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Úvodník
Leden
Na Vincence slunce všudy naplňuje
vínem sudy.
Únor
O svaté Juliáně schovej sáně.
Březen
Na svatého Řehoře čápi letí od
moře.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

na prahu Nového roku Vám přeji hodně zdraví a vše
dobré v pracovním i soukromém životě. Těším se na
setkání s Vámi na pravidelných akcích, které v obci
organizujeme.
V letošním roce dochází k drobné změně
v rozšíření možnosti třídit v naší obci odpad ( Obecně
PŘEJEME VÁM
závazná vyhláška č.2/2019). Jedná se o třídění
KRÁSNÝ NOVÝ ROK
jedlých olejů z domácností. Použitý jedlý olej
v uzavřené plastové lahvi je možné ukládat každý
Editor: Obecní úřad
týden v pondělí v úřední hodiny v budově obecního
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
úřadu Svor po dohodě se zaměstnanci kanceláře OU
Autorka básní: Markéta Rybínová
do připravené popelnice. Zbývající tříděný odpad je
možné ukládat na obvyklá místa s třídícími
Svorský zpravodaj:
kontejnery v obci. Ceny za likvidaci komunálního
www.obecsvor.cz
odpadu jsou pro občany beze změny. Žádáme Vás o
pečlivé třídění Vašeho odpadu, abychom na skládky
Svorské stránky:
vyvezli co nejmenší množství směsného netříděného
www.obecsvor.cz
odpadu. Likvidace tohoto odpadu bude v budoucích
letech stát obecní kasu významně více finančních
prostředků. Tříděním odpadů ušetříte obci náklady, které můžeme použít na její rozvoj.
Děkujeme, že třídíte!!!!
V letošním roce uskutečníme následující investiční akce. V průběhu letních prázdnin
proběhne v budově základní školy Svor a mateřské školy Svor kompletní rekonstrukce
elektroinstalace. V letních měsících také provedeme rekonstrukci mostku přes potok u čp.
111., který je dle pravidelných mostních prohlídek „další na řadě“ s ohledem na svůj stav.
Koncem roku 2019 jsme provedli mostní prohlídky zbývajících ještě neopravených mostků,
abychom mohli připravovat projekty na jejich postupnou opravu v závislosti na míře jejich
opotřebení a finančních možnostech obce.
V měsíci březnu 2020 vydáme knihu o historii obce Svor, která díky získání dotačního
titulu bude pro zájemce k dispozici zdarma. V dubnu proběhne oficiální křest této knihy, který
bude také dokreslovat historii obce konkrétními artefakty, které jsme zatím od Vás získali.
Pokud má někdo z Vás doma cokoliv z historie naší obce a rád by tyto památky ukázal
ostatním, kontaktujte prosím Obecní úřad a domluvíme, jakým způsobem to provedeme. Na
setkání v dubnu přijedou také zástupci města Reichenbach O/L, kteří jsou našimi partnery
v tomto projektu.
Seniorská obálka – Obec Svor se připojuje k projektu Seniorská obálka (Projekt
Ministerstva práce a sociálních věcí - Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň).
Jedná se o tiskopis, který usnadní zásah jednotek záchranné služby v domácnosti seniorů nebo
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dlouhodobě nemocných pacientů. Tiskopis s podrobným seznamem léků a nemocí si občan
umístí v bytě na viditelné místo a lékař v případě akutního zásahu rychle zjistí, jakými
chorobami pacient trpí. Tiskopis bude k dispozici k vyzvednutí na obecním úřadu ve Svoru.
V případě Vašeho zájmu se na nás obraťte. Více informací naleznete v příloze zpravodaje.
Rádi se s Vámi také letos setkáme na pravidelných kulturních a sportovních akcích,
které tradičně patří k životu v naší obci.
Krásný rok 2020 Vám přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Poplatky za odpad:
Poplatky za likvidaci odpadu v roce 2020 se v obci Svor řídí Obecně závaznou vyhláškou
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 2019
pouze do konce ledna 2020.
Poplatek za psa:
Poplatek za psa v roce 2019 se v obci Svor řídí Obecně závaznou vyhláškou č.5/2019.
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)
Poplatek je splatný do 31.3.2020.
V souvislosti s psími exkrementy, které se občas vyskytují na některých veřejných
prostranství v naší obci, Vás opakovaně žádáme o likvidaci těchto výkalů při venčení svých
psích miláčků. Každý vlastník nemovitosti i nájemník bytového domu má k dispozici
popelnici kam může tento produkt po vyvenčení psa odložit. Vytvořme si v naší obci
prostředí, které bude reprezentovat kultivovanou úroveň chování našich obyvatel.
Nerespektováním této přirozené a samozřejmé povinnosti budeme v očích ostatních obyvatel
ČR patřit na periferii třetího světa!!!
Obecní ples:
Dne 17.1.2020 se od 20:00 hodin v Kulturáku Svor uskuteční další ročník Obecního plesu.
Všichni jste srdečně zváni.
Životní jubilea 2019:
Říjen – Jiří Velík, Hilda Kociánová, Josef Kaiser, Blanka Toráňová
Listopad – Velíková Božena, Adamová Gertruda, Zdeněk Chuchel
Prosinec – Zimlová Olga, Miloslav Stehno,
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Poděkování: Děkujeme rodině Vonráčkových Svor čp.1, že obci darovala vánoční strom a
MUDr. Janu Paskovi a rodině Bílkových, kteří pro nás opět připravili nádherný ohňostroj.
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Seniorkám za krásné nové vánoční ozdoby na vánoční strom. A také všem, kteří dobrovolně
pomáhají s přípravou a realizací společných obecních akcí v průběhu celého roku.
Děkujeme Vám mnohokrát a těšíme se na spolupráci v letošním roce !

