
LEDEN – Mlýn Perner  vybudoval osvětlení na cestě kolem mlýna. Dětský kroužek 

„Šikulové“ vyhrál krajskou soutěž ve sběru elektroodpadu. V republice byli druzí. Lucie 

Uhlířová 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, Labyrintu, 

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 pohádkové 

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 

zahrádkách i v chatkách. Proběhl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Novou 

knihovnicí po paní Haně Kalferstové se stala Šárka Kalferstová. Okrsek Pěnčín připravil 

společné taktické cvičení. Mladí hasiči se zúčastnili první jarní soutěže Jeřmanický víceboj. 

Proběhlo posezení seniorů ve Svijance u harmoniky. Děti jely za odměnu za sběr 

elektroodpadu 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 

prostřednictvím Mikroregionu Jizera. Na hřišti pod 

vojenským hřbitovem pokračuje zastřešení 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 

Podkozákovská 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, 

archeolog. 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 

celorepublikové úrovni, tentokrát s písničkou a tanečkem na téma sběr elektroodpadu. 

Pořádáme soutěž malých hasičů „Svijanský Soptík“. Na velkém hřišti proběhlo vyhodnocení 



oblastní výtvarné soutěže Zima s MASKOU /(MAS 

Turnovsko) Oceněny byly i tři děti ze Svijan. Na závěr 

školního roku děti  jely na výlet do  zámku Loučen. Po 

návratu je čekalo stanování na velkém hřišti a hlavně noční 

stezka odvahy! Je dokončena stavba vodní elektrárny na 

jezu. 

ČERVENEC – Práce na kanalizaci finišuje. Je zahájena 

stavba naučné stezky přes Kabeláčovou 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. Proběhl 

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 

zastupitelstva. 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 

předcházela zajímavá beseda a vyprávění o celé události z roku 

1866, včetně přítomnosti vojáků v dobových uniformách. Na 

vojenském hřbitově se uskutečnil pietní akt. Tradiční setkání 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.  


