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Úvodník
Duben
Sníh dubnový jako mrva pohnojí
Květen
Večerní rosy v máji hodně sena
dají
Červen
Jaký červen, takový i prosinec
PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ LÉTO☺

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

přeji Vám všem krásný začátek léta, doby
dovolených a odpočinku.
V průběhu uplynulých tří měsíců naše obec
žila tradičním společenským životem. V dubnu se
uskutečnila oslava loučení se zimou pálení
čarodějnic, která pod vedením TJ Jiskra Svor
ke spokojenosti všech účastníků. Jen
proběhla
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tak mělo problém s návratem domů…. Také se
Autorka básní: Markéta Rybínová
uskutečnila oslava dne dětí, kterou bohužel pokazila
nepřízeň počasí. I sportovní klání Svorský víceboj si
Svorský zpravodaj:
našel své příznivce a začíná být tradicí. Děkujeme
www.obecsvor.cz
všem, kteří se ve svém volném čase na pořádání
těchto
akcí účastnili a připravili pro nás ostatní
Svorské stránky:
zábavu.
www.obecsvor.cz
Podařilo se nám realizovat letošní plánované
investiční akce. Proběhla rekonstrukce místní
komunikace v Rousínově na p.p.č. 3499/5, která byla
před dvěma roky legalizována, tzn. z původně
travního porostu se stala oficiální komunikace. Došlo tím k vyřešení přístupu k několika
nemovitostem v této osadě. Dále jsme rekonstruovali přístupovou komunikaci od Zajáců (čp.
111) k novostavbě Červenků. Byla zde také položena dešťová kanalizace, která zajistí odvod
vody z komunikace a zároveň zabrání jejímu stékání pod základy níže položených
nemovitostí. Podařilo se nám také dokončit rekonstrukci kabin a tělocvičny, která spočívala
v drobných opravách a novém nátěru střechy obou budov. Jsme rádi, že se chýlí ke konci
rekonstrukce mostku u čp.88, který má původní pískovcovou klenbu. Klenbu jsme zachránili,
mostek zpevnili a zajistili tak jeho funkčnost pro další generace. V souvislosti s touto opravou
děkujeme za trpělivost všem, kteří byli touto opravou omezeni v přístupu ke svým
nemovitostem.
V letošním roce nás ještě čeká realizace nového veřejného osvětlení od křižovatky na
Kytlici až k vodárně za hájovnou. Předpokládaný termín výstavby je červenec až srpen 2016.
Na základě požadavků hygienické stanice jsme také nuceni provést rekonstrukci WC v
družině Základní školy a rekonstrukci podlahy v kuchyni v Mateřské škole. Tyto rekonstrukce
budou realizovány v průběhu letních měsíců. Podařilo se nám také připravit stavební projekt
na zateplení a výměnu oken v kulturním domě Svor. Žádost o dotaci na tuto akci budeme
podávat v září 2016. V případě úspěchu kulturním dům opravíme v roce 2017.
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
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získáme, budeme znát v září. K posunu termínu hodnocení naší žádosti došlo z důvodu,
pozastavení dotačního titulu vzhledem k upřesňování výše veřejné podpory (příspěvku státu).
Likvidace odpadů v obci Svor po 1.6.2016:
Jak jste již byli informování v předchozím zpravodaji 31.5.2016 skončila platnost smlouvy na
likvidaci komunálních odpadů mezi obcí Svor a firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o.
Výběrové řízení stále probíhá, ale i přes to se systém svozu a cen za likvidaci komunálního
odpadu se pro občany nemění. Týdenní svoz – 1800 Kč za rok, 14 denní svoz – 1000 Kč za
rok, jednorázový svoz – 55 Kč. Ti, kteří jste tak ještě neučinili, přijďte doplatit zbývající část
platby za týdenní a čtrnáctidenní likvidaci odpadu tj. platba za červen až prosinec 2016.
Životní jubilea:
Duben – Jandlová Edita, Kořínková Olga
Květen – Aschenbrenner Josef, Fadrná Eliška, Novotná Zdeňka, Zítová Růžena
Červen – Odvárková Krista
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásné léto!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

ŠTĚSTÍ SE NELOVÍ.
Pavouček pro štěstí
utkal síť na štěstí
utkal jí zlatou nití
Až štěstí přiletí
v síti se zachytí
a on bude dárek míti.
Pro svojí růžičku
uprostřed keříčku
pro ní to štěstí chytí.
A štěstí přilétlo
muška tak malinká
a v síti trhlinka

