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Úvodník
Červenec
Když dne ubývá horka přibývá.
Srpen
Srpen začíná, co červenec končil.
Září
Září – máj podzimu.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné a klidné prožití léta po
několikaměsíčních
uzávěrách,
které
výrazně
ovlivňovaly běžný život nás všech. Věřím, že máme
to nejhorší za sebou a vrátíme se do normálního
PŘEJEME VÁM
fungování v osobní i pracovní oblasti.
KRÁSNÉ LÉTO
Na začátek července jsme si pro Vás, díky
loňskému ohlasu, připravili promítání letního kina
Editor: Obecní úřad
bratří Čadíků, které se uskuteční od 5.7. do 8.7.2021 u
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
fotbalového hřiště ve Svoru. Každý večer po setmění
Autorka básní: Markéta Rybínová
bude promítnut jeden film ( cca kolem 22:00 hod).
Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit na
Svorský zpravodaj:
charitu. Promítneme tyto filmy. 5.7. MEKY –
www.obecsvor.cz
dokument, 6.7. MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY –
pohádka, 7.7. HAVEL – dokument, 8.7. 3BOBULE
Svorské stránky:
– komedie. Občerstvení zajištěno v Klubovně TJ
www.obecsvor.cz
Jiskra Svor. Pokud to situace dovolí, plánujeme
začátkem září uspořádat rozloučení s létem, koncem
září Václavskou zábavu a v listopadu možná i
Poslední leč. V červenci se uskuteční Rybářské
závody pro děti, Rybářské závody pro ženy a fotbalový turnaj. O přesných termínech Vás
budeme s předstihem informovat.
Chceme vás také požádat o ostražitost vzhledem k drobným krádežím, ke kterým
v posledních měsících v naší obci došlo. V případě, že Vás takováto nemilá událost postihne,
informujte prosím POLICII ČR. Budeme tak mít přehled a můžeme přistoupit k opatřením,
která tuto kriminální činnost omezí. Velice nás mrzí, že se situace v této oblasti v minulých
měsících výrazně zhoršila, pokud si však budete svůj majetek dostatečně střežit a mít „oči na
stopkách“ podaří se nám viníky nalézt, jak tomu bylo i v loňském roce, při krádeži v kabinách
a tělocvičně. Viník byl dopaden a odpykává si trest ve vězení. Věříme, že v letním období,
kdy všichni trávíme na zahradách a venku více času, bude tento problém eliminován.
U příležitosti oslav dětského dne jsme pro naše nejmladší občany připravili sportovní
stezku s cílem na koupališti a vyzvednutím odměny za splnění úkolů na obecním úřadu.
Bohužel nám někdo cíl stezky po týdnu zničil a když jsme obálku s finálovými kódy
obnovili, skončila i s kódy na dně koupaliště. Bezohlednost některých lidí je neuvěřitelná, ale
neodradí nás v pořádání podobných aktivit v budoucnosti.
V letošním roce i nadále pokračujeme v rozvoji naší obce prostřednictvím investičních
akcí. Právě probíhá výměna veřejného osvětlení ve spodní části obce Svor, která postupuje dle
naplánovaného harmonogramu. Také opravujeme dešťovou kanalizaci v ulici od nádraží, a
doufáme, že se vyřeší letitý problém s prosakováním na komunikaci. Ukončili jsme letošní
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etapu péče o dřeviny na veřejných prostranstvích. Došlo k prořezu starých stromů, umístění
bezpečnostních vazeb a nových výsadeb na hřbitově, v parku a zahradě základní školy.
Společnost SčVk zahájila výměnu vodovodu v ulici od čp.57 po čp. 48, která bude dokončena
do 31.7.2021. Následně v této ulici dojde k výměně veřejného osvětlení a uložení el. vedení
nízkého napětí do země. Stále čekáme na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí, zda
získáme dotaci na výměnu vytápění v budově obecního úřadu. V případě úspěchu budeme
výměnu provádět ještě v letošním roce. Chodníky podél komunikace I. třídy od křižovatky
k autobusové zastávce Otočka, rozkopané díky pokládce kabelového vedení el. energie, nám
firma ČEZ Distribuce opraví. Panelové profily, které se v současnosti nachází na straně od
čp.204, použijeme na zpevnění plochy za Kulturákem Svor. Chodníky budou obnoveny v celé
šíři včetně obrubníků, s povrchem ze zámkové dlažby. V letních měsících budeme vyhlašovat
výběrové řízení na zhotovitele pro kompletní rekonstrukci komunikace od čp. 57 po čp. 41 a
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce chodníku od čp. 4 po čp. 10. Obě akce budeme
realizovat v roce 2022. Jedná se o pozemky, které budou v letošním roce nejvíce poškozeny
pokládkou sítí a v budoucnosti do nich nebude již zasahováno.
Také Vás zveme na procházku po naší Naučné stezce za lilií zlatohlavou, která právě
kvete v neuvěřitelném množství.
Věříme, že se v nejbližších měsících setkáme na společných obecních akcích a
strávíme tak společný čas, který nám byl doposud odpírán. Těšíme se na vás.
Hezké léto přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka

