SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXVII. - ŘÍJEN - 2018

Cena: ZDARMA

Úvodník
Říjen
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá
zima.
Listopad
Když se v listopadu hvězdy třpytí,
mrazy se brzo uchytí.
Prosinec
Mnoho sněhu v prosinci- mnoho
ovoce a trávy.

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

přeji Vám, aby po letošním úmorném a suchém létě
spadlo do konce roku tolik kapek vody, kolik naše
vyprahlá krajina a obec potřebuje. Myslím, že je to
zbožné přání nás všech a věřím, že se klima v našich
končinách brzy vrátí do normálu. Pokud ne, budeme
se muset naučit s tímto klimatickým výkyvem žít a
přizpůsobit se mu. Hospodaření s vodou si vyžádá
PŘEJEME VÁM
celospolečenskou změnu v přístupu k tomuto
KRÁSNÝ ZBYTEK ROKU☺
základnímu životnímu zdroji, na kterém stojí celá
naše existence. Nezbývá nám než doufat, že se budou
Editor: Obecní úřad
zodpovědně chovat nejen jednotlivci, ale celá
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
společnost a převáží rozumný přístup nad
Autorka básní: Markéta Rybínová
všudypřítomným ekonomickým ziskem skupiny
„vyvolených“.
Svorský zpravodaj:
Ráda bych vás také informovala o tom, že
www.obecsvor.cz
obec ve spolupráci s Martinem Aschenbrennerem
připravuje knihu o historii Svoru a Rousínova od
Svorské stránky:
doby dochovaných archivních dokumentů. V této
www.obecsvor.cz
souvislosti Vás žádám o spolupráci. Pokud máte
k tomuto tématu nějaké informace nebo fotografie na toto téma, informujte mě prosím.
Jakýkoliv poznatek či fotografie, může mít velký význam.
Podle archivních materiálů byla v souvislosti s padesátým výročím vzniku
Československa v naší obci vysazena lípa srdčitá – národní strom. Je vysazena v parku u
hlavní silnice na Rumburk. Lípu poznáte podle bílé kovové ohrádky, která jí ohraničuje.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo na počest stoletého výročí vzniku Československa, které letos
slavíme, vysadit lípu srdčitou také. Slavnostní výsadba proběhne dne 27.10.2018 v parčíku
s lavičkou na křižovatce – ve směru na Kytlici v horní části obce. Všichni zájemci jste
srdečně zváni k účasti na této symbolické výsadbě, která připomene historickou událost, na
níž bychom měli být hrdi. Podrobnější informace budou s předstihem vyvěšeny na webových
stránkách obce a vývěskách.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony 2018:
Občané obce Svor provedli vyhodnocení soutěže. Po sečtení přidělených bodů jsou tito
vítězové:
1. místo – Marcela Procházková - Svor, 2. místo – Marta Bílková - Svor, 3. místo - Jana
Filipová – Svor
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Vítání občánků 2018
Dne 15.9.2018 proběhlo na Obecním úřadu ve Svoru vítání nových občánků. Přivítali jsme
Magdalénu Chuchlovou, Žofii Bešíkovou, Amálii Janeckou, Simonu Beránkovou, Sofii
Buldrovou, Barnabáše Knespla a Kristýnu Černou.

Životní jubilea:
Říjen – Velík Jiří, Kociánová Hilda, Pfitznerová Elvíra, Kotenová Ivanka
Listopad – Adamová Gertruda, Velíková Božena
Prosinec – Zimlová Olga, Jonák Vladimír
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásný zbytek roku 2018!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

ADVENT
Advent je doba rozjímání, vzpomínání
a dětského vyptávání
kdy už přijdou Vánoce ?
Co Ježíšek přinese ?
Vánoce, vánice
co bude do třetice ?
Silvestr a Nový rok
Nový rok a nový čas
a pak znovu zas a zas.
Život je kolo, kolo, kolotoč
usměj se i když nemáš proč
na život není záruční list
když špatně se chodí
tak můžeš zas číst
a občas něco dobrého sníst
Život je kolo, kolo, kolotoč
no tak se usměj
vždycky je proč.
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Plánované akce
Říjen
Dlabání dýní
Drakiáda
Listopad
17.11.2018 Poslední leč
Prosinec
1.12.2018 Rozsvícení Vánočního stromu
Pozvánky na akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny v informačních
vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz

