SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXVI. - DUBEN - 2018

Úvodník
Duben
Teplé deště v dubnu, teplé dny v
říjnu.
Květen
Když máj vláhy nedá, červen se
předá.
Červen
Jaký je Petr a Pavel, takový bude i
Havel.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu jara. Přeji Vám, ať načerpáte
dostatek pozitivní sluneční energie, která nám všem
v zimním období zajisté chyběla. Těšíme se na
setkání s Vámi koncem května u příležitosti oslavy
dětského dne na naší nové naučné stezce. Přijďte i
Vy, kteří nemáte děti, seznámit se s naší novu
turistickou nabídkou, která Vám přiblíží historii naší
PŘEJEME VÁM
obce a také významné přírodní a kulturní zajímavosti,
KRÁSNĚ JARO☺
které zde máme. Zázemí této akce bude na zahradě u
Mateřské školy včetně občerstvení. Podrobnější
Editor: Obecní úřad
informace budou včas uveřejněny na obvyklých
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
místech v obci.
Autorka básní: Markéta Rybínová
V měsíci červnu se také uskuteční přátelské setkání
s obyvateli města Reichenbach/OL v rámci projektu
Svorský zpravodaj:
Skřítci z přírody i hory přenesou. Náplní setkání bude
www.obecsvor.cz
především představení nových turistických nabídek,
které jsme díky projektu ve Svoru vytvořili. Také
Svorské stránky:
bychom tímto setkáním rádi navázali na historii
www.obecsvor.cz
tradice soužití Čechů a Němců v tomto území pomocí
rozvíjení cestovního ruchu. I na tuto akci jste srdečně zváni. Podrobné informace o přesném
termínu konání budou s předstihem zveřejněny.
V uplynulých měsících jsme uskutečnili výběrová řízení na investiční akce plánované
na letošní rok. Proběhlo výběrové řízení na nátěr střechy kulturního domu a výměnu střešní
krytiny na budově základní školy Svor. Realizace těchto investičních akcí proběhne v průběhu
června až srpna 2018. Uskutečnilo se výběrové řízení na opravu místních komunikací, které
se týká opravy poškozené nezpevněné komunikace u stavebních parcel naproti zastávce
otočka a opravy poškozené místní komunikace v horním Rousínově u lesa. Práce na těchto
opravách budou zahájeny v měsíci dubnu dle klimatických podmínek. Tato akce si vyžádá 1
mil Kč. Také byly odevzdány žádosti o dotaci na rekonstrukci márnice na hřbitově,
rekonstrukci veřejného osvětlení ve spodní části obce a na nový rozhlas ve Svoru a
Rousínově. Výsledky našich žádostí, zda jsme uspěli, budou známy v červnu až červenci
2018. Pokud uspějeme, budeme realizovat i tyto akce.
Krásné jaro přeje

Ing. Kateřina Jonáková
starostka
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 7.4.2018 proběhne v obci Svor a Rousínov svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu takto:
8:00 – 9:30 hodin u Obecního úřadu Svor
9:40 – 10:00 hodin u penzionu Milštejn v Rousínově
10:10 – 10:30 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 23.4. do 27.4.2018 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 a ve čtvrtek
do 15:00 hod a v pátek do 13:00 hod.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony v obci Svor 2018
Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro rok 2018 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 2018, 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 31.8.2017 do 17.00 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 prostřednictvím veřejnosti, v případě malé nebo žádné účasti hodnotitelů
z řad veřejnosti budou hodnotiteli zastupitelé obce Svor.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu 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
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Životní jubilea:
Leden – Jiří Adamec
Únor – Miloslava Sukupová
Březen – Jindřich Knespel, Margita Kekulová, Jarmila Bachtíková, Josef Pfitzner, Ludmila
Aschenbrennerová, Pavel Pazderka
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.