Životní jubilea:
Červenec – Krista Rosenkrancová, Anna Furmanová, Vlasta Procházková, Miloslav Špaček,
Jana Nečasová
Srpen – Jan Müller, Zdeňek Hudec, Václav Kočí
Září – Václav Špaček, Marie Stehnová, Naděžda Gromanová, Jaromír Martínek, Věra
Vondráčková, Olga Skřivánková, Martin Pavlíček, Lucie Smetáková
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásné léto!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

JAK JDE ČAS
Touha jejich byla tak velká,
že každý rok, když přišel jejich den
odcházeli z domu, ruku v ruce
až tam, na tu hůrku, až vysoko k nebi
S lehkým srdcem se lehce stoupá
i na sebepříkřejší vrch
a jejich cesta vedla loukou
a přes potok až k lesu, tam pak přes paseky
vysoko, k slunci na dosah.
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A věnce kolem hlav, ty nejdřív z planých máků
pak z klasů zase později jim čela vroubil vřes
a tenkrát poprvé v kopci zadýchali
a úsměv poznání jim smutkem halil líce
I mlčeli druh před druhem starostí úzkostlivou,
že snad jen srdce trochu těžší je, že je to jeho vinou.
A přišel den, kdy věncem z chvojí si hlavy ovili
a na pouť zdárnou, zas ke svému slunci
však na pasece, třetí, hned se zastavili
rozpačití celí, že nemohou dál.
Druh druha neoklamal, jen se zarmoutili
zpátky je těžké jít a nemožné jít dál
s těžkým srdcem se těžko jde i po cestě mechem vystlané.
Zas přišel den, co jejich byl, tu doma oheň zapálili
a dlaně seschlé sepjali, jen oči byly stejné
ty dívaly se k slunci, však nohy došly k zápraží a nemohly už dál.
I poklonili se druh druhu a hlavy sněhem věnčené
tváře slzami zkropené, tiše se posadili
a čekali co bude dál.

Plánované akce
Červenec
Dětské rybářské závody Svorský Pulec – 3.7.2021
Rybářské závody pro ženy Svorská Rosnička – 4.7.2021
Kinematograf bratří Čadíků ( letní kino) – 5. – 8.7.2021
Fotbalový Turnaj Svor – 17.7.2021
Září
Rozloučení s létem – 4.9.2021
Václavská zábava – 25.9.2021

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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• V pátek 9. 4. 2021 byla
ukončena distanční výuka a 12. 4. 2021 byla konečně obnovena prezenční
výuka. V ZŠ Svor mohli naštěstí nastoupit všichni žáci, a tak jsme se
vyhnuli rotační výuce.
On-line výuku zvládla většina žáků. Pro ty, kteří se z jakýchkoliv důvodů
této výuky neúčastnili, bylo po návratu do školy připraveno soustavné
doučování.
Testování a nošení roušek děti zvládly bez komplikací a za to jim patří
velká pochvala.
Bohužel již druhým rokem jsme nemohli uskutečnit naše celoroční školní
programy, které jsou plné projektových dní a výletů na zajímavá místa.
Také jsme již podruhé přišli o výuku plavání, kterou zajišťujeme každý rok
pro všechny ročníky.
Díky hygienickým opatřením jsme museli žáky obou tříd od sebe oddělit jak
v ZŠ, tak v ŠD. To nás opravdu mrzelo, protože si v naší malotřídce právě
na vztazích mezi dětmi různého věku dáváme vždy záležet.
Učivo letošního školního roku jsme i přes všechny komplikace nakonec
zvládli. Žádný z ročníků nijak nezaostal, a tak se budeme moci v září pustit
do nového, snad lepšího a klidnějšího školního roku.
Během dubna proběhl zápis žáků do 1. třídy. Podruhé se konal bez
přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Bylo to pro nás velmi smutné.
Díky nepříznivé epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnit ani Den
otevřených dveří ani samotný zápis prováděný vždy zábavnou formou.
Do 1. ročníku byli zapsáni 4 noví žáčci.

