SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXXVI - DUBEN - 2022

Úvodník
Duben
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Květen
Večerní rosy v máji hodně sena
dají.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

přeji Vám všem krásné jaro a spoustu
slunných dní pro dobrou náladu, kterou budeme
v nejbližších několika měsících určitě potřebovat.
Červen
Překonali jsme dvouletou vlnu covidového období,
Jak červen teplem září, takový
které nám významně zasáhlo do života, na který jsme
bude i měsíc září.
byli zvyklí. Bohužel vliv tohoto období budeme
v následujících měsících pociťovat v souvislosti
PŘEJEME VÁM
s ekonomickými dopady, které toto onemocnění
KRÁSNÉ JARO
vyvolalo (vysoká inflace, zvyšování cen energií,
spotřebního zboží a potravin). Aby složité
Editor: Obecní úřad
postcovidové ekonomické situace nebylo málo,
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
přidala se k němu válka na Ukrajině. Ta bude mít na
naší společnost další ekonomický dopad nejen
Svorský zpravodaj:
v podobě růstu cen surovin a zboží, ale také v podobě
www.obecsvor.cz
příchodu uprchlíků z válkou zasaženého území.
V této souvislosti Vás chci informovat o dopadech
Svorské stránky:
uprchlické krize na naší obec. V současné době se do
www.obecsvor.cz
pomoci uprchlíkům zapojili dvě ubytovací zařízení
Penzion pod Klíčem ve Svoru a areál na Nové Huti.
Jde o ubytování celkem 14 osob ukrajinské národnosti ( ženy a děti), které jsou zde ubytování
od poloviny března. Jsou řádně evidovány v systému pro uprchlíky, který stát pro tyto účely
vytvořil. Výhledově se zapojí do pracovního procesu a v případě ukončení konfliktu na
Ukrajině plánují návrat do své země. Areál Star Line, který má také ubytovací kapacitu,
v současné době ubytovat uprchlíky neplánuje. Tato situace by se mohla změnit v případě, že
Vláda ČR svým nařízením tyto ubytovací kapacity určí k využití ubytování uprchlíků. Vše
záleží na vývoji situace na Ukrajině a nastavení přerozdělovacího systému uprchlíků v ČR.
Také obec Svor má ve svých krizových plánech určeny prostory pro krátkodobé krizové
ubytování. Pro tyto účely máme vyčleněnu tělocvičnu u fotbalového hřiště. Je to nouzové
krátkodobé ubytování s kapacitou 10 lidí. Využití tohoto objektu je také závislé na dalším
vývoji celé uprchlické vlny. Krizový štáb Libereckého kraje upřednostňuje ubytování
v bytech a ubytovnách, tělocvičny a haly plánuje využít v nejkrajnějším případě na
přechodnou dobu.
Zástupci naší obce se domnívají, že máme být v řešení uprchlické krize solidární,
neboť nikdo z nás neví, zda se takto vyhrocená krizová situace v budoucnosti nevyskytne také
na našem území a podobnou pomoc budeme potřebovat. Hospodaření naší obce je na dobré
úrovni a případná střednědobá pomoc spojená s provozem tělocvičny v rámci krizové pomoci
je zvládnutelná. Stát také plánuje tuto pomoc obcím částečně finančně kompenzovat. O vývoji
situace v naší obci spojené s uprchlickou krizí Vás budeme průběžně informovat, aby
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nedocházelo k zbytečnému šíření neověřených a nepravdivých informací. Budeme se snažit,
aby život v naší obci zůstal stejný bez výrazných změn.
Historicky toto není první ekonomicky složité období, které naše společnost prožívá,
vždy když k němu došlo, poradili jsme si a nakonec to zvládli. Věříme, že i tentokrát se nám
podaří toto období zdárně překonat. Budeme se Vám ho snažit zpříjemnit společenskými
akcemi, kde bude možné podělit se o své pocity a chvíli se odreagovat a nabrat sil na
zvládnutí dalších měsíců. První takovou akcí byla Jarní zábava, která se konala 11.3. 2022.
Sešlo se nás okolo sedmdesáti, všichni účastníci se dobře bavili a odcházeli domů nad ránem
spokojeni a veselí. Další akcí, kterou plánujeme na konci dubna, je pálení čarodějnic s živou
hudbou. Uskuteční se u fotbalového hřiště. Také k nám opět začátkem července dorazí
Čadíkův kinematograf – letní kino. Věříme, že se s Vámi na akcích setkáme a společně si je
užijeme.
Investiční akce pro letošní rok se uskuteční v plánovaném harmonogramu. Je to
oprava komunikace od čp. 57 po čp. 41 a chodník podél silnice I/9 od čp. 4 po čp. 10. Také
v případě získání dotace provedeme změnu vytápění v budově Obecního úřadu. Stále
pracujeme na projektových přípravách dalších investičních akcí, které jsou nezbytné pro
zhodnocení majetku obce a její další rozvoj. Jak budeme tyto investiční akce v dalších letech
realizovat, záleží na celkovém vývoji finanční situace, která je v tuto chvíli nepředvídatelná.
Budeme postupovat podle objektivní důležitosti dané investice.
Klidné prožití jarních měsíců Vám přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 2.4.2022 se v obci Svor a Rousínov uskuteční svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
Ve Svoru u Obecního úřadu od 8:00 hod do 9:30 hod
V Rousínově Penzion Milštejn od 9:40 hod do 10:00 hod
V Rousínově z druhé strany za potokem od 10:10 hod do 10:30 hod
Svozové firmě je možné odevzdat:
Nebezpečné odpady –AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, pneumatiky, vyjeté
oleje apod.
Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, podlah. krytiny, apod.
Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické
nářadí, hračky apod.