Jak kdy ?
Podám vám ruku a půjdu dál
život je někdy volejbal
chyby, pak smeč a rychlý aut
a někdy dokonce i knockaut.
Copak s tím udělám ?
porozumění nehledám
copak s tím asi nadělám ?
snad postavím si paraván
pak na to zlé se nedívám
a do slunce se podívám
dívám se radši do nebe
slunce hřeje i pro tebe.

Plánované akce
Leden
Obecní ples 17.1.2020
Únor
Maškarní ples 22.2.2020
Maškarní ples pro děti
Březen
Oslava dne žen 6.3.2020
Keltský telegraf 21.3.2019 – 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

Předvánoční setkání seniorek
Koncem prosince 2019 se v Kulturáku Svor uskutečnilo předvánoční setkání seniorek.
Všechny zúčastněné seniorky strávily příjemné předvánoční odpoledne, ochutnaly vánoční
cukroví, probraly novinky v obci a společně se těší na další aktivity, které chytají na letošní
rok.
Pokud máte chuť a zájem, přijďte mezi nás i letos.
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Poděkování
Na podzim tohoto roku jsem prostřednictvím paní Vondráčkové požádala místní
seniorky o uháčkování pár kousků chobotniček pro oddělení neonatologie v Ústí nad Labem.
Chobotničky jsou první hračkou a společníkem pro miminka, která se narodila dříve než bylo
v plánu a musí tak nějaký čas strávit v inkubátorech na tomto oddělení. Jejich spotřeba je
veliká a tak jsou zde vděční za každý kousek.
Jak se ukázalo, pro naše seniorky to nebyl žádný problém, navíc se k nim přidala ještě paní
Jiřina Urbanová a tak budu moci začátkem tohoto roku předat ústeckým minidětičkám ( tak
jim říkají sestřičky a lékaři) prvních 27 krásných chobotniček. Dámy se rozhodly v této
činnosti pokračovat a v lednu se k nim přidají také seniorky ze Cvikova (Pokud by měl zájem
kdokoliv další, neváhejte mě kontaktovat, dodám Vám návod na výrobu chobotničky i
potřebný materiál).
Děkuji moc a moc všem dámám, které se do této akce zapojily a věnovaly svůj čas dobré věci.
Blanka Drábková

