SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XVIII. - DUBEN - 2016

Úvodník
Leden
V lednu roste-li tráva, neúroda se
očekává.
Únor
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Březen
Březnové slunce má krátké ruce

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

čas letí jako voda a ani jsme se nenadáli a
první tři měsíce letošního roku jsou za námi. Dovolte
mi rekapitulovat dění v obci za toto období.
Společenský život v obci, jako tradičně v tomto
období, jel na plné obrátky. Obecní i Maškarní ples
pro dospělé byly důkazem toho, že se umíme bavit a
PŘEJEME VÁM
si tak nekonečné zimní pošmourné období
zpříjemnit
KRÁSNÝ JARO☺
setkáním se sousedy. Obě akce se vydařily a věřím,
že všichni účastníci se již těší na příští rok. Také
Editor: Obecní úřad
tradiční maškarní ples pro děti a oslava dne žen měly
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
úspěch. Děkujeme všem organizátorům, kteří
Autorka básní: Markéta Rybínová
věnovali svůj volný čas pro podporu společenského
života v obci.
Svorský zpravodaj:
Obnovené pořádání turistických výletů mělo
www.obecsvor.cz
také odezvu a je nás stále mnoho, kteří mají chuť
poznávat
okolí obce a udělat něco pro svou fyzickou
Svorské stránky:
kondici.
www.obecsvor.cz
Také se nám podařilo, i když s menší
prodlevou, dokončit práce na vnitřních úpravách
tělocvičny. Tělocvična prošla na sklonku minulého roku rozsáhlou vnější rekonstrukcí, která
spočívala v zateplení a výměně oken a také ve výměně zdroje vytápění. Dokončovací práce
v lednu a únoru spočívaly v renovaci parketové podlahy tělocvičny, vnitřní výmalbě budovy,
rekonstrukci přívodu vody do sprch a napojení ohřevu vody na nový systém vytápění budovy.
V současné době jsou všechny práce dokončeny a tělocvična slouží svému účelu. Věříme, že
modernizace budovy přispěje k většímu zájmu obyvatel obce o sport, přestože ten současný
již vysokou úroveň má.
Proběhla také tři výběrová řízení na plánované akce, o nichž jsme Vás v minulém
zpravodaji informovali.
1. Oprava mostku u čp. 88 (Bártovi) – vysoutěžená cena 544 499,65 Kč
2. Rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1771/1 a 1776 ( U Zajáců) – vysoutěžená cena
600 074,09 Kč
3. Oprava střechy kabin a tělocvičny Svor – vysoutěžená cena 135 359,90 Kč
Opravy budou probíhat od dubna do června. V souvislosti rekonstrukcí mostku bude v této
části obce úplná uzavírka komunikace. Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny v
průběhu dubna, objízdná trasa povede lesními cestami okolo Sv. Antonína na komunikaci I/9.
Žádost o dotaci na vybudování naučné stezky, jejíž součástí je rekonstrukce komunikace u
základní školy, je stále v procesu hodnocení Cíle 3. Výsledek zda dotaci získáme, budeme
znát v červnu.
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 9.4.2016 proběhne v obci Svor a Rousínov svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu takto:
8:00 – 10:00 hodin u Obecního úřadu Svor
10:00 – 11:00 hodin u penzionu Milštejn v Rousínově
11:00 – 12:00 hodin v horní části Rousínova u čp. 23 za mostem přes potok
Upozorňujeme občany, že tento odpad je možné odkládat do kontejneru pouze ve výše
uvedený čas !
Humanitární sbírka použitého ošacení Diakonie Broumov:
V termínu od 11.4. do 15.4.2016 je možné donést nepoužívané věci zabalené do igelitových
pytlů či papírových krabic do 1. patra v budově obecního úřadu ve Svoru. Sbírka se týká
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1
m2), domácích potřeb (nádobí, skleničky – nepoškozené), vatovaných a péřových přikrývek,
polštářů, dek, nepoškozené obuvi, nepoškozených a kompletních hraček. Použité věci je
možné donést na obecní úřad v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod. V úterý a ve čtvrtek
do 15:00 hod a v pátek do 13:00 hod.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony v obci Svor 2016
Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro rok 2016 soutěž Rozkvetlá okna a balkony ve Svoru
Podmínky soutěže:
- soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15-ti let pečující o rozkvetlé okno či balkon na
území obce Svor a osady Rousínov,
- přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných
prostranství,
- soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku (je k dispozici na Obecním úřadu
nebo na webových stránkách obce Svor) včetně fotografií okna či balkonu na adresu: Obec
Svor, Svor 195, 47151 Svor e-mailová adresa: svor@obecsvor.cz
- každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno maximálně na 3
fotografiích,
- fotografie budou ve formátu 18 x 24 cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením
300 Dpi,
- fotografie musí být pořízeny v roce 2016, na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno
jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky,
- do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše
uvedenou adresu nejdéle do 31.8.2016 do 17.00 hodin,
- nevyžádané fotografie nebudou vráceny
- přihlášky do soutěže jsou k dispozici na obecním úřadu ve Svoru nebo ke stažení na
www.obecsvor.cz
Hodnocení, vyhlášení, předání a výše odměn
Hodnocení proběhne neveřejně a to členy komise, kterou budou tvořit zastupitelé obce Svor.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu září. Fotografie
nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na stránkách obce Svor
a ve Svorském zpravodaji.
2000,- Kč
Výše odměn: 1. místo
2. místo
1500,- Kč
3. místo
500,- Kč
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Životní jubilea:
Únor – Miloslava Sukupová – 80 let.
Březen – Jindřich Knespel – 88 let, Margita Kekulová – 85 let.
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásné jaro!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