Výše uvedený odpad je možné svozové firmě předat pouze v uvedený den a čas.

Životní jubilea 2022:
Leden – Jarmila Valkounová, Eliška Stávková, Jaroslav Pitruška, Olga Procházková
Únor – Miloslava Sukupová, Dana Vondráčková, Marcela Zimlová, Pavel Lopour
Březen – Jindřich Knespel, Margita Kekulová, Jarmila Bachtíková, Gunter Ullrich, Hana
Hamouzová
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
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Plánované akce
Duben
30.4.2022

Pálení čarodějnic

Červen
Dětský den
Červenec
4.7. – 7.7.2022

Kinematograf bratří Čadíků

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

Příspěvek od Svorského kronikáře
Pomístní jména ve svorských lesích
V dřívějších dobách žili lidé s krajinou mnohem více než dnes. Téměř všude chodili
pěšky, a tak měli možnost, ale zároveň pociťovali i nutnost všechny přírodní útvary kolem
sebe pojmenovat. Jména tak dostávaly různé vršky, skalky i plochy, které by nás pojmenovat
asi nenapadlo, nanejvýše, když potřebujeme, si je spojíme s číslem v katastru. Podstatná část
dřívějších jmen byla zapomenuta, tím spíše zde, kde měla německý původ a kde se většina
obyvatelstva po druhé světové válce vyměnila.
Na některá místní jména ze svorského katastru či jeho nejbližšího okolí jsem narazil
v plánu kácení stromů ve svorském revíru na rok 1857. Svorský revír se dělil na několik částí,
které měly svá pojmenování (obvykle podle kopců), ale už tehdy existovalo rozdělení na
menší úseky, jež byly očíslované. Ani to se však zřejmě nejevilo příslušným úředníkům jako
dostačující, a tak v plánu kácení používají výhradně různá pomístní jména.
Asi nepřekvapí jména Hutní cesta (podle sklárny Nová huť) v oblasti Velkého Buku,
či dodnes existující Falknovská cesta. Zajímavá a dnes už zřejmě neužívaná jsou jména
několika studánek: Hutní studánka (Hüttenborn) v oblasti Velkého Buku, Hrnčířská studánka
(Töpferborn) někde u Klíče a Ztracená studánka (verlornen Born) kdesi na Hamrichu (měla
od ní jíst cesta k Písečnému vršku), ta se vyskytuje v plánech kácení a dalších dokumentech
lesní správy častěji.
V oblasti Velkého Buku se vyskytovala také místa U Navštívení Panny Marie a U
Nejsvětější Trojice. To je zajímavé proto, že se nejspíše jednalo o místa, kde se nacházela
nějaká kaplička či alespoň svatý obrázek (jako známe např. sv. Antonína nad svorskou
vodárnou).
Pokud by někdo tato pojmenování znal, resp. věděl, kde se tato místa nacházejí, budu
rád, když o tom dá vědět.

