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Úvodník
Duben
Teplé deště v dubnu, teplé dny
v říjnu.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

Květen
Jestli v máji neprší, červen to
dovrší.

zdravím Vás na prahu jara, které je bohužel stále
ovlivněné neustupující pandemií coronaviru. I naší
obci se zřejmě nevyhnula britská mutace, neboť
nárůst počtu pozitivních obyvatel v minulém měsíci
Červen
prudce vzrostl. Věřím, že se postupně podaří
Jaký červen, takový i prosinec.
rozběhnout očkování a vir se dostane do stádia
stagnace. Bohužel zde zůstane zřejmě napořád.
PŘEJEME VÁM
Děkuji Vám, že v této nelehké době dodržujete
KRÁSNÉ JARO
opatření, která jsou nutná k zdárnému zvládnutí
pandemie. Věřím, že až vše pomine, vrátíme se
Editor: Obecní úřad
k našemu tradičnímu společenskému životu a
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
potkáme se na některé z našich oblíbených akcí. Kdy
Autorka básní: Markéta Rybínová
to však bude, je zatím nejasné. Každopádně se na
setkání s Vámi velice těším, myslím, že společenský
Svorský zpravodaj:
život již spoustě z nás chybí. V této souvislosti mám
www.obecsvor.cz
pro Vás dobrou zprávu. V zimních měsících se nám
podařilo kompletně zrekonstruovat kuchyň a bar
Svorské stránky:
v Kulturáku Svor. Získali jsme dotaci na výměnu
www.obecsvor.cz
stolů, instalaci akustických prvků v sále a vybavení
kuchyně. Akci budeme realizovat do konce května.
Realizační firmě jsme již předali stavbu rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici od čp.
57 po čp. 41 a stavbu rekonstrukce veřejného osvětlení ve spodní části obce Svor. Současně
bude v obou lokalitách probíhat uložení kabelového vedení elektrické energie do země firmou
ČEZ Distribuce. Pokud to klimatické podmínky dovolí, zahájíme stavbu. V této souvislosti
žádáme občany dotčené touto rekonstrukcí, aby byli trpěliví a tolerantní. Stavba bude probíhat
tak, aby Vás co nejméně omezila v přístupu k Vašim nemovitostem. V ulici od čp. 57 po čp.
48 bude 12.4.2021 zahájena výměna vodovodního řadu, kterou provádí SČVk. Po ukončení
výměny vodovodu bude následně provedena výměna veřejného osvětlení a nové kabelové
vedení elektrické energie.
Také došlo k zahájení akce revitalizace zeleně v obci. Byly pokáceny neperspektivní
dřeviny – celkem 4 ks. V dubnu proběhnou výsadby a bezpečnostní vazby vzrostlých stromů.
V letošním roce od 26.3.2021 proběhne Sčítání 2021 – lidí , domů a bytů. Základní
informace jste obdrželi formu letáků do Vašich schránek. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.
na 27.3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na
starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část sčítání 2021 zajišťuje Česká pošta.
Činnost sčítacích komisařů bude upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických
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kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických
opatření. V případě nejasností se sčítáním se obraťte na Obecní úřad ve Svoru.
Klidné prožití jarních měsíců Vám přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 3.4.2021 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 2021:
Únor – Sukupová Miloslava, Kubásek Daniel, Jahvodková Jana
Březen – Knespel Jindřich, Kekulová Margita, Bachtíková Jarmila, Pfitzner Josef, Ullrich
Gunter, Žáková Emma, Mikolášková Hana
Duben – Jandlová Edita, Thierlová Božena
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.

