo počasí nejtep-
lejší za posledních 10 let. První větší sněhová nadílka byla z 3. na 4. prosince. Teplotní 
rekordy padaly v noci ze 7. na 8. prosince. Na Jizerce bylo  
naměřeno mínus 27 st. C. Tady u nás bylo až  - 15st. C. Pak se mrazy zmírnily a bylo ko-
lem mínus 8st. s pěknou sněhovou nadílkou, která i v libereckém kraji 
komplikovala dopravu. Svátky vánoční byly na blátě. Na Štědrý den padaly  
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teplotní rekordy. Tady u nás bylo kolem + 13 st. C. Nevlídné počasí vydrželo až do konce 
roku. 
 

Život v obci 
LEDEN – Mlýn Perner vybudoval osvětlení na cestě kolem mlýna. Dětský kroužek „Šiku-
lové“ vyhrál krajskou soutěž ve sběru elektroodpadu. V republice byli druzí. Lucie Uhlířo-
vá vyhrála v mezinárodní výtvarné soutěži ve své kategorii. Opět jsme mohli bruslit na 
hřišti za školou. Proběhl audit hospodaření obce s výsledkem bez závad.  
ÚNOR – Koná se již téměř tradiční – Maškarní rej na ledě. Hrozila nám povodeň ve dnech 
24.-25. 2. z důvodu nahromadění ker. Na lukách zůstaly kry o tloušťce více než 50 cm.  
BŘEZEN – Pokračuje se ve výstavbě první větve kanalizace. Děti z kroužku „Šikulové“ jely 
za odměnu na celodenní výlet do Libereckého Babylonu, kde si hrály v IQ parku, Labyrin-
tu, zrcadlovém sále i Lunaparku. Poslední březnovou noc byly děti v knihovně na „Noci s 
Andersenem“. Spaní v knihovně předcházelo putování po Svijanech, kdy děti plnily po-
hádkové úkoly. Opět byla uspořádána sbírka pro Adru. Dne 5. 3. nás opustil pan Čestmír 
Šefl.  
DUBEN - Stále se pokračuje ve výstavbě kanalizace. Začaly se množit krádeže na zahrád-
kách i v chatkách. Proběhl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Novou kni-
hovnicí po paní Haně Kalferstové se stala Šárka Kalferstová. Okrsek Pěnčín připravil spo-
lečné taktické cvičení. Mladí hasiči se zúčastnili první jarní soutěže Jeřmanický víceboj. 
Proběhlo posezení seniorů ve Svijance u harmoniky. Děti jely za odměnu za sběr elektro-
odpadu na výlet na zámek Hrubý Rohozec a do jeho okolí. Opět jsme pálili čarodějnice. 
Účast byla velká a soutěže pro děti veselé.  
KVĚTEN – Při stavbě kanalizace se objevují problémy. elektrické kabely jsou i tam, kde 
nemají být, ale hlavní problémy jsou s archeology. Tradičně se pokládala kytice k pamětní 
desce padlých za I. a II. světové války. Byl vybrán dodavatel na opravu skladu techniky 
vedle kovárny- firma Durango s.r.o. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci pro-
střednictvím Mikroregionu Jizera. Na hřišti pod vojenským hřbitovem pokračuje zastřeše-
ní objektu technického zázemí za brigádnické pomoci našich občanů. Po odstoupení paní 
Uhlířové ze zastupitelstva je novým zastupitelem pan Stanislav Dvořák. Opět jsme velmi 
úspěšně uspořádali hasičskou soutěž – Svijanská 13, poprvé zařazené do seriálu Podkozá-
kovská liga. Následovala soutěž mladých hasičů – jarní kolo „Hry Plamen“. Sportovní klub 
byl na tradičním jarním víkendovém výletě. Dne 11. 5. se nám narodil nový občánek 
Kryštof Kolomazník.  
ČERVEN – Na posledních 50 m kanalizace nám zastavil stavbu pan Dr. Brestovanský, ar-
cheolog. Vrcholí přípravné práce na akci – Naučná stezka Svijany. Na začátku měsíce byl 
Dětský den a Voříškiáda, která se stává tradicí. „Šikulům“ se podařilo zvítězit na celore-
publikové úrovni, tentokrát s písničkou a tanečkem na téma sběr elektroodpadu. Pořádá-
me soutěž malých hasičů „Svijanský Soptík“. Na velkém hřišti proběhlo vyhodnocení ob-
lastní výtvarné soutěže Zima s MASKOU (MAS Turnovsko) Oceněny byly i tři děti ze Svi-
jan. Na závěr školního roku děti jely na výlet do zámku Loučen. Po návratu je čekalo sta-
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nování na velkém hřišti a hlavně noční stezka odvahy! Je dokončena stavba vodní elek-
trárny na jezu. 
 ČERVENEC – Práce na kanalizaci finišuje. Je zahájena stavba naučné stezky přes Kabelá-
čovou zahradu, na kterou byla získána dotace přes MAS Turnovsko. Dále je potvrzena 
dotace na obnovu živého plotu na hřbitově prostřednictvím Mikroregionu Jizera.  
SRPEN – Je instalováno osvětlení přechodu pro chodce na křižovatce u Melicharů. Probě-
hl velmi úspěšný druhý ročník Svijanského pivobraní s návštěvou více než 1000 lidí. Přes 
přívalové deště je dokončena výstavba Naučné stezky. Vybudováno i osvětlení celé stezky 
a instalovány informační tabule s popsanou historií naší obce.  
ZÁŘÍ – Výstavba kanalizace je u konce. Probíhají již jen administrativní operace. Proběhla 
kolaudace stavby Naučné stezky a konala se propagační jízda cyklistů. Byl již tradiční sběr 
nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Dne 8. 9. nás opustila paní Marta Horáková. 
 ŘÍJEN – Je provedena oprava chodníku do Příšovic. Dále proběhla sbírka pro sdružení 
Adra. SK pořádá víkendový výlet do Jizerských hor. Probíhají volby do krajského zastupi-
telstva. U nás vítězí strana – Starostové pro Liberecký kraj, kteří se stávají zároveň i vůdčí 
stranou celého kraje. Na hřbitově je obnoven živý plot. Je dokončen nový Územní plán 
Svijan. 
 LISTOPAD - Konalo se slavnostní odhalení informační tabule u Vojenského hřbitova. 
Celá slavnost byla uspořádána ve spolupráci s Komitétem Hradec Králové. Slavnosti před-
cházela zajímavá beseda a vyprávění o celé události z roku 1866, včetně přítomnosti vojá-
ků v dobových uniformách. Na vojenském hřbitově se uskutečnil pietní akt. Tradiční se-
tkání seniorů tentokráte bylo nejen s vystoupením dětí, ale i živou hudbou pro pobavení 
všech zúčastněných. Konalo se i vítání našich nových občánků i občanů.  
PROSINEC – Vánoční pracování a návštěva Mikuláše má jako obvykle veliký úspěch. Děti 
slavnostně zdobily a rozsvítily vánoční stromeček. Krásný hudební doprovod jim k tomu 
připravily sestry Kratochvílovy. A to vše za přítomnosti dvou Barbor, které nezapomněly 
na dárečky. Dále byla pořádána mimořádná sbírka ošacení pro Adru (Diakonie Broumov). 
Je uspořádán zájezd do mladoboleslavského divadla. Dne 9. 12. nás opustil pan Miroslav 
Vaňouček. Na druhý svátek vánoční 26. 12. se narodil nový občánek – Vojtík Sichrovský. 
Svijany mají ke konci roku 2012 přihlášeno k trvalému pobytu 285 obyvatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 


