Leden – Začalo se s úpravou prostoru mezi pergolou a buňkami na velkém hřišti, prostor bude
vydlážděn a zakryt střechou. Na akci jsou použity prostředky z v ýdělku ze Svijanského pivobraní 2019.
Je vyhlášen projekt – počin měsíce - Před plotem. Je to díky panu Osičkovi, který neuvěřitelně zvelebuje
okolí nejen svého domu a panu Hercíkovi s paní Danou, kteří se také vzorně starají o obecní „truhlíky“.
Na Kabeláčově zahradě se ve velkém sáňkuje, schází se tam malí i velcí a
vládne všeobecná pohoda. S ohledem na Vyhlášení pátého stupně indexu
rizika nákazy coronavirem, byly všechny plánované akce zrušeny. Knihovna
funguje v omezeném provozu přes „okénko“
Únor – Obec pomáhá občanům s registrací na očkování proti Covid-19. Jsou
nakoupeny a občanům rozdány respirátory. Získali jsme stavební povolení na
výstavbu chodníku od Kolářů až k autobusové zastávce u rodinných domů za
Zámkem. Místním nadšencům se díky mrazům povedlo vyrobit kluziště na
asfaltovém hřišti. Je spuštěna SMS brána pro rychlou informovanost občanů.
Březen – Pandemie nás stále ochromuje, ale oslava MDŽ proběhla alespoň tak, že mužská část
zastupitelstva roznesla ženám od 18 ti let kytičky. Uzavřela se smlouva s panem Jiřím Hrabarem na
pomoc s údržbou zelených i ostatních veřejných ploch obce. Zakoupil se
nový velký kontejner na komunální odpad. Pořídil se také nový vozík za
obecní traktůrek. Pan Osička vyčistil hluboký příkop kolem svého domu i
koryto podél Vojenského hřbitova, za tento nezištný a neskutečný výkon
jsme mu zakoupili bantamové kolečko a nůžky na stříhání větví. Pan Petr
Hejduk vysadil na Kabeláčově zahradě dva kaštany. Pan Stanislav Dvořák
vymyslel a po obci připravil pro děti i dospělé hru – Svijanské bonbonkešky.
Na velkém hřišti se dokončují úpravy. V obci jsme nainstalovali Pytlomaty
– snad nám pomohou v obci udržet pořádek. Proběhla i akce Ukliďme si
Česko – ukliďme Svijany. Je uzavřena smlouva s SDH o spolupráci. Kroužek
Šikulové získal Osvědčení o přínosu pro životní prostředí. Dne 5. března se
narodila Beátka Marušková a 26. března se narodil Jan Botka.
Duben – Na Kabeláčově zahradě byla
uspořádána akce Velikonoční koleda pro
svijanské děti a ve stejném duchu byla i
malá Oslava čarodějnic pro místní děti.
Proběhlo sčítání lidu 2021. Šikulové byli

vyhlášeni nejlepšími v kraji ve sběru elektroodpadu. Pan Vlasta
Horák nainstaloval lavičku při cestičce na hřbitov.

Květen – Na víceúčelové hřišti je rozšířena hasičská základna,
místo vrat je nainstalována posuvná brána na čip. Je
vybudován chodníček od vrátek pod pergolu a cesta ke
kontejneru na bioodpad. Obec uzavřela smlouvu se skládkou
v Klášteře u Mnichova Hradiště, je možnost zajistit vývoz
komunálního odpadu i
pro občany za sazby obce. Vedle bývalé Kovárny je vydlážděn
prostor na umístění kontejnerů na tříděný odpad. Díky kamerám
byl odhalen první zloděj, který kradl v prostoru pro sběr
elektroodpadu. Je podána žádost o dotace na úpravu hřbitova a
karavanového stání. Jedná se o zbourání mostu přes Jizeru.
Šikulové zvítězili v Libereckém kraji ve sběru baterií. SK pořádá
výlet po Českém ráji. Je uspořádán na velkém hřišti Dětský den
pro místní děti.
Červen – Sedm vesnic na Moravě bylo poznamenáno
drtivým tornádem, naše obec zaslala jedné

