SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXIX. - ČERVENEC - 2020

Úvodník
Červenec
Od svatýho Ignáca léto se obracá.
Srpen
Od svatého Bartoloměje slunce již
tolik nehřeje.
Září
Bouřka v září - sníh v prosinci.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu léta a přeji Vám jeho
příjemné prožití bez roušek a dalších nepříjemných
opatření. Věřím, že situaci, která v jarních měsících
nastala, již nebudeme muset zažít a drastická
omezující opatření se nebudou v tak výrazném
PŘEJEME VÁM
rozsahu opakovat.
KRÁSNÉ LÉTO
Těší mě, že jsme se dne 6. června sešli
v
hojném
počtu při příležitosti představení knihy o
Editor: Obecní úřad
Svoru – Společná cesta Čechů a Němců ve Svoru.
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
Věřím, že všichni účastníci ocenili poutavý výklad
Autorka básní: Markéta Rybínová
autora knihy našeho rodáka Martina Aschenbrennera,
výstavu historických artefaktů i knihu samotnou. Pro
Svorský zpravodaj:
zájemce, kteří se setkání nemohli zúčastnit, je kniha
www.obecsvor.cz
k dispozici zdarma na Obecním úřadu ve Svoru.
Dovoluji si Vás také pozvat na promítání
Svorské stránky:
letního kina bratří Čadíků, které se uskuteční od 6.7.
www.obecsvor.cz
do 9.7.2020 u fotbalového hřiště ve Svoru. Každý
večer po setmění bude promítnut jeden film ( cca
kolem 22:00 hod). Vstupné je dobrovolné a výtěžek
bude použit na charitu. Promítneme tyto filmy - 6.7. – Hodinářův učeň – pohádka, 7.7. –
Afrikou na pionýru – dokument, 8.7. – Na střeše – drama, 9.7. – Poslední aristokratka –
komedie. Občerstvení zajištěno v Klubovně TJ Jiskra Svor. Také Vás zvu na Rozloučení
s létem, které se uskuteční dne 5.9.2020 u fotbalového hřiště ve Svoru. Jedná se o akci, která
je náhradou za zrušené Pálení čarodějnic. Na programu jsou soutěže pro děti, živá hudba,
občerstvení zajistí Klubovna TJ Jiskra Svor.
Na konec září jsme pro Vás opět pro velký úspěch připravili Václavskou zábavu, která
se bude konat 26.9.2020 v Kulturáku Svor. K poslechu nám zahraje živá hudba pod vedením
pana Jana Klugera. Všichni jste srdečně zváni.
Dle plánovaného harmonogramu jsme zahájili rekonstrukci elektroinstalace v budově
základní školy a v budově mateřské školy Svor. Také jsme předali realizační firmě stavbu –
Rekonstrukce mostku u čp. 111. Obě akce budou realizovány a dokončeny v letošním roce.
Ekonomická situace obce nám i přes očekávaný propad příjmů ze státního rozpočtu umožní
obě akce realizovat. Očekávaný propad příjmů nebude mít, díky úsporám, vliv na chod a
provoz obce v letošním roce ani v letech dalších. Možnosti financování naplánovaných
investičních akcí v příštím roce budou jasné dle dalšího vývoje příjmů v roce 2020.
Předpokládáme však, že i v příštím roce budeme realizovat alespoň část naplánovaných
rekonstrukcí.
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Soutěž rozkvetlá okna a balkony v obci Svor 2020

Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro rok 2020 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 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 2020, 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 15.9.2020 do 14 .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 měsíce září.
Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na
stránkách obce Svor a ve Svorském zpravodaji.
Výše odměn: 1. místo
2. místo
3. místo

