Přehled roku 2018
Leden – Byl zvolen prezident České republiky pan Miloš Zeman. Volba byla dvoukolová. U nás
v prvním kole vyhrál pan Jiří Drahoš s účastí 71,42% a v druhém kole s účastí 69,35% opět pan Jiří
Drahoš o 14 hlasů. Počasí bylo velmi proměnlivé. Přišel výsledek měření hluku z dálnice D10 a
bohužel dle něj nebyly normy stanovené zákonem překročeny. Rozhodlo se nechat vyhotovit další
měření. Podaly se žádosti o dotace na zvelebení obce.
Uskutečnila se cestovatelská beseda s paní Sašou
Ryvolovou. Konala se výroční valná hromada SDH Svijany.
Děti z kroužku Šikulové byly za odměnu na výletu ve
studiu Tetaart v Liberci, kde si vyrobily spoustu krásných a
zajímavých věcí z keramiky. Zemřel pan Roman Adam.
Narodil se Václav Šantin.
Únor – Proběhla u nás akce „Daruj knihu – dítěti,
babičce… knihovně“. Knihovna dostala spoustu nových krásných titulů. Koná se výroční valná
hromada SK Svijany. Uspořádali jsme první Maškarní karneval pro malé děti. Měl veliký úspěch. Byly
dokončeny terénní úpravy za Zámkem. Proběhlo výběrové řízení na opravu komunikace tamtéž,
vyhrála firma Melichal Liberec s.r.o. Byla dokončena pasportizace komunikací, dopravního značení a
veřejného osvětlení. V budově bývalé školy proběhla oprava topení. Je upraven prostor za budovou
školy a také prostor hřiště. Byla vyhodnocena podzimní sběrová kampaň v rámci Recyklohraní. Opět
jsme byli velmi úspěšní – ve sběru baterií 1. místo v Libereckém kraji – 7,57 kg baterií na dítě. Ve
sběru drobného elektra – 1. místo v LBC kraji i v republice – 112,29 kg na dítě. Koncem měsíce přišel
velký mráz.
Březen – Konala se již tradiční – Netradiční oslava MDŽ
v knihovně. Na Kabeláčově zahradě jsme uspořádali
první Vítání jara. Kromě opékání buřtů, vystoupení dětí
a zábavného programu jsme také společně vysadili
Strom republiky – lípu srdčitou. Po skončení této akce
odešly děti
v lampionovém
průvodu do
knihovny na Noc
s Andersenem,
která měla téma Pejsek a kočička. U vstupu do zámku nechal
Pivovar zbudovat podstavec pro sochu sv. Antonína
Paduánského. Proběhlo posezení pro seniory s hudbou
v zasedací místnosti. Na hřišti za školou byly nainstalovány herní prvky pro děti, které sponzoroval
Mlýn Perner. Dochází k prořezu stromů a keřů po celé obci včetně úprav hřbitova. Konal se hasičský
bál. Narodil se Kryštof Koutný.
Duben – Místní knihovna uspořádala besedu s panem Petrem Horálkem – Klenoty USA, krajinné i
hvězdné. Proběhla u nás celorepubliková akce Ukliďme si Česko, které se zúčastnilo více než 40
našich občanů, ještě jedno všem, kterým na Svijanech záleží, děkujeme! Konala se oslava Čarodějnic

s velkým soutěžním kláním pro všechny děti. Za zámkem
začala oprava komunikace, na tuto akci nám přispěl Pivovar
Svijany. U rodinných domů za zámkem probíhá výstavba
veřejného osvětlení. V obci bylo doplněno, změněno a
vyměněno dopravní značení. Proběhla instalace sochy sv.
Antonína Paduánského u zámku.
Květen – Proběhl pietní akt u pamětní desky na budově školy.
Proběhlo divadelní
představení Lesní panna, které nám sehrál divadelní spolek
Přepeře. Konal se tradiční jarní výlet SK pro všechny zájemce
– tentokrát se na víkend jelo do Jánských lázní. Konal se již
třetí ročník Noci s literaturou, četl nám
herec Karel Zima. Proběhlo veřejné
projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Svijany. Byl již 20
ročník „Svijanské 13“ a okrsková soutěž
k 140. výročí založení sboru s večerní zábavou. Narodil se Matěj Botka.
Červen – Na hřišti proběhl Dětský den. Pasovali jsme prvňáčky, viděli výcvik
psů. Konal se výlet pro seniory a děti. Letos jsme jeli do Mělníka, prošli si
památky, projeli se parníkem. Děti měly své nocování pod širákem. Konal se
svijanský Soptík. Naší obec navštívila hodnotitelská komise soutěže Vesnice
roku. Novým velitelem JPO je jmenován pan Jiří Hrabar. Konaly se Zámecké
slavnosti. Je položen asfalt na příjezdovou komunikaci k velkému hřišti. Za budovou bývalé školy je
vybudováno na místě starých kůlen parkoviště, prostor pro popelnice a posezení.
Červenec – Naše obec získala v soutěži Vesnice roku diplom za vzorné vedení obecní kroniky, ke
kterému náležela odměna ve výši
20 000,- Kč. Byl
dokončen projekt na místní
komunikaci okolo
Nesrstů k zastávce na nájezdu na
dálnici. Získali jsme na
část realizace dotaci. U bytovek
došlo k demontáži
starých a nevyhovujících herních
prvků.

