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Úvodník
Říjen
Teplý říjen - studený únor.
Listopad
Studený listopad – zelený leden.
Prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
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Ministerstva zdravotnictví z poloviny srpna o
protiepidemických
opatřeních
pro
konání
společenských akcí, které obsahuje řadu restrikcí a
sankcí a nebylo nikde medializováno, jsme se
rozhodli tyto akce neuskutečnit. Nebyli jsme schopni nařízení tohoto opatření splnit a
riskovali jsme tak finanční postih při případné namátkové kontrole hygienou. Navíc jsme
zjistili, že je opatření protiprávní a nám jako pořadateli nepřísluší kontrolovat zdravotní stav
našich občanů, čímž bychom se dostali do rozporu s jinými zákony. Také nám není lhostejné
dělení občanů na různé kategorie dle jejich přístupu k očkování a nepodporujeme ho. Věříme,
že tento stav brzy skončí a vrátíme se k normálnímu životu bez regulací, které nemají zákonné
odůvodnění a naší společnost a občanské soužití limitují a likvidují pod hrozbou sankce, jak
tomu bylo za starých časů, které jsme již rádi vymazali z paměti. Věříme, že se situace změní
a v prosinci se setkáme pod Vánočním stromem a podzimní výpadky společenských akcí si
vynahradíme příští rok. Pokud jste stejně tak jako většina z nás unaveni a otráveni ze
současné politické situace, přijďte 8.10 – 9.10.2021 k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Je to příležitost vyjádřit svůj názor a rozhodnout o dalším osudu nás, našich
potomků a celé naší země, která si stávající úpadek s ohledem na historický kontext
nezaslouží.
V průběhu léta byla dokončena I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení ve spodní
části obce. V současné době probíhají práce na II. etapě výměny veřejného osvětlení v ulici od
čp.57 po čp. 41. Výměna bude dokončena do konce října 2021. Chodníky podél komunikace
I. třídy ve směru k zastávce Otočka budou opraveny do konce listopadu 2021. Do konce
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listopadu 2021 bude opraven mostek k čp. 49, který se z důvodu opotřebení zřítil v I. polovině
letošního roku.
Od 1.1.2022 v souvislosti se změnou zákona o odpadech začnou v naší obci platit dvě
nové vyhlášky o likvidaci odpadů. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Obě vyhlášky jsou uveřejněny na
webových stránkách obce Svor www.obecsvor.cz nebo k nahlédnutí na Obecním úřadu.
Všichni budete s předstihem o změnách podrobně informování prostřednictvím informačního
letáku, který Vám v průběhu října doručíme do schránky. Základní změnou oproti stávajícímu
systému bude zavedení systému, kdy dostane každá domácnost na základě smlouvy s obcí
zdarma popelnice na tříděný odpad ( modrou a žlutou). Do těchto popelnic je možné společně
třídit i tetrapak a drobné kovy. Stávající hnízda na tříděný odpad budou zachována pro
zbývající druhy tříděného odpadu (sklo, kovy, tetrapak). Svoz komunálního odpadu bude
pouze čtrnáctidenní a bude se střídat s vývozem popelnic na tříděný odpad. Jeden vývoz
popelnice na komunální odpadu bude stát: popelnice 120 l – 60 Kč, popelnice 240 l – 120 Kč.
Popelnice budou označeny štítkem s čárovým kódem, který každému majitel nemovitosti
umístíme v průběhu listopadu na popelnici. Evidence svozů bude probíhat pomocí načtení
štítků svozovou firmou do elektronického systému, který bude mít obec k dispozici. Po
ukončení kalendářního roku bude každé nemovitosti dle počtu skutečně odvezených nádob za
rok vystaveno vyúčtování, které následně uhradí. Svoz tříděného odpadu bude také evidován
pomocí štítků a bude pro občany zdarma. Cílem tohoto opatření je především snížení
komunálního odpadu a zvýšení podílu vytříděného odpadu, který v současné době činní pouze
19 % z celkově vyprodukovaného odpadu v naší obci. Detailní informace Vám upřesníme
v letáku, který v říjnu obdržíte do schránky.
Hezký zbytek roku přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Vítání občánků 2021
V souvislosti s epidemiologickou situací bylo zrušeno tradiční vítání občánků s vystoupením
dětí ze základní školy. Rodiče nově narozených dětí přišli v průběhu září individuálně na
obecní úřad a podepsali se nám do pamětní knihy a odnesli si drobné dárky pro děti. Přivítali
jsme Karolínu Jourovou, Magdalenu Jourovou, Anežku Myšičkovou, Lukáše Hlavatého,
Michala Pecha, Kryštofa Pecha, Veroniku Svobodovou, Josefa Svobodu a Elenu Moučkovou.
Životní jubilea:
Říjen – Miroslav Houska, Jiřina Smetáková
Listopad – Gertruda Adamová, Božena Velíková, Miloslava Jirásková, Eliška Jašková, Luboš
Třísko
Prosinec – Olga Zimlová, Miloslav Stehno, Božena Benešová, Vladimír Monhart, Miluše
Drápalová
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
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BUĎ POZDRAVENA
Buď pozdravena, zimní noci
nejkrásnější ze všech nocí
noci štědrovečerní
spojená jsi se zemí.
V jesličkách na slámě děťátko leží
Marie panna, k němu se shýbá
v plenčičky váže, čelíčko líbá.
Za jeho hvězdou vše živé běží
z celého světa i odkud kde sněží.
Děti už čekají u svého domu
volají Ježíška
přijď i k nám domů.

