Přehled roku 2020
Leden – začala rekonstrukce budovy bývalé školy. Pokračuje se s v budování posledního úseku
kanalizace v horní části obce – u Kovárny. Začalo se s projektem
„Svijany – úprava dolního toku Příšovky.“ Uskutečnil se
hydrogeologický průzkum u hřbitova pro potřeby nového Řádu
veřejného pohřebiště. Spustily se nové webové stránky obce.
Uspořádali jsme přednášku pana Milana Ječného – Návraty
k lidojedům. Dne 8. ledna se narodila Ida Dillinger a 14. ledna se
narodil další občánek Svijany - Jakub Mazuch.
Únor – pracovalo se na nové trafostanici u bývalé Jednoty dole
v obci. Kontejnery na tříděný odpad před č.p. 57 byly přesunuty na
nové místo a prostor byl uklizen. Novým umístěním kontejnerů je
plocha atria bývalé prodejny. Zastupitelstvo schválilo projekt –
Poskytování dotací z rozpočtu obce na individuální výstavbu
domácích čističek odpadních vod (dČOV). Děti z kroužku Šikulové
se umístily na prvním místě v soutěži ve sběru baterií i sběru drobného elektra. Děkujeme ještě
jednou vám všem, kteří nám v třídění pomáhají. Maškarní karneval pro nejmenší děti se
z důvodu rekonstrukce školy konal u horolezecké stěny v K2. Sešlo se 36 dětí a jedna maska
byla krásnější než druhá. Umístila se zakoupená sanitární buňka do budovy bývalé Kovárny
jako zázemí pro pracovníka obce. Konala se Výroční schůze SDH Svijany.
Březen – život v naší obce začala ovlivňovat situace okolo pandemie coronaviru COVID-19. Ze
všech plánovaných březnových akcí jsme stihli uspořádat pouze
Netradiční MDŽ v knihovně a další z besed s panem Petrem
Horálkem, která se z důvodu rekonstrukce školy konala v bývalé
zasedací místnosti Pivovaru Svijany. Začala rekonstrukce chodníku
Svijany – Příšovice od kruhového objezdu k bývalému SDZ. Na nový
chodník se přesune i veřejné osvětlení, které bylo na druhé straně
vozovky. Začalo kácení dřevin okolo D10 a zároveň s tím i stavba oplocení. Občané se pustili
do šití roušek pro všechny, kteří to sami nezvládnou. Děkujeme za vaši solidaritu.
Duben – zpět na své místo je vrácena krásně zrekonstruovaná opona.
Rekonstrukce budovy školy se pomalu chýlí ke konci. Knihovna začíná
fungovat na individuálních návštěvách čtenářů a výpůjčkách přes
„okénko“. Dne 3. dubna se narodil Hugo Dvořák.
Květen – začala revitalizace Příšovky. Probíhá oprava Božích muk nahoře
na rozcestí. Proběhla rekonstrukce místní komunikace u zahrádek a
k č.p.8. Obec pomalu přechází do svého běžného provozu, který byl
z důvodu pandemie coronaviru velmi omezen. Noc literatury se přesouvá
na říjen.

Červen – rekonstrukce budovy bývalé školy jsou dokončeny. Obec pořídila zcela repasovaný
výsuvný žebřík pro potřebu výškových prací. Revitalizace
Příšovky a průleh jsou hotovy. U vyústění obnovené Příšovky
do Jizery byl upraven břeh pro loďky i koupání obyvatel. Po
bezmála 70 letech byl tok vody v Příšovce vrácen zpět do
původního koryta a intravilánem obce tak opět protéká voda
namísto páchnoucí stoky. V rámci kompenzace za vykácené
dřeviny okolo D10 byl vkusně osázen celý val u sadu podél komunikace u rodinných domků za
zámkem. Byly nainstalována další tři nová světla
veřejného osvětlení. Schválila se první dotace na
domácí ČOV manželům Kratochvílovým. Dne 14. června
se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaného
interiéru bývalé budovy obecní školy. Prostory bývalé
školy si postupně
prohlédlo
na
osmdesát občanů.
Celkové náklady na rekonstrukci byly 1 978 777,- Kč, na
vybavení 314 201,- Kč a oprava střechy vyšla na 207 600,Kč. Jsme na „novou“ krásnou budovu školy pyšní. Dne 8.
června se narodil nový občánek Svijan Slavomír Bulíř. Řeka
Jizera dosáhla z 20. na 21. 6. prvního povodňového
stupně
Červenec - výlet pro naše seniory a děti se konal 4.
července. Navštívili jsme krásnou sklárnu v Nižboru a
pak
jsme
se
přesunuli
na
prohlídku královského města Beroun s kouzelným
doprovodem pracovnice místního muzea.
Srpen – byl odložen jubilejní 10. ročník svijanského
Pivobraní na
příští rok. Na velkém hřišti jsou
nainstalovány vrata a branka, aby se zabránilo navážení velkého množství nepořádku ke
kontejneru na bioodpad. Autobusové zastávky díky ochotě paní Věry Sichrovské dostaly
skleněné výplně krásné barevné puntíky, aby byla zviditelněna
průhledná skla. Při vstupu do
obce
jsou
nainstalované
doplňkové
značky
s poděkováním za dodržování
rychlosti. Intenzivně se pracuje
na projektech „Rekonstrukce
silnic 279 a II/279 17“ vedoucích
přes obec a na projektu
„Vybudování chodníku k Zámku Svijany“. Pivovar Svijany
uspořádal na velkém hřišti akci Den Svijan. Na velkém hřišti v

příjemném a veselém odpoledni plným soutěží, úkolů, a hlavně krásných setkání se konala se
oslava 30. let novodobé samostatnosti obce Svijany.
Září – koná se odložená Výroční schůze SK již ve zrekonstruované
zasedací místnosti obce Svijany. SDH pořádá již tradiční výlet pro své
členy. Koná se odložená akce - Ukliďme si Svijany. Klubovna dětí byla
vymalována a opravena.
Říjen - SK uspořádala
víkendový turistický výlet
do Orlických hor pro
všechny turisty. Proběhly
volby do zastupitelstev krajů. Účast v naší obci byla
53,46%. Kontejnerové stání je vybaveno kamerou a
elektronickým zámkem
pro otevírání vrátek. Jsou opraveny autobusové čekárny na
nájezdu. Na zasedání zastupitelstva obce se odsouhlasilo zrušení
zásahové Jednotky požární ochrany (JPO). Dne 7. října se v zasedací
místnosti konala Noc literatury s paní Gabrielou Filippi. Ostatní
akce musely být odloženy nebo zrušeny na základě vládních
opatření kvůli pandemii koronaviru COVID-19.
Listopad – občané obdrželi krásnou brožuru ke 30. letům
novodobé samostatnosti obce Svijany a zároveň i nový stolní
kalendář na rok 2021. Jsou vymalovány společné prostory
v budově obecních bytů a prostory obecního úřadu. Obecní úřad byl také vybaven z větší části
novým nábytkem.
Prosinec – pandemie COVID-19 poznamenala i
tradiční oslavy adventu, Vánoc i oslav nového roku
2021. Až druhý adventní víkend mohlo
proběhnout setkání občanů u vánočního stromu
obce. Také dorazil i Mikuláš se svojí družinou a děti
se dočkaly vytoužené nadílky. Začalo s úpravou
prostranství mezi pergolou a buňkami na velkém
hřišti, kde bude prostor mezi současnými objekty
vydlážděn a zakryt střechou, aby se lépe soužil při
pořádání akcí. Zemřeli pan Vratislav Venclů st. a
pan Miloslav Bulíř.