štěstí se usmálo, sítí se prodralo
a dál se do světa řítí.
Pavouček uviděl,
že na to špatně šel
dál však tká zlatou nití
chtěl utkat hvězdičku
utkal však slzičku
růže se jinam dívá.
Tam někde k jabloni
kde píseň jen pro ni
do noci slavík zpívá
pavouček smutně se dívá.
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Sportovci – TJ Jiskra Svor
FOTBAL MUŽI – II. třída Okresní přebor
Krásný podzim, horší jaro to byl fotbalový okresní přebor mužů ve Svoru. Po odchodu
dvou hráčů do Cvikova a jednoho do Jestřebí se Kohouti nemohli dostat do tempa, což se také
ukázalo na umístění v tabulce, v které šli dolů a dolů. Kádr 16 lidí se scházel 1x v týdnu na
trénincích, jak kdo mohl. Celou sezónu nás držel brankář Daniel Ladislav při jeho výkonech
se celý mančaft dokázal po špatné jarní sezóně udržet v okresním přeboru. Střelecky zase
vyčníval Libor Kořínek, autor 16 branek a také Milan Drábek. Ale o výsledek se zasloužilo
celé mužstvo, které na podzim posílí návrat T. Heřmánka, L. Chrdleho a po nemoci také J.
Smetáka. Trenér Josef Bedrník věří, že hráči, které má v hledáčku přijdou. Částka za přestup
je však velice vysoká, takže někteří z nich si za přestup připlatí ze „své kasičky“.
Výsledkem jarní sezóny pro Kohouty je 9. místo v nejvyšší okresní soutěži. Trenér J.
Bedrník děkuje všem hráčům a sponzorům, kteří chod mužstva podpořili, také paní starostce
K. Jonákové za chod kabin a tělocvičny, které dostaly nový kabát. Poslední dík patří našim
fanouškům, kteří mužstvo podporují celou sezónu a vytvářejí atmosféru, kterou jiné týmy
nemají. Začátek nové sezóny je 21.srpna 2016 – hrací den neděle.
FOTBAL PŘÍPRAVKA – žáčci
Dne 19.6.2016 se přípravka zúčastnila turnaje ve Strakonicích. Za účasti 9 klubů se hrálo
chvílemi až v krutém vedru, ale děti to zvládly výborně. V konečné tabulce se přípravka
umístila na krásném 6. místě. 2x výhra, 1x remíza, 5x prohra.
1.místo – Blatná, 2. místo – Volenice, 3. místo – Plzeň, 4. místo Strakonice B, 5. místo
Sušice, 6. místo – Kohouti Svor, 7. místo – Hradiště, 8. místo - Osek, 9. místo – Strakonice A
Výsledky Kohoutů:
Kohouti : Osek – 0:0, Kohouti : Blatná – 1:4, Kohouti : Strakonice B – 2:1, Kohouti :
Hradiště – 1:3, Kohouti : Plzeň – 0:5, Kohouti : Volenice – 0:2, Kohouti : Strakonice A - 4:2,
Kohouti : Sušice – 1:6. 7 bodů, skóre 9:23, branky – Filip Rudinský 7x, Vašík Kropáček 2x.
Jarní část sezóny už se tak nevydařila, ale stejně byla zakončena úspěšně. Na jaře žáčci
odehráli celkem 15 mistrovských zápasů. Byla to 9x výhra a 6x prohra. Zisk 27 bodů žáčky
zařadil na konečné 4. místo.
Naší střelci: Filip Rudinský – 65 gólů, Jonáš Pavlíček – 39 gólů, Vašík Kropáček – 17 gólů,
Milan Drábek – 13 gólů, Míša Beránek – 10 gólů, Verča Janouchová – 9 gólů, Matyáš
Beránek – 7 gólů, Vojta Ledecký – 6 gólů, Honzík Vítek – 3 góly, Lukáš Janouch – 3 góly,
Matěj Paleček – 2 góly, Anežka Kropáčková – 1 gól.
PING PONG – oddíl Svor
Sezóna bude pokračovat až v září.
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CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičení pro ženy má přes prázdniny pauzu. Od září se na Vás opět těšíme společně se
cvičitelkou paní M. Jahvodkovou.
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Mileně Jahvodkové, která od podzimu
loňského roku do konce letošního května jako cvičitelka vedla každý týden cvičení pro
seniory v Sokolovně ve Cvikově. Pod jejím vedením jsme si protáhly celé tělo a naučily se při
cvičení i správně dýchat. Paní Jahvodková měla vždy sestavu jednotlivých cviků velmi
pečlivě připravenou a i když některé cviky vypadaly nenáročné, pěkně jsme se někdy při nich
zapotily.
Mílo, mockrát děkujeme za čas, který jsi nám věnovala a už teď se těšíme, že se
v tělocvičně na podzim zase společně setkáme.
Za všechny spokojené cvičenky Naďa Mrnková

