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Úvodník
Leden
Leden jasný, roček krásný.
Únor
O Hromnicích jasný den, připrav
kožich ještě ven.
Březen
Březen hřmí – květen sněží.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

do Nového roku Vám přejeme hodně štěstí,
zdraví a zvládnutí všech nepředvídatelných situací,
které nás zajisté opět čekají. Věříme, že v tomto roce
si konečně vynahradíme absenci společenských
setkání, jejichž konání nám znemožnila opakovaná
PŘEJEME VÁM
chřipková epidemie Covid 19. Jako první akci
KRÁSNÝ NOVÝ ROK
chceme uspořádat tradiční březnovou oslavu MDŽ,
uvidíme, zda se nám to letos podaří.
Editor: Obecní úřad
Děkujeme Všem, kteří se zapojili do
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
plynulého přechodu na nový systém likvidace odpadů
v naší obci. Díky Vám tato akce „kulový blesk“
Svorský zpravodaj:
proběhla bez větších problémů a vše jsme stihli včas
www.obecsvor.cz
připravit. O novém systému jste byli všichni
s předstihem informování. Pro krátkou rekapitulaci
Svorské stránky:
jen zmíníme zásadní změny, tj. svoz komunálního
www.obecsvor.cz
odpadu (černá popelnice) bude čtrnáctidenní (sudý
týden) a svoz tříděného odpadu (žlutá, modrá
popelnice) bude také čtrnáctidenní (lichý týden).
Cena za svoz komunálního odpadu bude 120 l
popelnice – 60 Kč, 240 l popelnice – 120 Kč. Platba za svoz komunálního odpadu bude
vyúčtována po ukončení kalendářního roku tzn. v lednu – březnu 2023. Svoz tříděného
odpadu je pro Vás zdarma. Věříme, že díky novému rozmístění popelnic na tříděný odpad
přímo k Vašim nemovitostem, zvýšíme významně podíl vytříděného odpadu a na skládku
odvezeme jen skutečně nezbytně nutné minimum. Děkujeme Vám, že třídíte, má to smysl.
V letošním roce máme také naplánovány další investiční akce, které zajistí další
zhodnocení obecního majetku a budou především přínosem pro Váš každodenní život. Dojde
ke kompletní rekonstrukci povrchu ulice od čp.57 po čp. 41 včetně nového vydláždění uličky
od čp.51 k obecnímu úřadu. Také dojde k výstavbě nového chodníku podél komunikace I/9
od čp. 4 k čp.10 včetně přechodu pro chodce naproti čp.9. Pro tyto akce jsme již na základě
výběrového řízení vybrali firmu Poor s.r.o. Celková vysoutěžená cena je 6 000 000 Kč s DPH
a odpovídá ceně projektované. Budeme se také pokoušet získat na tuto akci vhodný dotační
titul. Žádost o dotaci na výměnu zdroje vytápění budovy Obecního úřadu v tuto chvíli
připravujeme, a pokud budeme úspěšní, zrealizujeme letos i tuto investiční akci. Součástí
výměny tepelného zdroje bude také využití energie ze solárních panelů pro zásobování
budovy úřadu el. energií. Také připravujeme žádost o dotaci na úpravu prostranství u
Obecního úřadu, která bude spočívat ve vydláždění prostranství až k obchodu kamennou
dlažbou, která nám zůstala z rekonstrukce komunikace kolem školy. Dále doplnění veřejného
osvětlení a pořízení elektronické úřední desky a nových vývěsních informačních tabulí.
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V letošním roce také projekčně připravíme další potřebné akce, které se postupně budou
realizovat. Jsou to projekt na novou komunikaci u rodinných domků u čp. 244 naproti
zastávce Otočka, projekt na nové rozvody elektroinstalace ve společných prostorech bytového
domu čp. 18, 19, projekt na rekonstrukci mostku u čp. 147 a projekt na rekonstrukci domu
Svor čp. 6. bývalá Hasičská zbrojnice – nové bytové jednotky.
Krásný nadcházející rok 2022 a především pevné zdraví Vám přeje

Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Poplatek za psa:
Poplatek za psa v roce 2022 se v obci Svor řídí Obecně závaznou vyhláškou č.5/2019.
Sazba poplatku:
za 1 psa v rodinném domě 50 Kč ( za každého dalšího 120 Kč)
za 1 psa v bytovém domě 100 Kč ( za každého dalšího 120 Kč)
Poplatek je splatný do 31.3.2022.
V souvislosti s psími exkrementy, které se občas vyskytují na některých veřejných
prostranstvích v naší obci, Vás opakovaně žádáme o likvidaci těchto výkalů při venčení svých
psích miláčků. Každý vlastník nemovitosti i nájemník bytového domu má k dispozici
popelnici, kam může tento produkt po vyvenčení psa odložit. Neničme si v naší obci
prostředí, které reprezentuje kultivovanou úroveň chování našich obyvatel.
Životní jubilea 2021:
Říjen – Miroslav Houska, Jiřina Smetáková
Listopad – Božena Velíková, Gertruda Adamová, Eliška Jašková, Miloslava Jirásková, Luboš
Třísko
Prosinec – Olga Zimlová, Miloslav Stehno, Božena Benešová, Vladimír Monhart, Eva
Ladislavová
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.

Plánované akce
Leden
Únor
Březen
Oslava MDŽ – 11.3.2022
Keltský telegraf – výstup na Klíč, vítání jara

Pozvánky na výlety a plánované kulturní akce s konkrétními informacemi budou s předstihem
vyvěšeny v informačních vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz
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Základní škola Svor
vítá nový kalendářní
rok 2022 !

Snad ho zvládneme
stejně dobře jako
ten loňský.

Co nás čeká?
• Doufáme, že klidnější a méně karanténí rok 2022!
• ZÁPIS DO 1. TŘÍDY, KTERÝ SE BUDE KONAT 12. 4.
2022. V JAKÉM REŽIMU ZÁPIS PROBĚHNE, SE BUDE
ODVÍJET OD EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE. BUDEME
VÁS VČAS PŘEDEM INFORMOVAT.
Tradiční novoroční poděkování patří:
• Rodičům žáků za celoroční spolupráci.
• Všem, kteří darovali škole jablka na výrobu křížal.
• Těm, kteří si zakoupili výrobky vytvořené žáky naší školy. Za výtěžek
7 520,-Kč Ježíšek nadělil krásné hračky pod školní stromeček.
• Paní starostce, která nám umožnila
výrobky prodávat na obecním úřadě
a také za celoroční skvělou spolupráci.
• Panu Špachmanovi za krásné vánoční
stromečky, které daroval škole.
• Panu Josefu Kudrnovi za spolupráci při
soutěži ve sběru kaštanů.
• Zvláštní poděkování patří Mikuláši,
andělovi i čertovi, kteří i v této složité
době nezapomněli zavítat do naší školy
a přinést dětem příjemnou předvánoční
atmosféru a nějaké dobroty. Děkujeme
tedy Evě Kropáčkové, Simoně
Nečasové a Josefu Bedrníkovi.
Co jsme od září stihli?
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27. 10. 2021 DEN ČESKÉ
STÁTNOSTI

Projektový den věnovaný sv. Václavovi.
26. 11. 2021 ČERVENOMODROBÍLÝ DEN
Projektový DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

SOUTĚŽ VE SBĚRU
KAŠTANŮ:
1. Matěj Smeták
2. Tadeáš Heřmánek
3. Adriana Rudinská
4. Jan Sykáček
5. Adéla Drábková
Sběru kaštanů se
zúčastnilo 16 žáků a
celkem nasbírali 509
kg.
Dobrou chuť,
zvířátka !
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Dárky pod stromečkem letos rozdávali tři vánoční
svorští skřítci z páté třídy. Vůbec nebyli lakomí a
nadělili dětem spoustu hezkých hraček.
Po prázdninách tu na naše žáky budou čekat.

Jedna školní perlička na závěr :
P.učitelka s vážným výrazem ve tváři :
Děti, já si dodnes pamatuji, jací byli moji spolužáci
a tak byste se k sobě měly chovat hezky, protože
důležité věci si budete pamatovat navždy.
Žák s úsměvem na rtech :
To jo, táta říkal, že si dodnes pamatuje, jaký měli
holky ve třídě!
To byste prostě nevymysleli….to píše sám život!

