
ROK 2015 

Nejdůležitější celostátní události 
 

29. března – 1. dubna – V rámci Operace Dragoon Ride projelo územím České republiky 

115 vozidel a asi 500 vojáků armády USA 

6. dubna – Na lince A pražského metra byly slavnostně otevřeny 

stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.[2][3] 

1. až 17. května – v Praze a Ostravě proběhlo 79. mistrovství světa v ledním hokeji 

16. června – Bylo zaregistrováno politické hnutí Svoboda a přímá demokracie 

22. června – U přehrady Desná v Jizerských horách byla otevřena znovuvybudovaná 

turistická chata Krömerova bouda. 

6. července – 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. 

22. července – ve Studénce došlo na blízkém přejezdu k železniční nehodě. Na 

železničním přejezdu se zde srazil vlak SC 512 Pendolino jedoucí na trase Bohumín –

 Františkovy Lázně s kamionem naloženými plechy, který uvízl mezi spuštěnými 

závorami. Zemřeli 3 cestující a 17 dalších bylo zraněno. 

4. srpna – Při železniční nehodě u Horažďovice bylo zraněno 50 cestujících. 

13. a 14. září – Českem projela hlavní část konvoje americké armády Danube Ride z 

bavorské základny ve Vilsecku na cvičení NATO Brave Warrior 2015. 

19. září – po osmi letech výstavby byl dán do provozu tunelový komplex Blanka v Praze 

 

V tomto roce zemřeli tyto osobnosti 

6. ledna - Vlastimil Bubník, hokejista a fotbalista (* 18. března 1931) 

15. ledna – Ludmila Brožová-Polednová, komunistická prokurátorka (* 20. prosince 1921) 

16. dubna – Stanislav Gross, politik a premiér (* 30. října 1969) 

17. dubna – Jaroslav Holík, hokejový reprezentant (* 3. srpna 1942) 

20. dubna – Václav Rabas, varhaník, publicista, hudební pedagog a politik (* 14. 

srpna 1933) 

29. dubna – Jiří Pelikán, spoluzakladatel Evropského hnutí fair play (* 4. června 1932) 

6. června – Ludvík Vaculík, spisovatel (* 23. července 1926) 

26. června – Kája Saudek, malíř a komiksový kreslíř (* 13. května 1935) 

29. června - Josef Masopust, fotbalista (* 9. února 1931) 

        Ivan Roubal, sériový vrah (* 12. května 1951) 

1. července – Miloslava Misáková, sportovní gymnastka, zlato na OH 1948 (* 25. 2. 1922) 

4. července – Aleš Jarý, herec a dabér (* 26. prosince 1958) 

11. července – Ota Petřina, kytarista, skladatel, textař, zpěvák a kapelník (* 4. června 1949) 

30. července Ája Vrzáňová, krasobruslařka (* 16. května 1931) 

4. srpna – Jaroslav Tomsa, kaskadér, zakladatel první české kaskadérské agentury (* 19. 

února 1930) 

1. září - Jiří Louda, heraldik, autor současného českého státního znaku (* 3. října 1920) 

2. října – Lubomír Lipský, herec (* 19. dubna 1923)  
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Naše obec 

Rozpočet roku 2015-  schválen 25. 2. 2015 

Příjmy Plán Skutečnost 

Daňové příjmy 3 219 000  3 559 120,60 

 Nedaňové příjmy    703 000     822 163,67 

Kapitálové 

příjmy 

 2 906 650            100  

Dotace     150 400   3 683 883,20 

Financování     

Celkem  6 979 050 8 071 267,47  

  

Výdaje Plán                                     Skutečnost                 

Pozemní komunikace  1 415 000  1 636 065,40 

Provoz veřejné silniční dopravy       26 640      26 640 

Činnosti knihovnické        21 000      39 650 

Ostaní záležitosti kultury         19 000      30 496 

Sportovní zařízení v majetku obce        21 500       11 837 

Využití volného času dětí a mládeže      105 000       44 738 

Bytové hospodářství        52 000       70 893,30 

Nebytové hospodářství        10 000   1 462 730,42 

Veřejné osvětlení       169 000   1 336 063,73 

Pohřebnictví         32 000        38 734 

 Komunální služby a územní rozvoj       250 000      290 417 

 Výstavba a údržba místních sítí    1 509 000      342 587 

 Sběr a svoz komunálních odpadů       179 000      184 591 

 Sběr a svoz ostaních odpadů         50 000        79 797 

 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         70 000        39 259,26 
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 Ochrana obyvatelstva           1 000   

 Požární ochrana - dobrovolná část         55 000        28 122 

 Zastupitelstva obcí       680 591       614 493,32 

 Činnost místní správy    2 235 460        837 122,61 

 Obecné příjmy a výdaje z fin.   operací        40 000         60 030,90  

  Vypořádání z minulých let         22 859         22 859 

Ostatní činnosti jinde nezařazené         15 000         12 092 

Celkem      6 979 050       9 779 493,62  

 

 

Firmy v obci 
 

Pivovar Svijany 
Pivovar Svijany je se svým výstavem 620 000 hektolitrů v roce 2015 je šestým 

největším českým pivovarem a už dávno přerostl hranice libereckého regionu. Oblibu si 

získáváme především díky tradičnímu způsobu vaření piva, ale i širokým portfoliem 

pivních speciálů.  