Informace Martina Machary
V sobotu 9.11. se konal poslední desátý závod Ještědské oblasti v orientačním běhu.
Martin Machara a Vladimír Ledecký tím zakončil úspěšnou sezonu nejen v oblasti, ale i na
mezinárodní scéně – mezinárodní závody Itálie a regionální mistrovství Německo a Polsko.
Zatímco v Ještědské oblasti skončil celkově Martin Machara v kategorii H celkově osmý
z jedenatřiceti závodníků i přes předčasné ukončení sezony, Vladimír Ledecký v prestižní
kategorii H35 obsadil vynikající třetí místo z osmadvaceti účastníků. Příští sezonu tyto
závodníky čeká kromě obvyklých závodů i MS MASTERS v Košicích, kde budou
reprezentovat v klubu OK BOR i naši obec.
Dne 6.12.2019 se konaly tradiční orientační závody SPOJBODY v libovolném hledání
kontrol. Tohoto nočního klání se tradičně účastní široká veřejnost včetně členů svorské Jiskry.
O tom, že zvítězí orientační běžci z Nového Boru nebylo pochyb. Velmi dobrý výkon však
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podali Jaroslav Augusta a Ondřej Machara, kteří obsadili velmi pěkné páté místo. Nutno
dodat, že všichni absolvovali náročnou noční trať /8,6 km/ s nalezením všech 12 kontrol.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podpořili organizaci této akce, především Obecnímu
úřadu Svor, a těšíme se příští rok na další ročník.
Dne 15.12.2019 se konal druhý závod seriálu BORCUP v orientačním běhu pořádaný
V. Ledeckým a M. Macharou. Ve fotbalových kabinách ve Svoru pořadatelé vytvořili téměř
dokonalé podmínky pro závodníky. Samotná trať byla orientovaná do Údolí samoty směrem
ke Cvikovu. Vítězný čas (bezmála dvě hodiny) napovídá o náročnosti tratě. Zúčastnilo se 51
běžců z Liberecké oblasti a každý se snažil dodržet časový limit 180´pro co nejlepší výsledky.
Děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutí prostoru tělocvičny i panu J. Bedrníkovi a I.
Kropáčkovi za trpělivost.
Za pořadatele Martin Machara a Vladimír Ledecký
Za obec Svor gratulujeme všech vítězů!!!

Memoriál Ládi Zetka v nohejbalu dvojic
Dne 28.12.2019 se v tělocvičně ve Svoru konal I. ročník Memoriálu Ládi Zetka
v nohejbalu za účasti čtrnácti dvojic, který uspořádal Josef Bedrník. Čtrnáct dvojic se
rozdělilo do skupin a z každé skupiny postoupily dvě dvojice. Obsazení posledních čtyř
dvojic bylo Rudinský L. – Kaiser J., Machara O. – Augusta J., Laipold L. – Bedrník J., a
nejmladší, ale také nadějná dvojice desetiletých mladíků, které musím obzvlášť pochválit, jak
bojovali s o tolik staršími hráči. Obecenstvo, které fandilo po celý krásný den, bylo zvědavé,
jak tento mač za účasti tak mladých, ale šikovných mladíků vlastně dopadne. Těžký duel pro
mladou dvojici s hráči Macharou a Augustou zastavil těmto mladíkům postup do finále, do
kterého také postoupila dvojice Rudinský, Kaiser přes Laipolda a Bedrníka. To boj o třetí
místo byl doopravdy boj, mladíci vyhráli první set zcela jasně 10 :3, ale ten druhý ztratili až
ke konci, takže 1:1, třetí set byl z obou stran nervózní až do samého konce, kde se asi
projevila životospráva těch straších hráčů po dobu turnaje. Finále Rudinský – Kaiser a
Machara – Augusta to byl boj kdo z koho a zase se potvrdila zkušenost.
1. Rudinský L.- Kaiser J.
2. Augusta J. – Machara O.
3. Rudinský F. – Kropáček V.
4. Bedrník J. – Laipold L.
Děkuji všem kdo se přišel podívat a fandit a uctít Láďu Zetka, pro kterého to dělám.
Josef Bedrník alias Dráček

