SVORSKÝ ZPRAVODAJ
XXVI - LEDEN - 2019

Úvodník
Leden
Suchý leden, mokrý červen..
Únor
V únoru sníh a led - v létě nanesou
včely med.
Březen
Mnoho dešťů březnových - hubené
léto.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu Nového roku a přeji všechno
nejlepší a hodně zdraví. Společně s nově zvoleným
zastupitelstvem jsme na letošní rok připravili
investiční akce, které chceme realizovat. V loňském
roce jsme získali finanční prostředky z Ministerstva
zemědělství na opravu márnice na hřbitově, celkem
PŘEJEME VÁM
500 000 Kč. Koncem roku 2018 jsme vybrali ve
KRÁSNÝ NOVÝ ROK☺
výběrovém řízení realizační firmu a do konce června
2019 rekonstrukce márnice proběhne. Opravíme
Editor: Obecní úřad
střechu, výplně oken a dveří, fasáda získá nový kabát
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
a půdní okno nad vstupy do márnice ozdobí vitráž
Autorka básní: Markéta Rybínová
s přírodními motivy. Dalším dotačním titulem
z loňského roku, který budeme realizovat je veřejný
Svorský zpravodaj:
rozhlas. Na tuto akci jsme získali finanční prostředky
www.obecsvor.cz
z Ministerstva životního prostředí – operačního
programu životního prostředí ve výši - 1 400 000 Kč.
Svorské stránky:
Předpokládáme, že akci dokončíme do poloviny
www.obecsvor.cz
letošního roku. V současné době čekáme na přidělení
vysílací frekvence. Po jejím získání dojde
k přeprogramování stávající rozhlasové ústředny a instalaci vysílačů v obci Svor i
v Rousínově.
Další neodkladnou investiční akcí je výměna elektroinstalace v budově mateřské školy
a základní školy, kterou plánujeme realizovat v období letních prázdnin. Předpokládaný
finanční objem těchto akcí je 1 400 000 Kč.
V závislosti na termínu realizace nového kabelového vedení nízkého napětí firmy ČEZ
Distribuce ve spodní části obce Svor dokončíme druhou etapu nového veřejného osvětlení
tamtéž. Tato závislost je způsobena vedením zemního kabelu nízkého napětí a veřejného
osvětlení v některých úsecích společně. Předpokládaná částka za toto nové veřejné osvětlení
je 1 500 000 Kč.
V souvislosti s pravidelnými kontrolami mostků přes Svorský potok, které jsou
v majetku obce, letos opravíme ten nejvíce zchátralý. Jedná se o mostek u čp. 117, který
slouží jako přístup k dvanácti nemovitostem. Oprava bude realizována od června do srpna a
předpokládaná cena je 1 300 000 Kč. Budeme se snažit, aby oprava proběhla co nejrychleji a
dotčené nemovitosti měly zajištěný standardní přístup co nejdříve. Náhradní přístup k
nemovitostem v době opravy bude možný přes mostek u čp. 111, ale pouze pro osobní
automobily.
Poslední plánovanou investiční akcí roku 2019 je rekonstrukce pánských a dámských
WC v Kulturáku Svor. Jedná se o další etapu rekonstrukce, která zajistí kvalitní zázemí hodné
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21. století. Také prověřujeme možnost dokončení sportovního areálu u kabin a tělocvičny,
konkrétně vrt pro zálivku fotbalového hřiště. Hledáme vhodný dotační titul pro dokončení
tohoto sportoviště. V případě, že neexistuje pokusíme se opět poptat dodavatele a akci
realizovat z vlastních zdrojů.
Rádi se s Vámi také setkáme na pravidelných kulturních a sportovních akcích, které
tradičně patří k životu v naší obci.
Krásný rok 2019 Vám přeje

Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Poplatky za odpad:
Poplatky za likvidaci odpadu v roce 2019 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 2018
pouze do konce ledna 2019.