MODRÁSEK.
Políbil modrásek chudobku na líčko
bělostná chudobka chvěla se maličko
jak se ta chudobka lehounce chvěla
v okraji plátků svých zrůžověla.

Chudobko, hlídej si, dobře si ohlídej
tu hezkou vzpomínku
dobře jí ohlídej, ať se ti neztratí
ten modrý motýlek, ten už se nevrátí.

Když večer před nocí
si obejme hlavičku
znovu si přivolá
tu hezkou chviličku.

Sportovci – TJ Jiskra Svor
FOTBAL MUŽI – II. třída Okresní přebor
Po podzimní části jsme obsadili krásné 4. místo, s čímž jsme ani nepočítali. Hráči, kteří se
o to zasloužili, zůstávají i nadále členy našeho týmu. Náš tým opustil pouze L. Rudinský a L.
Chrdle, kteří odcházejí do fotbalového klubu TJ Cvikov A. Co nás ale nejvíce mrzí je to, že do
Cvikova nakonec odchází i T. Heřmánek. Přes zimu jsme měli pár tréninků ve Svoru a v okolí a
také jsme se zúčastnili zimního turnaje v Heřmanicích. V turnaji hrálo celkem 6 mužstev, Svor se
umístil na 4 místě. Podotýkám, že jsem s tímto umístěním spokojen. Také jsem rád, že se mi
podařilo, na základě typu od pana Václava Vondráčka získat nového hráče pana Jiřího Smetáka.
Je to hráč, který má velké zkušenosti z účasti ve vyšší fotbalové soutěži. Další posilou týmu se
stane pan Aleš Urban ze Cvikova. Myslím si, že to bude dobrá posila. O tom se koneckonců
mohou příznivci fotbalu přesvědčit ve dvou domácích zápasech 26.3. od 15:00 hod. proti Horní
Polici a 2.4. od 16:00 hod. proti Bukovanům. Na jarní část jsme připraveni, a když se budeme
scházet v této sestavě, myslím, že se můžeme zase umístit na předních místech tabulky. Také
bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří nás podporují; Obecní úřad Svor, p. Milan Drábek
– Vitráže Svor a p. Jiří Pečenka. Dále děkuji všem hráčům za účast na zimním turnaji a přeji jim
hodně zdraví v jarní sezóně. Na závěr děkuji všem fanouškům, kteří nás podporují a při zápasech
nás dokážou dohnat k vítězství.
Josef Bedrník - trenér
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FOTBAL PŘÍPRAVKA – žáčci
Naše přípravka se zúčastnila zimního turnaje v Kamenickém Šenově. Za účasti 8 týmů se
umístila na krásném 3. místě, i když nás opět musel několikrát podržet brankář Vašík
Kropáček.
Výsledky: Arsenal Česká Lípa A – Svor: 3:0, Nový Bor – Svor: 2:2 (J. Pavlíček, M. Beránek)
Mimoň – Svor: 0:1 (J. Pavlíček)
Souboj o třetí místo - Svor – Cvikov: 1:0 (A. Kropáčková)
První mistrovské utkání se bude konat ve Svoru 26.3. od 14:00 hod ve Svoru (Svor – Doksy).