Zprávy z SK Nový Bor
Rok 2019 máme úspěšně za sebou a tak je čas ohlédnout se i za výsledky soutěží,
kterých se naši mladí sportovci zúčastnili.
Poslední tečkou za 23. ročníkem Okresní běžecké ligy Českolipska bylo slavnostní
vyhlášení nejlepších závodníků, které se uskutečnilo 27. listopadu v České Lípě. A tak po 19
závodech ve všech koutech našeho okresu se v celkovém pořadí napříč kategoriemi od
mladších žáků až po veterány umístila Kačka Petrová na 5. (ve své kategorii 1.), Eliška
Nečasová na 13. (2. v kategorii) a Majda Lotová na 15. místě (také 2. v kategorii).
Podzimními závody v Ostravě a Chocni vyvrcholil také Český pohár v lezení mládeže,
ve kterém nás reprezentuje Majda a Kačka. Mezi mladými horolezkyněmi z celé České
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republiky skončila Majda 9. v „lezení na obtížnost“ a 11. v „boulderingu“, Kačka ve stejných
disciplínách 16. a 18.
Úplným zakončením lezecké sezóny 2019 se stal již tradiční Gekon cup – školní
přebor v lezení, který se konal 2. prosince v Újezdu nad Lesy. Z tohoto zápolení si odvezli
Majda Lotová 1., Kačka Petrová 2., Jiřík Petr 3. a Emička Lotová 5. místo ve svých
kategoriích.
Než začne nová lezecká i běžecká sezóna a s ní i nové výzvy, úspěchy i neúspěchy,
čeká nás ještě oblíbený lyžařský pobyt na chaloupce v Krkonoších.
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Knihovna Svor
Podle numerologie není rok 2020 vhodný pro velké riskování, hazard a investování.
Naopak by se lidé měli v tomto roce zaměřit prý na sebevzdělání, čímž posílíte svou osobnost
a sebedůvěru. V každém roce, měsíci, týdnu nebo dni se dají najít ty zdánlivě špatné, ale i
dobré věci, důležitý je úhel pohledu.
Dle mého názoru je důležité pevné zdraví, které přeji vám všem.
V první řadě děkuji všem, kteří pravidelně navštěvují naší knihovnu, všem kteří se
účastnili soutěží a akcí a především rodičům, kteří své děti do knihovny nasměrovali.
Pro ty, kteří do knihovny ještě nezavítali mám malou rekapitulaci.
V březnu – měsíci knihy, jsme věnovali dopoledne povídání o knihách s dětmi ze ZŠ Svor.
Duben a květen patřil anketě „Osobnost obce Svor“, kterou se stala Barbora Lucie
Procházková. Na prázdniny jsem si pro děti připravila akci „Cesta kolem světa za 62 dní“,
kdy děti po návratu z výletu nebo dovolené přišly umístit na mapu českou vlaječku se svým
jménem. V červenci byla před OÚ Svor zřízena nová Knihobudka. Srpen jsme zasvětili spaní
v knihovně ve stylu Kanadsko-benátské noci. V září jsme se přihlásili do soutěže "Knihovna
JINAK", kterou vyhlásil Svaz měst a obcí, kde jsme z 42 přihlášených knihoven skončili na
krásném 4. místě. Poslední akcí v roce 2019 byl listopadový turnaj v Člověče nezlob se,
kterého se zúčastnilo 10 dětí. Vítězem turnaje se stal Adam Kintr.
Na začátku prosince mě mile překvapil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
s nominací na knihovníka roku Libereckého kraje 2019. Je to pro mě velká pocta a zároveň
uznání, že to u nás ve Svoru děláme dobře. Velké díky patří vám všem, protože bez vás
čtenářů by to nešlo.
A tím se dostáváme ke statistice. Z fondu, který nám poskytl OÚ Svor, jsme v roce
2019 nakoupili 56 nových knih. Knihovnu Svor navštívilo v roce 2019 přesně 35 čtenářů,
kteří si vypůjčili 382 knih. Z toho 331 beletrie a naučná literatura pro dospělé a 51 literatura
pro děti. Nejpůjčovanější knihou se pro rok 2019 stal první díl trilogie Jedna noc – Zaslíbená
od spisovatelky Jodi Ellen Malpas.
Čtenářem roku 2019 se v kategorii dětí od 6 do 10 let stává Adélka Dvořáková –
obhájce z roku 2018.
V kategorii od 10 do 17 Matěj Paleček
A v kategorii od 18 let s velkou převahou Elvíra Pfitznerová – obhájce z roku 2018.
Gratuluji a děkuji za přízeň, kterou věnují knihám.
I v letošním roce vás čeká spoustu akcí, soutěží a nových knih.
První menší novinkou bude katalog nově nakoupených knih, který si mohou čtenáři
v knihovně prohlédnout. Součástí katalogu bude i dvojlist, kam můžete napsat název knihy,
kterou by jste si přáli v knihovně mít nebo název knihy, která vás oslovila a rádi by jste ji
doporučili ostatním čtenářům.
O všech dalších novinkách budete včas informováni na facebookových stránkách, na
webových stránkách OÚ Svor, na nástěnce knihovny nebo v dalším čísle zpravodaje.

