SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXII. - DUBEN - 2017

Úvodník
Duben
Mokrý duben – hojnost ovoce.
Květen
Suchý květen – mokrý červen.
Červen
Jaký červen, takový i prosinec.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na počátku období, které máme
asi všichni nejraději. Těšíme se nedočkavě na první
paprsky jarního slunce a dlouhé dny, které nás naplní
novou energií. Mám to stejně a nedočkavě očekávám
PŘEJEME VÁM
slunce, teplo a po odtání sněhu zelenou neporušenou
KRÁSNĚ JARO☺
přírodu. O to víc mě bere energii, když v jarních
měsících vidím v obci škody, které nám nezpůsobila
Editor: Obecní úřad
zima, ale bezohlední lidé, kteří nerespektují snahu
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
druhých a mají obecně lhostejný přístup k veřejným
Autorka básní: Markéta Rybínová
prostranstvím a místům, která „nejsou na jejich
dvorku“ a tudíž je nezajímají. Je škoda, že na
Svorský zpravodaj:
autobusovou zastávku i přes zákaz vjezdu vjíždí
www.obecsvor.cz
nákladní automobily a ničí nám parkovou úpravu tak,
že můžeme začít znovu…Je škoda, že autobusovou
Svorské stránky:
zastávku ničí někdo tak, že zdemoluje část budky
www.obecsvor.cz
opakovaně i po dočasné opravě tak, že můžeme začít
znovu…. Je škoda, že prostranství okolo obecního
úřadu, za bytovým domem a v dosahu obchodu je
poseto odpadky, psími exkrementy a cigaretovými
nedopalky a nezbývá nám než opět likvidovat nepořádek po někom, kdo je lhostejný. I když
se tyto nešvary opakují každý rok, nevzdáváme to a máme stále chuť obec uklidit a udržovat
v takovém stavu, abychom se za ní nemuseli stydět. Byli bychom velice rádi, kdyby se ti,
kteří se na jarním nepořádku podílejí, nad sebou zamysleli a nedělali obci ostudu. Žádáme
všechny majitele psích miláčků, kteří je venčí na veřejných prostranstvích a podél místních
komunikací v obci, aby uklízeli všechny jejich exkrementy. Každý občan vlastní nádobu na
komunální odpad kam je možné tyto odpady ukládat.
Upozorňuji Vás také na praktiky firem nabízejících dodávku energií a plynu.
V sousední obci došlo k tomu, že zástupci takovéto firmy obcházeli obyvatele a nabízeli
výhodné služby pod záštitou smlouvy s obecním úřadem, což nebyla pravda. Tamní starosta
tuto skutečnost ohlásil na Polici ČR. Dovoluji si Vás informovat o tom, že obec Svor nemá
podepsanou žádnou dohodu o výhodných dodávkách elektrické energie nebo plynu
s kteroukoliv firmou tyto služby nabízející. V případě, že by někdo ze zástupců těchto firem
tuto skutečnost deklaroval, není to pravda. Pokud si nebudete jisti, ověřte si informace přímo
na Obecním úřadu ve Svoru. Nejvhodnější řešení takovýchto situací je tzv. novodobé šmejdy
přes práh Vašich nemovitostí raději ani nepouštět.
Začátkem letošního roku jsme Vás informovali o investičních akcích plánovaných na
tento rok. Největší z nich projekt naučné stezky „Skřítci z přírody i hory přenesou“ se nachází
v následující fázi: Proběhlo první výběrové řízení na rekonstrukci přístupové komunikace
k naučné stezce – komunikace u základní školy. Vítězná firma podal nabídku na realizaci za
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cenu 7 200 000 Kč s DPH. V průběhu března 2017 byla podepsána smlouva na realizaci a v
dubnu bude předáno staveniště. V květnu začnou stavební práce, které potrvají do konce srpna
2017. V souvislosti s touto rekonstrukcí žádáme obyvatele, kteří budou opravou komunikace
dotčeni, aby byli tolerantní a respektovali omezený provoz, který zde od května do srpna
bude. Věříme, že letošní částečné komplikace v dopravě budou vykoupeny na podzim
příjemnou jízdou po opravené komunikaci. Druhou fází projektu je proznačení naučné stezky
včetně vybudování odpočívadla a herních prvků na zahradě mateřské školy. Proběhlo
výběrové řízení, kdy zvítězila firma s nejnižší nabídkovou cenou 560 000 Kč s DPH.
Realizace proznačení a výstavby herních prvků a odpočívadla proběhne do srpna 2017.
Projekt obec předfinancuje z vlastních zdrojů a za pomoci překlenovacího úvěru, který bude
průběžně splácen z dotace v průběhu roku 2018.
Také připravujeme výběrové řízení na opravu komunikace za kostelem. Podařilo se
nám získat stavební povolení na tuto akci, realizaci plánujeme na květen – červenec 2017.
Oprava kulturního domu v letošním roce závisí na získání dotace ze SFŽP, výsledky zda