Poplatek za psa:
Poplatek za psa v roce 2019 se v obci Svor řídí Obecně závaznou vyhláškou č.1/2011.
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 15.2.2019.
Poplatky hřbitov:
V roce 2019 je splatný poplatek za hřbitovní místo na období 2019 – 2023. Poplatek za malý
hrob činní 100 Kč, velký hrob 200Kč. Úhradu je nutné provést do poloviny roku 2019.
Obecní ples:
Dne 19.1.2019 se od 20:00 hodin v Kulturáku Svor uskuteční další ročník Obecního plesu.
Všichni jste srdečně zváni.
Životní jubilea 2018:
Říjen – Jiří Velík, Hilda Kociánové, Elvíra Pfitznerová, Ivanka Kotenová
Listopad – Velíková Božena, Adamová Gertruda
Prosinec – Zimlová Olga, Vladimír Jonák
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Poděkování: Děkujeme paní Božence Jankové, že obci darovala vánoční strom a MUDr.
Janu Paskovi, který pro nás opět připravil nádherný ohňostroj.
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Kdo Ví ?
Odešel nám starý rok
a přispěchal rok nový
jak vydaří se asi nám
jak vydaří se, kdo ví ?
Vše nejlepší si přejeme
a také hodně zdraví
to vše je naše naděje
ale co osud praví ?
Zase nás slunce zahřeje
zas rosa zkropí
zas květy budou vonět nám
zas budou zpívat kosi.
A my půjdeme zase dál
už dávno nejsme bosi
zdolávat nové překážky
co osudu jsou losy.

Vzpomínka na Standu Svatoše
Do dnešního zpravodaje jsme zařadili vánoční koledu od Standy Svatoše, kterou jsme objevili
v kronice Svorského nádraží. Koleda pochází z poloviny 80. let minulého století a je
věnována tehdejším zaměstnancům svorského nádraží.
VÁNOČNÍ KOLEDA PRO zaměstnance Žst Svor
Prosím předem, moji zlatí
berte to jen z nadhledu
až Vám budu recitovat
mou Vánoční koledu

Hrubiši, ach Vincku hochu
jaké pak s tím okolky
Tebe jednou hrbatýho
odnesou z Tvé motorky

Náš náčelník, ten má s námi
trápení až dost
proto sem tam zapomene
na ňáké maličkosti

Teď náš Matěj, pozor, pozor !
naše milé dámy
jeho stále doprovází
piščak i s vajcami

Pane Jonák, odpusťte mi
napadlo mě v pátek
jak je možné že nemáte
v těch projevech zmatek

A teď Láďa, Ledecký syn
až já budu bloudit
prosím pěkně o přímluvu
až mě budou soudit

Tobě přeji Franto Langře
ať si tě všimne krejčí
ať ušijou Ti uniformu
o krapánek větší

Hladíku, ROHu předsedo
na to pár slov stačí
neznat jméno „Smolareková“
to je prostě k pláči
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Tobě Jano, šéfko moje
řeknu ti to kriticky
u Tebe chci stále sloužit
navždy, navždy, navždycky

Pan Ledecký, to je hrozný
trápení má dvojí
hlídat boudu při tom ještě
záhumenku svoji

Teď Procházka, to Ti řeknu
Mirku, kluku jeden
nemohu se stále dočkat
až k sňatku budeš sveden

K Tobě nemám Zdeno radši
vůbec nic co dodati
nenechám se přece denně
koštětem furt třískati

Pane Adam, je to jasný
co k tomu říci více
vždyť Vy jistě musíte mít
trochu větší plíce

Prosím lidi řekněte si
vždyť je to jen sranda
vždyť to přece vinšuje Vám
autor Svatoš Standa.

Jirka Skála, každý to ví
pilotní má vlohy
ovšem smůlu má přec jednu
že ho zebou nohy

Setkání seniorek
V polovině prosince 2018 se v Kulturáku Svor uskutečnilo předvánoční setkání seniorek. I
přes nepřízeň klimatických podmínek, v jejichž důsledku se akce uskutečnila při svíčkách,
bylo setkání přátelské a příjemné. Starším pozvaným seniorkám, které se nemohly dostavit
díky návalům sněhu, jsme dárečky a občerstvení předali osobně. Těšíme se na další setkání a
tvoření. Pokud máte chuť a zájem, přijďte mezi nás i letos.
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Informace Martina Machary
V neděli 28.10.2018 se běžel poslední závod Ještědské oblasti v orientačním běhu.
V něm si velice slušně vedli Martin Machara a Vladimír Ledecký, kteří reprezentují
novoborský oddíl OK Bor. V celkovém pořadí obsadil Martin Machara ve své kategorii 7.
místo z 62 závodníků a Vladimír Ledecký mezi 41 běžci dokonce kategorii H21K vyhrál. Oba
jsou zároveň členy vítězného oddílu dospělých v ještědské oblasti.
Za obec Svor gratulujeme!!!