S přátelským pozdravem Věrka Palečková
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KLÍČ spolek invalidů
Senioři soutěžili v Semilech
V sobotu 28. září se konaly 3. krajské sportovní hry seniorů v Semilech.
Město Cvikov reprezentovalo patnáct aktivních seniorů ze Cvikova, ze Svoru
a z Kunratic. Celkem se sportovního odpoledne v Semilech zúčastnilo 162 seniorů z celého
Libereckého kraje.
Po zaregistrování všech účastníků her byla akce zahájena. Přivítali nás zastupitelé
města Semil a Libereckého kraje, kteří nad sportovními hrami převzali záštitu. Následovalo
vystoupení dětí, které se všem líbilo a potom malá rozcvička pro všechny.
A pak už jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště. Některé disciplíny byly nenáročné,
některé nám daly přece jenom trochu zabrat. Po absolvování všech disciplín a po vyluštění
křížovky jsme byli odměněni malým pohoštěním, které přišlo všem sportovcům vhod.
Krásnou tečkou za sportovním odpolednem bylo vylosování čísel účastníků a předání mnoha
hezkých výher.
Nakonec se s námi zastupitelé města a kraje rozloučili. Každý účastník si odnesl domů tašku
s drobnými dárky. Všem se akce líbila a poděkovali jsme na rozloučenou hlasitým potleskem.
Unaveni, ale spokojeni s naším výkonem, jsme nastoupili do autobusu. Dojeli jsme
však pouze na okraj Cvikova, kde se nám autobus porouchal, a tak jsme zbytek cesty domů
museli dojít pěšky, což nám ovšem tolik nevadilo.
I tak se budeme těšit na příští rok. Chci tímto poděkovat všem, co se na organizaci
sportovních her podíleli.
Renate Zadražilová, Cvikov
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Týdenní rekondiční pobyt Spolku invalidů Klíč v Luhačovicích
Tak jak se stalo již nepsaným pravidlem i 5. října, kdy se 36 účastníků vydalo na
rekondiční pobyt do lázní Luhačovic, nás doprovázelo celý den deštivé počasí. Úspěšně jsme
zvládli všechny přestupy s kufry – původně měl být jeden, ale pak jich kvůli výlukám bylo
pět. I největší lázeňské moravské město, Luhačovice, nás přivítalo deštěm.
Ale již v neděli se ukázalo sluníčko, které nás vytáhlo navštívit jedinečné bohatství
tohoto města, přírodní léčivé prameny, z nichž nejznámější je Vincentka. Naši společnou
procházku jsme začali u Pramene Mudr. Šťastného, který vyvěrá přímo před Vilou Bystrica,
kde jsme byli ubytováni. Zastavili jsme se u Pramene Nový Jubilejní a lesní cestou jsme došli
až k pramenům Marie a Viola. Naši procházku jsme zakončili u Ottovky. Jako vzorní lázeňští
hosté jsme všechny prameny ochutnali.
V pondělí nás výletní vláček odvezl ke 2 km vzdálené Luhačovické přehradě, která je
cílem častých procházek z lázeňského města.
V úterý se uskutečnil celodenní výlet do Zlína. Jako první jsme navštívili
administrativní budovu firmy Baťa z konce 30. let 20. století tzv. mrakodrap. Svého času byl
mrakodrap nejvyšší nejen v Československu ale také v Evropě. Zážitkem všech zúčastněných