Rybáři
"V sobotu 4. 8. 2018 se za podpory Obce Svor konal na svorském jezírku 1. ročník dětských
rybářských závodů. Klání, které začalo úderem deváté hodiny ranní, se zúčastnilo 15 mladých
rybářek a rybářů. Soutěžilo se v lovu na jeden prut, přičemž se měřila a počítala každá
ulovená ryba. Vítězem se pak stal závodník s nejvyšším počtem nachytaných centimetrů.
Navzdory panujícímu srpnovému vedru byl původně plánovaný konec v 11:00 hod. na žádost
dětí posunut na 11:30 hod. Během dvouapůlhodinového rybolovu, při kterém se chytlo hned
několik druhů ryb, se nejlépe vedlo Adélce Kropáčkové, která obsadila první místo a zároveň
ulovila největší rybu závodu a to kapra o délce 52 cm. Na druhém místě se umístil Jakub
Masařík a na místě třetím František Sopkuliak. Všichni závodníci obdrželi diplom, drobné
odměny a celý závod zakončili společným slavnostním přípitkem. Za pořadatele bychom rádi
poděkovali všem závodníkům a divákům za účast, a dále pak všem, kteří se jakkoli podíleli při
organizaci závodu. Pevně věříme, že se všichni příští rok opět sejdeme a odneseme si nové
zážitky od vody.
RYBÁŘI SVOR"
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Letní tábor „Boj o ostrov“
Neobyčejné prázdniny připravili trenéři SK Nový Bor pro horolezeckou mládež, z velké části
i svorskou. Uspořádali tábor ve skalním městě v Tiských stěnách. Mladí horolezci ve věku od
4 do15 let pomáhali se stavbou tábora, podíleli se na společném vaření, programu i chodu
tábora.
Sportovní aktivity byly zaměřeny především na lezení na skalách, ale nechyběly ani výlety,
koupání a soutěžení např. ve střelbě ze vzduchovky či lukostřelbě. Táborníci předvedli i své
vědomosti či dramatické nadání.
Celý program se odehrával v duchu výpravy na Ostrov pokladů. Děti celý týden luštily
tajemnou šifru, která je dovedla k zakopanému pokladu pirátů.
Chtěli bychom poděkovat všem za účast, dále pak panu Pečenkovi za dárečky do pokladu,
panu Chrdlemu za zapůjčení vzduchovky a Zastupitelstvu Libereckého kraje, které dne 29. 5.
2018 na základě usnesení č. 199/18/ZK schválilo poskytnutí dotace SK Nový Bor z programu
č. 4.1 – Program volnočasových aktivit na projekt „Táborová činnost“ ve výši 20 000 Kč.
Poskytnuté prostředky byly použity na nákup stanu, lavic a stolů pro táborovou jídelnu a
dalších drobných sportovních a outdoorových potřeb.

Petr Mánek a Mirek Lot
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Základní škola Svor

Svorský školní expres
vyráží
do nového školního roku
2018/2019.
Školní rok 2018/2019 jsme
zahájili s počtem 35 dětí.

Do Svorského expresu nastoupili
3. září 2018 tito nováčci. ( zleva)
Alice Chuchlová, Vilém Chuchel,
Ema Lotová, Jiří Petr, Eliška Ledecká,
Lada Mikolášková, Magdalena Čangelová,
Adriana Rudinská a Tereza Exnerová.
Pod vedení zdatného a zkušeného
železničáře Františka Netáhla
mohl Svorský expres vyrazit na
svou cestu za poznáním.
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Fotografie ze školních akcí a podrobné informace o škole najdete na našich
webových stránkách : www.zssvor.estranky.cz

•

Letošní školní rok se budeme věnovat českým tradicím a zvykům
Celoroční školní projekt se jmenuje " V duchu českých tradic ".

