SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXVIII. - ČERVENEC - 2019

Úvodník
Červenec
Slunce peče – déšť poteče.
Srpen
V srpnu již slunci nelze mnoho
věřit.
Září
Září na léto jde stáří.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné prožití období dovolených
a léta. Dovoluji si Vás informovat, že se
zastupitelstvo obce dohodlo na pravidelném
využívání rozhlasu mimo krizové situace pro hlášení
sportovních a kulturních akcí v obci. Hlášení budou
PŘEJEME VÁM
vysílána vždy v pátek před konáním akce v 17:00
KRÁSNÉ LÉTO☺
hodin.
akcí
jsme
dokončili
Z investičních
Editor: Obecní úřad
rekonstrukci márnice na hřbitově a rekonstrukci toalet
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
v Kulturáku Svor. Zahájili jsme rekonstrukci mostku
Autorka básní: Markéta Rybínová
u čp. Svor 117. Máme zpracovaný projekt včetně
stavebního povolení na rekonstrukci veřejného
Svorský zpravodaj:
osvětlení ve spodní části Svoru. Realizace závisí na
www.obecsvor.cz
termínu ukládání kabelu nízkého napětí firmou ČEZ
Distribuce do země, který bude v některých úsecích
Svorské stránky:
ve společném výkopu s kabely pro veřejné osvětlení.
www.obecsvor.cz
V období letních prázdnin nebudeme realizovat
výměnu zastaralé elektroinstalace v budově mateřské
i základní školy, neboť jediná přihlášená realizační
firma nakonec zakázku odmítla. V současné době čekáme na stavební povolení pro realizaci
vrtu pro zálivku fotbalového hřiště. Také připravujeme projekt na realizaci nového chodníku
od čp. Svor 4 na křižovatce až k mostu u čp. 10 včetně místa pro přecházení. V souvislosti
s realizací obnovou vodovodního řadu v ulici od čp. 57 po křižovatku u čp. 48 firmou SčVK
také připravujeme projekt na obnovu komunikací v této části obce. Vzhledem k tomu, že ČEZ
Distribuce plánuje uložení kabelu nízkého napětí do země i v této části obce, připravujeme
ještě projekt na nové veřejné osvětlení i zde. Nový vodovod v této ulici bude položen na
podzim letošního roku. Realizace nového veřejného osvětlení proběhne v závislosti na firmě
ČEZ Distribuce. Nový povrch komunikace se v závislosti na získání finančních prostředků
bude realizovat nejdříve v roce 2021 - 2022. Posledním projektem, který připravujeme na
základě mostních prohlídek, je rekonstrukce mostku u čp. 111.
Na září letošního roku jsme pro Vás nově připravili Václavskou zábavu, která se bude
konat 28.9.2019 v Kulturáku Svor. K poslechu nám zahraje živá hudba pod vedením pana
Jana Klugera. Všichni jste srdečně zváni.
Kniha o historii Svoru bude s největší pravděpodobností vydána v září letošního roku,
kdy bude také možné si jí zakoupit. Cenu za výtisk včas zveřejníme.
Velice děkuji všem aktivním občanům obce Svor, kteří se podíleli na přípravě a
zdařilé oslavě Dětského dne, který se uskutečnil 15.6.2019.
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Soutěž rozkvetlá okna v obci Svor 2019:
Zastupitelstvo obce vyhlašuje pro rok 2019 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 2019, 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 30.8.2019 do 14.00 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.
Výše odměn: 1. místo
2000,- Kč
2. místo
1500,- Kč
3. místo
500,- Kč
Nové obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o regulaci zábavní pyrotechniky na území obce Svor –
platí od 26.6.2019. Je vyvěšena na elektronické úřední desce obce Svor. Týká se používání
zábavní pyrotechniky v obci Svor. Zábavní pyrotechniku je možné používat pouze 31.12
v den oslav Silvestra. V případě jiných termínů je možné udělit výjimku Obecním úřadem
Svor na základě žádosti, která bude na Obecní úřad doručena minimálně 60 dní před konáním
akce v souladu s pravidly uvedenými ve vyhlášce. O udělení výjimky rozhodne zastupitelstvo
obce ve správním řízení.
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svor. Nová vyhláška se
rozšiřuje především o možnost třídit také jedlé tuky a olej. Tato možnost bude od 1.1.2020.
Tento druh odpadu se bude odkládat do speciální nádoby, každé pondělí v úřední hodiny na
obecním úřadu ve Svoru. Oleje nebo tuky přinesete v uzavíratelné nádobě. Na obecním úřadu
bude k dispozici plastový barel do, kterého se olej nebo tuk pod dohledem zaměstnanců obce
přelije. Zbývající způsob likvidace komunálních odpadů včetně třídění zůstává beze změny.
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Životní jubilea:
Červenec – Václav Fiala, Krista Rosenkrancová, Markéta Rybínová, Miroslav Roček, Josef
Kořínek, Miloslava Pazderková, Anna Monhartová
Srpen – Jan Müller
Září – Bohumil Jirásek
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásné léto!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