Stále větší oblibu ve svijanské produkci si získávají speciály, jako jsou světlý Kníže 

a tmavá Kněžna (13 %), silný Baron (15 %), nefiltrovaný Kvasničák (13 %), prémiový 

ležák "450", řezaný nefiltrovaný Fanda či novinka roku 2016 Zámecký Máz - kroužkovaný 

ležák. V portfoliu ale samozřejmě nechybí ani pivní stálice v podobě Svijanské Desítky (10 

%), Svijanského Mázu (11 %), Rytíře (12 %) či nealkoholického Vozky.  

Svijanské pivo pro vás připravuje zhruba 130 zaměstnanců v čele s ředitelem 

pivovaru Romanem Havlíkem a sládkem Petrem Menšíkem. Pivovar Svijany je součástí 

skupiny LIF, za níž stojí otec a syn Kučerovi, kteří pivovar v roce 1997 zachránili společně 

s ředitelem Františkem Horákem od úplného uzavření. 

Svijanské pivo o sobě dává vědět nejen svou chutí, ale také díky sponzorování 

kulturních a sportovních akcí. S nezaměnitelným logem se tak můžete setkat na závodech 

cyklistů, na hokeji a fotbale, na volejbale či při bowlingových utkáních. 

Skoro veškerou produkci pivovar prodá na českém trhu. Na export do Polska a 

Slovenska míří jen čtyři procenta svijanského piva. 

Výstav: 

2015 – 620 000 hl piva 

2015 – novinka – dvoulitrová plechovka – hliníkový obal se šroubovacím uzávěrem 

 

 

 

 



4 

 

Zámek 2015 
-byly objeveny nástěnné malby v interiéru kaple rytířského sálu  

-objeveny pozůstatky z pozdní doby bronzové, např.: fragmenty vázy 3000 let staré, 

zbytky keramiky z doby Jana Lucemburského, pravěká jehlice, která sloužila ke spínání 

oděvů 

-ve zdi staré kaple odkryta chlebová pec 

- proběhla návštěva islandského archeologa Adolfa Fridrikssona 

 

Naši občané: 
 

Sňatek uzavřeli:     

      

V tomto roce se narodili:  Jáchym Městecký 

    Alexander Stojanovski 

    Kristýna Koutná 

    Maxim Lízner 

    Vojtěch Vančura 

    Barbora Šantinová 

 

Úmrtí:    Jiří Svoboda 

    Libuše Prymásková 

    Jaromír Lauryn  

 

Do první třídy nastupuje: Štěpán Dvořák 

    Aneta Demeterová 

 

 

Přistěhovali se:  Irena Bulířová 

    Karel Vomáčka 

    Petra Koutná 

    Jana Váňová 

    Filip Ptáček 

    Tereza Zuzánková 

    Anastázie Kratochvílová 

    Marie Kratochvílová 

    Jiří Pikal 

    Jakub Pikal 

    Denis Pikal  

         

Odstěhování:   Lenka Pěničková 

    Jan Adamčík 

    Vlastislav Brojír 
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    Petra Felknerová 

 

 

Rozvedlo se:    3  

         

Hlášeno trvale osob celkem:  292 

Mužů:     120 

Žen:     122 

z toho dětí do 15   42 – 26 chlapců a 16 dívek 

z toho nad 75 

průměrný věk    42,3356 

 

Život v obci 
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 Jizeru, jehož uzavření 

obec velmi omezuje. Bylo schváleno zakoupení velkoobjemového 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 nový velitel zásahové jednotky pan Ioan Furinda. 

Pivovar zahájil opravy zámku. Narodil se Jáchym 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. Narodil 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 položena kytice. Od 1. 5. 

spadá obec Svijany pod turnovský policejní okrsek. Konal se již 17. ročník Svijanské „13“. 

Občané mají na obecním úřadě zdarma k vyzvednutí pytle na tříděný odpad. Je 

dokončeno zasíťování pozemků za zámkem. Dokončilo se i zateplení budovy Kampeličky. 

Konal se dětský den.  Byli pasováni naši dva budoucí prvňáčci pasováni na čtenáře. Pro 
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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 prvním místě. Je jmenována jednotka požární ochrany JPO složená 

z členů SDH.  Zemřel pan Jiří Svoboda. 

