Přehled roku 2019
Leden – Uzavřely se smlouvy s občany na pronájem pozemků na zahradničení a garáže kolem
bytovek. Od konce prosince 2018 je v platnosti Změna č. 1 Územního plánu obce. Proběhla
Výroční valná hromada SDH. Do obce nám přibyl nový občánek – Dominik Berky.
Únor – Obdrželi jsme stavební povolení na projekt Revitalizace Příšovky. Jsou upraveny obecní
webové stránky a občané mají možnost využít SMS služby na
nejdůležitější zprávy z obce do svých mobilních telefonů. Pro
občany byl uspořádán zájezd – Návštěva v Senátu
Parlamentu ČR, kde se nám celou dobu věnoval pan senátor
Michael Canov. Konal se již druhý Maškarní karneval pro
nejmenší ve společenské místnosti OÚ. Zemřela paní
Jaroslava Horalová.
Březen – V knihovně se pořádala v pořadí čtvrtá netradiční
oslava MDŽ. Naši obec opět navštívil pan Petr Horálek se
svou cestopisnou a astronomickou přednáškou. Konalo se
Společenské posezení pro seniory. Proběhla Výroční valná
hromada SK. Šikulové jeli na výlet do výtvarné dílny
bižuterie Arconbijoux v Jablonci nad Nisou. Na Kabeláčově
zahradě proběhlo již tradiční Vítání jara, sázení stromu –
„Pohádkovníku“ a lampionový průvod dětí na Noc
s Andersenem do naší knihovny. Naše www stránky se
umístily v krajském kole soutěže Zlatý erb na třetím místě v kategorii nejlepší stránka obce.
Proběhl třetí ročník Hasičského bálu. Zemřela paní Pavlína Laurynová.
Duben – Začala rekonstrukce silnice II/610 a tím velké dopravní omezení pro celou obec. Opět
se naše obec zapojila do akce Ukliďme svět – Ukliďme
Česko. U rodinných domků za Zámkem se rozběhla
realizace dokončení finálního povrchu komunikací.
Dokončila se i nová komunikace od Zelené cesty
k autobusovým zastávkám na nájezdu na dálniční
most. Započala se upravovat nová přístupová cesta na
hřbitov pro pěší. Byly postaveny první trámy na stavbu
pergoly u velkého hřiště na uskladnění lavic a dalšího
potřebného
materiálu pro provoz hřiště. Na hřišti byla uvláčena
navezená hlína a hřiště je nově oseto. Proběhlo vyčištění
staré dešťové kanalizace od Pekařství Koutných po
rameno staré Příšovky. Šikulové zvítězili v soutěži „Věnuj
mobil a pojeď do ZOO“, podařilo se sebrat 134 mobilních
telefonů. Akce Pálení čarodějnic byla opět velmi úspěšná
s velikou návštěvou místních i přespolních.

Květen – Práce na rekonstrukci silnice II/610 byly v plném proudu. Začala stavba kruhového
objezdu, opěrných zdí u autobusových zastávek a dešťové kanalizace. Na rozcestí u Jáníčka se
vybudovala šachta, která byla osazená o automatickou tlakovou stanici pro zvýšení tlaku vody
pro domy v horní části Svijan. Zahájila se
rekonstrukce Vojenského hřbitova. Pro
občany se zavedla nová služba - možnost
vyvážení septiků do čističky Pivovaru. U
pamětní desky jsme se poklonili našim
padlým v první i druhé světové válce.
Proběhlo slavnostní otevření nové cesty na
hřbitov. Konal se 4. ročník Noci s literaturou,
kde nám četla paní Miluška Bittnerová.
V kulturní místnosti nás pobavil Divadelní
soubor TJ Sokol Přepeře hrou Podskalák. SK Svijany
pořádal pro všechny zájemce víkendový turistický
výlet do Orlických hor na chatu Slunečná. Uspořádal
se 21. ročník hasičské soutěže „Svijanská 13“, od
17:00 hodin zahrála kapela Veselí pozůstalí. Konaly se
volby do Evropského parlamentu. Účast voličů byla
32,92 %, což je více než celorepublikový průměr.
Přišlo hlasovat 81 voličů z 246 občanů s právem
hlasovat.
Červen – Finální povrch komunikací a chodníků u rodinných domků za zámkem byl dokončen
v termínu včetně nové zastávky autobusu „Svijany horní rozcestí.“ Byla oslava Dětského dne
spojená s pasováním prvňáčků. Proběhl již také tradiční výlet pro děti a seniory tentokrát do
Nového Města nad Metují a Nocování pod širákem pro
děti. Navštívila nás hodnotitelská komise soutěže
Vesnice roku 2019. Oslavili jsme 100 let knihovny
Svijany, Turnovské divadelní studio A. Marek nám
zahrálo divadelní představení na motivy hry A. P.
Čechova – Tři sestry, k tanci a poslechu zahrál Panoptik
Sumer Band. Děti měly již 16. ročník hasičské soutěže
„Svijanský Soptík“. K 3. výročí otevření Zámku Svijany
se konaly Zámecké slavnosti. Narodil se Petr Toman.
Červenec - Kruhový objezd byl dokončen a je průjezdný. Zastupitelstvo schválilo smlouvu na
projekt „Vybudování chodníku k zámku – Svijany.“ Skončily práce na stavbě dřevěné pergoly
u velkého hřiště. Byly vyměněné úřední desky u budovy OÚ a parčíku před čp. 57, včetně
plakátovací plochy. Získali jsme dotaci na opravu interiéru budovy školy. Narodil se Vlastimil
Horák.