dotaci získáme, budeme znát v dubnu 2017.
Dovolujeme si Vás také informovat o tom, že TJ Jiskra Svor si na základě nájemní
smlouvy pronajme od obce Svor část budovy kabin. Nájemní smlouva bude podepsána po
zkolaudování úprav, které v kabinách proběhly a po získání licence na prodej alkoholických
nápojů. Pronajatý prostor bude sloužit jako výčep při pořádání sportovních akcí pro čepování
piva pouze do plastových kelímku, prodej bude provozován v souladu s vyjádřením krajské
hygienické stanice, která tato pravidla stanovila jako podmínku úpravy prostoru na výčep.
Dále bude prostor sloužit pro sportovce pro konání schůzí a setkání. Nebude sloužit jako
hospoda nebo „klub“, jasné podmínky provozu budou obsaženy v nájemní smlouvě mezi obcí
a Jiskrou. Případné nedodržení nájemní smlouvy bude řešeno jejím ukončením. Jsme rádi, že
se nevyužitý prostor budovy kabin využije a zároveň věříme, že členové Jiskry budou
podmínky nájemní smlouvy respektovat a nebude docházet k dohadům či porušování pravidel
provozu.
V sobotu 25.3.2017 se obec Svor zúčastnila akce Hodina Země, která spočívala v tom,
že jsme na hodinu vypnuli veřejné osvětlení. Akce se konala při příležitosti upozornění na
klimatické změny, které se projevují zvyšováním teploty a změnami, které způsobují
v některých částech světa výrazná sucha a s tím spojené problémy s nedostatkem vody,
následně také potravin. Tyto jevy ve svém důsledku přispívají k migraci velké části obyvatel
do oblastí, kde je potravin a vody dostatek. Cílem akce je upozornit na naše každodenní
spotřebitelské chování, které ovlivňuje životní prostředí na celém světě. Chtěli jsme upozornit
na to, že každý z nás má možnost celkové klima Země ovlivnit např. snížením spotřeby vody,
tříděním odpadů a minimalizací jejich produkce, snížením spotřeby el. energie (energeticky
úsporné spotřebiče a žárovky). Záleží pouze na nás, jakým způsobem se nám příroda za naše
chování odmění prostřednictvím klimatických změn, které v budoucnosti díky našemu
přístupu nastanou (odkaz na Hodinu Země www.veronica.cz/veronica.cz/hodinazeme).
V sobotu 25.3.2017 jsme se také zúčastnili vítání jara prostřednictvím akce Keltský
telegraf (www.keltskytelegraf.cz), která spočívala v propojení lidí na kopcích prostřednictvím
světelných signálů. Jedná se o původní keltskou tradici, kdy vznikají v první jarní sobotu na
kopcích stanoviště, která si pomocí světelných znamení předávají signál, symbolickou zprávu
o příchodu jara. V sobotu večer v 21:00 hod jsme vystoupali na horu Klíč a zapojili se
prostřednictvím světlice do předávání světelného signálu a oslavili tak příchod jara. Tato akce
byla poprvé obnovena na hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech v roce 2010. Letos se ke
staré keltské tradici vítání jara připojili lidé na více než 250 kopcích v celé České republice.
My jsme se rozhodli připojit až na poslední chvíli, příští rok Vás budeme informovat včas,
kdo bude mít zájem může se této mystické příležitosti vítání jara zúčastnit.
Krásné jaro Vám přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 8.4.2016 proběhne v obci Svor a Rousínov svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu takto:
8:00 – 9:30 hodin u Obecního úřadu Svor
9:40 – 10:00 hodin u penzionu Milštejn v Rousínově
10:10 – 10:30 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 24.4. do 28.4.2017 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 2017
Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro rok 2017 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 2017, 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 31.8.2017 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 prostřednictvím veřejnosti, v případě malé nebo žádné účasti hodnotitelů
z řad veřejnosti budou hodnotiteli 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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Očkování psů a koček
Dne 3.4.2017 proběhne v obci Svor očkování psů a koček. Cena za očkování jednoho psa je
140 Kč.
17:00 hod – 17:30 hod před Obecním úřadem ve Svoru
17:45 hod – 18:00 hod v Rousínově u křížku
Životní jubilea:
Leden – Jarmila Valkounová, Eliška Stávková, Jindřich Guth
Únor – Miloslava Sukupová
Březen – Jindřich Knespel, Margita Kekulová, Jarmila Bachtíková, Josef Pfitzner
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.