VYZNÁNÍ
Až mi tvá dlaň zahřeje
touhu mou i naděje
s plástem medu budu snít
po klekání rosu pít.
Pak se vrátí domů zpátky
polorozpadlými vrátky
vůně mechu, šalvěje
jak jsem jí znal.
Kůží bílou beránčí
pozakrývám bodláčí
ubrus lněný prostře stůl
nabídnu ti chléb a sůl.
Léto luk k nám sejde z lávky
za pastýřem, za kůzlátky
tiše se mu pokloním
díky mu vzdám.
A když večer pokročí
dubový práh překročí
heřmánek tam bude kvést
včelám vůní hlavy plést.
Když pod lípu už noc se sklání
a den se mění v usínání
vínem s chutí ostružin
ti připíjím.

Plánované akce
Červenec
Memoriál Aloise Thierla a Karla Brejška – 20.7.2019
Září
Václavská zábava – 28.9.2019
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Pozvánky na akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny v informačních
vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz

Poděkování
Poděkování za jarně velikonoční výzdobu obchodního domu Banco v České Lípě.
Zákazníci, místní obchodníci obchodního domu i majitel firmy Collyron a.s. Poděbrady
obdivovali a děkují všem zúčastněným za jarně velikonoční výzdobu.
Do druhého ročníku se opětovně zapojila ZŠ Svor a nově ženy z Klubu seniorek Svor.
Poděkování patří zejména všem šikovným dětem, jejich pedagogům a samozřejmě i
seniorkám.
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Zprávy z SK Nový Bor
Na jaře měli naši sportovci pěkný kalup:
1. Pátým závodem skončil v květnu další ročník lezeckého seriálu pro děti a mládež
Sambar Kids Cup, který pořádají kladenští horolezci - letos si naši lezci vylezli pro:
Majda Lotová krásné 2. místo, Emička Lotová 10. místo, Síma Nečasová 11. a Kačka
Petrová 14. místo ve svých kategoriích.
2. Pokračoval český pohár mládeže - 2. března závodem Rock Point Český pohár v
boulderingu v Jeseníku, kde se umístila Majda na 9. a Kačka na 12. místě
- 23. března závodem Českého poháru v lezení na obtížnost
v pražském lezeckém centru SmíchOFF - tam se našim lezkyním moc nedařilo a získaly
umístění až ve třetí desítce - nutno podotknout, že oba závody byly zároveň nominační pro
výběr do české reprezentace a tak obtížnost a konkurence byly nevídané. Děvčata si ale
spravila chuť na dalších závodech Českého poháru a to 27. dubna v Ostravě - tam byla Majda
7. a 1. června ve Svitavách, kde skončily hned za sebou na 14. a 15. místě.
3. Začal 23. ročník Okresní běžecké ligy, prvním letošním závodem byl dubnový
Přespolní běh Cvikováčku. Do Cvikova jsme se vyslali úspěšnou výpravu - Jiřík Petr
doběhl 3., Emča Lotová 4., Sebík Vondráček 5., Kačka Petrová 3., Majda Lotová 5. a
Eliška Nečasová 4.. Ročník dále pokračoval neméně úspěšnými závody v Sosnové,
Jablonném v Podještědí, na Polevsku, v Brništi, v Radvanci, Kamenickém Šenově i
Novém Oldřichově. Nejúspěšnější byl pro nás Běh okolo Hvozdu na Krompachu,
který naše děti naprosto ovládly - Kačka Petrová, Jiřík Petr a Emča Lotová své
kategorie vyhráli, Eliška Nečasová vybojovala 2. Majda Lotová 3. a Lada
Mikolášková 4. místo. V celkovém hodnocení napříč kategoriemi přečkají do
podzimní části seriálu Kačka Petrová na 2., Eliška Nečasová na 8. a Majda Lotová na
13. místě.
Sportovním vrcholem letošního roku je pro nás účast Majdy Lotové na Letní olympiádě
