SVORSKÝ ZPRAVODAJ
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Úvodník
Leden
Leden studený, duben zelený.
Únor
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Březen
Jestli březen kožich stáhl, rád by po
něm duben sáhl.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu Nového roku, přeji
Vám vše dobré, hlavně zdraví a rodinnou pohodu.
Letošní rok je z historického hlediska jubilejní, neboť
budeme slavit 100 let od vzniku samostatného
Československa. Myslím, že je dobré si tuto
skutečnost připomenout a uvědomit si, že i díky této
PŘEJEME VÁM
historické události stále žijeme ve svobodné době bez
KRÁSNÝ NOVÝ ROK☺
větších konfliktů a rozepří. Buďme hrdi na to, kde
žijeme, netrapme se malichernostmi a užívejme si
Editor: Obecní úřad
obrovského blahobytu, který si můžeme v kontextu
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
světových událostí dopřát, ač není nekonečnou
Autorka básní: Markéta Rybínová
samozřejmostí.
V loňském roce jsme dokončili projekt Skřítci
Svorský zpravodaj:
z přírody i hory přenesou, který spočíval především
www.obecsvor.cz
ve vybudování naučné stezky za lilií zlatohlavou,
která informuje návštěvníky, ale také obyvatele obce
Svorské stránky:
o historických a přírodních zajímavostech Svoru.
www.obecsvor.cz
V jarních měsících bychom rádi uspořádali setkání
občanů při příležitosti slavnostního otevření této
stezky. Tématem bude obsah naučné stezky a další doplňkové turistické nabídky, které v této
souvislosti vznikly (geocasching, questing), také si dáme něco dobrého na zub a něco
popijeme… O termínu konání této akce Vás budeme s předstihem informovat.
V nadcházejícím roce máme v plánu tyto investiční akce. V případě získání dotačních
prostředků budeme realizovat obnovu veřejného osvětlení ve spodní části obce Svor – okolí
sklárny, hasičárny, kulturního domu až na hranici katastru se Cvikovem, máme také
připravený projekt na rekonstrukci márnice na hřbitově (hledáme vhodný dotační titul), dále
zpracováváme žádost o dotaci na veřejný rozhlas pro Svor i Rousínov, kterou budeme
podávat koncem ledna 2018. Také jsme v rámci Svazku obcí Novoborska podali žádost o
dotaci na nákup nádob pro tříděný odpad, uspoříme tím finanční prostředky za pronájem
nádob od svozové firmy. Částka za plánované investiční akce činní celkem 2 500 000 Kč.
Z vlastních prostředků chceme v letošním roce realizovat – nátěr střechy Kulturáku Svor, vrt
pro zálivku fotbalového hřiště Svor, rekonstrukci krytiny na střeše základní školy Svor,
rekonstrukci mostku u čp. 134, rekonstrukci komunikace k čp. 81, výspravu neasfaltových
komunikací ve Svoru a Rousínově. Předpokládaná hodnota těchto investic je 3 700 000 Kč.
Realizace se bude odvíjet od vývoje finančních zdrojů obce, případně přiznání dotací.
Těšíme se na setkání s Vámi při našich pravidelných lednových a únorových plesech
a také na oslavě dne žen.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //LEDEN // 2017

1

Krásný Nový rok Vám přeje

Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Poplatky za odpad:
Poplatky za likvidaci odpadu v roce 2018 se v obci Svor řídí Obecně závazná vyhláška
č.1/2014 o poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku:
roční známka
týdenní svoz – 1800 Kč
14 denní svoz – 1000 Kč
jednorázový svoz – 55 Kč
Svozová firma bude vyvážet nádoby na staré týdenní a čtrnáctidenní známky pro rok 2017
pouze do konce ledna 2018.
Poplatek za psa:
Poplatek za psa v roce 2018 se v obci Svor řídí Obecně závaznou vyhláškou č.1/2011
Sazba poplatku:
za 1 psa v rodinném domě 50 Kč ( za každého dalšího 120 Kč)
za 1 psa v bytovém domě 100 Kč ( za každého dalšího 120 Kč)
Obecní ples:
Dne 20.1.2018 se od 20:00 hodin v Kulturáku Svor uskuteční další ročník Obecního plesu.
Všichni jste srdečně zváni.
Životní jubilea:
Říjen – Jiří Velík, Waltrová Alžběta, Hilda Kořínková
Listopad – Velíková Božena, Adamová Gertruda
Prosinec – Zimlová Olga
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Poděkování: Děkujeme panu Tomášovi Ledeckému, že obci daroval vánoční strom a MUDr.
Janu Paskovi, který pro nás opět připravil nádherný ohňostroj.