2.6.2021 ve škole netekla voda a, tak jsme se vydali na výlet do Cvikova
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Jako každý rok se loučíme s 5. ročníkem, a jako každý rok je nám z toho smutno.
Přejeme dětem mnoho úspěchů a spoustu zajímavých zážitků v nové škole.

Kamil
Kučera

Adam
Kintr

Veronika
Urbanová

Miloš
Volek

Anička
Divišová

Vzpomínka na jejich školní začátky . Opravdu to uteklo tak rychle.

Přejeme všem klidné prázdniny a krásné léto.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školní rok je u konce a nastává čas prázdnin a dovolených, na který se všichni tak moc
těší. Bohužel i tento školní rok byl velmi netradiční a pro mnohé těžký a náročný. Díky
pandemii nebylo nic tak, jak by být mělo a děti opět přišly o mnoho zážitků a událostí, které
už jim nikdo nevynahradí.
Na konci června se se školkou rozloučili budoucí prvňáčci, kterými letos jsou: Nella
Eiseltová, Adéla Kočová a Tadeáš Heřmánek. Všem předškolákům a jejich rodičům
přejeme ještě jednou šťastné vykročení do nové životní etapy a mnoho úspěchů nejen ve
škole.
Na závěr si dovolím poděkovat všem zaměstnancům školky za pečlivou a obětavou práci a
za někdy až neuvěřitelnou urputnost vytvořit dětem lepší svět, s tradičními hodnotami, které
se jinde bohužel vytrácejí.
Užijte si krásné léto ve zdraví a pohodě.

Bc.Magdalena Andrlová, ředitelka MŠ

Jana Jarovojová – charitativní příspěvek od motorkářů
Koncem května proběhlo ve Svoru předání darovacího šeku motorkářským klubem Honda
Shadow Owners Club Janě Jarovojové. Skupina motorkářů se v rámci svých charitativních
sbírek rozhodla obdarovat Janu a přispět jí na rehabilitaci. Velice si této dobrovolné pomoci
vážíme a Janě přejeme, aby jí finance pomohly k zvýšení jejího zdravotního komfortu.
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Jaro ve Cvikováčku
Tři měsíce utekly opět jako voda a DDM Cvikováček po roce začal opět ožívat.
Duben se nesl ve znamení „Dárečkovníku“ s tvořivými balíčky. Kdo chtěl, mohl doma tvořit.
Koncem dubna jsme vyhlásili soutěž „O nejlepší čarodějnickou proměnu“. Sešlo se nám
krásných 11 proměn. Ze Svoru se zúčastnila Adrianka Rudínská. Děkujeme za účast.
Terezka s Ájou točily video „Herbář“ a rovnou k němu vytvořily i takový, co visel na plotě u
DDM Cvikováček.
3. 5. jsme odstartovali Sportovní výzvu 2, která trvala celý měsíc a zúčastnily se opět
sestry Jarovojovy nebo rodina Kaiserových a Rudinských.
Druhou květnovou neděli jsme oslavili Den matek a připravovali jsme „Netradičně tradiční
pohádkovou stezku“, která odstartovala 31. května a trvala 14 dní. Hned den na to, 1. 6.
jsme oslavili Den dětí a u DDM Cvikováček jsme rozdávali drobné dobroty, omalovánky,
bublifuky a také jsme zahájili 14ti denní maraton návštěvy škol. Navštívily nás 1. - 3. třídy
ZŠ Cvikov, dětičky z MŠ v Kunraticích u Cvikova i děti ze svorské školy, které doprovodila i
paní ředitelka. Nejdříve si všichni prošli pohádkovou stezku a pak si opekli buřty. Od 4. 6 do
24. 6. probíhala také sluníčková soutěž a světe div se, sluníček byl plný plot a i to krásné
počasí nakonec dorazilo v plné parádě. Červen jsme uzavřeli výzvou „Pečeme jako
Masterchef“.
Nyní se chystáme na tábory, máme nabité léto a tak se moc těšíme. Přejeme všem
krásné, slunečné a klidné léto plné pohody a po prázdninách zase AHOJ!

Tým DDM Cvikováček
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