Martin Aschenbrenner
kronikář obce Svor
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Orientační běh
Milí spoluobčané,
dne 6.3.2022 proběhl v naší obci závod v orientačním běhu zařazený do zimní ligy
BOR cup pořádané v rámci Ještědské oblasti. Závodu se zúčastnilo okolo sedmdesáti
závodníků. Už od počátku bylo jasné, že se bude jednat o výjimečný závod – uvítání na
závodě starostkou obce Katkou Jonákovou, otevřené kabiny místního hřiště pro možnost
převlečení v teple, otevřený BAR s občerstvením, závod i pro veřejnost (nic z toho nebývá při
zimních ligách zvykem) a ještě mnoho dalšího.
Na čtyřech připravených okruzích se potkali jak
závodníci usilující o finální umístění v zimní lize
nebo v našem závodě, tak i amatérští návštěvníci
z řad veřejnosti. Pro vítězství museli elitní závodníci
oběhnout 4 okruhy, které v součtu reálných =
naběhaných délek daly dohromady přes 21 km,
nastoupat okolo 700 výškových metrů a orazit
70 kontrol. A to celé na malé mapě o rozloze pouze
0,7 km2. Nakonec se tento, až pro některé
Originální mapy ze závodu
jsou do vyčerpání k odběru či
neuvěřitelný výkon, povedl hned 6-ti závodníkům,
nahlédnutí na obecním úřadě.
z nichž nejrychlejšího času dosáhl Jaroslav Najman
alias „Kajman“ z OK BOR s časem 145:39 (minut :
vteřin). Sedmým závodníkem, který oběhl téměř celé 4 okruhy a byl vítězem minulých
ročníků BOR cupu pořádaných ve Svoru byl Jan Pavlovec z OK BOR, který by časem okolo
130 minut s přehledem vyhrál. Jeho slabinou však byla nepozornost, když v okruhu „D“
vynechal kontrolu a tak o tento okruh a šanci vyhrát přišel. Pro nás přesto výkon hodný
obdivu.
Závěrem to, co nás potěšilo ze všeho nejvíce. Na závodě bylo přivítáno nemálo závodníků,
kteří si přišli orientační běh vyzkoušet nebo se po letech na orienťáckou mapu vrátili a to na
námi pořádané akci – moc si všech těchto účastníků vážíme, za účast děkujeme, bylo nám
potěšením a doufáme, že se i jim na svorské mapě líbilo a nebudou váhat se zúčastnit dalších
OB závodů.
Ještě jednou velké díky obci za poskytnutí zázemí a všem co nám pomohli tuto
krásnou akci uspořádat. Moc už se těšíme na další ročník a věříme, že i vy všichni

Vladimír Ledecký ml.
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A máme tu nové
zprávy ze ZŠ Svor
!
•

26. 1. 2022 proběhl v ZŠ Svor Den otevřených dveří. Žáci
první třídy předvedli ukázkovou hodinu budoucím školákům a
pochlubili se, co všechno se za půl roku ve škole naučili. Na
hodinu se přišly podívat předškolní děti v doprovodu svých
učitelek z MŠ Svor i některých rodičů.
V odpoledních hodinách proběhl Den otevřených dveří i pro rodiče, kteří se dozvěděli
vše potřebné k nástupu jejich ratolestí do školy a také si školu prohlédli.

•

24. 2. 2022 jsme konečně mohli opět zahájit plavecký výcvik. Ten se koná
v plaveckém bazénu na Severu v České Lípě.

•

Rádi bychom se omluvili a vysvětlili, proč děti nevystupovaly na MDŽ. Dlouho totiž
nebylo jisté, zda se vůbec bude moci podobná akce konat. S nácvikem na MDŽ začínáme
vždy po novém roce. Na poslední chvíli se takové vystoupení s dětmi opravdu nacvičit
nedá.
Když k tomu připočítáme největší absenci žáků za posledních 20 let, tak jsme rádi,
že stihneme probrat všechno potřebné učivo, které má samozřejmě přednost!
V podobné situaci jsme byli i před Vánoci. Vzhledem k tomu, že děti dva roky nesměly
zpívat a během těchto dvou let odešly dva nejstarší ročníky, nebylo při nácviku koled na
co navazovat. Dva měsíce jsme dřeli jen koledy a vyráběli výrobky na jarmark. Nakonec
se nám dvacetiminutové pásmo podařilo nacvičit a mohli jsme si ho zazpívat jen ve škole.
Všichni doufáme, že se situace nebude příští rok opakovat.
Každé vystoupení na veřejnosti nás vždy baví a těšíme se na něj.

•

Zápis do 1. třídy se konečně bude konat za přítomnosti dětí i jejich zákonných
zástupců.

S sebou
občanský průkaz
a rodný list
dítěte.