Co nás čeká ?
Září

Říjen
Listopad
Prosinec

•

15.9.- Vítání občánků- pásmo písniček a básniček pro nové
občánky Svoru
27.9.-Dožínky aneb Bez práce nejsou koláče-projekt. den
zahájení celoročního projektu + výzdoba oken
- Svatováclavská tradice
26.10.- Červenomodrobílý den - 100.let vzniku ČSR
- Pouť, hody, posvícení- projektový den
27.11.-Zdobení vánočních perníčků
1.12.-Rozsvěcení vánočního stromku + vánoční jarmark
5.12.-Svatý Mikuláš aneb Čert nikdy nespí- projekt.den
( besídka s čertem,andělem i Mikulášem)
21.12.-Vánoce aneb Škola andělská – projektový den
( vánoční besídka)
21.12.-Vánoční koncert v kostele Nejsvětější trojice ve
Svoru

Jelikož další zpravodaj vyjde až v lednu, rádi bychom Vás pozvali a
upozornili na některé akce, které se konají až v prosinci.

rozsvĚcení VÁNoČního
stromku,
tradiČní prŮVOD A školní
jarmark
kdy? 1.12.2018
srdeČnĚ zveme na
vánoČní koncert v
kostele nejsvĚtĚjší
trojice ve svoru
kdy? pátek 21.12.2018
od 17.00 hod
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Mateřská škola Svor
ZPRÁVIČKY
ZPRÁVI KY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY

A máme tady další září. Nový školní rok, nové zážitky a zase o krůček blíže ke školním
lavicím.
Letos máme ve školce 21 dětí, 10 dívek a 11 chlapců.
Celé září nás provázel integrovaný blok s názvem Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do
naší školky, který se zaměřoval zejména na adaptaci nově příchozích dětí, směřoval
k sociálnímu semknutí celé třídy a vzájemnému porozumění.
V prvním týdnu s podtématem Naše školka jsme zavzpomínali na prázdniny a na kamarády,
kteří nás již opustili a nastoupili do 1. třídy. Novým dětem jsme přiblížili prostředí mateřské
školy i prostory školní zahrady. Děti si postupně zvykají na nový režim, seznamují se s dětmi
a zaměstnanci a už vědí, na koho se mohou s důvěrou obrátit pro radu či pomoc. Jsou vedeny
k bezpečnému pohybu a chování v prostorách školky i na zahradě. S dětmi jsme si společně
vytvořili pravidla soužití, která jsou velmi důležitá pro nás všechny, abychom se ve školce
cítili dobře a bezpečně. Snažíme se o nenásilné začlenění nových dětí do kolektivu,
podporujeme spolupráci při hře a ostatních činnostech a starší děti vedeme k ochotě pomáhat
mladším.
Další týdny byly věnovány tématu Já a moji kamarádi. Prostřednictvím tohoto tématu se
děti seznamovaly s kamarády a posilovaly kladné vztahy k nim. Uvědomovaly si samy sebe i
druhé. Učily se vyjadřovat a pojmenovat emoce, rozvíjely vřelé city přátelství, spolupráci a
navzájem si pomáhaly. Rozvíjely kooperativní schopnosti.
Posledních čtrnáct dní v září se děti, v rámci tématu Poznávám sám sebe, seznamovaly
s vlastním tělem a smysly. Těšily se na nové hry, úspěch měla pohybová hra „Lepidýlko“ a
dobrá zábava byla také u hudebně pohybové činnosti „Hlava, ramena, kolena“. Děti se
naučily pojmenovávat jednotlivé části těla, některé orgány a užily si spoustu různorodých
činností a her. Ví, jak pečovat o své zdraví a také co jim prospívá.
Září nám uteklo jako voda a všichni už se těšíme, co nám přinese podzim.
Hezký a pokud možno slunečný podzim všem☺!
Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