Svorský víceboj 2016
Dne 2.7.2016 se uskutečnil 3. ročník sportovní soutěže Svorský víceboj 2016. Soutěžilo se
v následujících sportovních disciplínách: tenis čtyř hra, tenis dvou hra, nohejbal, sprint na 100
m, fotbal, stolní tenis dvou hra, stolní tenis čtyř hra, lukostřelba, vrh koulí, štafeta plavání, běh
1100 m, hod kládou, cyklistika 4,5 km, cyklistika štafeta 1600 m, střelba ze vzduchovky a
skok přes švihadlo.
Výsledky:

1. místo – All in
2. místo – Obhájci
3. místo – Galaxie
4. místo – Ho Mimoň
5. místo – Zoufalci
6. místo – Abstinenti
7. místo – Vořežpruti

8. místo – Bukulo
9. místo – Čuryny
10. místo – HPP
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ZPRÁVIČKY
ZPRÁVI KY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY
I když je léto v plném proudu, v dnešních zprávičkách přinášíme malou rekapitulaci
akcí, které provázely jaro v naší mateřské škole.
Ve středu 23. března nás ve školce navštívil smutný velikonoční zajíček, který
poztrácel malovaná vajíčka. Děti se proto vydaly na dobrodružnou stezku, kde hledaly
ztracená vajíčka a plnily rozličné úkoly. Na konci našeho putování děti našly zasloužený
poklad a vrátily tak zajíčkovi úsměv na tvář.
V dubnu naši mateřskou školu navštívili zástupci záchranných složek – Záchranná
služba Česká Lípa a Městská policie Cvikov.
Setkání se záchranáři přineslo dětem mnoho zajímavých a užitečných informací. Děti si
vyzkoušely, jak poskytovat první pomoc, ošetřovat zraněné nebo vzájemně komunikovat
pomocí vysílaček. Největší úspěch měla prohlídka záchranářského vozu, který si všechny děti
vyzkoušely, takže nám siréna zněla v hlavě ještě dlouho do odpoledne.
Velitel Městské policie Cvikov pan Studničný přiblížil dětem své povolání a zopakoval, jak se
chovat při různých nebezpečných situacích, do kterých se může dostat každý z nás. Ukázal
dětem veškerou výstroj a vybavení, povyprávěl o skutečných případech a zodpověděl pár
všetečných dotazů dětí.
29. dubna se ve školce konal čarodějnický rej. Během ranního skotačení a dovádění
děti obdržely dopis od hodné čarodějnice Filomény, která je žádala o pomoc při záchraně své
křišťálové koule, kterou jí ukradla zlá čarodějnice Rimbambule. Děti se s trochou strachu, ale
i s velkým odhodláním vydaly na záchrannou misi po stopách zlé čarodějnice. Po celé budově
školky na ně čekaly nelehké nástrahy a úkoly, které jim do cesty stavěla a ony se krůček po
krůčku přibližovaly cíli. Křišťálová koule byla ukryta na půdě, kam se některým dětem vůbec
nechtělo. Nakonec vše dobře dopadlo a všechny děti to zvládly. Hodné čarodějnici zachránily
křišťálovou kouli a zlou čarodějnici pomocí zaříkávadla proměnily v loutku. Děti byly
nadšené a odnesly si z této akce mnoho zážitků, o čemž vypovídají nekončící rozhovory dětí a
kontroly půdy, které dodnes děti vyžadují.
1.6. Den dětí jsme s dětmi oslavili výpravou do obory ve Skalici. Děti zvířátkům
dovezly celý pytel nasušeného chleba a majitel obory jim za odměnu předvedl nejen daňky,
jeleny, muflony a srnce, ale i výcvik loveckého psa. Nejvíce děti zaujalo aportování do vody
rybníka. Zpáteční cestu nám zpříjemnila návštěva sklárny pana Čangela, kde děti shlédly
ukázku výroby skla a následně si foukání skla i samy vyzkoušely. Za pěkný zážitek děkujeme
panu Čangelovi a paní Andree Procházkové, která nám návštěvu zprostředkovala.
16.6. jsme se s dětmi a několika rodiči a prarodiči vydali na školní výlet do ZOO
v Děčíně. Počasí nám přálo, viděli jsme spoustu zvířat a celý výlet se báječně vydařil.
Děkujeme touto cestou rodině Urbanových, paní Toráňové a paní Rudinské za příjemný
doprovod a nemalou pomoc s našimi dětmi.
Rok se s rokem sešel a tak ve středu 15.6. přišlo již tradiční „Loučení s našimi
předškoláky“, kterými letos jsou: Veronika Urbanová, Anna Divišová, Sebastián Vondráček a
Kamil Kučera. Děti si pro rodiče připravily zábavný program, který měl velký úspěch. Na
závěr proběhlo šerpování našich předškoláků, kteří na památku dostali knihu s věnováním,
kterou si co nevidět přečtou sami. Všem našim předškolákům a jejich rodičům přejeme
šťastné vykročení do nové životní etapy a mnoho pěkných a příjemných zážitků ve škole.

