ROK 2014
Nejdůležitější celostátní události
Volby do Evropského parlamentu v Česku 2014
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskutečnily 23. a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu
751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát (do roku 2019). Česká republika po volbách
přišla oproti předcházejícímu stavu, kdy měla v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy byly počty poslanců o něco sníženy (do roku 2014 měl Evropský parlament 766 poslanců).
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila
koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD
s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL
(9,95 %), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – 18,2 %.
Volebního klání se účastnilo rekordních 38 uskupení, o 5 více než při minulých volbách v roce
2009. V těch s více než 30 % hlasů jasně zvítězili občanští demokraté, kteří tak, jak se předpokládalo, vítězství v těchto volbách neobhájili a přišli o sedm mandátů. Tři mandáty ztratili sociální
demokraté a jeden mandát komunisté, naopak jeden mandát navíc získali lidovci. Devět mandátů
připadlo novým stranám – ANO, TOP 09 a Svobodným.

Události v ČR
1. ledna začal být účinný nový občanský zákoník.
17. ledna – Bohuslav Sobotka byl jmenován předsedou vlády České republiky.
29. ledna – byla jmenována vláda Bohuslava Sobotky.
11. února – expremiér Petr Nečas byl obviněn z podplácení v tzv. kauze Nagyová.
13. duben – novým policejním prezidentem se stal Tomáš Tuhý.
23. až 24. května – v Česku se konaly volby do Evropského parlamentu. Volilo se 21 europoslanců z celkového počtu 751.
27. května – bývalý náměstek MPSV Vladimír Šiška byl za machinace s IT zakázkami ministerstva a za vydírání odsouzen k šesti letům vězení.
8. července – armáda České republiky utrpěla největší ztrátu v novodobých dějinách, kdy
při sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagram zemřeli čtyři čeští vojáci, spolu s
dalšími 12 tamními oběťmi. Pátý český voják byl těžce raněn a 14. července zemřel.
21. července – vláda Bohuslava Sobotky vybrala nového eurokomisaře. Stane se jím ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, která ve výběru porazila Pavla Mertlíka.
25. srpna – ve sporu o amnestii Václava Klause soud schválil smír, podle něhož se bývalý
hradní právník Pavel Hasenkopf na vyhlášeném znění amnestie nepodílel.
4. září – ve Vilémově se zřítil most, na kterém probíhala rekonstrukce. Zemřeli čtyři dělníci, další dva byli zraněni.
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10. září – kandidátka na českou eurokomisařku Věra Jourová získala portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví.
20. září – náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel byl zvolen předsedou vojenského výboru NATO.
10. října a 11. října – proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky, volby do
zastupitelstev obcí a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ve volbách uspěly
především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.
14. října – žena trpící schizofrenii pobodala na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou tři studenty a zasahujícího policistu. Jeden ze studentů útok nepřežil.
16. října – Ve Vrběticích došlo k výbuchu muničního skladu č. 16. Na místě zahynuli dva
zaměstnanci skladu, došlo k evakuaci obyvatel přilehlých obcí.
17. října a 18. října – proběhlo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky.
Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.
1. prosince – ledovková kalamita ochromila hromadnou dopravu v ČR a dodávky elektřiny v mnoha regionech. Tramvajová doprava v Praze dokonce poprvé ve své historii zažila
úplné zastavení provozu. Do normálu se dopravní i energetická situace vrátila až 3. prosince.
Demografický vývoj v Česku
Střední stav obyvatel

10 524 783

Narození

109 860

Zemřelí

105 665

Přirozený přírůstek

4 195

Přírůstek stěhováním

21 661

Celkový přírůstek

25 856

V tomto roce zemřeli tyto osobnosti
17. února - Richard Hes, tanečník, herec, režisér a choreograf (* 5. července 1963)
19. února - Josefina Napravilová, odbojářka, válečná veteránka, zachránkyně dětí (* 21.
ledna 1914)
Miroslav Štandera, generál, hrdina druhé světové války (* 5. října 1918)
1. března - Zdeněk Hajný, malíř a grafik (* 30. ledna 1942)
8. března – Jaroslav Kerles, karikaturista a ilustrátor (* 3. listopadu 1939)
12. března – Věra Chytilová, filmová režisérka (* 2. února 1929)
14. března – Otakar Brousek starší, herec (* 28. září 1924)
15. března - Jiří Pistorius, literární historik a kritik (* 19. března 1922)
Karel Kraus, dramaturg, překladatel, esejista a literární teoretik (* 28. ledna 1920)
20. března – Naděžda Sobotková, tanečnice, baletní mistryně a pedagožka (* 20. dubna 1923)
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29. března – Oldřich Škácha, fotograf (* 16. října 1941)
19. května – Adriena Šimotová, malířka (* 6. srpna 1926)
24. května – Petr Hach, histolog, embryolog a maltézský rytíř (* 7. června 1941)
28. září - Petr Skoumal, hudebník (* 7. března 1938)
7. října – Rudolf Čechura, spisovatel (* 5. února 1931)
9. října – Václav Burian, novinář, překladatel, literární kritik a básník (* 28. srpna 1959)
10. října – Pavel Landovský, herec a dramatik (* 11. září 1936)
25. listopadu – Petr Hapka, skladatel a zpěvák (* 13. května 1944)
28. prosince – Josef Vondruška, básník, prozaik a hudebník (* 18. dubna 1952)

