SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXIII. - ČERVENEC - 2017

Úvodník
Červenec
Nebyl-li červen dostatečně deštivý,
dodá vodu až červenec a přidá ještě
mnohé bouře.
Srpen
Když fouká v srpnu severák, bude
dlouho pěkně pak.
Září
Bouřka v září - sníh v prosinci

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

na prahu léta Vám přeji poklidné prožití tohoto
nejhezčího ročního období. Věřím, že tento čas
strávíte odpočinkem a čerpáním nové energie pro
další období roku.
Tradičně na úvod zpravodaje děkuji aktivním
spoluobčanům, kteří se dobrovolně podílí na
komunitním životě v obci. Mám na mysli pořadatele
PŘEJEME VÁM
Čarodějnic
a Dětského dne, obě akce se vydařily a
KRÁSNÉ LÉTO☺
všichni účastníci byli spokojeni. Pokud by i někdo
další měl zájem uspořádat pro ostatní akce, které
Editor: Obecní úřad
zatím nemají tradici, rádi tyto aktivity podpoříme a
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
vytvoříme zázemí pro jejich uskutečnění. Také děkuji
Autorka básní: Markéta Rybínová
všem, kteří se podíleli na rekonstrukci autobusové
zastávky na otočce – G. Ullrich, L. Ullrich, M.
Svorský zpravodaj:
Mikolášková a děti ze základní školy Svor.
www.obecsvor.cz
A jak probíhají plánované investiční akce
v letošním roce? V květnu jsme předali staveniště a
Svorské stránky:
zahájili, dle projektu „Skřítci z přírody i hory
www.obecsvor.cz
přenesou“ rekonstrukci komunikace u základní školy
Svor. Akce probíhá dle plánu a stavbařům se postupně pod rukama rýsuje nová podoba ulice.
Díky častým dotazům odpovídám, že komunikace bude novým asfaltovým povrchem
propojena až na začátek Cyklostezky Sv. Zdislavy ke kolejím. Stále je ve hře umístění el.
vedení včetně veřejného osvětlení v této ulici do země. ČEZ Distribuce však stále váhá
s přesným umístěním zemního kabelu. Jsme v situaci, kdy je ještě možné obě stavby skloubit.
Pokud nakonec nedojde k dohodě a termín dokončení komunikace se přiblíží, budeme nuceni
od kabelového zemního vedení upustit a příští rok se uskuteční výměna stávajícího vrchního
vedení za nové. Máme také připravené proznačení naučné stezky v podobě rozcestníků,
kterých jste si jistě všimli. V současné době připravujeme s grafikem texty a vizualizaci
informačních tabulí na naučnou stezku. Zázemí u mateřské školy s herními prvky a
odpočívadlem je také již postaveno. Děti z mateřské školy jsou nadšené. Naučná stezka bude
oficiálně otevřena až po dokončení rekonstrukce komunikace, neboť dvě infotabule budou
umístěné právě v blízkosti opravované komunikace. Předpokládané dokončení je konec srpna
2017.
Další investiční akcí, kterou realizujeme, je rekonstrukce místní komunikace za
kostelem. Stavba měla z počátku prodlevu, neboť jsme čekali na vyměření sítě plynu. Podle
smlouvy by měla být rekonstrukce komunikace dokončena koncem července.
Podařilo se nám také získat dotaci na zateplení a výměnu oken v kulturním domě
Svor. Stavbu byla předána realizační firmě. Dokončení plánujeme v září 2017.
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Soutěž rozkvetlá okna v obci Svor 2017:
Dovolujeme si Vám připomenout, že i v letošním roce se můžete zúčastnit soutěže o nejhezčí
rozkvetlé okno v obci Svor. Vaše přihlášky přijímáme do konce srpna 2017. Věříme, že i letos
spousta z Vás přispěje výzdobou svých domů k zlepšení vzhledu naší obce.

Životní jubilea:
Duben – Jandlová Edita, Kořínková Olga, Kučera Pavel
Květen – Aschenbrenner Josef, Fadrná Eliška, Špačková Miluše, Zítová Růžena

Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásné léto!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

HAVÁRKA
Po silnicích auta blázní
ledaskterý projde strázní
a přesto nikdo nemá strach
dál veselo je v hospodách.

Už křížek stojí u silnice
dál z hospody zní veselice
dál nemá nikdo strach
sedí tam další vrah – sebevrah ?