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 instalována plošina a sedačka pro 

spoluobčany se sníženou pohyblivostí.  Na stránkách knihovny je zveřejněn on-line 

katalog pro možnost hledání nebo objednávání knih z pohodlí domova. 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 seniory a děti do Poděbrad. Na hřišti se konal 

fotbalový turnaj „Betonáři CUP 2015“. Začíná budování chodníku 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 

Svijanského 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. Zemřela paní Libuše 

Prymásková. 

ŘÍJEN  – Byla vyčištěna všechna koryta umělých vodních toků v obci. SK tentokrát 

vyrazil na sportovní výlet na chatu Říp do Českosaského Švýcarska. Knihovna získala 

ocenění 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 beseda 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 Felknerová. Narodili se tři noví 

občánci. První se narodil Maxim Lízner, druhý Vojtěch Vančura a pak se přidala Barborka 

Šantinová. Zemřel pan Jaromír Lauryn. 

PROSINEC -  Pro děti se konalo mikulášské pracování s návštěvou Mikuláše a jeho 

družiny, kteří jim donesli drobné dárečky. Je dokončena výstavba chodníku včetně opravy 

části chodníku před budovou Obecního 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.  
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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. 

 

Počasí 

 
V noci z 31. 12. 2014 na Nový rok 2015 byla na silnicích ledovka a počasí 

pokračovalo s teplotami kolem 0 ° C. První týden po novém roce bylo 

počasí sychravé s vyššími teplotami. Dne 10. ledna byla ještě v 17 hodin 

venkovní teplota 12 ° C. Nadprůměrné teploty pokračovaly až do 25. ledna, 

kdy klesly přes den mírně nad nulu a v noci na mínus 1- 3° C. 27. 1. jsme 

se probudili do zasněžené krajiny. Napadlo cca 10 cm sněhu a stále sněžilo. 

Začátkem února se začalo ochlazovat  a 7. 2. bylo v noci 12,5 ° C pod nulou 

a začalo chumelit. Ale hned 8. 2. přišlo oteplení a teploty se pohybovaly ve 

dne 3-4 °C. nad nulou a v noci mírně pod nulou. 

8. 3. se oteplilo a odpolední teploty se pohybovaly kolem 18 °C, ale v noci 

zůstávaly kolem 0 °C. Od 10. 3. se počasí vrátilo k teplotám 8 °C a v noci těsně 

nad nulou. 14.3. se oteplilo, bylo krásně slunečno a teploty vystoupaly přes den 

k 20 °C a v noci mírně nad nulu. 

První jarní den v roce 2015 připadl na 20. března a bylo krásné teplé počasí. 

Ke změně došlo 26. 3., kdy se začalo ochlazovat. 30.3. foukal velmi silný vítr. 

31. 3. ráno sněžilo s deštěm a foukal velmi silný vítr po celý den. 

Ochlazování pokračovalo a na pomlázku – 6. 4. 2015 – bylo ráno mínus 3 °C a 

odpoledne + 5 °C Po pomlázce se začalo oteplovat a 11. 4. teploty vystoupaly 

na 24 °C, počasí vydrželo až do 27. 4., kdy byla teplota až 24 °C. V noci z 27. na 

28. dubna konečně zapršelo a po dešti přišlo ochlazení až o 20 °C. Teploty byly 

přes den kolem 5 °C. V dalších dnech nastalo oteplení přes 20 °C a v noci na 4. 

května zapršelo. 5. 5. dosahovaly denní teploty 28 °C a v noci opět zapršelo. 

Tento ráz počasí trval až do 19. 5., kdy se teploty vyšplhaly až na 25 °C. 20. 5. 

teploty poklesly o 10 °C a mírně zapršelo, což přivítali především  zahrádkáři a 

zemědělci, protože půda byla velmi přeschlá.  

Teploty 12 °C potrvaly až do 1. 6., kdy začaly stoupat k letním až k tropickým 

teplotám 30 °C a  2.6. dosáhly 32 °C a 6. 6. dokonce 36 °C. 7. 6. teploty klesly 

na 20 °C. Tropické teploty nad 30 °C se vrátily od 10.6. do 14.6. a vystřídalo je 

opět ochlazení až na 22. °C, které trvalo do 30.6., kdy teploty začaly stoupat na 

tropické, t.j. přes 30 °C a dosahovaly 32 °C. První pololetí roku 2015 bylo 

v průměru teplot nejteplejší za celou dobu sledování. 