Plánované akce
Říjen
Listopad
27.11.2021 Rozsvícení Vánočního stromu
Prosinec
22.12.2021 Vánoční zpívání v kostele Nejsvětější Trojice ve
Svoru

Pozvánky na akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny v informačních
vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz
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Zpátky do lavic!
Základní škola Svor volá !
Začíná nový školní rok
2021/2022.
•
•

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili s počtem 26 dětí.

Do první třídy nastoupili 4 noví žáčci prvňáčci.
Srdečně vítáme:
Kristýnu Szajkóovou, Petra Růžičku, Tadeáše Heřmánka a Agátu Vaníčkovou

Nové zahradníčky ve „Svorské zahrádce“ přivítal zkušený zahradník a pěstitel
Jaromír Slimák. Všichni byli poučeni, jak se o vzdělávací květinky pečlivě starat.

Malí zahradníci museli ukázat, že si místo v našem zahradnickém týmu zaslouží.
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•

Vzhledem k tomu, že jsme nemohli v loňském školním roce realizovat celoroční
projekt„ Významné dny pro ČR“, zkusíme ho zrealizovat letos. Budeme se věnovat
v projektových dnech všem státním svátkům a historii naší vlasti.

Co už jsme stihli ?
Září

1.9.-Zahajovací třídní schůzka od 16.oo hod.
27.9.-Den české státnosti

Co nás ještě čeká ?...... snad?
Říjen

26.10.-Den vzniku samostatného československého státu
- červenomodrobílý projektový den

Listopad

9 .11.- konzultační hodiny-od 15.00 -16.30 hod.
16.11.-Den boje za svobodu a demokracii-projekt.den
23.11.-zdobení vánočních perníčků
-vánoční fotografování
27.11.- Rozsvěcení vánočního stromku + jarmark
30.11.-Dopravní hřiště ( 4. a 5. ročník)

Prosinec

3.12.-Mikulášská besídka
22.12.-Vánoční besídka – dopoledne
22.12.-Zpívání v kostele Nejsvětější Trojice ve Svoru
( pokud se v uzavřených prostorech nebudou muset nosit
roušky)

Perličky ze svorské školičky
• P.učitelka: Jaké i-y se píše „ borové š_šky“ ?
Děti: měkké !
P.učitelka: Výborně a z čeho jsou borové šišky? Děti: Z Boru !
• V České republice žijí Češi, Moraváci a Slezáci.
• Nové druhy hub : holubička, berla vysoká, hřib hlučník