Srpen - V soutěži Vesnice roku 2019 jsme
získali ocenění Skokan roku s odměnou ve výši
200 000,- Kč a Diplom za moderní knihovnické
služby s odměnou 20 000,- Kč. Dokončila se
rekonstrukce Vojenského hřbitova. Konal se 9.
ročník Svijanského pivobraní. Na tradičním
Sportovním odpoledni jsme zároveň oslavili
úspěch v soutěži Vesnice roku.
Září - Vyměnila se krytina střechy na budově
márnice na hřbitově. Proběhly opravy prasklin
na cyklostezce a silnici podél dálnice. Rozběhla se
opět činnost kroužku Šikulové a cvičení pro ženy.
Hasiči zorganizovali pro své členy autobusový výlet.
Stará garda zvítězila v hasičské soutěži Pelešany
Cap. Šikulové odjeli na zasloužený výlet za vítězství
v soutěžích Recyklohraní na exkurzi do Recyklolinky
ve Stráži pod Ralskem a do ZOO Praha. Zámek
Svijany pořádal Svatováclavské slavnosti.
Říjen - Naši senioři jeli na muzikál Noc na Karlštejně
v podání J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou do KD Pěnčín. SK Svijany pořádal další turistický výlet.
Konal se druhý ročník Svijanské drakiády. V obci finišovalo dokončení naši části rekonstrukce
II/610. Upravil se prostor atria na
pozemku u bývalé prodejny Jednoty
na umístění kontejnerů na tříděný
odpad. knihovna v Zrcadlové kapli
Klementina „Zvláštní ocenění a diplom
Knihovna roku 2019.“ Přednášela paní
Pavla Bičíková o své cestě do Albánie.
Děti měly poslední hasičský trénink s
opékáním buřtů a hodnocením jejich
krásných úspěchů ve všech soutěžích
v průběhu sportovního období.
Listopad - Po předběžném provozu přešla část
rekonstruované komunikace II/610 od mostu přes
Jizeru až po kruhový objezd. Kompletně se od
základů vybudovala původní autobusová zastávka
a přibyla nově zbudovaná autobusová zastávka
v opačném směru. Členové komitétu zdarma
vyčistili Vojenský hřbitov od přerostlé vegetace a
na jaře bude hřbitov nově osázen. Zavedly se šedé
pytle na tříděný odpad – na kovové obaly. Na
sběrná místa byly umístěné šedé popelnice na sběr

potravinářských olejů. Proběhlo výběrové řízení na rozšíření splaškové kanalizace u „Kovárny“.
Naše opona byla odvezená do restaurátorského ateliéru, kde projde kompletní opravou.
V Zámecké kapli jsme přivítali naše nové občánky. Konalo se Setkání seniorů a nových občanů
Svijan. Rozsvítili jsme vánoční stromek s novými ozdobami a světly s krásným vystoupením
dětí a společně stráveným večerem.
Prosinec - Začala stavba nové a modernizované trafostanice u bývalé prodejny Jednoty.
Zahájily se práce na
rozšíření
splaškové
kanalizace v prostoru
u Kovárny. Vánoční
pracování a návštěva
Mikuláše, andílka a
čertů byly posledními
akcemi v původních
prostorách
bývalé
školy. S velkou pomocí
ochotných občanů a
přátel se vystěhoval inventář budovy školy, a takse připravila na velkou rekonstrukci interiéru.
SK uspořádal pro všechny zájemce Adventní výlet do skanzenu Zubrnice a na Vánoční trh
v Pirně. Proběhla cestovatelská beseda s manželi Márovými. Uskutečnil se turistický Vánoční
výlet SK pro všechny turisty v Novopackých horách. Zemřel pan Jiří Svoboda a paní Olga
Felknerová.