Naše obec
Rozpočet roku 2014 - schválen 18. 3. 2014
Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy

3 378
000,--

3 411
785,20

Nedaňové příjmy

583
470,--

678
338,41

Kapitálové příjmy

400
000,--

3 498
960,00

Dotace

2 1499
626,00

Financování
Celkem

6 772
184.--

Výdaje

9 738 709,63

Plán

Skutečnost

Pozemní komunikace

15 780,--

Provoz veřejné silniční
dopravy

27 540,-27 540,--

Odvádění a čištění odpad- 75 000,--

75 000,-3

ních vod
Činnosti knihovnické

14 000,--

11 650,--

Ostaní záležitosti kultury

50 000,--

25 425,--

Sportovní zařízení v majetku obce

612 700

Využití volného času dětí
a mládeže

366 026,-35 546,--

35 200,--

Bytové hospodářství

356 613,-445 000,--

Nebytové hospodářství

4 961,-10 000,--

Veřejné osvětlení

97 562,10
300 000,--

Pohřebnictví

2 920,-18 000,--

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a
územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních
odpadů
Sběr a svoz ostaních odpadů
Protierozní, protilavinová
a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

19 995,50
200 000,-360 191,-190 000,-173 115,-170 000,-19 742,-14 000,-2 587 214,--

2 077 777,-50 509,37

50 000,--

Ochrana obyvatelstva
1 000,-Požární ochrana - dobrovolná část
74 000,--

41 183,--

Zastupitelstva obcí

896 426,17
706 000,--

Volby do ZO

11 371,--

Volby do E.P.

7 570,--
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Činnost místní správy

1

1 114 608,63

109 976,80
Obecné příjmy a výdaje z
fin. operací
10 000,--

9 776,--

Pojištění funkčně nespecifikované

42 857,-44 000,--

Ostatní finanční operace

71 060,--

Vypořádání z minulých
let

13 553,20
13 553,20

Ostaní činnosti jinde nezařazené

12 250,-15 000,--

Celkem

5 941 009,37
6 772 184,--

V roce 2014 se konalo celkem osmkrát veřejné zasedání zastupitelstva obce Svijany.
Dne 15. 5. Odstoupil zastupitel Stanislav Dvořák a dne 28. 5. ho nahradil pan František
Horák

Volby do Zastupitelstva obce 10. – 11. 10. 2014
Celkem volilo 171 občanů z 240 voličů to je 71 % občanů
Volební strana č. 1 Zelená alternativa
získala 575 hlasů
Volební strana č. 2 Strana práv občanů
získala 22 hlasů
Volební strana č. 3 Za trvalý rozvoj Svijan
získala 794 hlasů

Zvolené zastupitelstvo obce:
Ing. Petr Felkner
Ing. Tomáš Stojanovski
Ing. Petr Lelek
Stanislav Sichrovský
Šárka Kalferstová
Sichrovská Věra DiS.
Jedlička Martin
Ždárský Josef
Linka Jiří

109 hlasů
82 hlasů
78 hlasů
74 hlasů
105 hlasů
78 hlasů
71 hlasů
70 hlasů
68 hlasů

Starostou zvolen
Místostarostou zvolen
Předsedou kontrolního výboru zvolen

Ing. Petr Felkner
Ing. Tomáš Stojanovski
Jíří Linka
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Předsedou finančního výboru zvolena
Předsedou kulturní komise zvolena

Věra Sichrovská DiS.
Šárka Kalferstová

Firmy v obci:
Pivovar Svijany:
Výstav:
2014 – 570 000 hl piva
2014 - novinka „450“
Světlý ležák uvařený tradičním způsobem pouze z humnového sladu z odrůd sladovnického ječmene a chmelený výhradně chmelem vypěstovaným na svijanských
chmelnicích v Polepských Blatech