dětí a mládeže, která se letos konala za humny, a to v Liberci. Majda byla nominována jako
jedna ze dvou mladých horolezkyň, aby hájila barvy Libereckého kraje. V pondělí 24. června
jí sice bohužel těsně uniklo finále, ale poté uhájila alespoň 11. místo a vybojovala tak výpravě
našeho kraje cenné body do hodnocení krajů.
Po takových výkonech si děti zaslouží odměnu - tou bude, jako v loňském roce, letní tábor
v překrásném prostředí skal a lesů v Ostrově u Tisé.
Malou zálohou byl květnový víkendový výlet do Hejnic. Protože počasí nám opravdu přálo
zvládli jsme absolvovat tůru Jizerskými horami, boulderování na žulových balvanech a došlo i
na ledovou koupel v potoce a samozřejmě i na táborák.
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Z červnového Novoborského měsíčníku
Dvacet nejlepších novoborských deváťáků ze základních škol nám. Míru a U Lesa,
kteří se mohou pochlubit výbornými studijními výsledky a sportovními úspěchy, ocenilo
město již při tradičním slavnostním aktu v reprezentativním prostředí Parkhotelu Morris v
Novém Boru. Všichni si odnesli pamětní listy a drobné dárky.
Mezi oceněnými žáky byly i dvě slečny ze Svoru a to Karolína Rudinská za ZŠ nám.
Míru a Kateřina Petrová za ZŠ U Lesa.
„Už dnes výborně reprezentujete nejen sebe a vaše školy, ale i město Nový Bor.
Věřím, že budete šířit dobré jméno města za hranicemi regionu i nadále. Všichni odcházíte na
střední školy, a to je, myslím, nejlepším vysvědčením pro novoborské školství a důkazem, že
naše základní školy vás do dalšího života dobře připravily,“ pochválil vybrané žáky starosta
Jaromír Dvořák a popřál jim úspěch v dalším studiu a životě. Žáky, mezi nimiž jsou
jedničkáři, úspěšní účastníci školních olympiád, sportovně i umělecky nadaní, na ocenění
nominují jejich školy.
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Základní škola Svor - www.zssvor.estranky.cz

Hurá...už zase jsou prázdniny!

Jak jsme se rozloučili se školním rokem 2018/2019?
•
•

•

•
•
•
•
•
•

11.4. proběhl zápis do 1. třídy.
Zapsali jsme 4 nové žáky, na které se moc těšíme.
16.4. jsme prožili projektový den na téma Velikonoce.Děti se dozvěděly
spoustu nových informací o tradičních oslavách tohoto křesťanského
svátku. Zajíček jim na školní zahradě schoval 35 čokoládových vajíček. I
přes chladné počasí bylo hledání vajíček velkou zábavou.
23.4. jsme oslavili Den Země. Sesbírali jsme odpadky ve Svoru. K naší
velké radosti je v naší obci každý rok méně nepořádku. Na školní zahradě jsme také zaseli
ředkvičky.
25.4. proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny v rámci projektu " Ovoce a zelenina do škol".
30.4. prolétly Svorem čarodějnice školou povinné. Vyhladovělé letem se pustily do
opékání buřtíků.
7.5. jsme v rámci doprovodného programu " Mléko do škol" měli ochutnávku mléčných
výrobků.
20.5. navštívil 4. a 5. ročník dopravní hřiště v České Lípě. Všichni žáci splnili zkoušky z
dopravních předpisů a získali řidičský průkaz cyklisty.
4.6. se 3.,4. a 5. ročník vydal na návštěvu včelí farmy AnnKas v Dubičné.
11.6. se fotbalový výběr naší školy zúčastnil turnaje málotřídních škol na Polevsku ve
složení: Václav K.,Filip R., Milan D., Matyáš B., Jonáš P., Lukáš J.,Adam K.a Miloš V.