byla jízda původním výtahem s kanceláří J.A.Bati do 16. patra. Prohlídku budovy jsme
zakončili na terase. Nádherný, ale velmi větrný výhled nám ukázal celý Zlín, zejména pak
Baťovy domky, kterých nechal vystavět J.A.Baťa přes 300 pro své zaměstnance. S paní
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průvodkyní, která nám poutavě vyprávěla zajímavosti o Baťově rodině, jejich podnikání a
historii Zlína, jsme přešli do Muzea jihovýchodní Moravy, které je v bývalém továrním areálu
firmy Baťa a představuje ve svých expozicích historii obuvi, historii firmy Baťa, kolekce
obuvi a obuvnických strojů. Prohlédli jsme si i expozice zlínského animovaného filmu
(H.Týrlová, K.Zeman) a cestovatelství (ing. J. Hanzelka a ing. M. Zikmund). Zajímavostí,
kterou jinde neuvidíte, byla určitě možnost si při vstupu do každé z expozic orazit píchačku.
O Zlínu bych vám mohla psát nekonečně dlouho a věřte mi, že jsem byla okouzlena jak
městem, tak i Baťovou rodinou.
Luhačovickým lázním vtiskl neopakovatelnou tvář slovenský architekt Dušan Jurkovič
a ojedinělý soubor jeho staveb postavených během pouhých tří let jsme si s paní průvodkyní
prohlédli ve středu. Paní průvodkyně nás velmi barvitým způsobem seznámila s mnoha
zajímavostmi týkající se architektury lázní. Všichni jsme byli okouzleni interiérem
Jurkovičova domu, kam kromě ubytovaných hostů není vstup povolen. Naši odpolední
procházku jsme zakončili ve Slunečních lázních. Areál dnes není využíván, protože je
v dezolátním stavu, ale příští rok by se mělo začít s opravou.
Dalším zajímavým výletem naší skupiny, naplánovaný na čtvrtek, byla návštěva
firmy R. Jelínek ve Vizovicích. Všem je jistě známá slivovice, která se zde vyrábí. Dozvěděli
jsme se plno zajímavostí o její výrobě z ovoce, které se sem dováží mimo jiné i z jižní
Ameriky, kde má firma také své sady. Prohlídku jsme ukončili ochutnávkou zdejších
výrobků. Ve Vizovicích jsme navštívili ještě Halovu pekárnu, kde jsme se seznámili
s výrobou nejedlého figurálního pečiva dekorativního charakteru.
Čas neskutečně letěl a než jsme se nadáli, byla tady sobota a tím konec našeho pobytu.
Mnohým z nás se bude určitě stýskat po procházkách lázněmi, kde se točily některé epizody
Četnických humoresek a také Četníků z Luhačovic. Ve vzpomínkách zůstanou i návštěvy
cukráren a taneční večery, relaxační odpoledne v bazénu a příjemné masáže. Nejde popsat
všechno, co jsme zde prožili a tak nezbývá než na tyto krásné chvíle jen vzpomínat. Děkuji,
že jsem se mohla s ostatními členy Spolku invalidů Klíč tohoto pobytu zúčastnit. Dovolte mi
ještě jednu poznámku. Pobyt byl jako vždy perfektně zorganizován. Za to patří velký dík paní
Nadě Mrnkové.
Dana Vondráčková, Svor
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Zvonek v Základní škole Svor nás vítá
v novém kalendářním roce 2020.
Co nás čeká ?
Leden