Pohádka
Když hvězdy pláčí
na mořských plážích
víly si tančí.
A hvězdy pláčou
že nemohou blíž
nemohou dolů a mořské víly
zas nemohou výš.
Žádná ta víla není už sama
každá už svého rybáře má
přeje mu štěstí
nikdy ho neopustí
a když se nezdaří
tak mořem ke dnu
klesají dva.

Zprávičky z naší školičky
ZÁPIS DO MŠ SVOR

MŠ Svor zve děti a rodiče k zápisu do mateřské školy. Zápis se koná 10. května 2018
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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Základní škola Svor: www.zssvor.estranky.cz
Vážení rodiče budoucích
školáků,
připomínáme Vám, že se
ZÁPIS DO 1.TŘÍDY KONÁ
10. 4. 2018 V BUDOVĚ ZŠ
SVOR od 16.00 hod.

Školní akce 2018: přesná data se postupně doplňují
Duben

Květen
Červen

20.4.-Den Země-úklid obce, práce na školní zahradě
24.4.-konzultační hodiny od 15.30 hod.
30.4.-Slet školních čarodějnic- průvod Svorem a opékání na školní zahradě
22.5.-Florbal ,Badminton -projektový den
1.6.- Mezinárodní den dětí- výlet do Sloupu v Čechách
5.6.-Fotografování
18.6.-Fotbalový turnaj Polevsko
12.6.- Zdravá pětka - výchovný program o zdravé výživě
21.6 - Jedlová- rozhledna + lanové centrum -školní výlet

PERLIČKY
PERLI KY ZE SVORSKÝCH ŠKOLNÍCH LAVIC
Les ve kterém rostou převážně duby se
nazývají dubiny.
Les, kde převažují buky se nazývají
bukiny.
Žaludy rostou
na žaludníku.

V divadle můžete najít
jeviště a koukaliště.

Žula je
vymřelá
hornina.

Josef II. zrušil
nevolnost.

Člověku
škodí
alkohol,
cigarety a
droby ???

Tak doufám, že z toho nebude vaší paní učitelce nevolno !
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Plánované akce
Duben
Pálení čarodějnic 30.4.2018
Květen
Dětský den na naučné stezce 26.5.2018
Červen
Den na naučné stezce Za lilií zlatohlavou za účasti obyvatel
partnerského města Reichenbach/OL 16.6.2018