Základní škola Svor přeje všem lidem dobré vůle
hodně zdraví, vzájemnou toleranci a obrovskou
dávku humoru,
kterého není nikdy dost.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //LEDEN // 2022
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Orientační běh
Krásnou, dlouhou a úspěšnou sezónu mají za sebou orientační běžci ze Svoru,
startující pod barvami klubu OK Jiskra Nový Bor Michaela Macharová, Martin Machara a
Vladimír Ledecký.
I přes nejistý začátek sezóny se v roce 2021 uskutečnilo 11 závodů žebříčku ještědské
oblasti, 6 závodů národního Žebříčku B – Čechy západ a mnoho dalších – vícedenní letní
závody, speciální OB závody, zahraniční závody, takže se povedlo přes dvacet oficiálních
startů.
Z výsledků oficiálních žebříčků :
Ještědský žebříček dospělých 2021
Michaela Macharová, kategorie D21K … 8. místo z 23 hodnocených
Martin Machara, kategorie H50 … 23. místo z 42 hodnocených
Vladimír Ledecký, kategorie H35 … 1. místo z 23 hodnocených
Žebříček B – Čech západ
Martin Machara, kategorie H50B … 12. místo z 26 hodnocených
Vladimír Ledecký, kategorie H35B … 3. místo z 16 hodnocených

Za zmínění stojí i účast na turisticko –
orientačním víkendu v polském Boleslawci
konaném v termínu 10.9. - 12.9.2021. Akce byla
konaná na základě spolupráce města Česká Lípa a
polského
města
Boleslawiec.
Z třech
uskutečněných závodů byly dva závody hodnoceny
jako otevřené mistrovství Dolního Slezka. Za
úspěch se považuje 3. místo Martina Machary a to
na královské = klasické trati a 3. místo Vladimíra
Ledeckého na trati krátké.

A teď něco pro ty, kteří by si rádi orientační
běh vyzkoušeli nebo kteří by se chtěli na průběh
jednoho z tréninkových závodů v OB podívat:
Dne 6.3.2022 proběhne ve Svoru - s centrem na fotbalovém hřišti - tréninkový závod
v orientačním běhu , zařazený do zimní ligy „Bor cup 2021/22“. Každý, kdo by si chtěl
vyzkoušet, jaké je to pracovat s O-mapou , nebo se podívat, jak se s tím jiní trápí, nechť
neváhají a přijdou. Pokud aktuální Covidová situace dovolí, tak se akce bude konat za
každého počasí (start kdykoliv od 11:00 do 13:00).

