SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXVX. - ŘÍJEN - 2019

Cena: ZDARMA

Úvodník
Říjen
V říjnu mráz a větry, leden - únor
teplý.
Listopad
Studený listopad zelený leden.
Prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

léto je za námi a čeká nás podzim a zima. Věřím, že
se ještě ukáže babí léto a tmavé podzimní dny budou
trochu prosluněné.
V uplynulém letním čase se nám podařilo
získat od firmy Cetim telefonní budku před obecním
PŘEJEME VÁM
úřadem. Vytvořili jsme z ní knihobudku, která slouží
KRÁSNÝ ZBYTEK ROKU☺
všem, kteří se rozhodnou využít její obsah
k obohacení své slovní zásoby a zpestření svého
Editor: Obecní úřad
volného času. Přesná pravidla využívání knihobudky
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
jsou popsána přímo v budce.
Autorka básní: Markéta Rybínová
Vzhledem k tomu, že se letos nepodařilo
získat firmu pro rekonstrukci elektroinstalace
Svorský zpravodaj:
v mateřské škole a v základní škole přesouváme tuto
www.obecsvor.cz
investici na příští rok. Letos na podzim však již
vyhlásíme výběrové řízení, kdy předpokládáme, že se
Svorské stránky:
najde zájemce o tuto zakázku, neboť firmy na příští
www.obecsvor.cz
rok akce teprve plánují a mají ještě volné kapacity.
V minulém zpravodaji bylo avizováno, že v
září bude dokončena a vytištěna kniha o obci Svor.
V současné době čekáme na výsledek podané žádosti o dotaci na výrobu této knihy. Koncem
října bude jasné, zda jsme dotaci získali. Pokud ne, budeme knihu tisknout v listopadu a bude
k dispozici za úplatu v prosinci 2019. Pokud dotaci získáme bude kniha vytištěna až na jaře
příštího roku a bude zdarma. Součástí projektu na výtisk knihy bude také křest spojený
s výstavou dochovaných artefaktů z historie obce Svor. Pokud nějaké věci z historie obce
vlastníte, ozvěte se. Rádi si je zapůjčíme do naší výstavy.
Také Vás žádáme, pokud máte na zahradě jehličnatý strom, kterého se chcete zbavit a
posloužil by jako vánoční, ozvěte se prosím. Podstatné je, abychom se k němu dostali
technikou.
Pokud má někdo z Vás zájem o knihu od Manfreda Rimplera Morgentau 1648-1945
v němčině, přihlaste se na obecním úřadu. Knihu je možné objednat v německém
nakladatelství cena je 900 Kč. Objednáme hromadně.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony 2019:
Občané obce Svor provedli vyhodnocení soutěže. Po sečtení přidělených bodů jsou tito
vítězové:
1. místo – Andrea Kučerová - Svor, 2. místo – Marcela Zimlová - Svor, 3. místo Marcela Procházková – Svor
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Vítání občánků 2019
Dne 21.9.2019 proběhlo na Obecním úřadu ve Svoru vítání nových občánků. Přivítali jsme
Julii Vondráčkovou, Jakuba Poláka, Maxima Vondráčka, Denisu Němečkovou, Mikuláše
Drábka, Ondřeje Rybáčka, Štěpánku Forštovou, Denise Tříska, Kateřinu Kodešovou a Matěje
Petříka.

Životní jubilea:
Říjen – Velík Jiří, Kociánová Hilda, Toráňová Blanka
Listopad – Adamová Gertruda, Velíková Božena, Chuchel Zdeněk, Rubáš Michal
Prosinec – Zimlová Olga, Stehno Miloslav
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.