Podařilo se jim vybojovat krásné 1. místo (z 9 málotřídních škol).
Děkujeme za reprezentaci školy!
• 19.6. jsme dokončili 10. lekci plavání ve Stráži pod Ralskem. Děti si přivezly mokrá
vysvědčení a věřte, že máme ve škole několik želviček, skupinu kapříků a plné moře delfínů.
• 22.6. se Dne otců zúčastnilo 8 statečných tatínků a 10 dětí. Všichni si sportovní
dopoledne užili.
• 26.6. si naše škola poměřila síly se školou v Kunraticích na školní atletické olympiádě
pořádané DDM Cvikováček, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách ( běh na 50 m., překážková dráha, hod raketkou a skok
do dálky). Získali jsme 11 zlatých, 13 stříbrných a 13 bronzových medailí. Závěrečnou
disciplínou byla štafeta na 4 x 250 m, ve které naši žáci vybojovali 1.místo.Gratulujeme!
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ČERVENEC // 2019
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Pozor, toto nejsou kosmonauti, ale včelaři.

Sportovní dopoledne - Den otců

Lovci svorského nepořádku.

Samec od
ovce je
ovčák!

Čarodějnice školou povinné.

Jak nám chutnal zákys, podmáslí nebo sýry ?

Fotbalový turnaj Polevsko 1. místo

Nejznámější upír je
Šejkspír !
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PERLIČKY ZE SVORSKÉ ŠKOLIČKY

LOUČÍME SE 5.ROČNÍKEM
Kristýnka Porschová,Simonka Nečasová
Amálka Volková, Matěj Dušek
Simonka Procházková,Jonáš Pavlíček
Kryštof Laipold a Matouš Diviš
BUDE SE NÁM STÝSKAT !

20.6. vyrazila ZŠ Svor na školní výlet do indiánské vesničky Rosehill. Líný
medvěd, Šílený kojot a ostatní svorští indiáni si za zvuku bubnu krásně
zatančili. Školnímu roku 2018/2019 jsme ještě zamávali z krásné rozhledny
Růženky.

Rodičům děkujeme za spolupráci
a dětem přejeme krásné prázdniny!
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Zprávy ze Cvikováčku
Olympiáda malotřídek
Atletické hřiště v červnu patří účastníkům olympijského klání různého věku.
Cvikováček zde připravil olympiádu pro malotřídní školy ze Svoru a Kunratic u Cvikova.
Děti za povzbuzování ostatních běhaly, skákaly do písku a házely raketkou. Klání jednotlivců
bylo zakončeno štafetou škol, ve které šlo skoro o život. Tentokrát zvítězila škola ze Svoru.
Ale příští rok může být vše jinak. Dopoledne v závodním duchu a příjemné atmosféře uteklo
jako voda.
Za kolektiv Cvikováčku
Vendy Trčová