Naši občané:
Sňatek uzavřeli: 1
V tomto roce se narodili:

Nela Demeterová
Zuzana Valtrová

Do první třídy nastupuje:

Jan Hlava

Úmrtí:

Libuše Rechcíglová

Přistěhovali se:

Roman Nesrsta
Pavlína Horvátová
Maja Brdlíková
Martin Zedek
Tomáš Chmel
Vlasta Jínová
Petr Hejduk
Leontýna Hejduková
Lenka Pěničková
Jakub Felkner

Odstěhování:

Milan Pěnička
Václav Petr
Miloslava Petrová
Jiří Linka
Zdeněk Petr
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Hlášeno trvale osob celkem:
Mužů:
Žen:
z toho dětí do 15:
z toho nad 75:
průměrný věk:

276 osob
139
139
17
40
43

Počasí
Počasí pokračovalo teplotami z konce roku 2013, t. j. teplotami kolem 5 st.C, nočními
kolem nuly. Zvláštní byl ale tím, že 18. l. byla odpolední teplota až 15 st. C a dále byly
nadprůměrné plusové teploty. Prudký pokles nastal v noci z 18. na 19. ledna, kdy teploty
klesly na - 14 st. C ( trochu tato změna teplot připomněla zlom na Silvestra 1978/1979,
kdy navečer byly teploty plusové, ale na Nový rok bylo - 24 st. a dá se říci, že co mohlo
zamrzlo).
Od 20. ledna 2014 byly teploty v noci mírně pod nulou a ve dne plusové. První větší sněhová nadílka byla 27.1. Únor pokračoval teplotami ve dne kolem + 5 st. a v noci kolem O
st. až do 21. února, pak se ještě mírně oteplilo a ve dne byly teploty již kolem 10 st.
s pěkným slunečným počasím, které připomínalo spíš jaro. V noci byly ještě teploty kolem
0 st. Podle meteorologického hlášení je tato zima nejteplejší za posledních 80 let
s průměrnou teplotou +1,2 st. C. Od začátku března bylo pěkné slunné počasí s teplotami
již nad 10 st. C, které se přes den zvýšily až k 20 st. C a 14. března bylo 21 st. C. Zlom nastal 15. března, kdy se denní teploty snížily na 10 st. C. V noci přestaly být přízemní mrazíky.
Nádherné teplé počasí vystřídalo počasí se silným větrem a deštěm. Tato situace se znovu
opakovala 20.3., kdy padl 130 let starý teplotní rekord a bylo naměřeno 19,9 st. C. 21.3.
bylo naměřeno 24.1 st. C a tady u nás bylo ještě večer v 19 hodin 19 st. C. Krásné slunečné
počasí vydrželo do 7. dubna. Pak nastalo ochlazení až o 10 st. a po dlouho trvajícím suchu
konečně 10. dubna zapršelo.
15. dubna ochlazení pokračovalo a v noci teploty klesaly až 3 st. pod nulou.
Na pomlázku, která připadla na 21. dubna, bylo počasí příjemné a děti při koledě nezmokly. Dá se říci, že příroda se brzo probudila a koncem dubna bylo všechno v květu.
Celý začátek května odpovídal pranostice, že v květnu nemá pasákovi ani hůl oschnout.
Počasí se oteplilo 19. května a teploty překračovaly 30 st. C. Koncem května teploty klesly
na 15 st. přes den a 6 st. v noci.
Začátkem června bylo pěkně, ale teploty v noci byly kolem 8 st. C a ve dne 16 st. Celkové
oteplení přišlo 5. 6. a bylo dosahováno i tropických teplot. Tropické teploty, až 36 st. C
trvaly do 11. 6., pak byly opět teploty letní kolem 22 st. C.
Měsíc červenec začal pěkným teplým počasím. Teploty dosahovaly tropických teplot, které byly až 32 st. C. V noci ze 7. na 8. 7. po delší době přišel vydatný déšť a následovalo
ochlazení na teploty 20 st. C a deštivo. Počasí bylo opět jako na houpačce. Od 10. července
byly přes den i tropické teploty nad 30 st. C a 18. 7. vystoupaly až na 35 st. C, v noci byly
také tropické, tzn., že bylo přes 20 st. C.
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Srpen pokračoval v tropických teplotách přes 30 st. C, až 11. 8. přišlo ochlazení s deštěm a
teploty byly kolem 22 st. C, toto počasí vydrželo i v dalších dnech. V noci teploty dosahovaly kolem 10 st. C.
Na horách bylo chladněji a v noci z 23. na 24. 8. napadl na Sněžce první snížek a teploty se
pohybovaly kolem nula st. C. Sněhová přeháňka byla na Sněžce o 24 dnů dříve než v roce