Krásný zbytek roku 2019!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

KE KONCI ROKU
Zezlátly břízce zelené vlásky
zlato se sype do trávy
sluníčka malá vesele svítí
jsou jako zlaté dukáty.
Po nich pak přijdou zelené svátky
které nejsou jen zelené
jsou to pro nás svátky lásky
celou rodinou svěcené.
Svíčky a chvojí radost je dvojí
zelené stromečky – zdobené
pár týdnů předtím
kdy dny se krátí
musí být rukávy vykasané.
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Plánované akce
Říjen
Drakiáda
Listopad
Dlabání dýní
Prosinec
2.12.2019 Rozsvícení Vánočního stromu

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

ZPRÁVY ZE SK Nový Bor
Hned na začátku prázdnin, v neděli 30. června jsme vyrazili, stejně jako v loňském
roce, do kouzelného místa skal a rybníků, do Ostrova u Tisé. Letošní tábor dostal do vínku
podtitul: „Na vlnách odvahy a dobrodružství“. Na děti tedy čekaly náročné úkoly a soutěže,
které notně prověřily jejich síly fyzické i psychické. Zatímco starší účastníci testovali své
schopnosti hlavně na skalách, ti mladší se celý týden snažili „tajně“ zvládnout náročné poslání
– uspat zlého draka a zachránit tak celé údolí a jeho obyvatele před zkázou. Úkol se jim
samozřejmě podařil a tak si mohli u závěrečného táboráku zaslouženě rozdělit dračí poklad.
A co další program tábora ? Jako na každém správném táboře jsme se koupali, sportovali, byli
jsme na výletě, vařili v kotlíku a opékali buřty. Nic z toho by se nemohlo stát, kdyby nebylo
podpory z vyšších míst a proto děkujeme Zastupitelstvu Libereckého kraje, které dne 26. 3.
2019 na základě usnesení č. XX/19/ZK schválilo poskytnutí dotace z Programu č. 4.1 –
Program volnočasových aktivit na projekt „Táborová činnost 2019“ ve výši 50 000,- Kč a
Nadaci České pošty a její ředitelce Mgr. Martě Selicharové za finanční dar ve výši 10 000,Kč. Prostředky byly využity na nákup vybavení pro táborovou kuchyň a jídelnu, nových
stanů, lezeckého a sportovního vybavení. Část peněz ještě poslouží k financování podzimního
soustředění, které se uskuteční o podzimních prázdninách již tradičně ve Mšeně.
Léto uběhlo jako voda a naši závodníci se opět vrhli do soutěžní činnosti - Majda
Lotová a Kačka Petrová se zúčastnily 3. kola Českého poháru v boulderingu, který v sobotu
14. 9. hostila pražská Náplavka. V netradičním prostředí na pontonu pod železničním mostem
u Kayak beach baru vybojovala Majda šesté a Kačka třinácté místo.
Dalšími závody pokračuje na podzim i Okresní běžecká liga, kde v celkovém pořadí
napříč věkovými kategoriemi drží Kačka Petrová druhé, Eliška Nečasová sedmé a Majda
Lotová dvanácté místo.
Hana Toráňová
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Kam letíte?

No přece do školy ve
Svoru !
Začal nový školní rok
2019 /2020.

• Školní rok 2019/2020 jsme zahájili s počtem 30 dětí.
• Do první třídy nastoupili 4 noví žáčci.
Srdečně vítáme (zleva ) Dominika Součka, Adélku Drábkovou, Adélku
Dvořákovou a Mikuláše Volka

Nové žáčky v "Bezpečné škole" přivítal zkušený hasič, co má tělo samý
sval a šlachu, Jirka Sirka z Pohořelic.
• Všichni se chceme cítit bezpečně, a tak se náš celoroční školní projekt
jmenuje" Bezpečná škola ". Projekt je zaměřen na dopravní výchovu,
zdravovědu, bezpečný internet, integrovaný záchranný systém a prevenci
před škodlivými vlivy. Rádi bychom požádali všechny rodiče o

součinnost při tomto projektu. Jak?