Srpen – Konalo se opakované
návrhu Změny č. 1 Územního plánu

veřejné projednání
Svijany. Proběhl již osmý
ročník Pivobraní s rekordní účastí hostů. Obec získala dotaci
na opravu vojenského hřbitova. Na velkém hřišti byl
instalován plechový domek na uskladnění materiálu ke
sportovním a kulturním akcím. Došlo k požáru jednomu
z bytů v bytových domech. Naštěstí bez vážnějších následků.
Mladí hasiči se na klání v Žehrově umístili na prvním místě.
Celkově v dětském superpoháru skončili na pátém místě.
Narodila se Stella Dvořáčková.

Září – Na velkém hřišti se koná Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie. Účastnili jsme se
podzimní akce Ukliďme Česko. Proběhlo další měření hluku z dálnice D10, u Horáků č.p. 53 byly
překročeny limity akustického tlaku. Budou se muset udělat opatření minimálně na straně směrem
na Prahu. Jsou objednány herní prvky na hřiště u bytovek. Jsou provedeny potřebné úpravy a opravy
na veřejných prostranstvích. Mlýn Perner staví nový areálový vjezd do závodu. Sbor hasičů pořádal
pro své členy výlet na zámek Kuks a pevnost Josefov. Zásahová jednotka měla v tomto měsíci 3
výjezdy.
Říjen – SK pořádal podzimní výlet na hrad Pecku. Konala se cestovatelská projekce manželů
Márových. Proběhly volby do obecního zastupitelstva. Výsledky voleb:
Jednotné Svijany 70,41% hlasů – 1161 hlasů – 7 mandátů. PRO Svijany
16,56% hlasů – 273 hlasů – 1 mandát. Zelená alternativa – 13,04%
hlasů - 215 hlasů – 1 mandát. Zvolení
zastupitelé za Jednotné Svijany – Ing.
Petr Felkner 152 hlasů, Šárka
Kalferstová 142 hlasů, Věra Sichrovská Dis. 128 hlasů, Miroslav
Koštejn 122 hlasů, Petr Hejduk 120 hlasů, Jiří Hrabar 122 hlasů, Jiří
Linka 138 hlasů. PRO Svijany – Miroslav Lelek 42 hlasů. Zelená
alternativa – Martin Jedlička 33 hlasů. SK Svijany ve spolupráci
s obcí pořádal první ročník svijanské Drakiády pro všechny velké i
malé. Byly zabudovány nové herní prvky u bytovek za velké pomoci obyvatel bytových domů. Byl
zakoupen nový obecní traktor VEGA 47HP. Začalo se s úpravou velkého hřiště. 30. října proběhlo
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.
Listopad – Knihovna pořádala již letošní třetí cestovatelskou besedu,
tentokrát na téma Island, přednášela paní Saša Ryvolová. Proběhla
slavnostní schůze SDH k 140. výročí založení sboru. Uskutečnilo se Vítání
občánků v zámecké kapli. Obec pořádala tradiční setkání seniorů a
nových občanů Svijan. Výběrové řízení na finální úpravu povrchu
komunikací a chodníku za zámkem vyhrála společnost Melichar Liberec s.r.o. Je rozhodnuto, že
v příštím roce začne rekonstrukce silnice II/610 od obloukového mostu u nás
až po Pyrám. Byly nainstalovány nové značky a vyhřívaná zrcadla pro větší
bezpečnost v obci. Narodil se Tomášek Felkner. Zemřela paní Bohuslava
Vaňoučková.
Prosinec – Obec pořádala tradiční rozsvícení
vánočního stromku. SK Svijany pořádal pro
všechny zájemce adventní výlet do Úštěku a
na

zorganizoval vánoční výlet pro
v zasedací místnosti. Pro občany
Svijan. Od 20.12.2018 je v
Územního plánu obce Svijany.

pevnost Königstein. SK
turisty s večerním posezením
jsme vydali již druhý kalendář
platnosti konečně i Změna č.1.