PING PONG – oddíl Svor
Svor A – okresní přebor 1
Svor A se za účasti 11 týmů v okresní soutěži 1 umístil na 9. místě a zajistil si účast i
v příštím ročníku. Bilance: 5-1-14
Procentuální úspěšnost hráčů: Andrla Vladimír 71%, Rudinský Lukáš 68%, Procházka Jiří
26%, Kaiser Josef 5%
Svor B – okresní přebor 2
Svor B se za účasti 11 týmů v okresní soutěži 2 umístil na 6. místě. Bilance: 9-0-11
Procentuální úspěšnost hráčů: Martínek Jaromír 53%, Drábek Milan 50%, Taller René 44%,
Pavlíček Martin 31%, Vladimír Kryl 30%
Svor C – okresní přebor 2
Svor C se za účasti 11 týmů v okresní soutěži 2 umístil na 9.místě. Bilance: 2-1-17
Procentuální úspěšnost hráčů: Kaiser Josef 43%, Jaderný Miroslav 26%, Červinka Tomáš
18%, Svobodová Lucie 12%, Jonák Jan 12%, Ladislavová Eva 10%

CVIČENÍ PRO ŽENY
Každé pondělí a čtvrtek od 19:00 hod do 20:30 hodin probíhá v tělocvičně u
fotbalového hřiště cvičení pro ženy – aerobik, míče. Každé úterý od 18:00 hod do 19:30 hod
probíhá protahovací cvičení pro starší ženy. Přijďte si zacvičit s paní Mílou.
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Poděkování
Touto cestou bychom rády poděkovaly paní starostce, Ing. Kateřině Jonákové, za
snahu a získaní dotace na opravu budovy TJ Jiskra Svor. Dotace se týkala zateplení budovy,
celkové opravy fasády a výměny oken.
Společně s budovou byla opravena i tělocvična a ostatní prostory v budově, a to díky
obci, která tuto akci financovala. Úpravy tělocvičny zahrnují nové topení, obroušení a
nalakování starých parket, snížení stropu a instalaci nových zářivek.
Poděkování patří i těm, kteří se na úpravách a velkém úklidu osobně podíleli. A to
zejména Pepovi Bedrníkovi, Martinu Červenkovi, Jardovi Ramešovi, Petru Jahvodkovi a
v neposlední řadě Táně a Míle Jahvodkovým.
Ještě jednou velké dík a sportu zdar!
Cvičenky paní Míly

Informace o úspěších reprezentantky Báry Procházkové
Rádi bychom Vás seznámili s úspěchy svorské rodačky atletky Báry Procházkové. Na
mistrovství republiky v Ostravě se letos ve své kategorii umístila v běhu na 60 m na 1. místě
s časem 7.43. V běhu na 200 m se ve své kategorii umístila na 2. místě s časem 24.27. Na
klání v Jablonecké hale se mezi ženami na 60 m dostala do finále a v konkurenci cizinek
(Trinidad and Tobago 1. místo, Slovinsko 2. místo, Německo 3. místo, Niger 4. místo) se
umístila nejlépe z českých reprezentantek na 5. místě s časem 7.47.
!!!!!!!! Gratulujeme!!!!!!