Únor

Březen

8.1. - Kytarový výchovný koncert - pan Jindřich Kaulfers
21.1. - Třídní schůzka 15.30 - 17.00 hod.
28.1. - Den otevřených dveří pro předškoláky z MŠ - dopoledne
28.1. - 16.00 hod. - Schůzka rodičů budoucích školáků v ZŠ Svor
29.1. - Bubny do škol - akce v ZŠ náměstí Míru Nový Bor
6.2. - Zahájení kurzu plavání v České Lípě
12.2. - "Malý princ"- divadelní představení v Novém Boru
24.2. - Karneval ve školní družině
6.3. - Oslava MDŽ v kulturním domě
9.3. - 13.3. - Jarní prázdniny

Komu děkujeme?
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Všem, kteří darovali škole jablka na výrobu křížal.
Paní Jarmile Urbanové, Leoně Kintrové, Dominice Svobodové, Alžbětě Fleklové,Mileně
Dvořákové, Veronice Volkové, Andree Procházkové, Haně Mikoláškové a Iloně Ledecké,
které pomohly napéct perníčky na vánoční jarmark. Letos se pekařky opravdu činily .Tolik
perníčků jsme ještě nikdy k prodeji neměli.
Paní Mileně Jahvodkové za pomoc při výrobě vánočních věnců.
Panu Špachmanovi za krásné vánoční stromečky, které daroval škole.
Všem , kteří si při rozsvěcení stromku ve Svoru zakoupili výrobky žáků ZŠ Svor.
Výtěžek 7 320,- Kč byl použit na nákup hraček a her do školní družiny i do tříd.Děti za
odměnu také pojedou do divadla v Novém Boru a na akci Bubny do škol.
Paní starostce Ing. Kateřině Jonákové, která škole věnovala i výtěžek z prodeje
svařeného vína a klobás. Tato částka 6 000,-Kč bude použita na realizaci letošního
celoročního projektu,, Bezpečná škola " (cestovné- požární stanice Česká Lípa, letecká
záchranná služba v Liberci, odměny do soutěží atd.).
Panu Josefu Bedrníkovi, Evě a Anežce Kropáčkovým za pomoc při Mikulášské besídce.
Panu Josefu Kudrnovi za spolupráci při soutěži ve sběru kaštanů.
Paní Fáberové za finanční dar, který posloužil na nákup her do ŠD.

Komu gratulujeme?
Všem 18 dětem (ze 30),
které se zúčastnily soutěže ve sběru kaštanů.
Děti nasbíraly celkem 931 kg kaštanů.
1. místo : Matěj Smeták 323 kg
2.místo: Meda Barbora Trčková 154 Kg
3.místo : Eliška Ledecká 75 kg
4.místo: Vilém Chuchel 66 kg
5. místo : Alice Chuchlová 63 kg

Co připomínáme ?
28.1.2020 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY I RODIČE.
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Letos byla vánoční
nadílka ve škole
opravdu bohatá !

10 nejzajímavějších předsevzetí žáků ZŠ Svor do nového roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nechci být tak veliký bordelář.
Zhubnu do plavek k moři do Chorvatska.
Nikdy si nepřestanu čistit zuby.
Přestanu tolik utrácet za nepotřebné věci.
Každý den se budu protahovat, abych nebyl zkrácenej.
Budu mít jen jednu holku.
Nikdy nebudu línej.
Alespoň čtyřikrát za rok se dobře vyspím.
Budu si vážit dárků, které mi přinese Ježíšek.

Nezdají se
Vám už teď
dospělí ?

10. Až budu dospělý, tak budu furt blízko mé rodiny......navždy!

Středověk nás baví
!

Co přejeme?