Plánované akce
Leden
Obecní ples 19.1.2019
Únor
Maškarní ples 9.2.2019
Maškarní ples pro děti 16.2.2019
Březen
Oslava dne žen 15.3.2019
Keltský telegraf 24.3.2019 – 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

Zprávy z SK Nový Bor
Ani na podzim sportovci z SK Nový Bor nezaháleli. O podzimních prázdninách
absolvovali podzimní soustředění. Již podruhé jsme ho uspořádali na Kokořínsku v městečku
Mšeno v místní Sokolovně. Náplní byl hlavně trénink lezeckých dovedností, ale nechyběly
ani další sportovní disciplíny a hry. Mšenští Sokolové nás vzali za vlastní a tak jsme s nimi
absolvovali místní tradiční Běh Debří a slavnost na počest 100. výročí vzniku
Československa. Ani ošklivé deštivé počasí nezabránilo dětem podat v běhu výborný výkon a
tak ve Mšeně v běhu ve svých kategoriích zazářili: Jiřík Petr byl třetí, Sebík Vondráček čtvrtý,
Emička Lotová první, Lada Mikolášková druhá, Majda Lotová první, Anička Jahvodková
čtvrtá a Kačka Petrová druhá.
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, říká se – a jak perný trénink zúročili mladí
horolezci? 20. listopadu se zúčastnili Přeboru školní mládeže ve sportovním lezení, který
pořádal Horolezecký oddíl Gekon v Praze. A účast to byla úspěšná – Emička Lotová a Kačka
Petrová své kategorie vyhrály, Anička Jahvodková byla druhá a Síma Nečasová čtvrtá.
8. prosince se konal další závod, tentokrát to byl Sambar Kids Cup v Kladně, kde byly
výsledky podobně krásné – Anička Jahvodková a Majda Lotová 1. místo, Emča Lotová 3.
místo a Síma Nečasová opět nepopulární, ale výborné 4. místo.
Zatímco lezecká sezóna je v plném proudu, ta běžecká na podzim končí. A tak 11. 11.
2018 osmnáctým závodem v Žandově skončil i 22. ročník Okresní běžecké ligy. A naše
svorské běžkyně zvládly tento rok opravdu výborně, Kačka Petrová ovládla pořadí starších
žákyň a v celkově napříč kategoriemi skončila na krásném šestém místě. Eliška Nečasová je
druhá nejlepší starší žákyně a celkově je třináctá.
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V dalších týdnech a měsících nás čekají další závody, ale také odměna v podobě zimního
lyžařského tábora v Krkonoších.
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Základní škola Svor Vás vítá
v novém kalendářním roce 2019.
Co nás čeká ?
Leden

Únor
Březen

7.1. - Tři králové - projektový den
9.1. - Kytarový výchovný koncert - pan Jindřich Kaulfers
22.1. - Třídní schůzka 15.30 -17.00 hod - konzultační hodiny
29.1. - Den otevřených dveří pro předškoláky - dopoledne
29.1.- 16.00 hod -Schůzka rodičů budoucích školáků v ZŠ Svor
12.2. - Dopravní hřiště Česká Lípa
27.2.- Masopust - školní karneval - projektový den
4.3. - 8.3. - jarní prázdniny
15.3. - oslava MDŽ v kulturním domě

Komu děkujeme?

• Všem, kteří darovali škole jablka na výrobu křížal.
• Paní Jarmile Urbanové, Dominice Svobodové, Jitce Pavlíčkové a Daně
•
•
•
•

•
•

Kašubiakové, které pomohly napéct perníčky na jarmark.
Paní Mileně Jahvodkové za pomoc při výrobě vánočních věnců.
Panu Špachmanovi za krásný vánoční stromeček, který daroval škole.
Všem , kteří si při rozsvěcení stromku ve Svoru zakoupili výrobky žáků
ZŠ Svor. Výtěžek 5 462,- Kč byl použit na nákup hraček, her a stavebnic
do školní družiny.
Paní starostce Ing. Kateřině Jonákové, která škole věnovala i výtěžek z
prodeje svařeného vína a klobás. Tato částka 5 103,-Kč bude použita na
realizaci letošního celoročního projektu,, V duchu českých tradic "
(cestovné na výlety atd.).
Paní Simoně Procházkové, Josefu Bedrníkovi a Evě Kropáčkové za pomoc
při Mikulášské besídce.
Panu Kudrnovi za spolupráci při soutěži ve sběru kaštanů.