2000,- Kč
1500,- Kč
500,- Kč

Životní jubilea:
Červenec – Krista Rosenkrancová, Markéta Rybínová, Vlastimil Novotný, Irena Jirásková
Srpen – Jan Müller, Josef Mokříž, Karel Vesecký, Helena Kučerová, Zdeněk Bachtík, Aleš
Rückel, Lenka Horáková
Září – Václav Špaček, Jan Habart, Robert Kučera, Pavla Holečková
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásné léto!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor
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ŠEPOT VČEL
Do noci šeptá úl
svou píseň tajemnou
píseň dávných včel
do medu vloženou.
Dnešní píseň je té dávné ozvěnou
a písni budoucí vzdálenou předehrou
ta píseň zněla už
kam sahá paměť včel
a šířil jí roj
co k nebi uletěl
Do plástu vtiskly se
životy mnohých včel
i mnohých včelařů
jimž čas už odešel.

Plánované akce
Červenec
Kinematograf bratří Čadíků ( letní kino) – 6. – 9.7.2020
Memoriál Aloise Thierla a Karla Brejška – 18.7.2020
Dětské rybářské závody – 25.7.2020
Srpen
Sportovní víceboj – 29.8 – 30.8.2020
Září
Rozloučení s létem – 5.9.2020
Václavská zábava – 26.9.2020

Pozvánky na akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny v informačních
vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz

Sportovní klub Nový Bor
Lyžařské soustředění přední Labská – Krkonoše – únor 2020
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Domácí trénink v době koronavirové….
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CO SE DĚLO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V DOBĚ JEJÍHO UZAVŘENÍ?

• Paní učitelky pečlivě připravovaly úkoly pro domácí výuku.
• Stále zůstávaly ve spojení s rodiči a konzultovaly
množství a obtížnost domácího učení.
• Připravovaly školu na letní rekonstrukci elektroinstalace.
• Během dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy. Tentokrát
netradičně bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Bylo to pro nás
velmi smutné. Už teď doufáme, že se vrátíme k tradičnímu zápisu.
• S potěšením mohu oznámit, že do 1. ročníku bylo zapsáno 7 dětí.
MILÍ BUDOUCÍ ŠKOLÁCI, UŽ SE NA VÁS
MOC TĚŠÍME !!!

• 25.května do školy nastoupilo dobrovolně 18 žáků ( z 28). Díky takovému
počtu jsme se mohli zase všichni pustit do práce.
• Touto cestou bychom chtěli také poděkovat všem rodičům, kteří přistoupili
k domácí výuce zodpovědně a svým ratolestem se poctivě věnovali.
• Jako každý rok se loučíme s 5. ročníkem. Na vysvědčení se všichni páťáci
sešli, a tak jsme mohli udělat rozlučkovou fotografii 26. 6. 2020.

Matěj Paleček, Matyáš Beránek, Filip Rudinský, Václav Kropáček,
Milan Drábek, Lukáš Janouch, Štěpánka Fleklová a Filip Foršt
To to uteklo. A teď trochu zavzpomínáme na 1. 9. 2015. Opravdu vyrostli !
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Páťákům přejeme v novém působišti hodně
úspěchů, spoustu nových přátel a zážitků.
Užijte si všichni krásné prázdniny!
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Máme tu konec školního roku, který byl poněkud zvláštní a netradiční. V březnu byla naše
školka z důvodu pandemie uzavřena a nikdo nevěděl, co bude dál. Na začátku května se
školka mohla znovu otevřít, ale díky nařízením vlády a MŠMT se jedna paní učitelka již do
práce nevrátila a všechny plánované akce se musely samozřejmě zrušit, což nás velmi mrzí.
Letošní předškoláci tak přišli nejen o zápis do 1. třídy, ale i o poslední školkový výlet a
tradiční Loučení s předškoláky, které proběhlo pouze v dopoledních hodinách v MŠ.
Tento rok naší mateřskou školu opouští:
Antonín Honzátko
Šimon Červenka
Veronika Majorová
Viktorie Svobodová
Karolína Šťastná
Tereza Forštová
Jan Sykáček
Všem budoucím školákům přejeme hodně radosti, chuti a touhy po dalším poznávání a
vědění. Věříme, že si na nás někdy vzpomenou a přijdou se na nás podívat. Taktéž bychom
rádi poděkovali za několikaletou spolupráci rodičům, jejichž děti od září nastupují do základní
školy, a naše cesty se tak rozcházejí.
Na závěr děkuji zaměstnancům MŠ za celoroční práci a přeji všem pohodové a slunné léto.
Bc. Andrlová Magdalena, MŠ Svor