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

Informace z Domu dětí a mládeže Cvikováček
Práce ve Cvikováčku nadále pokračují. Již máme za sebou sanaci vlhkého zdiva,
výměnu topného systému a zbývajících starých oken za nová, zateplení půdních prostor,
opravy zdí, štukování ve společenské místnosti a v celé chodbě. Dokončují se práce na opravě
střechy nad garáží. Malujeme, uklízíme a snažíme se vše pomalu stěhovat na své místo.
Pokud vše půjde podle plánu, v dubnu se pomalu vrátí veškerá činnost do domu dětí. Nadále
platí zákaz vstupu na zahradu Cvikováčku. Dále pokračujeme na zateplení budovy, která již
v březnu začala, a na nové fasádě.
Budeme včas informovat všechny vedoucí zájmových kroužků, děti a rodiče o tom,
že se činnost přesouvá zpět ze Sokolovny do Cvikováčku. Děkujeme za pochopení.
Co plánujeme?
Připravujeme brigádu s Klubem seniorů a s dalšími příznivci. Budeme opravovat a
chystat chatovou základnu pro nadcházející letní sezónu. Pro širokou veřejnost připravujeme
Strašidelný pohádkový les – oslavu MDD, Den otevřených dveří, Den otců, Myslivecké
odpoledne s Mysliveckým spolkem ORTEL na zahradě Cvikováčku, Olympiádu
pro malotřídní školy ve Svoru a v Kunraticích u Cvikova, letní tábory a pobyty, Olympiádu
pro hendikepované seniory, 5. Zahradní slavnost, rodinné výlety – připravujeme výlet
do Prahy, toulky starou Prahou s plavbou lodí po Vltavě či návštěvu ZOO a výlet do Jánských
lázní, navštívíme Stezku korunami stromů. Dále plánujeme podle poptávky podzimní tvůrčí
dílny - drátkování a Pedig, budeme tvořit věnce.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Šárka Matoušková
ředitelka
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Klub seniorů při Domu dětí a mládeže Cvikováček
První čtvrtletí roku 2018 začaly seniorky v soutěživém duchu. Po odkrytí políček
poznávaly nejen známou osobnost, ale při oslavě MDŽ měly ukryté překvapení, při kterém se
mnohé po odkrytí červenaly. Také si zahrály hru Milionář o zajímavostech Cvikova a
blízkého okolí. Po zábavě došlo na tvoření. Seniorky vyráběly velikonoční ovce, beránky a
zajíce. Opět dokázaly, že mají šikovné ruce a nezkazí žádnou zábavu. Jejich díla budou zdobit
OD Banco v České Lípě. Náš tým seniorů se také rozrostl o dvě nové členky, které tímto ještě
jednou mezi nás vítáme. Oslavy MDŽ pokračovaly ve Svoru. Svorské seniorky pozvaly
všechny další kolegyně ze Cvikova a z Kunratic u Cvikova do našeho kulturního
domu. Děkujeme za pohoštění a milé přijetí svorským ženám a p. starostce Katce Jonákové.
Zároveň děkujeme dětem ze ZŠ a MŠ a p.učitelkám za krásná vystoupení. Prožily jsme
společně překrásný večer.
Za Klub seniorů Věra Plačková
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Pololetní prázdniny se dají strávit nejen doma, ale také se Cvikováčkem. V pátek
2.2.2018 se děti ze Cvikova i ze Svoru vydaly s doprovodem na výlet do Liberce. Nejprve
jsme zamířili do Archy – Centra pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec. Tam pro nás měli
připravený program "Máme rádi zvířata". Program byl velmi zajímavý - dozvěděli jsme se,
kdy se zvířata dostávají do záchranné stanice, jak bychom se měli chovat my a jak tento celý
systém funguje. Měli jsme také možnost si prohlédnout útulek jako takový - takže jsme viděli
kotce pro psy i kočky a venkovní voliéry pro volně žijící zvířata. Poté jsme se autobusem
přemístili do pizzerie nad bazénem a posilnili se na pobyt v bazénu. Ten jsme si všichni
náležitě užili. Tobogány patřily nám! Výlet byl moc fajn. Sešly se bezva děti a doufáme, že i
další akce budou takto příjemné a plné legrace.
Jarní prázdniny měly děti možnost strávit na příměstském dobrodružném táboře s
podtitulem „Po stopách Yettiho“. V průběhu pěti dní pátraly za pomoci detektiva Patočky a
hledaly sněžného muže. Zároveň jsme stihli navštívit kino v Novém Boru a jednu noc
společně přenocovat v Klubu v sokolovně. Týden plný her jak v klubovně, tak v tělocvičně a
klouzání se na ledu jsme ukončili v Lesním divadle ve Cvikově, kde se skutečně ukrýval
Yetti. Děti za jejich celotýdenní píli odměnil sladkostmi.
Děti ze Svoru také pravidelně navštěvují kroužky například Atletickou školku, Zumbu,
Všeználka, Vaření a pečení a Rybářský kroužek. Je pro ně také otevřen Klub v sokolovně
každý den odpoledne od pondělí do čtvrtka. Každé první úterý v měsíci je Klub otevřen pro
širokou veřejnost a mají možnost ho navštívit všechny věkové kategorie. V rámci Klubu jsou
také někdy připravovány tematické otevřené dílny – Valentýnské tvoření, tvoření ke Dni
matek apod.
Iva Nechutná, Vendula Trčová a Věra Plačková
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