Co pobavilo ( potěšilo) paní učitelky?
Žáci 5. ročníku měli při hodině českého jazyka vymyslet věty s
těmito slovy: shořet, shnít, strávit, strava, spropitné, stesk, schválit,
strnout, spatřit, stvořit, spasit, stěžovat, skončit, skonat, spáchat......,aby
pochopili jejich význam a pamatovali si, že se na začátku píše s.
Takto ÚŽASNĚ si s tímto NELEHKÝM úkolem poradil žák
MATOUŠ DIVIŠ. Místo 15 vět vymyslel jen 5, ale ty stojí za to !
Schválili jsme, že shořel shnilý dům. Číšníkovi se zastesklo po spropitném.
Všichni strneme, až spatříme našeho stvořitele, který spáchá
dobrý čin a spasí nás. Komunisté si stěžovali, že jejich vláda
skončila a někteří se kvůli tomu rozhodli skonat. Já strnul,
když jsem spatřil strávenou stravu.
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Komu gratulujeme?
Veronice Urbanové (3. ročník) - 1.místo - členka TS BLACK SHADOW
taneční soutěž DANCE OF LIVE 2018
( kategorie DĚTI DYNAMIK)
Elišce Ledecké (1. ročník) - 1.místo - členka TS BLACK SHADOW
taneční soutěž DANCE OF LIVE 2018
( kategorie BABY)
Všem 21 dětem, které se zúčastnily soutěže ve sběru kaštanů.
Děti nasbíraly celkem 1 181 kg kaštanů.
1. místo: Milan Drábek
211 kg
2.místo: Kryštof Laipold
151 Kg
3.místo: Adam Kintr
135 kg
4.místo: Václav Kropáček
118 kg
5. místo: Magdalena Čangelová 93 kg