Informace ze Cvikováčku
Vzhledem ke koronavirové situaci jsme od března veškerou naši činnost pozastavili a
tak byl DDM Cvikováček od března až do začátku května pro veřejnost uzavřen. My jsme
však nezaháleli. Poctivě jsme vše desinfikovali, uklízeli a vrhli se na vítané úpravy.
Vymalovali jsme a uklidili Sokolovnu od sklepa po půdu a ve Cvikováčku jsme připravili
chatovou základnu na letní provoz. Také jsme si připravili veškeré potřebné věci na letní
příměstské a pobytové tábory, abychom mohli zahájit letní činnost i když jsme nevěděli, jak
to nakonec bude a zda letní tábory budou či nebudou. Máme připravené letošní tábory a moc
se těšíme na děti, až přijdou. Rodinné pobyty na Slovensku, v Polsku, Švédsku a na Sardinii
jsme museli bohužel zrušit.
Během jara jsme se zapojili do celorepublikového projektu Mít kam jít. Náš DDM
připravoval náměty z různých okruhů pro děti a veřejnost z celé České republiky. Zároveň
jsme na facebooku připravovali pravidelné výzvy pro širokou veřejnost. Také jsme natáčeli
videa, aby děti doma nazahálely a nezlenivěly nám. Připravili jsme pro rodiny v krásné
krajině na Cvikovsku dvě krásné stezky Po stopách skřítka Cvikováčka a Další
dobrodružství skřítka Cvikováčka.
Ve čtvrtek 30. 4. jste nám pomohli očarovat náš plot a nakonec ho zdobilo 16
překrásných čarodějnic.
Zároveň se opět svorské seniorky zapojily do naší jarní soutěže a získaly dárek –
společenskou hru. Zároveň děkujeme i všem dětským účastníkům našich soutěží.
V květnu jsme nakonec konečně mohli otevřít alespoň některé zájmové kroužky
(samozřejmě s určitými opatřeními).
Také jsme znovu otevřeli náš volnočasový Klub, tentokrát na zahradě DDM Cvikováček a
pro uzavřenou skupinu dětí.
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V pondělí 1. 6. proběhla netradiční oslava Dne dětí na zahradě Cvikováčku, místo
našeho tradičního Pohádkového lesa. Na zahradě Cvikováčku se točila zmrzlina, cukrová vata
a rozdávaly se dětem dárečky.
Pro seniory jsme uspořádali závěrečné rozloučení u táboráku s kytarou a závěrečný
výlet do Hrádku nad Nisou na Kristýnu.
V počítačovém kurzu pro dospělé jsme zakončili učivo příjemným společným
posezením na zahradě Cvikováčku a samozřejmě se rozdávaly diplomy a pamětní listy.
Děkujeme našim svorským malým a i velkým pomocníkům za pomoc při všech
našich aktivitách. Přejeme všem krásné léto a chvíle odpočinku a moc se na všechny budeme
těšit na Zahradní slavnosti v pátek 4. 9. 2020 a těšíme se na nový školní rok 2020/21.
Kolektiv DDM Cvikováček
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za šití roušek pro DDM Cvikováček a pro širokou veřejnost na Cvikovsku p.Míle
Jahvodové, Olince Jonákové a Janě Filipové.
Za celý kolektiv DDM Cvikováček Šárka Matoušková
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