Sobota  4.7.2015 přinesla do Česka vedra, která překročila teplotu 35 °C, což 

můžeme považovat za extrémní počasí. V těchto dnech padly dlouhodobé 

teplotní rekordy na Turnovsku. Podle meteorologa a senzibila Vlastimila Brůčka 

byla po oba dny naměřená nejvyšší teplota na úrovni 36,6 °C, což je pro tyto 
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dny nejvyšší hodnota za čtyři poslední desetiletí, kdy p. Brůček počasí 

zaznamenává. Vyvrcholení těchto teplot bylo 5. 7.2015, kdy padl teplotní rekord 

a bylo ČMHÚ  naměřeno v Brandýse nad Labem 38.4 °C. Pokles z tropických 

teplot na letní nastal 8. 7. a to na 25 °C. 

Skokem byly teploty z 8. na 9. 7., kdy v Krkonoších klesly noční teploty na bod 

mrazu. Z 9.7. na 10.7. byla na Kvildě, Šumava, naměřena noční teplota mínus 4 

°C. 

Vysoké tropické teploty pokračovaly a den 22. 7. se stal nejteplejším dnem 

v roce. 

Meteorologové naměřili v Řeži u Prahy 39,2 °C.  

Uplynulé období roku bylo nejsušší za posledních 12 let. 

26. 7. 2015 se naplnila pranostika „Svatá Anna, chladná rána“ a opravdu ranní 

teploty klesly o 10 °C na 13 °C. I denní teploty poklesly z tropických na letní a 

to kolem 25 °C. Červenec byl podle měření pražského Klementina nejteplejším 

za posledních 241 let, a jestli to takhle půjde dál, bude letošní léto nejteplejší za 

celou historii měření. 

Tropické teploty nad 30 °C se vrátily od 3. 8.. I když 7.8. bylo naměřeno v Řeži 

u Prahy 39.3 °C, byl to prozatím nejteplejší měřený den v tomto roce, ale rekord    

z 2012 nepadl. Tehdy bylo naměřeno 40.4 °C. Teploty v noci se drželi často nad 

25 °C.  

Dá se říci, že toto léto je jedno z nejteplejších letních období posledních 

desetiletí, ale hlavně i přes místní lokální srážky bylo celoplošně extrémní 

sucho. Z hlášení o průtocích řek bylo zřejmé, že jsou poloprázdné a někdy i 

vyschlé.  

Ochlazení nastalo 16. 8. poklesem na letní teploty a konečně po dlouhé době 

navečer zapršelo. V dalších dnech se teploty pohybovaly mezi 20 – 22 °C. 

26.8. (po chladné noci, na Šumavě mínus 2 °C), přišla teplá vlna tropických 

veder, která vyvrcholila 31.8. teplotami kolem 37 °C.  

Prvního září se razantně ochladilo na 22 °C a poté opět nastoupily vyšší teploty 

a 16. 9. dosahovaly tropických teplot. Poslední dekáda měsíce září se 

vyznačovala krásným počasím s občasnými přeháňkami a teplotami kolem 20 

°C. 

1. 10. byly první přízemní mrazíky. Přes den se teploty začátkem října 

pohybovaly kolem 20 °C. až do 11. 10., kdy přes den bylo krásně, ale na 12. 10. 

klesla noční teplota u nás na mínus 5 °C. Nejnižší teplota naměřená na Kvildě, 

Šumava byla mínus 12 °C. Pokračovalo typické podzimní počasí s mlhou a 

občasnými přeháňkami. Od 28. října začaly krásné slunné dny s teplotami kolem 

15 °C. Toto krásné počasí vyvrcholilo 8. 11., kdy svítilo celý den krásně 

sluníčko a teploty s vyšplhaly na letních 20 °C. Od 9. 11. bylo sice neobvyklé 

teplo, padaly teplotní rekordy, ale bylo sychravo s mlhami.  

V roce 2015 byl nějak moc teplý listopad. Průměrné teploty byly v uplynulých 

dnech na většině našeho území až o deset stupňů vyšší, než je dlouholetý 

průměr, a to skutečně není zcela normální. Letošní zima byla zatím jako celek 
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extrémně teplá.  Den před Vánocemi se konkrétně nejvyšší teploty pohybovaly 

mezi 9 a 14 °C. Není divu, že při takto vysokých teplotách, padaly staré rekordy 

jako hrušky. Nová hodnota byla zapsána dokonce i na 7 stanicích z 11 s alespoň 

stoletou řadou měření. 240 let měřící stanice Praha-Klementinum překonala 

rekord 12,4 °C z roku 1795 o 0,5 °C. Zajímavá byla i denní minima. V sobotu 

26. 12. 2015 na některých stanicích neklesla ani pod 10 °C, což je jako za 

chladnější letní noci. 

Od úterý 29. 12. 2015 začal pronikat arktický vzduch a denní teploty výrazně 

poklesly. Byly krásné slunečné dny s teplotami kolem 0 °C, ale foukal studený 

vítr. Toto počasí vydrželo až do konce roku 2015. 

Rok 2015 byl průměrnou teplotou 12.5 °C nejteplejší od doby měření, t.j. od 

roku 1775. 

 

 