• Při jízdě v autě učte děti dopravní značky.
• Buďte dětem dobrým vzorem (pásy v autě, přilby na kole, přecházení na
přechodu...).
• Zajímejte se, jaké hry hrají na mobilu či internetu, s kým se na těchto
médiích kontaktují a jaké filmy sledují.
• Nezlehčujte před dětmi škodlivé vlivy kouření, alkoholu a nezdravé stravy.
• Mluvte s nimi o jejich starostech a trápeních.
Děkujeme.
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Co už jsme stihli ?
Září

12.9.-Zahájení projektu- Bezpečná cesta do školy
projektový den - procházka po Svoru a vysvětlení všech
dopravních značek po cestě, nácvik přecházení přes silnici,
chůze po silnici bez chodníku a výzdoba oken k projektu
19.9. - vyhlášení soutěže ve sběru kaštanů
21.9. - vystoupení na Vítání občánků

Co nás ještě čeká ?
Říjen

Listopad

Prosinec

2.10.-Zvířata a nebezpečné situace
projektový den - návštěva cvičitelky s asistenčním psem,
jak se správně ke zvířatům chovat, co dělat při napadení psem
a jak tomu předcházet
-Beseda s policistou (doma v bezpečí) - projektový den
26.11.-zdobení vánočních perníčků
30.11- rozsvěcení vánočního stromku + tradiční vánoční
jarmark ( prodej dobrot a vánoční výzdoby )
5.12.-Mikulášská besídka
22.12.-Vánoční besídka

Výzdoba oken k projektu " Bezpečná škola "

Prosba
Prosím, nenechte nás
červíkům! Raději nás doneste
do školy. Děti vám připraví na
JARMARK chutné KŘÍŽALY.

Děti ze ZŠ Svor děkují manželům Hlouškovým za darování
5 dýní, které si společně vydlabeme a vyzdobíme školu.