DDM Cvikováček
Pohlédnutí na 5. Zahradní slavnost spojenou s Dnem otevřených dveří
Na závěr prvního školního týdne proběhla na zahradě Domu dětí a mládeže
Cvikováček 5. Zahradní slavnost s prezentací a náborem do zájmových kroužků na školní rok
2018/19 a spojená s Dnem otevřených dveří. Po celé odpoledne do večerních hodin si celý
Cvikováček mohli přijít prohlédnout malí a i velcí návštěvníci. Navštívily nás i rodiny
s dětmi a i s prarodiči ze Svoru. Ukázali jsme všem Dům dětí v nové šatě. Počasí nám opět
přálo. Zahradní slavnost proběhla v hojném počtu a v příjemné atmosféře. Bylo nás na
zahradě 420 dětí a dospělých. Na děti čekala skákací loď zapůjčená obcí Sloup. Moc
děkujeme. Dále malování na obličej, střelba z luku a další sportovní zastavení. Kroužek
Aerobic - Zumba vystoupil se svým tanečním vystoupením, cvikovští kynologové předvedli
ukázku výcviku psů a děti si i mohly pohladit malá štěňátka. Zájmové kroužky u svých
stanovišť prezentovaly svoji činnost.
Děkujeme všem návštěvníkům, organizátorům a i svorským pomocnicím za přípravu a průběh
této velké akce.
Těšíme se na všechny v novém školním roce 2018/19. Máme pro širokou veřejnost
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pro nadcházející rok připraveno nespočet akcí, volnočasových aktivit, výletů, pobytů, táborů
a soustředění. Máme se na co těšit.
Fotografie z jednotlivých akcí a ze zájmových kroužků najdete na našem webu.
Šárka Matoušková a kolektiv domu dětí