Kytička pro štěstí
Ať řada příštích dní
než přijde poslední
jen šťastnou cestou se vine
Uvážem kytičku
pro naší vesničku
co je nám blíž nežli jiné.
Kytičku pro štěstí
ze jmelí a stužky rudé
ta naší vesničce a také nám
štěstíčko hlídat bude.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //LEDEN // 2017

2

Zprávičky z naší školičky
Rok 2017 je už sice za námi, ale přesto se za ním ještě na malou chvilku ohlédneme.
Říjnový integrovaný blok s názvem „Barevný podzim“ byl zaměřen na poznávání
podzimních plodů, barev, vůní a osvojování si poznatků o podzimním počasí, jeho změnách a
také o lese a jeho obyvatelích, kteří se pomalu připravují na zimu. Protože nejlépe se děti učí
vlastním prožitkem, na vycházkách jsme společně poznávali a rozlišovali stromy, houby a
ptáky a děti si také vyzkoušely práci na zahradě, jako je hrabání listí a odvoz listí na
kolečkách na kompost. Také jsme si uspořádali výstavku ovoce a zeleniny, která nám sloužila
nejen k učení se správných názvů plodů, ale i k třídění, počítání a v neposlední řadě
k ochutnávání.
V listopadu nás v rámci integrovaného bloku „Co děláme celý den“ provázela témata Můj
den a Ten dělá to a ten zas tohle. Tento blok dětem představil jednotlivé části dne, jejich
pravidelné střídání. Děti předškolního věku potřebují pravidelný řád, který jim poskytuje pocit
jistoty. Na běžných každodenních činnostech se naučí tento řád respektovat a přijmout, což
uspokojí jednu ze základních potřeb. Uvědomí si, jaké činnosti je třeba dělat pravidelně, jaké
činnosti si mohou dělat, kdy potřebují a chtějí. Také téma povolání nabízelo dětem mnoho
zajímavých činností. Děti si uvědomily, kde tráví čas jejich rodiče, když nejsou spolu,
vysvětlili jsme si, proč musí pracovat, proč chtějí pracovat, proč si vybrali různá povolání a
proč vlastně existují různorodá povolání a k čemu jsou všechna užitečná a důležitá. Dále se
děti seznámily s nástroji, které jsou k výkonu povolání potřebné.
Poslední listopadový týden jsme si zpestřili akcí Barevný týden. Každý den se nám zbarvil
jinou barvou. Pondělí bylo žluté, úterý zelené, středa červená, čtvrtek černobílý a pátek
modrý. Podle barvy dne byl přizpůsoben i celodenní program (hry, cvičení a tvoření) a
samozřejmě i jídelníček, za což děkujeme vedoucí ŠJ a panu kuchaři. Jsme moc rádi, že se
rodiče zapojili a své děti vždy oblékli do příslušné barvy.
Advent jsme zahájili hudebním pořadem Putování za betlémskou hvězdou. V rámci klasické
pastýřské hry se děti vypravily do Betléma pozdravit Ježíška, zazpívaly si vánoční koledy,
zahrály si na rytmické nástroje a připomněly si několik adventních zvyků a obyčejů.
O pár dní později už jsme ve školce přivítali Mikuláše. Přišel dopoledne, doprovázen
andělem, aby mohl s dětmi nerušeně poklábosit a probrat s nimi nejen hříšky, ale i dobré
skutky, které děti vykonaly. Měl s sebou kouzelnou knihu, ve které měl záznamy o každém
dítěti. Děti si pro něj připravily básničky a písničky, za které si vysloužily balíčky.
Poslední letošní akcí bylo tvořivé odpoledne s rodiči. Ve čtvrtek 14. prosince naše školka
připomínala včelí úl, neboť přišlo takové množství rodičů, sourozenců a prarodičů, že jsme
měli obavy, že se tam ani nevejdeme. Nakonec se ale vše vydařilo. Děti společně se svými
pomocníky ozdobili náš školkový vánoční strom, aby k nám mohl přijít Ježíšek. Na závěr
děti rodičům zarecitovaly, zazpívaly a zatančily. Všem zúčastněným moc děkujeme, že si
v předvánočním shonu udělali čas a doufáme, že se jim u nás líbilo a zase k nám brzy zavítají.
Stromeček byl ozdobený, cukroví napečeno a tak už nic nebránilo tomu, aby k nám konečně
přišel i Ježíšek. V úterý 19. prosince děti od rána bedlivě poslouchaly, kdy se školkou rozezní
zvoneček. Čekání jim zpříjemnilo posezení u cukroví a čaje. U stromečku děti zazpívaly
koledu, aby Ježíškovi poděkovaly za mnoho krásných dárků, které jim nadělil.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za dobrou spolupráci všem zaměstnancům MŠ a
vedení obce a popřála všem dětem, rodičům a občanům obce zdraví a pohodový rok 2018.
Bc.Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor
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Základní škola Svor: www.zssvor.estranky.cz
Základní škola Svor Vás vítá
v novém kalendářním roce 2018.
Co se bude v
nejbližší
době dít?