Poděkování
Fotografie ze školních akcí a podrobné informace o škole
najdete na našich webových stránkách : www.zssvor.estranky.cz
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RYBÁŘI SVOR
Za krásného letního počasí se v sobotu 17.8.2019 konal na Svorském jezírku 2. ročník
dětských rybářských závodů. Registrace závodníků začala v 7 hod ráno. Počet přihlášených se
zastavil na čísle 23 oproti prvnímu ročníku, kdy bylo přihlášeno 15 závodníků.
Rybolovnou technikou byla zvolena plavná ( tzn. prut se splávkem), měřila se a
počítala každá ulovená ryba, přičemž zvítězil závodník s nejvyšším počtem nachytaných
centimetrů. Po rozlosování lovných míst se děti rozmístily kolem jezírka a úderem osmé
hodiny ranní začal samotný závod, v jehož průběhu se podařilo chytit hned několik druhů ryb
- plotice, perlín, okoun, karas, kapr, cejn apod. Po tříhodinovém boji, byl dle plánu závod v 11
hod ukončen. Po ukončení závodu byl pro děti připraven táborák, po kterém následovalo
vyhlášení výsledků. Vítězem letošního ročníku se stal Filip Pulkrábek z Nového Boru, který
uhájil prvenství před domácím závodníkem Tadeášem Heřmánkem. Na třetím místě se
umístila vítězka loňského ročníku Adélka Kropáčková ze Svoru, která opět ulovila největší
rybu závodu a to kapra o délce 53 cm, čímž překonala o 1 cm největší úlovek z prvního
ročníku. Pro všechny závodníky bylo připraveno po celou dobu občerstvení a při vyhlášení
každý obdržel diplom, sladkosti a věcné ceny. V průběhu příprav, ale i samotného závodu,
nabídlo pomoc hned několik lidí, kterým touto cestou děkujeme. Poděkování dále patří také
všem sponzorům, především Obci Svor, Rybářským potřebám Popadinec Česká Kamenice,
Josefu Zahrádkovi, Věře a Josefu Hlouškovým, Milanu Drábkovi ml., Kateřině Kropáčkové,
Lukáši Illkovi a dále všem ostatním, kteří podpořili závod jakoukoliv částkou. Závodníkům a
divákům děkujeme za účast a již nyní se těšíme na další ročník.
„Petrův zdar“
Aleš Heřmánek
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Tak nám začal nový školní rok a naše školka je opět plná dětského smíchu a štěbetání.
Občas se od nás ozývá i pláč, neboť nám do třídy postupně přibývá devět nových dětí, které si
pomalu zvykají na denní režim a odloučení od rodičů.
V letošním školním roce budeme s dětmi pracovat podle školního vzdělávacího programu
s názvem „Cesta do pohádky“. Čeká nás mnoho klasických i méně známých pohádek, se
kterými si budeme s dětmi ve školce hrát od podzimu do léta. Pohádka není jen prostředek
k uklidnění před spaním, ale může posloužit jako východisko pro výchovně-vzdělávací práci.
Pohádky budou pomáhat nejen při adaptaci nováčků ve školce a při sestavování pravidel ve
skupině, ale budou využívány i u témat, jako je rodina, příroda, zvířata a další.
Program je rozvržen na pět částí podle čtyř ročních období a adventu, který jsme vyčlenili
zvlášť, neboť je to doba, která má své kouzlo a nabízí nepřebernou inspiraci pro tvoření,
fantazii a práci s dětmi.
Na podzim nás čekají témata týkající se pravidel, práce na zahradě, ovoce a zeleniny,
zdraví, podzimu v lese, počasí …. Tato témata budeme propojovat s pohádkami O
Budulínkovi (zdravá strava, dodržování pravidel), O veliké řepě (práce na zahradě a na poli),
O Otesánkovi (význam zdravé výživy), O červené Karkulce (les, zvířátka), Hrnečku vař
(dodržování pravidel, počasí) a O Sněhurce (jablko jako typických plod podzimu, jedovaté a
nebezpečné rostliny a věci).
Inspiraci pro zimní období jsme nalezli v pohádkách O dvanácti měsíčkách (téma času,
střídání měsíců a ročních období, jevů zimního počasí) a Myška a makovice (péče o zvířata
v zimě). Zima je též spojena s plesovým veselím (dětské karnevaly), které nám přiblíží
pohádka O Popelce. K měsíci únoru pak neodmyslitelně patří Masopust, který se neobejde
bez tradičních koblížků a zde se nám pohádka O Koblížkovi přímo nabízí.
Mnoho blízkého s jarním obdobím lze nalézt v pohádkách O kohoutkovi a slepičce
(symbol velikonočních tradic, řemesla ševce a švadleny, domácí zvířata), O neposlušných
kůzlátkách (mláďata, řemesla kováře a mlynáře), Tři prasátka (domácí zvířata, povolání
zedníka, stolaře, architekta, stavitele, …) a téma domácích zvířat se objevuje také v pohádce
Zvířátka a loupežníci. Pro konec měsíce dubna a tradiční pálení čarodějnic se nám pak nabízí
klasická pohádka O perníkové chaloupce.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ŘÍJEN // 2019
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Letní období nám zpříjemní klasické pohádky O Šípkové Růžence a O Zlatovlásce,
prostřednictvím kterých můžeme děti seznámit s květinami, hmyzem i nebezpečnými
rostlinami, lze zařadit i koncem jara, zvláště pak při pěkném počasí, které se již někdy
v květnu vyrovná tomu letnímu. U příležitosti Mezinárodního dne dětí si často povídáme o
kamarádství a o tom, jak jsme každý jiný, a přesto každý máme svoji hodnotu, těmto otázkám
se věnuje i klasická pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Jako typicky letní pohádku jsme
zařadili tu O zlaté rybce, u které si můžeme povídat o moři, a nejen o něm …
Předškoláci se již tradičně věnují, v rámci programu Škola volá, systematické a ucelené
přípravě na vstup na základní školu. Program probíhá v době odpočinku ostatních dětí a jeho
náplní je rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinace oka a ruky, zrakového a
sluchového vnímání a rozlišování, logického myšlení, předmatematických představ,
komunikačních dovedností a v neposlední řadě se zaměřujeme na rozvoj soustředěnosti dětí
na práci. Rodiče všem dětem pořídili do školky vlastní penály a desky, které mají děti uložené
ve třídě a musí se o ně samy starat. Je tak podporováno učení se samostatnosti a
zodpovědnosti za své věci, kterou děti uplatní v 1. ročníku ZŠ.
Přeji všem, aby letošní školní rok proběhl v pohodě a bez problémů, podle představ
dětí, rodičů i pracovníků mateřské školy ….
Bc. Magdalena Andrlová,
ředitelka MŠ Svor