U hospodských zadních dvířek
už si někdo stlouká křížek
na který někde u silnice
bude padat prach
v místě, kde čekal vrah.
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ZPRÁVIČKY
ZPRÁVI KY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY
Je tu léto a s ním i další zprávičky, ve kterých Vám přinášíme přehled o dění v naší
mateřské škole.
Jarní měsíce nám zpestřilo několik akcí.
V dubnu se ve školce konal čarodějnický den. Děti se vydaly na strastiplnou cestu po celé
budově, kde je čekalo mnoho nástrah a úkolů. Při záchraně křišťálové koule se některé děti
musely poprat se strachem a objevilo se i pár slziček, ale nakonec to všichni společně zvládli
a koule byla úspěšně zachráněna.
V květnu jsme se vydali s dětmi autobusem do cvikovské knihovny, kterou většina dětí
navštívila úplně poprvé. Pan knihovník nás provedl celou knihovnou, vysvětlil dětem, jak se
v knihovně orientovat a představil nám několik dětských knih. Také děti vyzkoušel ze
znalostí ze života domácích zvířat. Na závěr děti čekala krátká četba z knihy.
Během května probíhala celková rekonstrukce herních prvků a oplocení školní zahrady. 1.
června, kdy slaví děti svůj svátek, bylo vše hotovo a odměnou nám byla krásně vybavená
zahrada. Ten den na děti čekalo ještě jedno překvapení. Do naší školky po letech opět zavítala
paní Gilová se svou přehlídkou dravců. S sebou si ze své soukromé ptačí zoo přivezla některé
své svěřence, které nám na zahradě představila v celé své kráse. Přehlídka byla doplněna
výkladem, z něhož se děti dozvěděly plno nových a zajímavých informací. Téměř všechny
ptáky jsme si mohli pohladit a na závěr programu si všichni vyzkoušeli přílet poštolky na
rukavici.
V úterý 20. června jsme se vydali na školní výlet. Tentokrát byl naším cílem Hrad a zámek
Staré hrady u Jičína. Absolvovali jsme nejen prohlídku zámku s princeznou, ale i
dobrodružnou výpravu do zámeckého sklepení, kde nám dělala společnost čarodějnice.
Největší úspěch měla u dětí Čarodějná Bestyjola, kde si děti mohly prohlédnout a dokonce i
pohladit živá zvířátka, havěť a potvůrky čarodějnic. Ráda bych na tomto místě poděkovala
našim sponzorům, díky nimž byla zajištěna autobusová doprava. Jmenovitě patří naše
poděkování firmě AZ Lešení, Glass (p. Čápová a p. Drábková), Simoně a Jiřímu
Procházkovým a paní Evě Ladislavové.
Ve středu 28. června se naše školka zaplnila rodiči, prarodiči a sourozenci, kteří se přišli
rozloučit s našimi předškoláky. Děti si pro ně připravily program plný básní, písní, tanečků a
pohádkovou dramatizaci. Letos nám ze školky odchází pět dětí. Jsou to: Natálie Dičková,
Matěj Smeták, Erika Dovalová, Monika Ullrichová a Meda Barbora Trčková. Všem dětem a
jejich rodičům přejeme úspěšný start ve škole, mnoho lásky a trpělivosti a jen samé štěstí do
dalšího života.
Krásné a pohodové léto všem přeje za MŠ Svor
Bc. Magdalena Andrlová
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" JEŽKOVY

VOČI " toto uteklo.

Základní škola ve Svoru
má zase prázdniny.
Jak jste se rozloučili se školním rokem 2016/2017 ?

