SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XVII. - DUBEN - 2015

Úvodník
Duben
Jaký duben - takový říjen.
Květen
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu
zřídka mrholívá.
Červen
Jak červen teplem září, takový bude i
měsíc září.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás v krátkosti informovat o
platnosti dvou nových vyhlášek o nakládání
s komunálním odpadem. Obecně závazná vyhláška
č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Svor. Hlavní
změna oproti vyhlášce staré je v tom, že budeme třídit
PŘEJEM VÁM
další komoditu, kterou jsou kovy. Kontejner na kovy
KRÁSNÉ JARNÍ DNY!
bude umístěn ve sběrném hnízdě za obecním úřadem
ve Svoru společně s ostatními kontejnery na další
tříděný odpad. Dalším druhem odpadu, který je obec
S pozdravem
povinna třídit je bioodpad – posekaná tráva.
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Vzhledem k tomu, že se nacházíme na venkově,
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předpokládáme, že každý z obyvatel má dostatečně
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
velký pozemek kam posečenou trávu ukládá a za dva
Autorka básní: Markéta Rybínová
roky jí využije zpět jako kompost pro vyživení
pěstebních nebo okrasných ploch ve své zahradě. Pro
Svorsky zpravodaj:
účely uložení posečené trávy z veřejných prostranství
www.svorsky-zpravodaj.ic.cz
a v případě potřeby i ze soukromých pozemků
obyvatel byl stanoven prostor za fotbalovým hřištěm Svorské stránky:
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se stanoví
www.obecsvor.cz
systém komunitního kompostování a způsob využití
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně
na území obce. Do tohoto prostranství za hřištěm se
posečená tráva bude ukládat. Plocha bude mít přesně stanovenou otvírací dobu, aby
nedocházelo k uskladňování odpadu, který sem nepatří. Po dvou letech se vzniklý kompost
použije zpět na zlepšení kondice trávníků v obci nebo bude k dispozici občanům. Obě
vyhlášky jsou k dispozici v el. podobě na webových stránkách obce Svor. Prostranství za
fotbalovým hřištěm musíme nejdříve upravit, proto předpokládáme, že se bude moci začít
využívat až od května 2015. Po dohodě s předsedkyní osadního výboru v Rousínově p.
Randusovou jsme dohodli individuální řešení likvidace kovů a bioodpadu v Rousínově. Po
půl roce tento systém vyhodnotíme a přizpůsobíme ho skutečným potřebám obyvatel osady.
Více informací Vám poskytne přímo p. Randusová. Byli bychom rádi, kdybyste třídění
odpadu věnovali větší pozornost a snížili tím tak objem komunálního odpadu, který je v obci
produkován. Čím více budete třídit tím více finančních prostředků za likvidaci skládkováním
uspoříme. Skládkování bude od roku 2020 zakázáno, takže pokud budeme již nyní třídit a mít
minimum komunálního odpadu nebudeme mít za 6 let problém “kam s ním“.
Dne 18.3.2015 se obec Svor zúčastnila akce ukliďme příkopy 2015, kterou pořádal
Podralský nadační fond. Zaměstnanci obecního úřadu společně s dětmi základní školy uklidili
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centrum obce a příkopy podél místních komunikací. Nasbírali jsme celkem 9 pytlů plastů,
papíru a směsného komunálního odpadu. Mrzí nás, že mezi námi žijí lidé, kteří nerespektují
zásady slušného chování a veřejná prostranství neustále bezohledně znečišťují.
Průběžná informace k investicím 2015
Na začátku letošního roku jsme Vás informovali o plánech na letošní rok. K dnešnímu dni
je jisté, že budeme realizovat následující akce.
1. Zateplení mateřské školy Svor, získali jsme dotaci a smlouva s poskytovatelem
fondem SFŽP je již podepsána. Práce zahájíme v červnu 2015.
2. Rekonstrukce střechy a půdy v kapli Nejsvětější Trojice, získali jsme dotaci od
Ministerstva kultury. Práce zahájíme v květnu 2015.
3. Oprava fasády obecního úřadu, byla vybrána realizační firma. Práce zahájíme v květnu
2015.
4. Rekonstrukce dívčích WC v základní škole Svor. Práce zahájíme v červenci 2015.
Také jsme podali žádost o dotaci na opravu střechy mateřské školy a žádost o dotaci na
zateplení a výměnu tepelného zdroje v budově tělocvičny a kabin. Pokud dotace získáme
budeme realizovat do konce roku 2015 také tyto rekonstrukce. Dále připravujeme ve
spolupráci s partnerským městem Reichenbach žádost o dotaci na opravu komunikace u
základní školy. Žádost bude podána v květnu, věříme, že uspějeme a budeme moci zajistit
pohodlný přístup k nemovitostem pro obyvatele této části obce.