NA CO SE NEMYSLÍ
Na co se nemyslí, na to se zapomíná
co ráno pravdou je, je večer pravda jiná
i člověk jiný je, když ráno z lůžka vstává
a večer jiný zas, když k spánku hlavu skládá.
Mám ráda svítání, když navrací se den
mám ráda svítání, když končí se můj sen
všechno se mění, život je stálá změna
i letní obláčky, bělostně nadýchané
s podzimem mění se a letí jak bičem hnané.
Už každé setkání je počátkem loučení
na to se zapomíná, pak přichází pláč
jedno však jisté je, to už se nezmění
proč a tak zbytečně sebe se ptáš
proč dítě pláče při vstupu do života
proč pláčem na konci, když život uniká
na to se nemyslí, na to se zapomíná,
že každé setkání už loučení připomíná.

Sportovci - TJ JISKRA SVOR
FOTBAL MUŽI – II. třída Okresní přebor
Krátce z fotbalu a zimní přípravy. Začalo se trénovat již 7. ledna, a to v domácích
podmínkách dvakrát týdně. Po měsíci jsme také začali již tradiční turnaj v Heřmanicích, kde
hrajeme již třetí rok. Teď něco k přípravě. Zima je vhodná k tomu, aby se zde snad poprvé od
mého působení jako trenéra Svorských kohoutů něco dělo. Hráčům, kteří chodili trénovat,
nebylo jich moc, bych chtěl poděkovat za jejich přístup, neboť právě na nich budu stavět osu
týmu. Musím je jmenovat – Červenka Martin, Drábek Milan, Jahvodka Petr, Kužel Ladislav,
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Vik Milan, který je tady po několika letech zpět, Laipold Leoš, Machara Ondřej. Myslím, že
tito hráči dali do přípravy to co bylo třeba a uvidíte, že to bude na hřišti znát. Jsem jen smutný
z toho, že nás opustí dva hráči: Libor Kořínek a Urban Aleš, který odjede zpět do Cvikova.
Libor Kořínek se bude stěhovat, což mu zabrání k nám každý týden jezdit, což chápu a děkuju
Libčovi, že byl jedním z nejlepších hráčů a vždy výborný střelec a přeji mu, aby dál
pokračoval a dělal radost v jiném fotbalovém působišti. Libčo ještě jednou děkujeme!
No a teď něco o hráčském kádru, který bude posílen o tři hráče Vik Milan z Polevska,
Kaiser Tomáš ze Cvikova a Rajbrt Zdeněk též ze Cvikova. Věřím, že tito hráči nám nahradí ty
dva, kteří od nás odchází. Hrát začínáme již 25.3. v České Lípě proti Dubé a věřím, že hned
první zápasy uděláme potřebné body k udržení v Okresním přeboru. Tento mančaft má na to
hrát o přední příčky a ne se krčit někde kolem 9. místa. Tím chci říct, že hráčům věřím a oni
to ukáží již na utkání v České Lípě proti Dubé. Zvu všechny fanoušky svorského fotbalu a
naše sponzory v čele s panem Jiřím Pečenkou a Obecním úřadem Svor, který se stará o chod
celého našeho rostoucího fotbalového areálu.

Josef Bedrník - trenér

PING PONG – oddíl Svor
Již tradičně se v sobotu 11.3.2017 konal turnaj v ping pongu pro neregistrované hráče.
Sešlo se celkem 15 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do dvou skupin: ženy s dětmi a muži.
V první skupině si zahráli: Věra Hloušková, Blanka Drábková, Veronika Sussnerová, Věra
Palečková, Veronika Rudinská, Milánek Drábek a Filípek Rudinský. Skupina mužů se
skládala z těchto hráčů: Ivo Kropáček, Leoš Laipold, Josef Kudrna, Josef Bedrník, Pavel
Dušek, ze Cvikova zavítal Jiří Kroutil a velmi nás potěšila návštěva bývalých Svoráků
Michala a Pavla Musílkových. Hrálo se o tradiční utopence.
Příště doufáme ve větší účast místních občanů;-)
Výsledky:
ženy s dětmi:
muži:1. místo Michal Musilek
1. místo Veronika Sussnerová
2. místo Pavel Dušek
2. místo Filip Rudinský
3. místo Josef Kudrna
3. místo Blanka Drábková