Všem lidem dobré vůle přejeme mnoho zdraví, lásky a pochopení.
Všem školám a rodičům přejeme usměvavé dětské tváře.
Mgr. Jana Jahvodková
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //LEDEN // 2020
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vánoční svátky i oslava Nového roku je za námi a my plni očekávání vstupujeme do
roku 2020. Dovolte mi však malé ohlédnutí za rokem předešlým. Prosinec ve školce je jeden
z nejrušnějších a nejnapínavějších měsíců v roce. Děti jsou plné očekávání, napětí a šijí s nimi
všichni čerti.
5. prosince 2019 jsme s dětmi vyrazili do Cvikova, kde na nás čekala pohádka Jak šel
Kuba do pekla v podání divadla Koloběžka. Pohádka byla o hubaté Bětě a Kubovi, který ji šel
do pekla vysvobodit. K cestě použil zaklínadlo, které mu s pomocí dětí umožnilo do pekla
dojít. Tam si musel Bětu vysloužit uhádnutím tří hádanek, se kterými mu děti rády a ochotně
pomohly. Pohádka se dětem moc líbila, aktivně se zapojovaly do děje a zpívaly společně
písničky.
Z důvodu termínu pohádky jsme návštěvu Mikuláše přivítali až o den později. Ale o to
více se děti nemohly dočkat. Některé se těšily, jiné by radši sladkosti klidně oželely. Mikuláš
s andělem si s dětmi popovídali, z knihy hříchů se děti dozvěděly, co na ně všechno peklo ví a
co by bylo třeba vylepšit. Básničkou, písničkou a slibem o polepšení si děti vysloužily balíčky
s dobrotami. Děkuji touto cestou paní Evě Horňákové a naší Sylvě Kudrnové za nezištnou
pomoc, bez které by se tato nebeská návštěva neobešla.
Poslední adventní týden se ve školce již tradičně uskutečnilo setkání rodičů, prarodičů a
dětí, při kterém všichni společně tvořili, bavili se a snad si i zpříjemnili vánoční čas, který je
mnohdy plný shonu a nervozity. Jsme rády, že si všichni dospěláci udělali čas a pomohli nám
ozdobit stromeček, aby k nám mohl přijít také Ježíšek. Náš vánoční stromeček byl opět nejen
krásný, ale zajisté i originální. Na závěr si děti pro rodiče připravily krátké vystoupení
s vánoční tématikou, které se podle ohlasu moc líbilo. Za krásný smrček děkujeme panu
Kudrnovi.
Druhý den nastal dlouho dětmi očekávaný den D. Od rána bylo ve školce podivné ticho a
napětí. Čekání na Ježíška nám zpříjemnilo posezení u čaje a cukroví. Dárky se dětem moc
líbily, holky nejvíce ocenily nové barbíny a kluky nejvíce potěšila velká dřevěná vláčkodráha
a koloběžky na zahradu. Při této příležitosti bych ráda poděkovala rodičům za jejich finanční
příspěvky a dary, které vánoční nadílku obohacují.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům naší školky za příkladnou a
svědomitou celoroční práci. Děkuji také všem rodičům, sponzorům, přátelům a zřizovateli za
spolupráci a těšíme se na další rok s vámi. Všem přeji, ať se dokáží po celý rok 2020 radovat
stejně tak, jako to umí naše děti ve školce!
Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

DDM Cvikováček
Další tři měsíce máme za námi a tak se pojďme společně ohlédnout za akcemi, na
kterých se k nám připojili i naši svorští přátelé.Říjnový Senior klub jsme zahájili opékáním
buřtíků na zahradě a s písničkami za doprovodu kytary. Užili jsme si krásné odpoledne. Další
týden jsme odstartovali Drakiádou. Na tu nám přálo počasí a tak jsme měli hojnou účast.
Druhý říjnový Senior klub, jsme se věnovali podzimní výzdobě naší budovy. Seniorky nám
vyrobily krásnou sovu z listů, která pak zdobila naše vchodové dveře. Říjen jsme pak
zakončili příměstským táborem s názvem „Tajemné podzimní prázdniny“. Dlabali jsme
halloweenské dýně, vymýšleli strašidelné historky a užili si spoustu zábavy v libereckém
Ekoparku. Přišel listopad a ten jsme začali příjemnou nedělní akcí „Tvoříme z pedigu“. Poté
jsme společně se Senior klubem pořádali Perníkovou dílnu. To už nás trochu naladilo na
vánoční atmosféru a užili jsme si společně voňavé a sladké odpoledne. V sobotu 23. listopadu
jsme se pak s našimi dílničkami zúčastnili
5. narozenin Pivovaru Cvikov. A listopad
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jsme zakončili krásnou, tradiční akcí „Děti lesu, les dětem“. Počasí jsme měli vymodlené.
Svítilo sluníčko, ale přesto tvářičky našich účastníků ošlehal lehký mrazík. Bylo to moc
krásné a děkujeme účastníkům za účast. Prosinec jsme přivítali prvním adventem a
rozsvícením stromku na cvikovském náměstí. Užili jsme si Dárkování a Nocování v klubu,
Mikulášský turnaj ve stolním fotbálku a vánoční besídku našich seniorek. A jak jinak zakončit
naši prosincovou činnost, než pohodovým odpočinkovým výletem do skanzenu v Přerově nad
Labem, kde nás dýchnul duch Vánoc. Děkujeme za přízeň, všem pomocníkům za pomoc při
organizování akci a přejeme všem krásný nový rok 2020 a těšíme se na další setkání
Kolektiv DDM Cvikováček

Nocování v klubu

Senior klub
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Děti lesu, les dětem

Vánoční výlet do skanzenu
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