KDO VÍ ?
Odešel nám starý rok
a přispěchal rok nový
jak vydaří se asi nám
jak vydaří se, kdo ví ?
Vše nejlepší si přejeme
a také hodně zdraví
to vše je naše naděje
ale, co osud praví ?
Zase nás slunce zahřeje
zas rosa trávu zkropí
zas květy budou zpívat nám
a zpívat budou kosi
my půjdeme zase dál
už dávno nejsme bosi
zdolávat nové překážky
co osudu jsou losy.
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Plánované akce – budou realizované dle vývoje
situace s výskytem coronaviru
Duben
Červen
Červenec
Kinematograf bratří Čadíků – dle vývoje pandemické situace

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

Novinky z Kulturáku Svor
S ohledem na situaci s koronavirovou pandemií zatím nevíme, kdy se zase v našem
kulturním stánku sejdeme. Proto Vám předkládáme malou fotografickou ochutnávku další
etapy rekonstrukce, abyste se měli na co těšit…

Kuchyň před rekonstrukcí

Kuchyň po rekonstrukci
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Kuchyň před rekonstrukcí

Kuchyň po rekonstrukci
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Bar před rekonstrukcí

Bar po rekonstrukci
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Příspěvek od Svorského kronikáře
Stará kniha s příběhy z okolí
V roce 1938 vyšla v Praze v nakladatelství Toužimský a Moravec kniha pro mládež
Skautský rok družiny kamzíků s podtitulem Příhody sedmi skautů v Lužických horách. Její
autor Josef Kovář zjevně znal velmi dobře Svor a Rousínov, kam umístil svůj příběh.
Kniha začíná v táboře skautů v okolí Prahy, kde začátkem listopadu naposledy před zimou
konají své hry a besedují při táboráku. Starší z nich ukončili školu, ale jsou bez práce, a tak
se radí, co dál dělat, aby nezůstali na krku rodičům. Jeden z nich jménem Ivan navrhuje, aby
jeli přebývat do jeho rodné vsi v Lužických horách – Rousínova. Kamarádi přijmou .
„ Horská dědina oddychovala pod tíží sněhu. Dřevěné domečky s malovanými lomenicemi a
veřejemi dveří i oken vypouštěly obláčky dýmu, aby pocestní viděli, že je tu život, třebas se na
silnici nikdo neukázal. Tu a tam hrčely sklářské brusy. Mnohé stály tiše, a jen šumivý potok
předl jim píseň opuštěné práce. Z hlubokého údolí se rozlézaly malé domky a cihlové sklárny
po stráních,…“ Tak popisuje autor Rousínov, do kterého přibyli skauti a ubytovali se
v opuštěné brusírně Ivanova otce. Přes zimu nejen lyžují, ale také třeba pomáhají lesmistrovi
a hajnému. Přitom ovšem vnímají krásy zdejší přírody: „Zlaté horské jitro se rozesmálo.
Přeměnilo třpytivé krystalky sněhu v růžové peřinky a zalesklo se na vrcholcích Luže a
Hvozdu. Ani štítovitý Klíč nezůstal neosvětlen. Jeho příkré stěny se blyštěly v slunci a chválily
si zimu, jakou už leta nepamatovaly.“
Na jaře si postaví tábor pod Milštejnem: „ Dějiny šesti století spaly pod zříceninami
hradu Milštejna. Vyhlížely již hluboko v české minulosti za slavných pánů z Dubé, kteří řídili
vývoj české země a za krále Jana rozhodovali o jejím osudu.“ Pochopitelně zažívají různé
příhody i větší dobrodružství. V některých částech je kniha téměř učebnicí některých
skautských dovedností, zejména značkování a stopování.
Kniha je rozdělena podle měsíců. Skauti stráví v Rousínově rok, pak někteří přece jen
dostanou práci, a tak se družina rozejde.
Příběh považuji za velice dovedně napsaný a ještě i dnes čtivý, nejen pro mládež, ale i
pro dospělé, zvláště zdejší, které jistě potěší, že se naše okolí dostalo do knihy. Na její
existenci mě upozornil jeden ze svorských výpravčích, který tvrdil, že skauty jmenované
v knize kdysi s dalšími lidmi vyhledal a společně uspořádali setkání na místě jejich táboření.
Z toho plyne, že příběh se zakládá na skutečnosti, pokud není přímo jakýmsi přepsaným
deníkem tehdejších zde pobývajících skautů.
Martin Aschenbrenner

Poděkování
Velice děkuji paní Dagmar Vojnarové, která jako jediná vydržela a dál neúnavně
háčkuje chobotničky pro ústecká minimiminka. Na neonatologii v Ústí nad Labem jsme
dovezli téměř 100 chobotniček a myslím, že to není konečné číslo.
Moc děkuji za tuto krásnou pomoc.
Blanka Drábková
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Nové zprávy ze ZŠ
Svor
www.zssvor.estranky.cz
• ZŠ Svor je z epidemiologických důvodů
od 27. 2. 2021 pro své žáky uzavřena.
• Do kdy ? Netušíme !
Jen doufáme, že se brzy vrátíme.