Životní jubilea: V lednu, únoru a březnu oslavili životní jubileum tito spoluobčané:
Svoboda Josef, Siňor Slavomír, Knespel Jindřich, Kekulová Margita, Dittrich Helmut, Ullrich
Gunter, Žáková Emma, Nemčeková Anna. Všem k významným životním jubileím
gratulujeme.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 11.4.2015 proběhne v obci Svor a Rousínov svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu takto:
8:00 – 10:00 hodin za obecním úřadem ve Svoru
10:00 – 11:00 hodin u penzionu Milštejn v Rousínově
11:00 - 12:00 hodin v horní části Rousínova u čp. 23 za mostem přes potok
Upozorňujeme občany, že tento odpad je možné odkládat do kontejneru pouze ve výše
uvedený čas !

Humanitární sbírka použitého ošacení Diakonie Broumov
V termínu od 13.4. do 17.4.2014 je možné donést nepoužívané věci zabalené do igelitových
pytlů či papírových krabic do 1. patra v budově obecního úřadu ve Svoru. Sbírka se týká
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1
m2), domácích potřeb (nádobí, skleničky – nepoškozené), vatovaných a péřových přikrývek,
polštářů, dek, nepoškozené obuvi, nepoškozených a kompletních hraček. Použité věci je
možné donést na obecní úřad v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. V úterý do 15:00
hod a v pátek do 13:00 hod.
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Soutěž rozkvetlá okna a balkony v obci Svor 2015
Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro rok 2015 soutěž Rozkvetlá okna a balkony ve Svoru
Podmínky soutěže:
- soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15-ti let pečující o rozkvetlé okno či balkon na
území obce Svor a osady Rousínov,
- přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných
prostranství,
- soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku ( je k dispozici na Obecním úřadu
nebo na webových stránkách obce Svor) včetně fotografií okna či balkonu na adresu: Obec
Svor, Svor 195, 47151 Svor e-mailová adresa: svor@obecsvor.cz
- každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno maximálně na 3
fotografiích,
- fotografie budou ve formátu 18 x 24 cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením
300 Dpi,
- fotografie musí být pořízeny v roce 2015, na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno
jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky,
- do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše
uvedenou adresu nejdéle do 30.8.2015 do 15.00 hodin,
- nevyžádané fotografie nebudou vráceny
- přihlášky do soutěže jsou k dispozici na obecním úřadu ve Svoru nebo ke stažení na
www.obecsvor.cz
Hodnocení, vyhlášení, předání a výše odměn
Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy komise, kterou budou tvořit zastupitelé obce Svor.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce září.
Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na
stránkách obce Svor a ve Svorském zpravodaji.
2000,- Kč
Výše odměn: 1. místo
2. místo
1500,- Kč
3. místo
500,- Kč
Krásné a klidné jaro Vám všem přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

Slavnost Božího těla.
Bylo to v červnu nebo v máji?
Vzpomínky už zapadají
na krásnou slavnost květinovou
na hejno bílých drůžiček
co v ruce měly košíček.

Cestičkou šlo Boží tělo
okolo všech oltářů
my, lístky sypaly po špetičkách
cestou, hezky pomalu.