•
•
•

7.4. jsme měli preventivní program "Zdravé zoubky".
11.4. proběhl zápis do 1. třídy. Zapsali jsme 4 nové žáčky, na které se moc těšíme.
Den Země i čarodějnice nám zkomplikovalo špatné počasí, ale nakonec jsme zahradu
vyčistili,
ředkvičky zaseli, dýně zasadili a jako čarodějnice jsme se také po Svoru proletěli.
• Dokončili jsme 10. lekci plavání ve Stráži pod Ralskem a už teď se děti těší na příští rok.
• Páťáci absolvovali nelehké povinné testování žáků 5.tříd.
• 16.6. nás navštívili žáci 9. ročníku ze ZŠ Lada v České Lípě s programem zaměřeným na
zdravovědu.
• 1.6. naše škola vyrazila na badatelskou výpravu do mokřad v Jablonném v Podještědí.
• 9.6. se fotbalový výběr naší školy zúčastnil turnaje malotřídních škol na Polevsku a ve
složení:
Lukáš Polhoš, Jan Kořínek, Jiří Procházka, Ondřej Fárka, Michael Beránek,Václav Kropáček,
Filip Rudinský, Milan Drábek a Matyáš Beránek. Podařilo se jim vybojovat krásné 2.
místo.
• 16.6. jsme navštívili ekocentrum v Brništi, zde se děti dozvěděly, kde se berou na našem
stole
potraviny. Součástí programu" Zemědělství žije " byla také návštěva kravína v Grunově.
• 20.6. vyrazila ZŠ Svor v hojném počtu 37 dětí a 10 dospělých do Ústí nad Labem na školní
výlet.
Jízda lanovkou na vyhlídku Větruše i prohlídka ústecké ZOO byla pro všechny zajímavým
zážitkem.

No, to jste toho stihli
opravdu hodně !
A které děti opouští
svorskou školu?

Loučíme se a přejeme mnoho úspěchů:
Adélce Kropáčkové, Magdaleně Lotové, Veronice Janouchové, Aničce Jahvodkové, Lukáši
Polhošovi, Ondřeji Kučerovi, Míšovi Beránkovi, Ondřeji Fárkovi, Honzovi Kořínkovi a Jiřímu
Procházkovi
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Zhodnocení celoročního školního projektu " Významné dny pro přírodu"
• Kdy se projekt uskutečnil? Ve školním roce 2016/2017.
• Proč zrovna tento program? Protože i my jsme součástí přírody, kterou je potřeba chránit.
• Kde se uskutečnil? V budově ZŠ Svor, v jejím okolí i mimo obec na různých akcích.
• Díky komu se tento projekt uskutečnil?
•
1) Díky sponzorům : Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, rodina

Drábkova a paní Marcela Procházková

VŠEM DĚKUJEME !!!

2) Díky pedagogickým pracovníkům ZŠ Svor.
3) A hlavně díky dětem, které si to užily a ještě se toho mnoho o přírodě naučily.
• Co všechno žáci v rámci tohoto projektu dělali?
To dokládají naše webové stránky www.zssvor.estranky.cz a přiložené fotografie.

Den meteorologie - hrajeme si na televizní rosničky.

V Brništi jsme pekli koblihy.
.

Výroba krmítek a budek na zahradu.

Výlet do ZOO v Ústí nad Labem.

Domečky pro hmyz.
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Den stromů- vernisáž soutěžních obrázků do kalendáře malotřídních škol na téma" Co vyprávěl strom"-kino
Doksy .

Den zvířat - ukázka práce asistenčního psa.

Den vody- lovení a zkoumání vodních živočichů.
Výprava do mokřad v Jablonném v Podještědí.

Návštěva kravína v rámci vzdělávacího programu.

Nová tabule a lavice na školní zahradě. Učíme se o přírodě
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Plánované akce
Červenec
Memoriál A. Thierla a K. Brejška – 22.7.2017
Srpen
Fotbalový turnaj starostky obce Svor (Cvikov, Holany,
Varnsdrf (dorost), Svor – 5.8.2017
Přátelské utkání Varnsdorf U15 x Neugersdorf – 12.8.2017 9.15 hod
Varnsdorf U14 x Arsenal Česká Lípa – 12.8.2017 – 11:00 hod
Září
Turistický výlet
Pozvánky na výlety a akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny
v informačních vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz

Rekondiční pobyt v Jánských Lázních
Květen - jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. A právě poslední týden tohoto měsíce se
členové Spolku invalidů Klíč ve Cvikově vydali na rekondiční pobyt do Krkonoš - Janských
Lázní. Přivítalo nás malebné městečko, které je známé léčbou pohybového ústrojí a léčbou
dětské obrny. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Astoria. Příjemný personál tohoto zařízení
nám zpříjemňoval pobyt čistým prostředím a dobrou kuchyní. Počasí bylo po celou dobu
příjemné a bez deště. Členové Spolku využili plně možností výletů do blízkého okolí - např.
lanovkou na Černou Horu, nebo na Sněžku. Pěší výlety uskutečnili po okolí Janských Lázní zejména na Hofmanovu boudu, kde se staví zcela nová stezka v korunách stromů a nejen
výstup nahoru, ale částečně i v podzemí. Škoda jen, že bude zpřístupněna až v červenci. Ti,
kdo si netroufli chodit delší trasy pěšky, měli možnost jet výletním minibusem a tak se
podívat na Krkonoše zeshora. Opravdový zážitek byl zpříjemněn vtipným výkladem pana
řidiče. Jeden výlet se uskutečnil na Černou horu a okolí a ten druhý na Pomezní boudu a
blízké okolí. Pro ty, kteří mají rádi hory, to byl překrásný zážitek.
Jedním z dalších výletů byla návštěva Špitálu v Kuksu. Nejen sochy ctností a neřestí, ale
i návštěva muzea lékáren-apatyk od nejstarší doby po skoro současnost a dále bylinková
zahrada zaujala všechny zúčastněné. Nelze vyjmenovat všechny výlety, ale to hlavní bylo , že
každý našel pro sebe něco zajímavého. O dobrou kondici se starala naše paní cvičitelka
každodenní rozcvičkou na terase hotelu, dále paní masérka, která nás všechny namasírovala a
v neposlední řadě návštěvy rehabilitačního bazénu, kde byla možnost zregenerovat a připravit
své tělo na další náročný den. Týden utekl jako voda a bylo na čase se loučit. Můžeme říci jen
jedno - pobyt se vydařil na sto procent.
Závěrem mi dovolte poděkovat p.Mrnkové, která celou akci zajistila do nejmenších
podrobností a ke spokojenosti všech zúčastněných.
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Senioři - šikovné ruce a skvělá parta
Svorské seniorky pravidelně dochází do Klubu seniorů v DDM Cvikováček. Skvělé
dámy svorské a samozřejmě i cvikovské, pomáhají Cvikováčku s tvořením různých věcí,
které jsou pak úžasnou výzdobou DDM. Seniorky vytvořily krásnou letní květinovou
výzdobu z polystyrenu – květy a motýly. Dále jsme společně vyrobili panáčky z květináčů,
které zdobí halu DDM. A nesmíme zapomenout na čarodějnice v životní velikosti, které nám
skoro měsíc hlídaly Cvikováček. Kromě výzdoby DDM zvládly seniorky upéct perníčky na
„Jarní pouť“, vyráběly nádherné papírové růže na střelnici Pohádkového lesa. Naše dámy
jsou moc šikovné, ale také je to dobrá parta, která mezi sebe přijala i paní Vlaďku z
organizace Ostara pro hendikepované klienty. Ta mezi nás velmi ráda zavítá i se svými
asistentkami. Seniorky nám také vypomáhají při pořádání různých akcí DDM. Touto cestou
bychom jim všem chtěly moc poděkovat.
Nesmíme zapomenout, že svorské seniorky se rády zúčastňují rodinných pobytů i
v zahraničí. Letos vyjíždíme do Chortvatska do Bašky Polje. Už teď se moc těšíme.
Krajská rada seniorů Libereckého kraje nám 2.6. 2017 předala oficiální poděkování
za celoroční práci pro seniory.
Pavla Hildebrandová
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Poznávaní Slovenska, Vysoké Tatry – Tatranská
Lomnice 2017
Začátkem května se uskutečnil další rodinný pobyt, tentokrát na Slovensko. Škoda
jen, že vyjely samé ženy, protože horský vůdce by se do hor určitě hodil. Skupina
svorských cestovatelek navštívila Slovensko, Vysoké Tatry a Tatranskou Lomnici. Měly
jsme možnost poznat krásy Vysokých Tater a jeho okolí. Ubytované jsme byly v příjemném
rodinném penzionu Zora přímo pod lanovkou na Lomnický Štít a z něho jsme vyrážely na
předem připravované trasy výletů.
V Tatranské Lomnici jsme se zatoulaly do Muzea TANAPU, SKI muzea a do
Botanické zahrady. Měly jsme možnost nahlédnout i do retro hotelu Morava, kde se natáčel
úspěšný film Anděl na horách a každoročně se zde dělají retro pobyty ROH. V hotelu
Morava se zastavil čas, který všichni dobře známe. Dostaly jsme osobní pozvání přijet a
vrátit se v čase zpět do dob minulých, do dob rekreací ROH.
Navštívily jsme Skalnaté pleso, Lomnický Štít (který byl bohužel zahalen do husté
mlhy), Hrebienok , Zámkovského chatu, Starý Smokovec, Štrbské Pleso a přenádherné
Popradské Pleso, z kterého byly vidět vrcholky Vysokých Tater. Vyjely jsme zároveň i do
Spišského Podhradí a navštívily Spišský hrad. Poslední den první skupina turistek
probádala Belianskou jeskyni a druhá skupina vyjela relaxovat do termálního koupaliště
pod Tatrami s léčivou vodou, do Vrbova.
Naše putování po Vysokých Tatrách jsme zakončily v sobotu nad ránem návratem
zpět domů. Utahané, ale plné dojmů a zážitků se vracíme do svých domovů. Vyplněnou jsme
měly každou minutu pobytu a počasí nám celý
týden
úžasně
přálo.
Děkujeme za milé přijetí na Slovensku a již teď si říkáme, že bychom se pod Lomnických
Štít někdy rády vrátily či poznaly další krásná místa bývalého Československa. Ať už Nízké,
Západní Tatry či Malou Fatru. Krásně je i u nás, Krkonoše, Krušné Hory, Šumava a další
naše překrásná místa mají také co ukázat. Máme o čem přemýšlet, kam vyjet příště.
Putování bylo úžasné.
Šárka Matoušková
Ředitelka DDM Cvikováček
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Přání a poděkování
Přeji všem krásné prázdniny a chvíle odpočinku, pohodu v rodinném kruhu, zdraví a
těšíme se společně s celým kolektivem na podzim 2017.
Zároveň děkuji všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a ostatním za
pomoc a práci při volnočasových aktivitách zaštítěných domem dětí.
Šárka Matoušková