Fotografie ze školních akcí a podrobné informace o škole najdete na našich
webových stránkách : www.zssvor.estranky.cz
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
„Naše školka kouzelná je, každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme, nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. “
Milí čtenáři, po delší prázdninové odmlce se opět hlásíme z naší školičky se zářijovými
zprávičkami. O to, aby to bylo v naší mateřské škole skutečně tak prima, usilují všichni
zaměstnanci naší školy. Od září k nám nastoupila „staronová“ paní učitelka Bc. Zuzana
Hajná, která u nás již v minulosti tři roky pracovala. Ve školce jsme společně přivítali nové,
ale i všechny ostatní děti. První dny jsou pro „maláčky“ většinou velmi náročné – zažívají a
poznávají něco nového, jsou odloučeni od rodičů. Proto se tomuto období říká adaptační, děti
se seznamují s chodem a prostředím mateřské školy, poznávají nové kamarády, ale i paní
učitelky. Bohužel občas k tomu patří i pláč a slzičky. Po pár dnech se však na tvářičkách
našich nejmenších objevily slzičky jen zcela výjimečně. Starší děti se už do školky po
prázdninách podle jejich slov velmi těšily a také se hned v prvních dnech aktivně zapojily do
připravených činností.
Letošní vzdělávací program nese název Toníkova školička. Toník je plyšový slon, který
nás bude celým školním rokem provázet. Bude si s námi povídat v komunitním kruhu, bude
s námi cvičit, malovat, ale také řešit různé problémy, prostě to bude náš kamarád. Provede nás
jednotlivými dny, týdny, měsíci a ročními obdobími. Povede nás k poznáváním světa kolem
nás i poznávání sebe sama, povede nás k získávání znalostí a dovedností, k rozvíjení
schopností. Jaké to s Toníkem bude, dopředu nevíme. Jedno je však jisté – Toník nás povede
pomalu a budeme si naplno užívat každého dne s ním.
Novinkou v tomto školním roce je zapojení se naší školky do celoročního projektu "Se
sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky", ve kterém se budeme
snažit motivovat děti k pohybu. Projekt je realizován pod záštitou MŠMT. Obsahem projektu
je široká škála činností. Skládá se z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových
schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), ze základů cvičení na nářadí či s náčiním.
Dále atletika, obratnost - základní gymnastické dovednosti, netradiční činnosti a rozvíjení
poznání. Cílem je zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit, nabídka dalších
podnětů spojených se zdravým pohybem, podpořit první větší zájem o aktivní sportování a
vést děti k potřebě každodenního pohybu a radosti z něj. Věříme, že se nám tento projekt
podaří úspěšně realizovat a průběžně vás o něm budeme informovat.
Měsíc září se nám rychlými kroky chýlí ke svému závěru a podzim je tady. Slunečné dny
už budou jen vzácností a deště a chladna bude stále víc. V případě, že je den naplněn samými
příjemnými okamžiky, to však nevadí. Vyzdobíme si školku všemi barvami a materiály, které
nám vůbec podzim nabízí a budeme i v těch deštivých a chladných dnech hledat sluníčko a
pohodu třeba v písničce, obrázku a básničce, v pohlazení či úsměvu. Když je nač se těšit, je to
také veselejší. A my se těšíme na to, co nám tento školní rok přinese.
Děkujeme všem, kteří s námi v MŠ spolupracují a jakkoli nám pomáhají.
Všem občanům naší obce přejeme co nejdelší „babí léto“ a k tomu ještě podzim bez nemocí
a nachlazení, bez starostí a problémů.
Bc. Magdalena Andrlová ,
ředitelka MŠ Svor
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Historie a současnost obce Svor na fotografiích
Pohled z železničního viaduktu na spodní Svor
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Pohled z železničního viaduktu na horní Svor
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Pohled ze Sokolíku na horní Svor
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Léto ve Cvikováčku
Zdravíme všechny naše čtenáře po prázdninách. Léto bylo pěkně nabité a tak se s námi
pojďte ohlédnout za letošní letní sezonou!
Prvním letošním táborem byl pobytový tábor v Proseči pod Ještědem s tématem
„Robinsonův ostrov“. Tábor začal 10. 7. Téma podle televizní show mělo velký úspěch. Děti
se rozdělily do týmů, vyrobily si vlajky a pochodně, filtrovaly vodu, soutěžily o imunitu a
nesmělo chybět ani vyřazování. Týden byl nabitý soutěžemi, výlety a emocemi. Dál nás čekal
výtvarný příměstský tábor „Tvořílci“. Odstartoval v pondělí 19. 7. v našem volnočasovém
Klubu. Děti si vyzkoušely nepřeberné množství zajímavých technik, uvolnily ruce
grafomotorickým cvičením a užily si spoustu zábavy na balících sena a při hraní her.
Táborový maraton ale nekončí. Koncem července jsme se s dětmi vydali na průzkum džungle
„Jumanji“, která se, světe div se, objevila v Bílém Potoce. Našli jsme mapu, klíč ke klenotu a
samotný klenot Jumanji. Čekala nás oprava vrtulníku, výlet do Hejnic i stoupání na Jaguáří
svatyni, kam jsme klenot uložili, aby vše bylo zase tak, jak má. Následovala krátká pauza a
hned 16. 8. jsme opět společně „Šlápli do pedálů“. Projeli jsme naše krásné okolí a najeli
úctyhodných 210 km. Počasí bylo celkem přívětivé, i když nás párkrát přepadl déšť, celkově
toulky vydařily. Konec prázdnin jsme zakončili sportovním příměstským táborem. Tentokrát
s názvem „O prázdninách neleníme“. A opravdu jsme nelenili. Od 23. 8. do 27. 8. jsme se
hýbali, sportovali, hráli hry, každé ráno byla rozcvička a i když byla zima, moc jsme si to
užili. Ve středu byl jediný den, kdy bylo krásně teplo a tak jsme vyrazili na celodenní výlet.
Ve čtvrtek nás čekala olympiáda a v pátek předání pamětních listů a diplomů. A prázdniny
jsou u konce! Škoda. Uteklo to jako voda.
V září jsme otevřeli náš volnočasový Klub a rádi uvidíme nové tváře. Chystáme plno
akcí pro děti a širokou veřejnost a proto nezapomeňte sledovat náš Facebook, Instagram či
webové stránky, ať Vám něco neuteče.
Těšíme se na vás na Drakiádě, podzimním příměstském táboře či Stezce odvahy či na
jiné naší aktivitě.
Za celou letní sezonu děkujeme dětem, rodičům a našim vedoucím i praktikantům a
budeme se těšit zase příště!
Kolektiv DDM Cvikováček
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Svorský pulec – 4. ročník
Dne 3. července proběhly dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 21 dětí. Za
krásného počasí děti nachytaly spoustu ryb. Vítězná trojice byla odměněnna dortem.
1. místo – Samuel Ukaitiene
2. místo - Jakub Bartoš
3. místi – Juraj Baláž
Největší rybu ulovil Jan Čundák, lína 35 cm. Všichni účastníci obdrželi balíček
s dobrotami a rybářskou cenu dle vlastního výběru.
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Svorská rosnička – 3. ročník
Dne 4. července se konal 3. ročník ženských rybářských závodů. Proběhl za účasti 7
závodních dvojic. Během závodu došlo ke spoustě humorných situací.
1. místo - A. Sopkuliaková, Z. Heřmánková
2. místo - B. Kalčíková, K. Špačková
3. místo - J. Heřmánková, D. Vondráčková
Týmy na prvních místech dostaly ceny dle vlastní chuti (alkoholické nápoje). Vítězná dvojice
ukončila závod tradiční koupelí.
Výtěžek z obou závodů se věnoval na obce postižené tornádem (částka 4250 ,- Kč). Velké
díky patří všem dobrovolným pomocníků a především sponzorům, díky kterým se mohly
závody uskutečnit.
Těšíme se na Vás příští rok