2013. Tady u nás bylo 25. 8. ráno + 4 st. C.
Někde bylo ráno nebývale chladné a na řadě stanic klesla minimální teplota i několik
stupňů pod bod mrazu. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byly
na 42 procentech stanic, které měří teploty déle než 30 let, překonány rekordy. Nejchladněji bylo na Horské Kvildě, kde teplota klesla na -4,2 stupně Celsia. Vedle Horské Kvildy
bylo nejchladněji v Kořenově na Jizerce (–2,8 stupně).
1.9. počasí dětem nepřálo. Bylo sychravo a celý den poprchávalo.
Obrat v počasí nastal 4.9., kdy bylo krásné počasí a odpolední teploty se pohybovaly nad
25 st C a v odpoledních hodinách vystoupaly ke 30 st. C. Toto počasí bylo do 11.9., kdy
začalo pršet. Babí léto nastalo 15. 9.2014 s teplotami kolem 23 st. C. a s občasným deštěm.
Výraznější ochlazení přišlo po 20. září s denními teplotami do 15 st. C a 24. 9. se ranní
teploty přiblížily bodu mrazu, ale přes den kolem 20 st. C. Krásné „babí léto“začalo 28.9. a
s teplotami přes 20 st. C trvalo do 5.10.14, kdy začaly podzimní sychravé dny, které trvaly
krátce a od 9.10. se vrátilo počasí s charakterem „babího léta“ s teplotami kolem 20 st. C a
trvalo do 14.10.2014, kdy začalo být deštivo. První sníh na horách napadal 22. 10. 2014.
Měsíc listopad začal pěkným teplým počasím. Denní teploty byly kolem 18 st. a v noci
kolem 10 st. C. Mírné ochlazení nastalo 5. 11. a to na ve dne 15 st. a v noci 8 st. C. Ještě 11.
11. na sv. Martina panovalo teplé pošmourné počasí. Mírné ochlazení s 10 st. C ve dne a
bez nulových teplot v noci začalo 19. 11. Dne 26. 11. klesly teploty ráno na -3 st. C a přes
den se pohybovaly kolem 4-5 st. C. Celý listopad byl teplotně nadprůměrný.
1. a 2. prosince jsme opět měli s počasím štěstí. Deštivým počasím a mrazivým počasím
začala vznikat ledovka, která postupně pokryla všechny kraje kromě Libereckého a Ústeckého. Tato ledovka způsobila absolutní ohromení dopravy. Ve městech nejezdily tramvaje, trolejbusy a vyřazena byla i vlaková přeprava. Vlaky byly plně vyřazeny z provozu a
lidé v nich na nádražích přespávali. Tato kalamita postihla v přepravě 100.000 lidí.
Na mnoha místech padaly pod námrazou stromy, praskalo elektrické vedení a lidé byli bez
elektrického proudu i několik dní.
3. prosince se počasí umoudřilo a byly teploty nad nulou a námraza začala pomalu
z vedení odtávat, ale bylo sychravo.
9. prosince bylo první slunečné ráno s teplotou kolem mínus 5 st.C . V dalších dnech byly
nadprůměrné teploty kolem 9 st. C. Toto počasí trvalo do 25. 12. 14 a první větší ochlazení
bylo 26.12. s poklesem teplot na - 7 st. C se sněhovým popraškem. Toto počasí bylo až do
konce roku, kdy se s námi rok 2014 rozloučil s teplotami kolem 2 st. pod nulou a pěknou
ledovkou.
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Přehled roku 2014
LEDEN – Pokračují práce na vzniku nových stavebních parcel v lokalitě za zámkem. Koná se výroční valná hromada hasičského sboru.
ÚNOR – Pokračují práce v sadu na likvidaci porostů. Na hřbitově je doplněn živý plot,
který nám z větší části zcizil neznámý vandal. Zastupitelstvo obce se shoduje v záporném
postoji k plánované výstavbě Zinkovny v Příšovicích. Konala se výroční schůze SK Svijany, kdy členové měli možnost navštívit místní pivovar.
BŘEZEN – Ve Svijance proběhlo posezení u harmoniky pro naše seniory. V knihovně se
konal den otevřených dveří a zároveň byl vyhlášen nejlepší čtenář a odměněny nejšikovnější děti ze Šikulů. Dětem byly postaveny trampolíny u bytovek i u asfaltového hřiště. Na
trávníkovém hřišti je dokončena zámková dlažba u technického zázemí a začíná se
s výstavbou přístřešku. V obci stále řešíme krádeže v rodinných domcích i chatách.