KNIHOVNA SVOR
Vážení čtenáři,
na začátek svého příspěvku bych vás ráda upozornila na změnu otevírací doby knihovny.
Od 1.10.2019 bude tradičně otevřeno každou středu, ale od 17.00 do 18.00

Červenec - Srpen
V posledním článku jsem lákala děti na prázdninovou akci „Cesta kolem světa za 62
dní“. V knihovně jsem pověsila mapu světa, na kterou děti po návratu z jakéhokoli výletu
nebo dovolené mohli přijít umístit českou vlaječku se svým jménem. Pro všechny cestovatele
mám v knihovně připravenou malou odměnu.

Červenec
Jak jste si jistě všichni všimli, tak tištěná kniha porazila pevnou linku. I když historie
pevných linek je mnohem kratší než historie knihtisku, tak o knihy je stále zájem. O pevné
linky už tak ne. Proto byla v polovině července v bývalé telefonní budce zřízena
KNIHOBUDKA.
Pravidla pro knihobudku jsou jednoduchá:
 půjčování knih je bez poplatku
 k zapůjčení není třeba žádná registrace
 půjčení knihy nemusíte nikam hlásit
 darování vašich knih do knihobudky je pouze kus za kus (knihobudka není sběrné místo,
pokud budete chtít do knihobudky darovat některé své knihy, musíte si stejný počet knih z
knihobudky odebrat a vzít domů)
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Přeji příjemné čtení a doufám, že se knize povede přečkat i tlak počítačů, mobilních telefonů a
podobné techniky.
Srpen
Během letošních prázdnin se tradičně konalo i spaní dětí v knihovně, tentokrát
s tématikou „Kanadská noc“. S dětma jsme opékali, vymýšleli a chystali neškodné vtípky,
které jsme realizovali po setmění. Svor voněl krásně po mentolu. Na závěr spaní jsme četli a
promítali pohádku.
Září
Svaz měst a obcí ČR vyhlásil v období od 18.09.19 do 26.09.19 facebookovou soutěž
„Knihovna JINAK“. Po zaslání fotografie, která všem ukáže co děláme v naší knihovně
jinak, bylo spuštěno hlasování formou „lajků“ na facebooku. Z 43 přihlášených knihoven
jsme skončili na krásném pátém místě. Bohužel ocenění „Knihovna JINAK“ obdrží pouze
první tři místa.

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE

Říjen
2.10.19 se můžete těšit na nové knihy, které jsme nakoupili z fondu OÚ Svor a také
Městská knihovna v České Lípě nám opět poskytne pár titulů do výměnného fondu.
Říjen - Prosinec
Do konce letošního roku se děti i rodiče mohou zúčastnit soutěžního odpoledne ve
stolních hrách. Také budeme opět balit dárky v rámci akce „Krabice od bot“ a nově budeme
vyrábět a malovat vánočních přání pro seniory „Ježíškova vnoučata“.
Přesné informace budou včas vyvěšeny na nástěnce vedle schodiště do knihovny a také na
facebookových stránkách knihovny.
Jelikož je toto už poslední zpravodaj v roce 2019, tak trochu předběhnu čas a popřeji
Vám krásné svátky a šťastný Nový rok 2020.