27. 8. - 31. 8. 2018 – LPT Smyslohraní
Na poslední prázdninový týden jsme pro děti připravili příměstský tábor s názvem
''Smyslohraní''.
Tábor s námi absolvovalo 22 dětí, pro které byl naplánován týden plný zábavy.
V pěti táborových dnech děti plnily zajímavé úkoly a soutěže zaměřené na jejich smysly. Jako
odměnu, za úspěšné splnění úkolů, dostaly děti každý den jeden z 5 korálků s písmenem a
také sladkost.
První den se děti seznámily s táborovým programem, pravidly a zahrály si seznamovací hry.
Poté se všechny děti zapojily do výroby táborové vlajky. Každý otiskl svou dlaň a doplnil
podpisem. Táborová vlajka nám teď zdobí zeď klubovny.
Po obědě už na děti čekalo několik úkolů zaměřených na hmat, a to např. hmatové pexeso
nebo hádání, co se ukrývá v pytli.
V úterý jsme se zaměřili na sluch. Děti si zahrály např. Sluchové pexeso. Ve středu jsme s
dětmi podnikli pěší výlet na koupaliště ve Sloupu v Čechách, kde se odvážlivci mohli
vykoupat. Po dobrém obědě nás čekala sladká odměna v podobě zmrzliny a ledové tříště.
Ve čtvrtek jsme procvičili svůj zrak a paměť za pomocí Kimmovy hry. Nezapomněli jsme ani
na čich. Děti za pomoci čichu rozpoznávaly 5 známých vůní. Večer na nás čekal táborák a
pro odvážné děti bylo připraveno přespání v chatkách ve Cvikováčku.
Přes noc s námi zůstalo 14 dětí, které úspěšně zdolaly stezku odvahy.
V pátek děti poznávaly podle chuti ovoce a zeleninu. Tábor jsme zakončili rozdáním
pamětních listů, korálků, které nám daly dohromady heslo našeho tábora a samozřejmě
sladkostí.
Děti byly moc šikovné a také odvážné. Nebály se pustit do jakéhokoli úkolu.
Jsme velice rádi, že se našeho tábora zúčastnily děti ze Svoru a to jmenovitě Jirka Procházka,
Vašík Kropáček a Anežka Kropáčková.
Doufám, že se společně uvidíme na dalších akcích.
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Touto cestou bych chtěla poděkovat Marušce Formánkové a Adélce Cyrusové za pomoc
s celým táborem.
Zuzana Hajná, hlavní vedoucí PT
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Střípky z 4. rodinného námořnického pobytu,
Chorvatsko 2018
48 členná skupina dětí a dospělých prožila krásných prosluněných 10 dnů pod
pohořím Rilič. Je pokračováním pohoří Biokovo v letovisku Drvenik na Makarské riviéře
v Chorvatsku, v těsném sousedství překrásného moře a oblázkové pláže. Na stejné místo se již
opakovaně podruhé vracíme. Bydleli jsme kousek od moře v příjemném rodinném penzionu
Rubikon. Pobytu se zúčastnili i svorští. Námořnický pobyt byl napříč všemi generacemi.
Celý týden proběhl v příjemné atmosféře.
Pro děti a dospělé jsem měli připravený celotýdenní zábavný program a tvůrčí dílny,
kde malí a i velcí s nadšením tvořili a pracovali. Všichni si dovezli domů spoustu
vlastnoručně vyrobených dárků, např. dřevěné ryby, zdobené hrníčky, lapač snů, zdobená
trička a malované kameny. Děti tvořily táborovou vlajku.
Vyjeli jsme na lodní výlet na ostrov Hvar a do letoviska Igrane. Při západu slunce
jsem si prohlédli starý Drvenik a úžasné členité přímořské pobřeží. Večerní procházky
směřovaly podél překrásného přímořského letoviska. Slavnostní zakončení pobytu proběhlo
s předáváním pamětních listů všem zúčastněným. Úplná třešnička na dortu bylo „spartakiádní
retro“ vystoupení účastníků pod vedením naší Míly Jahvodkové a Jarušky Pěničkové ze
Cvikova. Samozřejmě nechyběl spartakiádní oděv a obuv. Pobyt se vydařil a už se těšíme na
příště. Děkujeme všem zúčastněným. Určitě máme všichni na co vzpomínat. Moc děkuji
pracovnímu týmu, Ivě Žmudové a Olině Seidlové.
Velké poděkování patří cvikovským zdravotním sestřičkám, paní Pavle Adamové a
paní Petře Pevné. Byly v první řadě při zachraňování tonoucího muže. Jsou naprosté
profesionálky.
Šárka Matoušková, ředitelka
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14. cvičební a relaxační pobyt pro ženy
V červenci jsme se vrátily již ze 14. cvičebního a relaxačního pobytu pro ženy u
moře v Itálii, na Conerské riviéře v Numáně. Na tento pobyt pravidelně vyjíždějí i ženy ze
Svoru. Na ženy čekal týden aktivního odpočinku, výlety a doprovodný zábavný program.
Celý týden byl nabitý, mnohdy se nedalo mluvit o tom, že ženy odpočívají. Založily jsme
amatérský pěvecký sbor. Na všechny ženy a slečny čekalo milé italské přijetí, protože se na
stejné místo vracíme již opakovaně, průzračné moře s kamínky, slunce, cvičební program na
míčích a u moře a relaxační masáže. Téma pobytu byly Vánoce. Dočkaly jsme se i Štědrého
večera se štědrovečerní večeří a "ježíškovskou" nadílkou. Stojí za to si udělat z každého dne
svátek a zastavit se v tom shonu všedních dní.
Věříme, že se všechny ženy vrátily do svých domovů odpočaté a dobité mořem,
sluncem, dobrou náladou a jak zpívá Eva Farná a náš sbor ve vánoční písni, zkusily jsme
" probudit zas ten úsměv v nás".
Děkujeme všem zúčastněným a úžasnému organizačnímu týmu, který se na náplni
pobytu celých 10 dnů podílel. Lucko, Ivo, velké díky!
A budeme se těšit za rok na viděnou.
Šárka Matoušková
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