DUBEN – Již tradičně se konala Noc s Andersenem v naší knihovně. Je dokončena výstavba krásného přístřešku na hřišti. Na hřbitově opět řádili vandalové a zapálili dvě vzrostlé
túje. Proběhla oslava Pálení čarodějnic opět s velkou účastí soutěžících dětí i dospělých.
Narodila se Nelinka Demeterová.
KVĚTEN – Konal se pietní akt u desky padlých kde byla zároveň položena kytice. Pivovar
slaví 450 let existence, zároveň připravuje i projektovou dokumentaci na opravu zámku.
Děti se umístily na druhém místě ve sběru mobilních telefonů a jako výhru si užily výlet
do parku Mirakulum. Konají se volby do Evropského parlamentu. Konal se již 16. Ročník
Svijanské „13“. SK pořádalo tradiční výlet, tentokrát na chatu LOM v Dolních Mísečkách.
Je dokončena stavba pergoly na hřišti.
ČERVEN – Konal se dětský den a soutěž pejsků bez PP – Voříškiáda. Šárka Kalferstová se i
díky všem co pomáhají dětem, zúčastnila za kroužek Šikulové slavnostního vyhlášení
EKOučitel roku 2013/14. Na hřišti se konal Svijanský Soptík. Děti jedou na svůj výlet za
odměnu, tentokrát do muzea energetiky ve Velkých Hamrech a pak pěšky kolem Kamenice na vláček a domů. Do pergoly na hřišti je zavedena elektřina.
ČERVENEC – Proběhla uzávěrka mostu přes Jizeru z důvodu opravy předmostí na straně k
Loukovu. Přes most mohou pouze chodci a cyklisté. Začali práce na plnění projektu Protipovodňového monitorovacího varovného systému. V rámci této akce je budován bezdrátový rozhlas v celé obci, je umístěno čidlo na sledování hladiny na mostě v Ploukonicích,
meteostanice u Kampeičky, nová siréna na požární zbrojnici a nová ústředna obecního
rozhlasu se záložním zdrojem elektrické energie. Na hřišti byl využit nový přístřešek ke
krásnému divadelnímu představení ochotníků z Přepeř – Dámský krejčí. Pro děti se konalo nocování pod širákem na hřišti a hlavně velká stezka odvahy. Narodila se Zuzanka Valtrová.
SRPEN – pokračuje legalizace příjezdové cesty k bytovkám. Je schválena revitalizace veřejného osvětlení v rámci celé obce. SDH pořádá výlet pro všechny zájemce do Lázní Libverda, Obřího sudu, Hasičského muzea v Chrastavě a Kryštofova údolí. Ve Svijanech proběhl cyklistický závod. Rekonstrukce mostu se komplikuje a stavba je prozatímně pozastavena. Máme za sebou čtvrtý ročník Svijanského pivobraní.
ZÁŘÍ – Začíná výměna veřejného osvětlení. V budově školy začíná výměna oken
v obecních bytech.
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ŘÍJEN – Je jisté, že oprava mostu bude trvat minimálně rok. Je budována nová lávka pro
pěší. V obci již svítíme novým LED osvětlením, probíhá výměna a oprava poškozených
sloupů. Uskutečnil se výlet SK na chatu Bělohradská ve Studenově. Proběhly volby do
obecního zastupitelstva. Nové zastupitelstvo: Ing. Petr Felkner – starosta, Ing. Tomáš Stojanovski – místostarosta, Věra Sichrovská - předseda finančního výboru, Jiří Linka - předseda kontrolního výboru, Šárka Kalferstová - předseda kulturního a sociálního výboru,
Ing. Petr Lelek - člen kontrolního výboru, Stanislav Sichrovský - člen finančního výboru,
Josef Žďárský - člen finančního výboru.
LISTOPAD – 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. Děti, které se zúčastnily soutěže ve sběru elektroodpadu, jely
na výlet do IQlandie v Liberci. Zemřela paní Libuše Rechcíglová.
PROSINEC - Pro děti se konalo mikulášské pracování s návštěvou Mikuláše a jeho družiny, kteří jim donesli drobné dárečky. S dokončením oprav veřejného osvětlení jsou nainstalovány lampy i na lávku přes opravovaný most přes Jizeru. Poslední sobota v roce patřila výletu SK, spojeném s exkurzí lanovky na Ještěd. Po návratu bylo velmi milé posezení
ve společenské místnosti obce. Je rozhodnuto, že se oslava čarodějnic bude konat na trávníkovém hřišti.
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