Petrův zdar!
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Spolek invalidů ze Cvikova byl na výletě v Rumburku.
Je čtvrtek 16. září a naše „invalidní“ skupinka vyráží kvůli koronaviru na letošní
teprve první zájezd. I když je podle kalendáře ještě stále léto, počasí připomíná spíše blížící se
podzim. Přesto ve Cvikově na náměstí čeká na příjezd autobusu pana Chlupa 29 lidí a ve
Svoru 10, což je víc, než tam obvykle čeká na linkový autobus. Než si stačíme povědět
všechny novinky, už jsme v Rumburku. Největší zajímavostí města je loretánská kaple, která
se nachází v areálu bývalého kapucínského kláštera a přiléhá ke klášternímu kostelu svatého
Vavřince. Patří k architektonickým skvostům severních Čech a je významným poutním
místem. Hned u vstupu určitě každého zaujme kamenná balustráda bohatě zdobená sochami.
Po pár schůdcích jsme vstoupili do úplně jiného světa. Nádherný ambit chrání Svatou chýši
tyčící se uprostřed Rajského dvora. Zde svoji prohlídku s paní průvodkyní začínáme. Svatá
chýše je zvenku vyzdobena štukovými reliéfy ze života Panny Marie a plastikami Sibyl a
proroků. Vnitřek Loretánské kaple je poměrně prostý. Nástěnné malby opět zobrazují výjevy
ze života Panny Marie. Tradičnímu interiéru vévodí soška zázračné černé Madony
s Jezulátkem. A pak už jen pomalu jdeme ambitem, protože spěch se sem prostě nějak nehodí.
Díváme se na nástropní malby, obdivujeme rohové kaple, mineme Kristovo vězení hlídané
přísnými římskými vojáky a zastavíme se před nádhernými Svatými schody, které patří
k nejcennější části ambitu. Schody symbolizují schodiště v domě Pontia Piláta, po kterém
vystupoval pro svůj rozsudek smrti Ježíš. Jsou lemovány lóžemi se sochami vysmívajících se
Židů. Prohlídkou krásně zrekonstruované křížové chodby svou návštěvu Lorety končíme.
Ještě krátká procházka po městě se zastávkou v cukrárně a už přejíždíme autobusem ke
kamennému Stromu života na úpatí hory Dymníku nedaleko Rumburku. Ze země tu vyrůstá
22 štíhlých více jak 5 metrů vysokých žulových kamenů postavených ve tvaru hvězdy. Je to
jedno z duchovně nejsilnějších míst zdejšího kraje. Naplněni pozitivní energií jsme vyšlápli
kopec k 15 metrů vysoké rozhledně na Dymníku. Po zdolání 87 schodů se nám z prosklené
vyhlídkové terasy naskytl pěkný rozhled po okolní krajině a na město Rumburk.
Příjemně unaveni se vracíme domů a těšíme se, že ještě v letošním roce uskutečníme
nějaký ten výlet a v prosinci se sejdeme na tradičním vánočním setkání.
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