Výlet kroužků do Hejnic
V pátek 23. června vyrazily děti z kroužků Atletika a Sportovky ze Svoru i ze Cvikova na
víkendový výlet do Jizerských hor. V okolí malebného městečka Hejnice zvládly během
víkendu jak třináctikilometrovou túru v horách, tak osvěžující koupel v potoce pod
vodopádem i na místním koupališti. Na závěr výletu jsme navštívili Lázně Libverda, kde děti
ochutnaly teplé lázeňské oplatky nebo italskou zmrzlinu.
Hana Toráňová
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Vyhlídka nad Hejnicemi

Děti v Lázních Libverda
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Sportovci – TJ Jiskra Svor
FOTBAL MUŽI – II. třída Okresní přebor
Jarní kola ukázala, jak vyrovnaná soutěž to je a do posledního kola byla. Trenér J.
Bedrník píše, že měl 18 hráčů a z toho jich všechny zápasy odehrál, snad jen náhradní brankář
Z. Najbrt, který musel zaskakovat za stále zraněného D. Ladislava. Jeho výkony ale ukázaly,
že ho zastoupil jak se patří, i když to není rodilý brankář. Někteří ho také odsuzovali, že nic
neumí, ale já jsem byl rád, že tam byl a byl platným hráčem. Našich 40 bodů a krásné 6.místo,
které jsem slíbil, že bude a nakonec se to podařilo. Za podaný výkon klukům děkuji a hlavně
těm, kteří si brali i volno z práce, abychom se také vůbec někdy sešli. Zase nás góly podržel
L. Kořínek, který už také nehrál všechny zápasy, a také L. Kužel se také rozstřílel. Nejvíce
nás ale bude mrzet odchod L: Kořínka, který se stěhuje a jezdit sem každý víkend nemůže, to
je jasné. Přeji mu v novém oddílu jen vše dobré a ať mu to jde střelecky, jako tady a ještě až
to bude číst, že mu nikdy nezapomenu tu nahrávku. On ví, ale to je ode mě sranda. Trénovat
začneme poslední týden v červenci. Máme teď nějaké akce - turnaj ve Cvikově, pak
Memoriál pánů K. Brejška a A.Thierla a potom fotbalový turnaj, který pořádám dne 5.8.2017
- Turnaj starostky obce Kateřiny Jonákové. Týden na to jsou na našem hřišti dva přátelské
zápasy Slovanu Varnsdorf dorostu a starších žáků proti České Lípě a německému
Neugersdorfu, které se konají dne 12.8.2017. Nakonec ještě děkujeme za občerstvení, které
nám zajišťují ženy p. B. Drábková, V. Pavlíčková, K. Kropáčková a V. Hloušková. Díky jim
a všem našim fandům.
Josef Bedrník
trenér
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