Věrka Palečková
knihovnice
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DDM Cvikováček
Lukostřelba
Dne 11. 9. se na zahradě Cvikováčku uskutečnila první lukostřelecká akce. Zúčastnění
si pod vedením střeleckého instruktora Víta Krágla a Václava Kalbáče vyslechli spoustu
zajímavých informací o lukostřelbě, naučili se správný postoj, zjistili dominanci oka a
nechyběla ani střelba na terč. Celou akci provázela klidná, skoro až relaxační atmosféra a
všichni se už moc těšíme na další lukostřeleckou akci, která se bude konat 2. 10. Těšíme se na
setkání s vámi.
Vít Krágl

Volnočasový klub
Od začátku září je opět v provozu Volnočasový klub v Sokolovně, který funguje, jako
otevřené centrum pro děti. Malí návštěvníci nás mohou navštívit, zahrát si deskovou hru,
tvořit, zahrát si na X boxu, popovídat si, nechat si pomoct s úkoly nebo využít free wifi a
naložit s volným časem po svém. Volnočasový klub je pro děti k dispozici od pondělí do
čtvrtka od 12:30 do 17:00 a v pátek do 16:00. „Kdo se nechce venku flákat, toho může náš
klub zlákat“.
Kolektiv DDM Cvikováček
Zahradní slavnost v DDM Cvikováček
Jako každý rok je „Zahradní slavnost“ startem činnosti zájmových kroužků a veškeré
činnosti DDM Cvikováček. Letos již po šesté se zde prezentovaly všechny kroužky, které při
DDM po celý školní rok probíhají. Nabídka je jako každý rok veliká a máme radost z toho, že
si zde může najít vyžití každý „od 0 do 100 let“. Slavnost navštívila spousta rodičů s dětmi a
většina z nich využila možnost přihlásit se do jednotlivých kroužků. Skvělou atmosféru
slavnosti vytvářely i ukázky výcviku psů Kynologického klubu, vystoupení tanečního
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ŘÍJEN // 2019
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kroužku Zumba, malování na obličej, cukrová vata, pečení úžasných lívanců vedoucích
kroužku „Vaření a pečení“. Věříme, že všichni, si našli to své a těšíme se na spolupráci
v novém školním roce.
Děkujeme malým a velkým svorským pomocníkům za pomoc při organizačním
zajištění této velké akce.
Šárka Matoušková a kolektiv DDM Cvikováček
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Přehled letní činnosti DDM Cvikováček
Léto je za námi, ale dovolte nám malou rekapitulaci letošních letních pobytů a táborů.
Naše pomyslná táborová štafeta odstartovala hned první prázdninový týden příměstským
táborem „Týden v pohybu“. Jak už název napovídá, děti rozhodně nelenily. Zvládly dva pěší
výlety a spoustu her, které pro ně vedoucí připravili. Hned na to 12. 7. 2019 měly děti
možnost vyjet na letní pobytový tábor do Proseče pod Ještědem s názvem „Pevnost Boyard“.
Tam se na děti těšil obávaný otec Fura a zapeklité úkoly, které děti plnily až do 19. 7. 2019.
kdy se opět rozjely do svých domovů. Další na řadě byl 15. Cvičební a relaxační pobyt pro
ženy v Itálii. Na ženy čekalo pohodových 10 dní na krásné Palmové riviéře, sportovní a
relaxační program. V neděli 28. 7. 2019 jsme vyjeli na další pobytový tábor. Tentokrát
s názvem „Cesta kolem světa za 5 dní“, kde jsme procestovali Egypt, vystoupali na bájný
řecký Olymp, podívali se na Niagárské vodopády, naučili se jíst čínskými hůlkami a nakonec
jsme skončili v naší krásné české krajině. Domů jsme odjížděli v sobotu 3. 8. 2019.
Předposlední pobytová akce proběhla v polovině srpna, kdy se naši malí a i velcí námořníci
vydali na 5. rodinný námořnický pobyt v Chorvatsku. Na všechny čekal bohatý zábavný
program, spousty sluníčka a nádherné moře. Naší štafetu jsme zakončili cyklistickým
příměstským táborem, který trval v týdnu od 19. 8. do 23. 8. 2019. Projeli jsme Jablonné
v Podještědí, Zákupy, Českou Lípu, Stráž pod Ralskem a spoustu dalších měst a obcí. Za 5
dní jsme najeli úžasných 230 km.
Moc děkujeme všem účastníkům a pomocníkům za krásné léto a doufáme, že se Vám
to líbilo stejně jako nám!
Kolektiv DDM Cvikováček
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