Vladimír Ledecký ml.
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Klub seniorek
Vstoupili jsme do roku 2022 a já si uvědomuji, že jen málo lidí z naší obce ví o našem
Klubu seniorek, který vznikl v dubnu roku 2018. Na naše první setkání přišlo 18 žen a od té
doby se průměrně schází jednou za 14 dní kolem 20 seniorek. Tyto schůzky se konají
v Kulturáku. Na každém setkání si ženy povídají o novinkách v obci, co je nového u nich
v rodinách a tak podobně. Věřte, že ticho zde nevládne. Každá má co říci. Přitom si vždy
uvaříme kávičku a na každé setkání přinesou vždy 2 seniorky doma upečené dezerty. Ale
nejen to. Vždy vyrábíme nějaké výrobky, které si berou ženy domů, anebo jsou určené jako
dárky. Např. na našem druhém setkání jsme si vyrobily květiny, které byly ozdobou stolů při
našich schůzkách. Také nás oslovila p. Drábková, zdali bychom mohly uháčkovat předčasně
narozeným dětem malé chobotničky pro nemocnici v Ústí nad Labem. O tyto výrobky se
postaraly p. Jarovojová a p. Urbanová. Moc děkujeme.
Několikrát jsme již připravily setkání s našimi nejstaršími obyvatelkami obce. Jednalo
se např. o oslavu Dne matek, předvánoční setkání. Těmto ženám jsme připravily pohoštění a
obdržely od nás také malý dárek. Těchto setkání se zúčastnila také starostka obce. A pak
přišla nucená přestávka kvůli covidu. Naposledy jsme se sešly 11.3.2020 a činnost jsme opět
obnovily v červnu 2020. Ale ne na dlouho. Od září 2020 do července 2021 jsme opět svou
činnost kvůli covidu přerušily.
Bylo by toho mnoho o čem bych ještě mohla psát. O každém setkání je veden záznam
v naší Klubové kronice. Děkujeme všem, které se na setkáních podílejí. Věřte, že z každého
setkání jdou členky domů ve výborné náladě a už se těší na další. Zvláštní poděkování patří
starostce obce p. Jonákové, která je nám nápomocna a to zejména příspěvkem na materiál na
výrobky, pohoštěním při setkáních. Za to velice děkujeme.
Závěrem mi dovolte, abych všechny seniorky, které se doposud do naší činnosti
nezapojily, pozvala mezi nás.
Dana Vondráčková
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Podzim a začátek zimy ve „Cvikováčku“
Od 1. 9. 2021 jsme opět naplno otevřeli náš volnočasový Klub a s radostí jsme
přivítali i nové dětské tváře. V září se také uskutečnily naše, dnes už vlastně skoro tradiční
akce - Koloběžkiáda a zábavný program pro děti na Vepřových hodech. V říjnu se nám pak
krásně povedla Drakiáda a ke konci měsíce i Halloweenský příměstský tábor, který byl pak
spojený i se Stezkou odvahy. Děti si prošly trasu plnou úkolů, otázek a krásných a milých
strašidel. Zároveň jsme strašidelně vyzdobili a rozsvítili DDM Cvikováček. Začátkem října
začala očekávaná rekonstrukce sprch a toalet a proto jsme museli veškerou činnost a kroužky
rozprostřít do náhradních budov. V listopadu jsme začali s vánočními dílnami pro školy a
tak už první listopadový týden, jsme nasávali adventní atmosféru. Vyráběli jsme vánoční
dekorace, svícny a zdobili perníčky. Těšili jsme se i na adventní rozsvěcení stromečků,
jarmarky a vánoční dílničky, avšak covid opět zasáhl a spousta krásných akcí, musela být
zrušena. Na posledních hodinách se uskutečnily na jednotlivých zájmových kroužcích
vánoční besídky.
Netradičně – tradiční akcí Děti lesu, les dětem se konala formou stezky a myslíme, že
se určitě líbila. Pravidelně se od podzimu setkával Klub seniorů. Každé setkání je milé a
letošní rok seniorky zakončily vánoční besídkou.
My se však už těšíme na příští rok. Plánujeme akce, výlety a příměstské i pobytové
tábory. A určitě se mají na co těšit malí a i velcí účastníci.
Chtěli bychom všem rodičům, dětem, babičkám i dědečkům popřát do nového roku
kopec zdraví, štěstí a pohody. A všem pomocníkům moc děkujeme za pomoc. Těšíme se na
všechny v novém roce!
Kolektiv DDM Cvikováček
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Zprávičky z naší školičky
Vánoční svátky a oslava Nového roku jsou za námi a my plní očekávání vstupujeme
do roku 2022. V krátkosti bych si dovolila ohlédnout za rokem předešlým. Prosinec ve školce
je pro děti jeden z nejoblíbenějších měsíců v roce. Děti jsou plné očekávání, napětí a těšení co
přinese.
I přesto, že akce, kterých jsme se měli s dětmi účastnit byly zrušené, užili jsme si
předvánoční čas se vším, co k němu tradičně patří. S dětmi jsme poslouchali koledy, společně
ozdobili krásný živý stromeček a vyrobili přáníčka pro rodiče.
Dojemnou atmosféru adventu vykouzlily děti nejen vánočními dekoracemi, ale také
adventním kalendářem v podobě Vánočního stromečku. Každý den po splnění úkolu
vybarvily děti jednu ozdobičku, kterou jsme nalepili na stromeček, aby to čekání na Ježíška
rychle uteklo.
V pondělí šestého prosince nás navštívil Mikuláš, anděl a čert. Čert samozřejmě zůstal
na chodbě. Slyšeli jsme jen řinčení řetězem. Užili jsme si s nimi hezké dopoledne. Děti se
pečlivě naučily básničky a písničky. Jako každý rok i letos každému dítěti z knihy hříchů
přečetl, jak se celý rok choval. Za básničku, písničku a slib, že se polepší, každý dostal
balíček s dobrotami. Rozloučili jsme se společnou písničkou a poděkováním za vzácnou
návštěvu.

V pondělí 20. prosince nadešel dlouho očekávaný den (vánoční besídka). I přesto, že už
od září děti bojují s přetrvávajícím kašlem a rýmou, na vánoční nadílku jsme byli skoro
v plném počtu. Děti se od rána nemohly dočkat a vyhlížely Ježíška z okna. Čekání jsme si
zpříjemnili u čaje a cukroví, které si děti donesly. Vánoční těšení vyvrcholilo zvoněním
Ježíška a dárečky, které děti našly pod vánočním stromečkem. Děti měly velkou radost a
hned si s novými hračkami hrály. U stromečku děti zazpívaly koledu, aby Ježíškovi
poděkovaly za nadílku.
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Při této příležitosti bych ráda poděkovala rodičům za jejich finanční příspěvky a dary,
které vánoční nadílku obohacují. Také děkujeme „svorským čertům“ v čele s p. Leošem
Laipoldem za finanční dar ve výši 3. 000,- Kč. Závěrem mi dovolte popřát všem dětem,
rodičům a občanům obce jen to nejlepší do roku 2022.
Za MŠ Svor Bc. Hajná Zuzana
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //LEDEN // 2022

11