Buřtování a Senior hopka
Na „Buřtování“ i olympiádu, která se jmenovala“ SENIOR HOPKA“ ANEB DO
BAČKOR JEŠTĚ NEPATŘÍME“, se senioři sešli v hojném počtu, včetně našich svorských
členek. Obě akce provázela tropická vedra. Snažili jsme se posezení i jednotlivé disciplíny
olympiády situovat do stínu. Senioři dorazili plni odhodlání se poprat s počasím i
s disciplínami. A podařilo se. Olympijské klání bylo velmi napínavé, všichni soutěžili, sbírali
body a časy v plném nasazení. Obě akce měly velký ohlas a všichni se shodli na tom, že
setkávání v Senior klubu všechny moc baví a již teď se těšíme na další setkávání v novém
školním roce 2019 – 2020.
Krásné léto všem přeje za kolektiv DDM Cvikováček
P. Mossigová
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Zlatá srnčí trofej 2019 a úspěch Kulíšků
V Brništi proběhla v první polovině května myslivecká soutěž a naši Kulíšci pod
vedením Lukáše Illka, Katky Kropáčkové a Milana Studeckého opět bodovali. V kategorii A
získal 1. místo Honzík Marciník, v kategorii B 2. místo Adélka Kropáčková a 3. místo Terka
Langrová. Ve střelbě ze vzduchovky pak 1. místo patřilo zaslouženě Terce Langrové a 2.
místo Adélce Kropáčkové. Moc gratulujeme!
Kolektiv DDM Cvikováček
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Rodinný pobyt v Polsku, Pobierowo 29. 3. - 1. 4. 2019
V březnu vyjelo 59 účastníků ze Cvikova, Svoru a okolí na rodinný pobyt do Polska,
který byl opět napříč generacemi. Užili jsme si krásné slunečné dny, otevřeli letošní mořskou
sezónu, zrelaxovali jsme v bazénu, u masáže či užili si společné chvíle u táboráku, v sauně,
při výletech na kole či procházkách kolem moře. Velkým bonusem byla výtečná strava a
krásné ubytování. Celé čtyři dny byly naprosto nabité programem a panovala dobrá nálada.
Děti nechtěly odjet zpět domů. Děkujeme všem svorským účastníkům za přízeň a budeme se
těšit na některé z dalších akcí. Byli jste všichni úžasní!
Šárka Matoušková, ředitelka

Rodinný velikonoční výlet na zámek Sychrov
Krásnou dubnovou sobotu jsme si společně užili na zámecké zahradě na Sychrově a na zámku
Sychrov. Naladili jsme se velikonoční atmosférou, ochutnali spoustu dobrot, nakoupili drobné
dárky a hlavně jsme se zastavili v shonu každodenních povinností. Kdo měl chuť, mohl si
prohlédnout i novogotický zámek Sychrov, který znáte z pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná
teta.
Ze Cvikova, Svoru a jeho okolí vyjela opět bezvadná skupina výletníků všech věkových
kategorií. Podle dobré nálady všech věříme, že se výlet povedl a moc budeme se těšit na další.
Šárka Matoušková, ředitelka
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Duben a Klub seniorů ve znamení tvoření
Dubnové setkání seniorů se nesly ve znamení tvoření a plánování všeho druhu. První
klub byl pod vedením Terezky Stejskalové o pletení pomlázek a výrobě velikonočních
dekorací a „Trávníčků“. Druhý klub, povídání u kávičky o velikonočních zvycích a vymýšlení
výroby čarodějnice, která bude ve Cvikováčku vítat příchozí jako každý rok. Měli jsme
radost, že nás navštívily dámy ze Svoru, Cvikova ale i klienti z Domu s pečovatelskou
službou ve Cvikově spolu s pečovatelkami a všichni tvořili s námi.
Pavla Mossigová
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Čarodějnické nocování v Klubu
V dubnu jsme opět se svorskými dětmi nocovali v Klubu. Tentokrát bylo
čarodějnické téma. Po příchodu všech dětí do Klubu a společného seznámení, jsme se s dětmi
vypravili do Cvikováčku na tradiční opékání buřtíků a upálení čarodějnice. Po plných
bříškách a dostatečném vydovádění na hřišti jsme se nakonec rozhodli, že dáme naší
čarodějnici milost. Vzhledem k tomu, že se nám nad hlavami začaly honit mraky, rozhodli
jsme se vrátit zpět do Klubu a zakončit den soutěžemi v Sokolovně. Bylo to opět prima
nocování. Těšíme se na příště.
Vendy Trčová
Pohádkový les
Jako tradičně každý rok jsme pro děti ze Cvikova a okolí uspořádali k jejich svátku
Pohádkový les s názvem „Putování za pohádkou“. Rodiny s dětmi na startu na Kynologickém
cvičišti ve Cvikově dostaly herní kartu a putování mohlo začít. Na všechny účastníky čekaly
pohádkové bytosti a zastavení s úkoly. Na úplném konci se děti mohly těšit na zaslouženou
odměnu ve formě točené zmrzliny, cukrové vaty a balónku. V areálu byla pro všechny
připravená ukázka výcviku psů, ukázka policejního auta, hasičského auta a malování na
obličej. Dále si děti mohly zastřílet z luku, ze vzduchovky a vyzkoušet jakou mají trefu na
cíl v obřích šipkách. Od hasičů je čekala slíbená pěna a protože počasí přálo, tak i pěkná
ledová sprška. Děkujeme malým a velkým účastníkům za účast, všem pomocníkům, ze
Svoru jmenovitě Janě Bendové, Jirkovi Petrovi, Ireně Třískové, manželům Šuldovým, Kátě
Kropáčkové a v neposlední řadě i našim sponzorům. Příští rok na viděnou.