Leden

Únor

Březen

Vše důležité se
dozvíte právě
teď !

10.1. - Kytarový výchovný koncert - pan Jindřich Kaulfers
18.1. - Třídní schůzka 15.30 -17.00 hod - konzultační hodiny
23.1. - Den otevřených dveří pro předškoláky - dopoledne
23.1.- 16.00 hod -Schůzka rodičů budoucích školáků v ZŠ Svor
8.2. - Zimní olympijské hry - projektový den
15.2.-školní karneval ve školní družině
26.2.-2.3. - jarní prázdniny
9.3. - oslava MDŽ v kulturním domě
20.3.- Den s TJ Jiskra Svor - projektový den

Komu děkujeme?

• Všem, kteří darovali škole jablka na výrobu křížal.
• Paní Jarmile Urbanové, Dominice Svobodové a Alžbětě Fleklové, které
•
•
•
•

pomohly napéct perníčky na jarmark.
Paní Mileně Jahvodkové za pomoc při výrobě vánočních věnců.
Panu Špachmanovi za krásné vánoční stromečky, které daroval škole.
Všem , kteří si při rozsvěcení vánočního stromku ve Svoru zakoupili
výrobky žáků ZŠ Svor. Výtěžek 5 044,- Kč byl použit na nákup hraček,
her, stavebnic a knih do školní družiny.
Paní starostce Ing. Kateřině Jonákové, která škole věnovala i výtěžek z
prodeje svařeného vína a klobás. Tato částka 4 868,-Kč bude použita na
realizaci letošního celoročního sportovního projektu ,, Kdo si hraje,
nezlobí." (cestovné na sportovní akce, sportovní pomůcky, odměny pro
sportovce atd.)

Komu gratulujeme?
Miloši Volkovi (2. ročník) 1.místo v orientačním běhu ,,Málotřídní kufrování"
Matěji Smetákovi (1. ročník) - 2.místo v orientačním běhu ,,Málotřídní kufrování"
Simoně Nečasové (4. ročník)- 2.místo ve sportovním lezení
Veronice Urbanové (2. ročník) - 2.místo - členka TS BLACK SHADOW
taneční soutěž DANCE OF LIVE 2017
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23.LEDNA 2018

PRO RODIČE BUDOUCÍCH
ŠKOLÁKŮ
dopoledne : v 10.00 hod - návštěva předškoláků z MŠ Svor
účast přímo ve vyučovací hodině
(pořádáme každý rok a mohou se zúčastnit i rodiče)
odpoledne : v 16.oo hod SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ
v ZŠ Svor !!! ( účast důležitá)
program :
• aktuální informace o zápisu do 1. ročníku
(termíny, odklady školní docházky, vyšetření v PPP atd.)
• seznámení se školským vzdělávacím programem Klíček pro ZŠ Svor
• představení celoročních programů - projektové dny
• školní družina a zájmová činnost
• prohlídka vnitřních prostor školy
Jste srdečně zváni !

Představují se
Vám školní
básníci.

Jak bychom se měli chovat
Nebudu se hloupě ptát,
ani
se
ve

škole

prát.

O krtkovi
Abych si mohla hrát
a aby mě měl táta rád.
( Simona Nečasová 4.ročník)

O kaprovi
Šupinatý kapřík Pepík
dnes přeplaval celý rybník
a zlomil si ploutvičku
o velikou větvičku,
pak objevil ledničku,
k obědu měl třešničku.
( Matouš Diviš 4.ročník)

Krtek hrabal velkou díru
a našel tam žížalí škvíru.
Žížala vylezla a řekla:
,,Běž pryč!"
A krtek na to:
,, Máš smůlu, zlato !
Vezmu na tebe bič
a půjdeš pryč!"
( Lucie Tomková 5.ročník a
Matouš Diviš 4.ročník)
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• Plánované akce
Leden
Obecní ples 20.1.2018
Únor
Maškarní ples 17.2.2018
Maškarní ples pro děti
Březen
Oslava dne žen 9.3.2018
Keltský telegraf 24.3.2018 – výstup na Klíč, vítání jara
Pozvánky na výlety a plánované kulturní akce s konkrétními informacemi budou s předstihem
vyvěšeny v informačních vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz

Úspěch z Rousínova
Rádi Bychom Vás informovali o úspěchu paní Evy Randusové z Rousínova. Dne 11.10. –
15.10 2017 se se svou tříletou klisnou Legacy Eva Dream plemene Appaloosa zúčastnila
Mistrovství Evropy Appaloos ve Zduchovicích. Získaly 1. místo v disciplíně Horsemanship
Bareback a 7 x bronzovou medaili v disciplínách Horsemanship, Pleasure a Hunter under
Saddle pro tříleté koně, Showmanship a Hunter in Hand. Gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů !
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Invalidé v Českém ráji
Na přelomu léta a podzimu se vydali členové spolku Klíč na svůj poslední výlet
v letošním roce. Milovníci přírody se těšili na krásy Českého ráje s jeho nezaměnitelnými
pískovcovými skálami, které vystupují z lesů a ční do okolní přírody.
Naší první zastávkou a cílem byl zámek Hrubá Skála, kde právě probíhala výstava
replik korunovačních klenotů. Tato výstava připomněla 670 let od korunovace Karla IV.
českým králem. Ve dvou místnostech na nás dýchla atmosféra doby minulé. V první místnosti
byly vystaveny repliky již zmiňovaných korunovačních klenotů, které zhotovil náš přední
český zlatník Jiří Urban z Turnova. Kromě toho jsme se na výstavních panelech mohli
dozvědět zajímavosti ze života nejen Karla IV., ale i jeho čtyř manželek. Ve druhé místnosti
byly vystaveny kopie zbraní a oblečení ze 14. století. Zajímavostí byl vystavený meč, na
který, když jste sáhli a něco si přáli, tak by se vám to mělo splnit – ovšem těm nepoctivým
meč usekl prst. Naštěstí všichni členové spolku Klíč ve zkoušce obstáli a domů jsme přijeli se
všemi prsty na rukou. Škoda jen, že zámek Hrubá Skála není přístupný veřejnosti. A tak jsme
alespoň z hradeb zámku, který je vystavěn na skalním masívu, obdivovali krásy okolní
přírody.
Ještě před návštěvou výstavy na Hrubé Skále jsme absolvovali pěší výlet na
Mariánskou vyhlídku a symbolický hřbitov horolezců. Krásný výhled na Trosky, Hrubou
Skálu a ostatní skály všem učaroval.
Po obědě v Sedmihorkách a mlsání v místní cukrárně jsme se vydali spálit kalorie pěší
túrou na nejstarší hrad Českého ráje – Valdštejn. Průvodce nás vtipným výkladem informoval
o historii hradu a o tom, že hrad Valdštejn byl mezi prvními památkami u nás přístupný
veřejnosti.
Unaveni, ale s krásným pocitem, že jsme zdolali cestu na hrad, jsme se vrátili
spokojeni k autobusu. Tím náš krásný výlet, na kterém nám přálo i počasí, skončil. Těšíme se
na další společný výlet v příštím roce. Nebo ještě v tom letošním?
Dana Vondráčková, Svor
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Informace z Domu dětí a mládeže Cvikováček
Poohlédnutí domu dětí za činností
Od října do prosince 2017 máme za námi akce , do kterých se zapojila široká
veřejnost od dětí, přes rodiče a prarodiče ze Svoru.
Svorské děti navštěvují podle zájmu volnočasové aktivity a zájmové kroužky ve
Cvikováčku.
Děti se zúčastnily dobrodružného Čertovského nocování v Klubu. Společně s rodiči
navštívili předvánoční zámek Sychrov, tvůrčí dílnu Pedig, kde tvořili překrásné výrobkyanděle z pedigu. Další předvánoční akce byla Vánočního dárkování, kde si každý mohl
vyrobit drobné dárky k Vánocům. Děti si vyzkoušely vyrobit ozdobnou krabičku, voňavé
mýdlo a medovou svíčku.
Verunka Urbanová se zúčastnila výtvarné soutěže „ O nejkrásnějšího čerta a čertici“ a
získala ocenění. Blahopřejeme!
Paní Lenka Krejčová nám již druhý rok vede jeden den v týdnu Volnočasový klub Deskové hry a je nepřekonatelný profesionál v Deskových hrách. Moc děkujeme.
A ani naše seniorky nezahálely. Senior klub běží na plné obrátky, nadále nám pomáhají např.
v listopadu s pečením a zdobením perníčků v Perníkové dílně.
Zúčastňují se aktivit pořádaných domem dětí, výletů , společně pod vedením Míly
Jahvodkové pravidelně cvičí v sokolovně ve Cvikově. Svorské seniorky a rodiče nám
pomáhají s organizací velkých akcí pro širokou veřejnost. Děkujeme všem!
Zakončením činnosti v roce 2017 byly krásné vánoční besídky pro děti a i pro
dospělé.
Přejeme všem šťastný nový rok, splnění všech přání , zdraví a moc děkujeme za
přízeň. Těšíme se na viděnou v roce 2018.
Šárka Matoušková a kolektiv domu dětí
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