Červenomodrobílý den - oslava 100 let Československa

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29.LEDNA 2019

PRO RODIČE A DĚTI BUDOUCÍCH
ŠKOLÁKŮ !!!
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ZPRÁVIČKY
ZPRÁVI KY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY
První letošní zprávičky již tradičně přinášejí ohlédnutí za podzimem v naší školce.
Prvního října jsme navštívili městské divadlo v Novém Boru, kde si pro nás Divadlo Věž
připravilo krásnou hudební pohádku. Bráškové Brumda a Čmelda se probudili po dlouhém
zimním spánku a začali vzpomínat, co vše již společně prožili. Nejvíc ze všeho mají rádi zpěv
a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatřili diváky v publiku, snažili se zjistit, co je to za
podivný druh hmyzu. Kromě Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, se
v příběhu objevil také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí tanečnice
Medovina. Nejen děti si veselou pohádku plnou známých písniček moc užily.
V říjnovém integrovaném bloku se děti seznamovaly s ročním obdobím podzimem. Během
činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorovaly měnící se přírodu a učily se uvědomovat
si její zákonitosti. Učí se chápat, že každý člověk je její součástí, musí v ní žít a patřičně ji
chránit. Záměrem bylo poznat podzimní přírodu, seznámit děti s hlavními znaky podzimu
/veškeré podzimní plody jedlé i nejedlé, zbarvující se listí, podzimní práce na poli a na
zahrádce, odlétání některých ptáků do teplých krajin, příprava volně žijících zvířat na zimu/.
Listopad nám zpříjemnila návštěva paní Čemusové, tentokrát s hudebním představením O
ptačím sněmu. Představení bylo překrásné nejen svým obsahem, ale také úžasnými kulisami a
atmosférou, kterou vytvořila hudba znějící v jeho pozadí. V průběhu představení jsme se
setkali s nejrůznějšími ptáčky, zazpívali si o nich písničky, zatančili si a pohráli s melodiemi a
rytmy, dozvěděli se o notách, kterými můžeme zapisovat písničky, a společně jsme si zahráli
na rytmické hudební nástroje.
Dva listopadové týdny jsme věnovali tématu povolání – „Ten dělá to a ten zas tohle“, děti
si vyzkoušely různá povolání prostřednictvím námětových her. Na doktora, na
automechanika, stavitele, cukráře, závozníka apod. Zkoušely si „upéct“ z modelíny housky a
vánočky, navrhovaly svoje vlastní košilky a trička, tvořily dortíky z papíru, stavěly silnice,
domy a vyzkoušely si, jak se pečou perníčky, které jsme později využili na vánočním setkání
s rodiči. Dále děti poznávaly, které předměty jsou charakteristické pro dané povolání.
Věnovali jsme se také hudebně – rytmickým činnostem a společně jsme zkoušeli pohybově
ztvárnit písničku „Šel zahradník do zahrady“ s doprovodem na Orffovy nástroje, ale i jiné
písničky a pohybové hry, které s tímto tématem souvisely.
Poslední měsíc v roce patřil krásnému adventnímu času. Děti se pilně připravovaly na
návštěvu Mikuláše. Vyrobily andílky, Mikuláše i čerty, naučily se Čertovskou polku a také
jsme si na čertíky a peklo hráli. To nás bavilo, protože jsme mohli zlobit, válet se, dělat na
sebe dlouhé nosy, vyplazovat jazyky a křičet. A když přišla opravdová návštěva, nikdo z nás
neplakal a nebál se. Zazpívali jsme Mikuláši a andělovi písničku, naslibovali vše možné i
nemožné a ještě jsme od nich dostali balíček dobrot.
Na středu 12. prosince jsme měli domluvenu vánoční tvořivou dílničku v DDM
Cvikováček, ale bohužel z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu jsme ji museli
zrušit, neboť školka musela být uzavřena. Děkujeme touto cestou rodičům za pochopení a
vstřícnost, se kterou situaci řešily. O tvořivé dopoledne děti nepřijdou, bude domluven
náhradní termín a do Cvikova se brzy vypravíme.
Na úterý 18. prosince jsme si do školky pozvali rodiče, aby nám pomohli s ozdobením
vánočního stromku, bez kterého by k nám Ježíšek jistě nezavítal. Společné vánoční tvoření
bylo báječné. Zjistili jsme, že máme ve školce nejen šikovné děti, ale i velmi tvořivé rodiče.
Při tónech vánočních písní a koled vznikaly pod rukama dětí a jejich doprovodu krásné
ozdoby nejen z papíru a přírodnin, ale i z perníčků, které děti upekly právě pro tuto příležitost,
projevila se zde nekonečná fantazie dětí i rodičů. Na závěr setkání si děti připravily pro
rodiče, sourozence a prarodiče krátké pásmo básní, písní a tanečků s vánoční tématikou.
Děkujeme všem zúčastněným maminkám, tatínkům a babičkám za skvělou spolupráci a za to,
že si v této uspěchané době našli čas na své děti a přišli společně pobýt, a také pomoci
s ozdobením stromku, který je letos opravdu nádherný.
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Ve středu 19. prosince nastal dlouho očekávaný den, kdy děti od rána čekaly až se školkou
rozezní zvoneček a přijde konečně Ježíšek. Čekání nám zpříjemnilo posezení u cukroví a čaje,
poslech koled a povídání o tom, co všechno nám přinesl končící rok. Nakonec se děti dočkaly.
Ježíšek jim ve školce nechal bohatou nadílku, ze které se děti upřímně radovaly.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za dobrou spolupráci všem zaměstnancům MŠ,
rodičům a vedení obce a popřála všem dětem, rodičům a občanům obce jen to nejlepší do
roku 2019.
Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