Přejeme dětem a i dospělým krásné léto a chvíle odpočinku. Budeme se na všechny
těšit na Zahradní slavnosti s prezentací zájmových kroužků v pátek 6. 9. 2019 od 16,00 hod.
na zahradě Cvikováčku.
Šárka Matoušková a kolektiv DDM
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ZPRÁVIČKY
ZPRÁVI KY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY
Konec školního roku je za námi a s ním i tradiční loučení předškoláků s mateřskou školou.
Loučení bylo dojemné, vždyť děti strávily ve školce 3-4 roky. Dosáhly jednoho vrcholu na
své cestě, dorazily do cíle jedné etapy svého života. Jsou připraveny posunout se dál a výš,
otevírají se před nimi tisíce dalších cest. Popřejme jim šťastné vykročení, rodičům radost ze
školních výsledků svých dětí a na nové děti se těšíme zase po prázdninách.
Tento rok naší mateřskou školu opouští:
Adélka Dvořáková
Míša Doval
Míra Urban
Vašík Honzátko
Mikuláš Volek
Adélka Drábková
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ:
Informativní schůzka se bude konat v úterý 27.8. 2019 od 14.00 v budově MŠ.
(Individuální termín lze domluvit na telefonním čísle: 605 826 686 nebo na emailové adrese
ms.svor208@seznam.cz)
Na závěr děkuji zaměstnancům MŠ za celoroční práci a přeji všem pohodové a slunné léto.
Bc. Andrlová Magdalena, MŠ Svor