•

Od 1. 3. 2021 žáci přešli na on-line výuku,
která je přizpůsobena věku a možnostem žáků.
• Nová pravidla pro zápis do 1.třídy.
Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 do ZŠ Svor se bude konat bez
přítomnosti dětí i rodičů. Vzhledem k současné situaci nebude zápis probíhat v
jeden den, ale rodiče mají na vyplnění potřebných dokumentů celý duben. V
časovém rozmezí od 1. 4. – do 30. 4. 2021 si mohou rodiče budoucích
školáků
na webových stránkách www.zssvor.estranky.cz stáhnout a
vytisknout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání popřípadě žádost o
odklad povinné školní docházky a dotazník pro rodiče. Pokud si nemůžete
formuláře vytisknout, kontaktujte telefonicky školu (777 155 059 ) a my Vám je
po dohodě osobně předáme.
Vyplněné formuláře můžete doručit do školy takto: ( žádost + dotazník)
•
•
•
•

vyplněné a podepsané je vhodíte v uzavřené obálce do schránky školy
( u hlavního vchodu do školy)
poštou na adresu školy ( ZŠ Svor 242, 471 51 Svor)
e-mailem s elektronickým podpisem ( zakladniskola.svor@seznam.cz)
do datové schránky školy bw4gd34

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba přiložit také
doporučení od příslušného školského poradenského zařízení (poradnu musíte sami
kontaktovat a dohodnout termín vyšetření) a doporučení dětského lékaře. Pokud
tato doporučení nebudete mít v době zápisu, dohodneme si termín jejich dodání.
ZDRAVÍME A TĚŠÍME SE NA NOVÉ ŽÁČKY!
Základní škola Svor přeje všem mnoho zdraví a sil v této nelehké době.
Ke zlepšení nálady přikládám trochu vzpomínek na lepší časy. Doufám, že
se naši bývalí žáci poznají a zavzpomínají s úsměvem.

Dnes už je to historie nejen hraná, ale i skutečná.
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Cvikováček je tu stále pro vás
Začátek roku 2021 byl plný naděje, že už brzy se vše uklidní a my budeme moci
znovu zahájit svou činnost. Bohužel tomu tak nebylo a není. Vše pokračuje v zajetých
kolejích roku 2020. A tak jsme začali vymýšlet, jakou aktivitou bychom udělali radost dětem i
dospělým. K první výzvě jsme se inspirovali nápadem z Nového Zélandu „Pojďte s námi
hledat medvědy“. Byla to výzva, aby lidé umístili plyšové medvědy na místo viditelné z ulice
a při rodinných procházkách děti hledaly a počítaly medvědy. Výzva slavila úspěch i
v dalších městech. S námi se do výzvy zapojily další města. Kutné Hora, Benešov, Tanvald a
další města naší republiky.