Oltáře venku před kostelem
a mladé břízky stály kolem
s vůní růží a bílých lilií
snad nebudou koukat za chvíli

Kam zmizely bílé drůžičky
co zakoply o každý kamínek?
Už jsou z nich dávno babičky
a mají plno vzpomínek.

sirény náletů často tu znějí
strach malým drůžičkám nahánějí
i bílé lilie strachem se chvějí
když z květinových košíčků
sypaly drůžičky cestičku.

Rybínová Markéta
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Základní škola Svor ( www.zssvor.estranky.cz )
28.1.2015 proběhl Den otevřených dveří . Žáci první třídy předvedli ukázkovou hodinu
budoucím školákům a pochlubili se, co všechno se za půl roku ve škole naučili. Do hodiny
byli zapojeni i školkáčci, kteří si rovnou vyzkoušeli, jak se jim bude sedět ve školní lavici.
11.2.2015 proběhl Zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo 13 uchazečů. Pro školní rok
2015/2016 bylo prozatím přijato 9 školáků. Už teď se na ně moc těšíme!
Zároveň bychom chtěli poprosit rodiče budoucích školáků, aby své děti postupně
připravovali na změnu spojenou s přechodem z MŠ do ZŠ.
Tak takhle rozhodně ne!!!
To je přesně ono!!!!
Počkej ! Ve škole ti
ukážou. Tam budeš
muset poslouchat!!!

Neboj,ve škole to bude prima !
Je tam plno kamarádů a hodně
se toho naučíš. A když ti něco
nepůjde, rádi ti pomůžeme.

UPOZORNĚNÍ !!! Rodiče, nekupujte dopředu školní pomůcky. Ještě před zahájením letních
prázdnin dostanete seznam toho, co bude potřeba zakoupit, a co dostanou děti ve škole.
Školní akce 2015: přesná data se postupně doplňují
21.4.-konzultační hodiny od 15.30- do 17.00 hod.
Duben
22.4.-Den Země- práce na školní zahradě, úklid v okolí školy
30.4.-Průvod čarodějnic obcí Svor- po 10.00 hod.+ opékání buřtíků na
šk.zahradě
Květen Návštěva čistírny odpadních vod
Červen 1.6.- Mezinárodní den dětí + Školní výlet = Praha, dětský muzikál " Sněhová
královna" v divadle Hybernia, prohlídka Pražského hradu
Fotbalový turnaj Polevsko
Hasiči+ nemocnice Česká Lípa
26.6.-vysvědčení
29.-30.6.-ředitelské volno
Poděkování
• Manželům Procházkovým za možnost navštívit jejich chovnou stanici a také za
finanční dar, díky kterému jsme mohli přikoupit nová školní trička.
• Pořadatelům dětského karnevalu ve Svoru, který si, za velké účasti místních i
přespolních návštěvníků, děti opravdu užily.

Perlička ze svorské lavice
Had je nejlepší kuchař !
SVORSKÝ ZPRAVODAJ // DUBEN // 2015

4

Plánované akce

Poděkování

Duben:
Turistický pochod
Čarodějnice
Víkendová fotbalová utkání
mužů a mladší přípravky

Rádi bychom poděkovali MŠ a ZŠ Svor za
přípravu náročného vystoupení pro všechny ženy
na MDŽ.

Květen:
Turistický pochod
Soustředění mladší přípravky
Víkendová fotbalová utkání
mužů a mladší přípravky
Červen:
Turistický pochod
Dětský den
Víkendová fotbalová utkání
mužů a mladší přípravky

ZÁPIS DO MŠ SVOR
KLUCI, HOLKY, JDEM DO ŠKOLKY

MŠ Svor zve děti a rodiče k zápisu do mateřské školy. Zápis se koná 16. dubna 2015
v budově MŠ od 10.00 do 11.30 hodin. Rodiče si přinesou doklad totožnosti a rodný list
dítěte.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Bližší informace či domluva náhradního termínu na tel. čísle: 605 826 686
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