Informace z knihovny
Vážení čtenáři,
V tomto článku vám tradičně sdělím pár informací týkající se knihovny Svor.
Dotace v programu veřejné informační služby knihoven, kde jsme žádali o nákup
víceúčelové tiskárny, notebooku, dataprojektoru a plátna, byla schválena. Vše bylo pod
dohledem IT odborníka zakoupeno a já se těším až tyto věci využiji na přilákání malých i
velkých čtenářů.
Malé čtenáře jsem se pokusila nalákat už prezentací pro ZŠ Svor. Děti byly úžasné, a
tak jsem je na konec prezentace požádala o napsání vlastního příběhu, který můžou kdykoli
přinést do knihovny. Až bude příběhů více, nechám je svázat a kniha bude už navždy součástí
naší knihovny.
Městská knihovna v České Lípě nám opět zapůjčila několik desítek knih, a ze
schváleného fondu od OÚ Svor byl proveden i první nákup nových knih. Soutěž o čtenáře
roku platí i pro rok letošní a věřte, že je z čeho vybírat.
Na prázdniny jsem si pro děti připravila akci „Cesta kolem světa za 62 dní“. V knihovně
pověsím mapu světa, na kterou děti po návratu z jakéhokoli výletu nebo dovolené můžou
přijít umístit českou vlaječku se svým jménem. Všichni cestovatelé budou na konci prázdnin
odměněni.
A dostáváme se k poslední události, a to k anketě „Osobnost obce Svor“, kterou
vyhlásila knihovna ve spolupráci s OÚ Svor.
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Od 1.4.2019 jste měli možnost nominovat jakoukoli osobnost dle vlastního uvážení.
Z nominovaných postoupilo do dalšího kola pět nejčastěji volených jmen, a to Karel Brejšek,
Ivana Řezáčová, Ing. Kateřina Jonáková, Jindřich Knespl a Barbora Procházková.
Hlasováním, které bylo ukončeno 15.6.2019 jste jako osobnost obce Svor zvolili Barboru
Procházkovou.
Osobnost obce Svor
Člověk je osobností tehdy, když má svou tvář, když je autorem svých činů, když
nekopíruje a nenapodobuje, ale když stojí za tím, co dělá, a dělá to odpovědně, ohleduplně a
uvědoměle, a především když si je vědom důsledku svých činů.
Každý někoho takového kolem sebe máme, ať jsou to rodiče, sourozenci, děti,
kamarádi,… pro každého z nás je tou skutečnou osobností někdo jiný, protože to co dělá pro
nás nebo pro své blízké vidíme jen my.
Osobnost obce Svor obětuje svůj čas a energii nejen pro své blízké, ale pro nás
všechny, tak abychom si jí vážili.
Krásná, chytrá, pracovitá, cílevědomá, talentovaná, milá,…a tak bych mohla
pokračovat dál v popisu osmadvacetileté Mgr. Barbory Lucie Procházkové.
Už v šesti letech Bára zjistila, že je rychlejší než všichni její vrstevníci, a tak se
v třešňové aleji ve Svoru pomalu rodila malá atletka. S atletikou začala dělat v šesté třídě, ale
naplno se začala věnovat tomuto sportu na sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou, odkud
pokračovala do Prahy na FTVS - Management tělesné výchovy a sportu a dále pak na fakultu
mezinárodních vztahů VŠE - Sportovní diplomacie. I přes náročnost každodenních
dvoufázových tréninků, se Bára rozhodla pro pokračování ve studiu, a to na Karlově
univerzitě – doktorské studium.
Těžko uvěřit, že holčina, která vyrostla v tak malé vesničce jako je Svor, si svou
vlastní pílí vyběhala pod vedením klubu USK Praha v roce 2017 titul mistrně České republiky
na 60m, kde zaběhla svůj osobní rekord 7,29 sekund a kvalifikovala se na ME v Bělěhradě.
V tom samém roce se kvalifikovala na univerziádu v Taipeii, kde v běhu na 200m doběhla na
krásném pátém místě. Mladá atletka má za sebou spoustu úspěšných závodů a díky sportu
téměř procestovala svět. Kromě studia a atletiky, pracuje Bára pro Český olympijský výbor a
mimo jiné i jako fitness a kondiční trenér. A i přes velkou časovou náročnost si dokáže najít
čas na svoji rodinu a přátele, protože jak mi Barča řekla - „toho zázemí a té podpory co mám
tady ve Svoru si strašně vážím“.
Jako knihovnice jsem byla potěšená, když mi řekla, že mezi její zájmy patří i čtení a
konkrétně že miluje detektivky, což se moc neslučuje s nejoblíbenější zpěvačkou Hanou
Zagorovou, kterou má kromě Hip Hopu a Rapu, také na svém playlistu.
Často slýcháme frázi, že sport je řehole a pokud v něm chcete něco dokázat, musíte mu
obětovat a přizpůsobit celý svůj život. Bára to tak má. Každý den trénuje ať už je to běh,
plavání, posilování nebo jóga. Musí dodržovat určitou životosprávu a vynechat věci, které má
ráda, aby to neohrozilo její zdraví. V současné době se Barča připravuje na srpnové MČR
družstev a jelikož je to opravdu velký sportovní nadšenec nabídla mně i vám všem, kteří
budete mít zájem o společné cvičení a posilování, následující. Sestaví tréninkový plán a před
každou návštěvou Svoru předem zavolá termín společného cvičení. Přihlášky a podrobnosti
dostanete na OÚ Svor.
Za mě a myslím si, že i za vás všechny přeju Barče hlavně pevné zdraví a ze srdce jí
děkuji za to jak naší malou vesničku reprezentuje.
Věra Palečková
knihovnice
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