Oddíl stolního tenisu
Okresní soutěž 1. stupně
Svor A - 6. místo - 8 výher, 1 remíza, 11 proher
Okresní soutěž 2. stupně
Svor B - 4. místo - 12 výher, 2 remízy, 6 proher
Svor C - 5. místo - 9 výher, 3 remízy, 8 proher

SVORSKÝ ZPRAVODAJ //DUBEN// 2017

5

CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičení s paní Mílou pokračuje i v letošním roce. Aerobic – v pondělí a čtvrtek od
19:00 hodin do 20:30 hodin. Seniorky (protahování) – v úterý od 18:00 hodin do 19:30 hodin.
Přijďte si protáhnout tělo do naší útulné tělocvičny.

Bára Procházková – úspěšná atletka ze Svoru ( příspěvek Jiřího Máchy – Svor)
Lehká atletika se považuje za královnu sportu. Je to sport individuální, kdy musí
jednotlivec prokázat své kvality. Musíme proto obdivovat všechny atlety, kteří dobrovolně
podstupují tvrdé tréninky. Mezi ně patří i svorská rodačka Bára Procházková. Své kvality
měla již v dorostu, kde reprezentovala na atletických závodech a stala se mistryní ČR.
Dokázala se prosadit i v ženské reprezentaci a v letošním roce získala titul mistryně ČR
v hladkých sprintech. Dokázala překonat kvalifikační limit na halové mistrovství Evropy
v Bělěhradě, kam odjela spolu se slavnými atlety. Patří jí uznání, obdiv i dík za vzor.

Jiří Mácha

Bářiny sportovní výsledky:
Letos zaběhla na 60m čas 7,29, což je třetí nejrychlejší čas v historii. Stala se mistryní
České republiky na této trati a kvalifikovala se na Mistrovství Evropy v Bělehradě.
Na 150 m letos zaběhla český rekord a stala se tak českou rekordmankou na této trati.
V únoru získala titul přeborník Prahy 2017 na trati 60 m
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Zprávičky z naší školičky
Mateřská škola Svor, okres Česká Lípa

ZÁPIS DO MŠ SVOR

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

Zápis se koná 4. května 2017 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

Základní škola Svor: www.zssvor.estranky.cz
25.1.2017 proběhl v ZŠ Svor Den otevřených dveří pro budoucí školáky i pro rodiče. Žáci první
třídy předvedli ukázkovou hodinu předškolákům, kteří přišli v doprovodu svých učitelek z MŠ
Svor. K naší velké radosti se dostavili také někteří rodiče.

Vážení rodiče budoucích školáků,
připomínáme Vám, že se
ZÁPIS DO 1.TŘÍDY KONÁ
11. 4. 2017 V BUDOVĚ ZŠ SVOR
od 16.00 hod.
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Duben

Květen
Červen

Školní akce 2017: přesná data se postupně doplňují
5.4.-zahajujeme 1.lekci plavání ( celkem 10 lekcí - 1 lekce/90 minut)
7.4.- akce Veselé zoubky
22.4.-Den Země-úklid obce, práce na školní zahradě- projektový den
25.4.-konzultační hodiny od 15.30 hod.
28.4.-Slet školních čarodějnic- průvod Svorem a opékání na školní zahradě
3.5.-Den Slunce-projektový den
25.5.- dopravní hřiště
1.6.- Mezinárodní den dětí
-fotbalový turnaj Polevsko
16.6.-Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští -projektový den
+ návštěva ekocentra v Brništi
20.6 - ZOO Ústí nad Labem + lanovkou na Větruši + bludiště -školní výlet- fotografování

NA KOHO JSME PYŠNÍ ?
Jmenuji se Kristýna Bariová ze
4.třídy a moje výtvarná práce na
téma " Co vyprávěl strom " byla
vybrána, aby reprezentovala ZŠ
Svor v nástěnném kalendáři
malotřídních škol pro rok 2018.