Akcí vyhlášenou v lednu bylo „Pomáhejte s námi – pomáháme Centru pro zvířata
v nouzi při ZOO Liberec – Archa Liberec“ a týkala se sbírky krmení pro opuštěná zvířátka.
Dalším programem, tentokrát vyhlášeným na jarní prázdniny bylo „Vyrazte do přírody
a užijte si prázdniny se Cvikováčkem“. Bylo připraveno pět různě dlouhých pěších okruhů,
aby si mohl vybrat úplně každý. Ze všech tras jsme pro vás připravili krátké reportáže
s fotkami i videem.
Nezapomněli jsme ani na „Valentýna“, svátek zamilovaných. U Cvikováčku byl celý
týden „Dárečkovník“, z kterého si mohl každý vzít maličkost a doma dáreček dotvořil.
Samozřejmě myslíme i na naše seniory. Připravili jsme pro ně dopis s fotografiemi
roztomilých velikonočních drobností, které si mohli vyrobit pro sebe a své blízké. A stejně
tak, jak nás o Vánocích překvapili výrobou vánočního stromečku paní Jana Filipová a Olinka
Jonáková ze Svoru, tak po tomto dopise nám seniorky ze Cvikova, p. Jana Bérová, p. Dáša
Zagalská a p. Dana Křížová vyrobily krásné zaječice na výzdobu Cvikováčku. Všem moc
děkujeme.
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Další pohybová únorová výzva „Týden plný pohybu“ spočívala ve zveřejňování videí
Terky a Áji pohybových aktivit, které si všichni, kdo měli zájem, mohli vyzkoušet. Ať to byl
běh, chůze, tanec, posilování či cvičení ve dvojici. První březnový týden jsme věnovali
zvířátkům. Každý ze zaměstnanců natočil své domácí mazlíky a představil je dětem. Pak
následovala v druhém březnovém týdnu stezka „Putování za zvířátky“, které bylo plné úkolů,
otázek a hádanek v přírodě.

V druhé polovině března jsme připravili před DDM Cvikováček náš velikonoční
„Dárečkovník“. Připravili jsme balíčky, kde byla zemina, osení, návod, krátké povídání o
Velikonocích a malá sladkost. A také jsme vyhlásili další jarní aktivitu pro každého, kdo má
chuť, aby nám pomohl od 22. 3. do Velikonoc ozdobit plot Cvikováčku a přivítat tak s námi
svátky jara.

Poslední březnový týden až do Velikonoc pro vás skřítek Cvikováček připravil ve
Cvikově krásnou velikonoční stezku okolo rybníku Vytěrák. Jste všichni srdečně zváni.
Stále pokračujeme ve videích, v příspěvcích na web „Mít kam jít“, pohybových výzvách
s Ájou a tipech na tvoření. Také jsme již spustili přihlašování na tábory a budeme doufat, že
se budou konat a užijeme si je stejně jako minulý rok.
Závěrem chceme všem popřát krásné Velikonoce, hodně zdraví a spousty sil a úsměvů
do této nelehké doby.
Kolektiv DDM Cvikováček
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZÁPIS DO MŠ SVOR

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 bude na základě
opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády probíhat bez přítomnosti dětí
a uskuteční se od 4. 5. 2021 do 7. 5. 2021 od 10. 00 do 12.00 hodin.
K zápisu je nutné dodat:
1. Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a
kontaktovat telefonicky praktického dětského lékaře, který na druhé straně vyplní Potvrzení
dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním - (o přihlášku
je možné zažádat na adrese ms.svor208@seznam.cz nebo se domluvit na jejím převzetí
v listinné podobě v budově MŠ),
2. Kopii rodného listu dítěte.
Podepsané dokumenty je možné předat jedním z těchto způsobů:
1. Emailem na adresu: ms.svor208@seznam.cz
2. Poštou na adresu: MŠ Svor, Svor 208, 471 51 Svor
3. Osobním předáním: a to ve dnech od 4. 5. do 11. 5. 2021 od 8. 00 hodin do 14. 30 hodin
v budově MŠ Svor.
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte, včetně potvrzení od lékaře o očkování dítěte (je na druhé
straně žádosti), prosíme odevzdat nejpozději 14. 05. 2021.
Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče vyzvednou ve dnech 27. 05. 2021 - 28. 05. 2021.
Bc. Andrlová Magdalena – ředitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ:
Dodatečně si dovoluji poděkovat „čertovské partě“ ve složení: Leoš Laipold, Lukáš
Skřivánek, Ládík Nádvorník, Míša Macharová a Denisa Kubásková, za finanční dar 2 200,Kč, za který bude pořízen nový šlapací traktor na zahradu. Děkujeme moc, děti budou mít
radost!
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