DDM Cvikováček
Děti lesu, les dětem
Dne 1. 12. 2018 se již tradičně uskutečnila výprava do lesa s názvem Děti lesu, les
dětem. I na svorské děti a jejich rodiče čekal les plný pohádkových, vánočních, lesních a
rybářských otázek. Také se mohli zaposlouchat do zvuků zvířat. Hada, lišky, srnky, křepelky
nebo páva. U konce bylo poznávání trofejí a ptačích peříček. Na každého z účastníků čekal
výborný gulášek, koláček nebo jablečný závin. Pro děti si Mikuláš s andělem připravili
sladkou odměnu. I přesto, že bylo chladné počasí, tak se nám akce zdařila. Děkujeme všem
zúčastněným, pomocníkům a v neposlední řadě našim sponzorům.
Na organizaci této velké akce nám opět pomáhala Míla Jahvodková, Dana
Vondráčková, Irena Třísková, Jana Bendová a Věrka Červenková. Ještě jednou moc
děkujeme.
Za celý kolektiv Cvikováčku Šárka Matoušková a Vendy Trčová
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Nocování v Klubu
Z pátku 7. 12. do soboty 8. 12. 2018 jsme již tradičně nocovali v Klubu. Tentokrát to
bylo předvánoční nocování spojené s výrobou drobných dárečků pro své blízké. Děti si mohly
vyrobit voňavá mýdla, která jistě udělají pod vánočním stromečkem radost. Společně jsme si
udělali večeři a využili volnou sokolovnu k několika hrám. Do pelíšků jsme se zavrtali kolem
jedenácté hodiny v noci. Nocování dopadlo velmi dobře, hlavně kvůli tomu, že se sešla
úžasná parta dětí. Budeme se těšit na další nocování v Klubu a to již v lednu.
Vendy Trčová a Zuzka Hajná

Pečení vánoček s Pájou
Poprvé ve Cvikováčku jsme uskutečnili „vánočkování“. Všichni zúčastnění si zadělali,
upletli i upekli vlastní vánočku. Vše bylo přesně naplánováno, jediný zádrhel byl čas, co se
kynutí těsta týká. Přeci jen by bylo potřeba více času a to je zkušenost pro příště. Ale i přesto
si každý svou vánočku odnesl a doufám, že i nějaké nové zkušenosti. Jitce a Verče
Pavlíčkové se vánočky povedly a byly jistě výborné.
Pavla Mossigová
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Perníková dílna
Perníková dílna, která proběhla ve čtvrtek 22. 11. ve Cvikováčku měla velikou účast.
Sešli se zájemci všech věkových kategorií. Členky Klubu seniorů si již předem upekly
perníkové adventní věnce a při perníkové dílně si je zdobily. Bylo upečeno i spousta drobných
perníků. Každý kdo přišel, mohl zdobit a nazdobené perníčky si odnést domů..Perníkové
odpoledne se vydařilo a myslím, že každý si domů odnesl trochu té nádherné voňavé
atmosféry.
Pavla Mossigová

Vánoční posezení seniorů
Vánoční besídka seniorů předčila naše očekávání. Zúčastnili se všichni naši senioři
včetně klientů z Ostary. Proběhla klasická štědrovečerní večeře, přišel i Ježíšek a každý pod
stromečkem našel svůj dáreček. Velkým překvapením byla Kristýnka, host večera, která celý
večer hrála na kytaru a zpívala vánoční koledy. Celý podvečer Cvikováčkem zněly koledy a
písničky na přání a dokonce se i tančilo. Bylo nám všem moc dobře a užili jsme si takové
malé Vánoce.
Pavla Mossigová
RODINNÝ VÁNOČNÍ VÝLET, ZUBRNICE 2018
Vydali jsme se s dětmi, rodiči, prarodiči a dalšími výletníky na vánoční výlet,
tentokrát do skanzenu Zubrnice. Nasáli jsme atmosféru nadcházejících Vánoc. Vrátili se do
dob minulých, kdy se dralo peří a vyráběly se ruční vánoční ozdoby. Ochutnali jsme domácí
vánočky a vánoční dobroty, inspirovali se vánočním cukrovím, zahřáli se svařeným vínem a
zasněli jsme se v chalupě, kde se nádherně zastavil čas. Každý nakoupil drobné dárky,
pochutiny a "pobyl" s rodinou a s přáteli při krásné procházce Zubrnicemi. Navštívili jsme
starý mlýn a vlakové nádraží, kde se natáčel film Páni kluci. Dostali jsme možnost si
prohlédnout i krásné železniční museum.
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Děkujeme všem výletníkům za přízeň a budeme se těšit
na dalším výletě v roce 2019 na viděnou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme dětem a dospělým za přízeň v letošním roce a těšíme se na viděnou
v roce 2019.
Za celý kolektiv Cvikováčku
Šárka Matoušková, ředitelka
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //LEDEN // 2019

14