Krásné a pohodové léto všem!

Bc. Andrlová Magdalena, MŠ Svor
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Základní škola Svor ( www.zssvor.estranky.cz )
Už je tu zase konec školního roku ! Jak jsme se rozloučili?
•

•

•
•
•
•
•
•

3.6. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje malotřídních škol na Polevsku.
Do finále jsme se sice neprobojovali, ale rozhodně se naši borci nemají za co
stydět.
7.6. Odměnou za krásné práce do výtvarné soutěže, vyhlášené odborem životního
prostředí v Novém boru, "Trofejová zvěř", byla návštěva Záchranné stanice
Falco v Dolním Týnci. Zvířátka jsme si nejen prohlédli, ale také jsme jim přivezli
něco na zub.
16.6. Na školní výlet jsme v hojném počtu ( sourozenci i rodiče žáků) vyrazili do
říše pohádek na hrad a zámek Staré Hrady. Počasí nám naštěstí přálo ! ! !
Návštěva Vlastivědného muzea v České Lípě v rámci výuky vlastivědy.
24.-25.6. Proběhla Cyrilometodějská noc. Spaní ve škole spojené s noční stezkou
odvahy.
27.6. Proběhl poslední projektový den na téma " Jan Hus " a jeho odkaz.
28.6. Návštěva dopravního hřiště v České Lípě
29.6. Na závěr si pro nás připravil DDM Cvikováček atletickou olympiádu, kde
jsme poměřili síly se školou v Kunraticích.

školní výlet Staré Hrady

Jako vždy nás opouští pátý ročník a jako vždy jim přejeme
mnoho úspěchů a spoustu nových kamarádů.
•
•

Jana Holečková
Leoš Chrdle
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Na koho jsme pyšní a komu gratulujeme ?
•
•
•

•
•
•

Jiří Procházka
pohár"
Jonáš Pavlíček

( 4.ročník ) - 1. a 3. místo - tenis "Jarní

( 2.ročník ) - diplom za parádní úlovek z rybníku Veselák
( kroužek rybářů v DDM Cvikováček)
Magdalena Lotová ( 4.ročník ) - 3. místo - Český pohár mládeže do 14 let
v závodním lezení
Lukáš Polhoš
( 4.ročník ) - 1.místo - Slavata triatlon tour
Kryštof Laipold
(2.ročník ) - 3.místo - Přespolní běh Cvikováčku
Jiří Procházka
( 3.ročník) - 3.místo - výtvarná soutěž "Trofejová zvěř"
Adéla Kropáčková (4.ročník ) - 3.místo - výtvarná soutěž "Trofejová zvěř"

Jiří Procházka

Adéla Kropáčková

Komu chceme poděkovat?
•
•
•
•
•

Všem rodičům za spolupráci a pochopení.
Obecnímu úřadu ve Svoru za stálou podporu.
Pořadatelům dětského dne, kteří se nezalekli rozmarů počasí.
Panu Jindřichu Nečasovi, který opravil herní prvek na školní zahradě.
Paní Mileně Jahvodkové za péči o školní zahradu a zrytí záhonů pro děti.

PERLIČKY
PERLI KY

ZE

SVORSKÉ

ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY

p.učitelka : Jak přečkávají zimu ryby?
žák: Ryby zůstávají pod vodou a dělají si díry, aby mohly dýchat.
•
•

Houby se rozmnožují trusy.
p.učitelka: Děti, co ta zmije na kamenech dělá?
žák: Opaluje se !
• p.učitelka: Na buku rostou bukvice a na jírovci.....
žák:..... jitrnice.
• Pes jí kosti....... třeba........třeba........třeba ze žirafy.

KRÁSNÉ

PRÁZDNINY ! ! !
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Plánované akce
Červenec
Svorský víceboj – proběhl 2.7.2016
Srpen
Memoriál A. Thierla a K. Brejška – 30.7.2016
Září
Turistický výlet 17.9.2016 – (Strážný vrch)

Pozvánky na výlety a akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny
v informačních vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz
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