z nejpostiženějších obci Hrušky - finanční
pomoc. Dokončují se
úpravy
na
víceúčelovém hřišti, je
doplněna a dokončena elektrifikace pergoly, přístřešku a celého
zázemí. Hřiště má vlastní Wifi síť a kamerový systém. V rámci
brigády je zde vysázen zelený pás keřů. Prostor na tříděný odpad u Kovárny je již plně dovybaven a
slouží občanům. Jsou schváleny dotace na chodníčky na hřbitově a vybudování karavanového stání.
Červenec – Je uspořádán
výlet pro seniory i ostatní
občany Svijan. Navštívili
jsme sklárnu Pačinek Glass,

Pivovar Cvikov i si udělali krásný pěší výlet po okolí
Cvikova. Jsou dokončeny opravy cest na hřbitově, je
zde vybudován sociální a vsypový hrob a rozptylová
loučka. Dále je postaven přístřešek na konve a
potřebné nářadí. Na hřbitov je zavedena elektřina.

Hřbitov je osvětlen a chráněn před krádežemi kamerovým systémem. Na víceúčelovém hřišti je
vyměněna jímka na odpadní vody.
Srpen – Máme provedeny
pasporty obecních budov i
zaktualizovaný pasport
hřbitova
a
nové
povodňové
plány.
Uspořádali jsme 10.
ročník
Svijanského
pivobraní, na něm zároveň proběhla oslava 80tých narozenin
pana Františka
Horáka. Při této příležitosti mu bylo za přítomnosti
čestných hostů uděleno čestné občanství obce
Svijany. Poslední víkend proběhlo na víceúčelovém
hřišti Sportovní odpoledne.
Září – Je uspořádána soutěž mladých hasičů
Svijanský Soptík, naše děti obsadily krásné druhé
místo. V
zasedací
místnosti se koná další oblíbená Noc literatury. Obec získala
3. místo v kategorii nejlepší webové stránky v soutěži Zlatý
erb 2021. Proběhlo vyhodnocení Svijanského pivobraní 2021
– výdělek byl 151 134,- Kč, částka bude opět použita na
zvelebení
obce.

Říjen – 8. - 9. října se konají volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Koná se tradiční víkendový
výlet SK Svijany. Koná se cestovatelská beseda paní
Bičíkové o Kyrgyzstánu a na konci měsíce beseda
pana Ječného o Venezuele. Proběhlo také velmi
příjemné setkání našich seniorů a nových občanů
Svijan. V zámecké kapli se konalo Vítání občánků za rok
2020 i 2021. Projednává se nový zákon o místních
poplatcích za odkládání komunálního odpadu. Pan
František
Horák
obdržel
Poctu

hejtmana Libereckého kraje. Šikulové získali druhé místo v soutěži Rýmování s MASkou.

Listopad – Koná se další z cestovatelských besed, tentokrát
nám
přednášel
Pavel Chlum a Petr
Kvarda o Tanzanii
a Zanzibaru. Koná
se
společné
Rozsvícení
vánočního stromu
u obecního úřadu, za dětmi přišel i Mikuláš s celou svou
družinou. Je dokončena výstavba protihlukové stěny na
dálnici D10.

Prosinec – Je schválena nová vyhláška o odpadech. Občané
dostali
již
pátý
kalendář
obce Svijany
– Chutě Svijaňáků 2022. Díky kamerovému systému na
hřbitově a všímavým občanům se nám podařilo
zaznamenat dvě krádeže svíček 5. 12. a 15. 12., kdy z
věnců byly odcizeny nové nepoužité svíčky. Všechny
záznamy byly okamžitě předány Policii ČR. Na hřbitově
proběhl nutný ořez lip.