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Do nového roku jsme vstoupili s hudebním pořadem Putování za Betlémskou hvězdou, při
kterém jsme zavzpomínali na prožité svátky a oslavili příchod Tří králů. Společně s pastýři
jsme si zazpívali například koledy Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, My tři
králové, Jak jsi krásné neviňátko a řadu dalších. V pořadu zazněly i krátké doprovodné
ukázky z České mše vánoční J. J. Ryby.
V polovině ledna nás čekal další hudební pořad s názvem Muzikantský rok, ve kterém
atmosféru střídání ročních období v přírodě navodil nejen výběr z díla Čtvero ročních období
od A. Vivaldiho, ale také lidové písničky Na jaře, Listopad, Bude zima, bude mráz, Koulelo
se koulelo, Prší , prší, Travička zelená, pod naším okýnkem a další, které si děti společně
zazpívaly. Pořad doplňovala různá rytmická a pohybová cvičení a nakonec si děti zahrály na
hudební nástroje.
27. leden byl významným dnem pro naše předškoláky a jejich rodiče, neboť byli pozváni na
návštěvu do Základní školy. Paní učitelka si pro ně připravila pestrý program, při kterém se
seznámili nejen s předměty, které je v první třídě čekají, ale společně si také prohlédli veškeré
prostory školy. Děti byly nadšené a zároveň hrdé, že si mohly vyzkoušet, jaké to je, být
opravdovým školákem a ukázková hodina je velmi zaujala. Na konci vyučování obdržely děti
své první školní vysvědčení, kterým se ihned po návratu do mateřské školy pyšně chlubily
všem mladším kamarádům a zaměstnancům MŠ.
Ve čtvrtek 25. února se v naší MŠ konal již tradiční Maškarní karneval, na který se všichni
moc těšili. Děti už se nemohly dočkat, až si obléknou připravené masky a ukážou se svým
kamarádům a paním učitelkám. Už od rána do třídy chodili piráti, víly, čarodějky a další
pohádkové postavy. Všichni se bavili při představování masek, tanci, soutěžích a veselých
hrách. Karneval se nám i letos vydařil a všichni jsme si ho pěkně užili!
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Krásné a slunečné jaro všem!

Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa

ZÁPIS DO MŠ SVOR
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MŠ Svor zve děti a rodiče k zápisu do mateřské školy.

Zápis se koná ve čtvrtek 12. května 2016 v budově
MŠ od 10.00 do 11.30 hodin.
Rodiče si přinesou doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás.
Bližší informace či domluva náhradního termínu na tel. čísle: 605 826 686

Plánované akce
Duben
Pálení čarodějnic 30.4.2016
Turistický výlet 16.4.2016 ( Naučná stezka Zákupy)
Květen
Turistický výlet 21.5.2016 – ( Holanské rybníky)
Červen
Den dětí
Turistický výlet 18.6.2016 – ( okolí České Kamenice)

Pozvánky na výlety s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny v informačních
vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.c
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Základní škola Svor ( www.zssvor.estranky.cz )
27.1.2016 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.
2.2.2016 proběhl také Zápis do 1.třídy: K zápisu se dostavilo 9 uchazečů. Pro školní rok
2016/2017 bylo prozatím přijato 6 školáků. Už teď se na ně moc těšíme!

Vážení rodiče budoucích školáků,
máte strach, že na něco do školy zapomenete?
Nenakupujte zbytečně dopředu!
Seznam potřebných pomůcek, které budou
prvňáčci potřebovat, a které ve škole obdrží,
dostanete ještě před letními prázdninami.
Školní akce 2016: přesná data se postupně doplňují
Duben

Květen
Červen

21.4.-konzultační hodiny od 15.30 hod.
22.4.-Den Země-úklid obce, práce na školní zahradě
29.4.-Slet školních čarodějnic- průvod Svorem a opékání buřtíků na šk.zahradě
5.5.-Den vítězství-projektový den
9.5.-Den Evropy - projektový den
1.6.- Mezinárodní den dětí
-fotbalový turnaj Polevsko
16.6. -školní výlet " Staré Hrady"
27.6.-Jan Hus-projektový den
24.6.-25.6.-Tajemná noc s Cyrilem a Metodějem-projektový den
+ spaní ve škole
-návštěva vlastivědného muzea v České Lípě ( 4.a 5. ročník)
28.6.- dopravní hřiště
- Fotografování

Kterým spolužákům
musíme pogratulovat?
Majdě Lotové (4.ročník)
za 2.místo na závodech
ve sportovním lezení na
rychlost v Brně.

Jiřímu Procházkovi
(4.ročník) za
1.místo v únorovém
setkání tenistů v České
Lípě.

Rádi bychom poděkovali
organizátorům dětského
maškarního karnevalu.
Moc jsme si to užily !!!

Také nás těší
3.místo našich
malých fotbalistů
z TJ Jiskra Svor v
halovém turnaji
v Mimoni.

ka na konec : Komu se nelení, tomu se jelení !
Perlička
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //DUBEN // 2016

8