Všechny potřebné
tiskopisy dostanete
ve škole.

Už se na nové žáčky mooooc
těšíme !
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Co nás čeká…….v případě normálního pokračování školního roku?
( Co považujete v této době za normální, nechám na Vašem uvážení.)
Duben
22.4.-Den Země - proj. den – úklid obce a práce na školní zahradě
DĚSIVÉ
26.4.-konzultační hodiny od 15.30 hod.
SVORSKÉ
29.4.- Rychlý průlet čarodějnic Svorem + opékání buřtíků na školní
DĚJINY
zahradě
aneb
Květen
4.5.-Den vítězství - projektový den
PERLIČKY
společné fotografování
ZE
Červen
13.6.- dopravní hřiště v České Lípě ( 4. a 5. ročník)
15.6. - florbalový turnaj malotřídních škol
SVORSKÉ
24.-25.6. - Spaní ve škole, Noc slovanských věrozvěstů
ŠKOLIČKY
Cyrila a Metoděje-projektová noc
-Muzeum Česká Lípa
-školní olympiáda Cvikov
Školní výlet – ????
( Plánování a výběr školního výletu nám komplikují současné ceny
pohonných hmot – uvidíme, co se bude dít dál.)
Přesná data se postupně doplňují dle potřeby a možností.

Karlu IV. se
říká Otec
Vlasty.

Rytíři, kteří
bojovali s Husity,
měli ve znaku kříž,
a proto se jim říká
Kříženci.

Husité byli
pasáčci hus !
Rod Lucemburků
vymřel po moči.

POZOR !!! Od 1. 4. 2022 má
ZŠ Svor nové webové stránky
!!!

www.zssvor.cz
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZÁPIS DO MŠ SVOR

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 se
uskuteční ve čtvrtek 12. května 2022 od 10.00 do 11.00 v budově MŠ.
Rodiče si přinesou doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Při rozhodování o přijímání dětí do mateřské školy se ředitelka řídí těmito kritérii:
1. Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve Svoru.
2. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (které mají rok před nástupem do ZŠ
či odklad školní docházky).
3. Děti, jejichž sourozenec již dochází do mateřské školy.
4. Věk dítěte – pořadí bude určeno od nejstarších po nejmladší.
Dítě, které k 31. 8. 2022 nedovrší 3 let věku, může být přijato pouze v případě volné
kapacity školy. Dítě mladší 3 let přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit
požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. §4, § 5
školského zákona).
Bližší informace či domluva náhradního termínu na tel. čísle: 605 826 686 nebo
ms.svor208@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

Bc. Magdalena Andrlová – ředitelka MŠ

SVORSKÝ ZPRAVODAJ //DUBEN // 2022

7

ZPRÁVY ZE CVIKOVÁČKU
Přivítali jsme nový rok 2022 s nadějí, že letos už bude všechno jenom lepší, ale člověk
míní…
No, ale pojďme se zaměřit na to hezké. Po Vánocích jsme se vrátili do zájmových
kroužků a do volnočasového Klubu. Pravidelně v Klubu probíhají miniturnaje v hrách či
tvořivé dílny. V únoru, během jarních prázdnin jsme pořádali příměstský tábor, který jsme si
náramně užili. Hráli jsme si venku, vyrobili valentýnská přání a byli jsme i na prohlídce
cvikovského Pivovaru. Na konci týdne děti čekala sladká odměna a pamětní list. S Klubem
seniorů jsme si užili spoustu zábavy při vyrábění škrabošek, škrabošky jsme použili při
karnevalu a nakonec jsme oslavili MDŽ ve stylu první republiky. Dál také fungoval a
fungovat bude náš Dárečkovník. V dubnu se opět můžete těšit na tvořivé balíčky a další akce
pro širokou veřejnost. Sportovci se mohou těšit na Přespolní běh Cvikováčku. Ostatní na
velikonoční tvoření, Velikonoční stezku, Čarodějnickou výtvarnou výzvu či Čarodějnou
zahradu, která bude zpřístupněna poslední dubnový týden na zahradě Cvikováčku.
Moc děkujeme Simoně Kořínkové a svorským seniorkám za pomoc při výrobě čarodějnic na
Čarodějnou zahradu.
Pro zájemce máme ještě některá volná místa pro na letních táborech 2022. Přihlásit
své děti můžete na www.cvikovacek.cz
Sledujte náš facebook a instagram ať vám nic neunikne, moc se na vás těšíme!
Kolektiv DDM Cvikováček
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