Já jsem Verunka Urbanová z 1.třídy a
tančím v taneční skupině BLACK
SHADOW.
Podařilo se nám získat 1.místo v
soutěži Dance CUP Osek a 3.místo v
soutěži Babyorient v Markvarticích.
Jsem zkušený tenista Jirka Procházka
z 5.třídy a vyhrál jsem novoroční i
únorový turnaj v České Lípě. Jde mi
to samotnému i ve čtyřhře.
Úspěch jsem zopakoval při jarním
poháru 1.a 2. místem.Také jsem
zvítězil v minitenise 2016-2017.

PERLIČKA NA ZÁVĚR !
P.UČITELKA : Děti , jaká hospodářská
zvířata se chovají v Libereckém kraji ?
ŽÁK : No přece ty....ty ....Skoti .

DĚTSKÁ VÝZVA VŠEM DOSPĚLÝM
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Vážení dospělí, často od Vás slýcháme:
" To bys nepochopil, na to máš ještě málo rozumu!".
A máte pravdu . Některé věci asi opravdu nepochopíme. Tak například:
• Rodiče nám říkají, abychom neodhazovali odpadky na zem. Přesto každý
rok, když na Den Země uklízíme naši obec, aby byla hezká, nacházíme
hromadu odpadků. Hlavně takové, které rozhodně nevyhodily děti. Krabičky
od léků, injekční stříkačky, lahve s alkoholem a další.
Tak kdo tady nemá rozum ????
• Ve škole nás učí, jak pečovat o domácí mazlíčky. K tomu patří i sběr psího
trusu. Jen si zkuste hrát na písku a na trávě, kde nevíte na co narazíte.
Neměli byste nám jít vzorem????
• Od malička nám dospělí vštěpují, jak se máme chovat třeba v divadle, v kině
nebo na koncertě. Ale když jsme vystupovali v kulturním domě na MDŽ,
rušilo nás tolik dospělých, že nám to bylo líto. Chtěli jsme Vám udělat
radost.
Víte jakou nám to dalo práci se všechno naučit ????
A PROTO VÁS VYZÝVÁME : DOSPĚLÍ......PROSÍM, POLEPŠETE SE.
AŤ NA VÁS MY, VAŠE DĚTI, MŮŽEME BÝT PYŠNÉ ! DĚKUJEME.

Plánované akce
Duben
Pálení čarodějnic 30.4.2017
Květen
Turistický výlet
Červen
Oslava dne dětí
Turistický výlet
Svorský víceboj
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

Informace a poděkování z Domu dětí a mládeže Cvikováček
Pololetní výlet do Liberce
O pololetních prázdninách se skupina dětí ze Cvikova, Svoru, Nového Boru, Lindavy
a Kunratic vydalo s DDM Cvikováček do Liberce. Z celkového počtu 24 dětí bylo
neuvěřitelných 16 ze Svoru. Navštívili jsme Libereckou botanickou zahradu, kde panovalo i
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //DUBEN// 2017
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ve studeném zimním příjemné klima. Děti si prohlédly exotické rostliny. Zaujaly je především
"masožravky". Líbily se jim i rybičky všech barev, velikostí i tvarů v akváriích. Z
"Botanické" jsme se přesunuli do libereckého bazénu, kde jsme nejdřív v pizzerii poobědvali
a pak už se pustili do vodních radovánek. Doufám, že se dětem výlet líbil a že brzy zase
někam vyrazíme.
Hanka Toráňová
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Lyžařský tábor "Na samotě u lesa"
O jarních prázdninách proběhl i pobytový lyžařský tábor "Na samotě u lesa". Parta dětí ze
Svoru a Cvikova odjela na chaloupku v Krkonoších na Přední Labské. A i když nám počasí
moc nepřálo, užili jsme si krásný týden. Zařádili jsme si na sněhu, navštívili jsme vrchlabská
muzea a došlo i na lyžování v lyžařském areálu Bubákov - Herlíkovice - takže za všechny
Sněženky a Machry můžu říct, že se tešíme na příště.
Hanka Toráňová
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Klub seniorů ve“ Cvikováčku“
Během března se pravidelně v hojném počtu sešel opakovaně Klub seniorů. Navštěvují nás
aktivní seniorky ze Svoru a ze Cvikova. Všechna naše děvčata jsou moc šikovná a pomáhají
nám s výzdobou „Cvikováčku“. Moc děkujeme. Seniorky vyráběly „kluka a holku“ z
květináčů, slepičky a kuřátka. Všichni byli úžasní, nálada výborná a výrobky….no, posuďte
sami, skvělé!
Už se těšíme na viděnou příště a zveme všechny další seniory, kteří si chtějí popovídat, sejít
se či tvořit.
Pavlína Hildebrandová a Šárka Matoušková
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