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Úvodník
Červenec
Jaký červenec takový leden.
Srpen
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude
v zimě sněhu.
Září
Teplé září, říjen se mračí.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu léta, které nás již dle vysokých
teplot provází od konce zimy. Přeji Vám klidné
prožití
nadcházejícího
období
a
spoustu
dovolenkových zážitků.
V minulých měsících došlo v naší obci
PŘEJEME VÁM
z iniciativy několika seniorek ke vzniku dámského
KRÁSNÉ LÉTO☺
seniorského klubu. Aktivity tohoto klubu se sešly
s ohlasem a účast na akcích pořádaných tímto klubem
Editor: Obecní úřad
je poměrně vysoká. Stálo by za zamyšlení, zda mezi
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
sebe seniorky přizvou i seniory, kteří by o účast měli
Autorka básní: Markéta Rybínová
také zájem. Tato nová aktivita nás těší a podporujeme
ji.
Svorský zpravodaj:
V měsíci květnu a červnu došlo k obnovení
www.obecsvor.cz
části pomníku padlých občanů naší obce v 1. světové
válce. Z tohoto pomníku se dochovalo několik částí,
Svorské stránky:
která budou tvořit torzo u Kaple Nejsvětější trojice,
www.obecsvor.cz
kde historicky tento pomník stával. Dle archivních
materiálů byl pomník postaven v roce 1924
prostřednictvím sbírky tehdejších obyvatel obce ve
výši 13 000 Kč. Padlí rodáci naší obce, jejichž jména byla napsána na pamětní desce byli jak
českého tak německého původu. U torza pomníku bude umístěna informační tabulka
s podrobnými detaily nápisů na pomníku, historická dobová fotografie pomníku a další
informace. Velice děkujeme všem, kteří se aktivně a dobrovolně na stavbě torza podíleli.
V letošním roce se nám již podařilo realizovat tyto naplánované investiční akce. Byla
opravena střecha na budově tělocvičny, kterou v loňském roce poškodila vichřice. Došlo
k výměně střešní krytiny na budově základní školy, na tuto akci získala obec dotaci
z dotačního fondu Libereckého kraje. Byly rekonstruovány komunikace k lokalitě pro
výstavbu nových rodinných domů ve spodní části obce a také došlo k rekonstrukci místní
komunikace v Rousínově v majetku obce. V současné době probíhá rekonstrukce mostku ve
spodní části obce u čp. 134. Dále nás čeká rekonstrukce komunikace k čp. 81 a zatrubnění
strouhy u čp. 42. Dokončujeme nový nátěr střechy kulturáku. Také se nám prostřednictvím
svazku obcí Novoborska podařilo získat dotaci na realizaci 1. etapy veřejného osvětlení ve
spodní části obce Svor. Zbývající rekonstrukci veřejného osvětlení ve spodní části obce okolo
sklárny budeme realizovat v příštím roce. Probíhají přípravy na realizaci vrtané studny pro
závlahu fotbalového hřiště. Dále připravujeme výběrové řízení na realizaci veřejného
rozhlasu, na který jsme také získali dotaci. Poslední připravovanou akcí je rekonstrukce
márnice na hřbitově, stále čekáme na rozhodnutí SZIF při ministerstvu zemědělství zda nám
dotace na tuto rekonstrukci bude přidělena.
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Soutěž rozkvetlá okna v obci Svor 2018:
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 2018. Věříme,
že i letos spousta z Vás přispěje výzdobou svých domů k zlepšení vzhledu naší obce.
Životní jubilea:
Duben – Jandlová Edita, Třešňáková Iva, Stanislav Svatoš, Jan Stávek
Květen – Aschenbrenner Josef, Fadrná Eliška, Špačková Miluše, Zítová Růžena
Červen – Stanislav Hamouz, Pavel Čáp
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Volby do zastupitelstev obcí na období 2018 – 2022:
Ve dnech 5. 10 – 6.10.2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce Svor.

Krásné léto!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

NEDĚLE
Už dávno vyhasla kamna
kolem kterých kroky mámy zněly
když chystala oběd na neděli

a z ještě teplé trouby
vydýchávaly vůni
horkých švestek
první podzimní buchty.
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Plánované akce
Červenec
14.7.2018 - Memoriál A. Thierla a K. Brejška
Srpen
Fotbalový turnaj o pohár starostky obce Svor

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

Svoráci v SK Nový Bor
Sportovní klub Nový Bor vznikl v roce 2010, aby zastřešoval a organizoval sportovní
činnost dětí a dospělých zejména v oblasti horolezeckých, lezeckých a turistických aktivit.
Členy tohoto klubu je i několik dětí i dospělých ze Svoru. V rámci horolezeckého oddílu se
scházejí k pravidelným tréninkům a účastní se i závodů v lezení na umělé stěně.
V loňském roce jsme zaznamenali i několik úspěchů: Majda Lotová získala zlatou
medaili na závodech ve Slaném a v Kladně, na mistroství ČR v lezení na rychlost v Brně se
umístila na krásném třetím místě ve své kategorii. V mladší kategorii na stejném mistrovství
také zazářila i Anička Jahvodková, která skončila druhá a má na svém kontě ještě bronz ze
závodů ve Slaném. Letošní sezónu zahájili lezci opět v Brně na 1. kvalifikačním závodě v
lezení na rychlost, kde Majda Lotová v kategorii do 14 let vybojovala druhé místo. V dalších
závodech letošní sezóny také Majda nezapadla – na závodech Českého poháru mládeže ve
Zlíně a v Orlové postoupila do finále a nakonec si odvezla osmé a šesté místo. Velkým
úspěchem je i její celkové druhé místo v seriálu závodů Sambar kids cup, které probíhaly celý
školní rok v Kladně. Na své úspěchy na stěně se připravují i další mladší závodníci: Simonka
Nečasová a Emička Lotová.
Další členkou klubu je i Kačka Petrová, která se kromě horolezení věnuje i běhu a již
několik let se pravidelně účastní závodů Okresní běžecké ligy (seriál 18 běžeckých závodů v
různých koutech Českolipska) – v loňském roce se ještě jako mladší žákyně umístila ve své
kategorii na druhém místě a celkově napříč kategoriemi na třináctém místě. Spolu s Kačkou
se běhu věnuje i Eliška Nečasová, která v loňském roce byla také ve své kategorii – starší
žákyně – celkově druhá. Letos běžecký seriál začal v Novém Boru 40. ročníkem Jarního běhu
– letos poprvé jako Memoriál Josefa Bělky v neděli 25. března, kde naše běžkyně rozhodně
nezapadly – Kačka vyhrála kategorii starších žákyň a Eliška skončila ve stejné kategorii
čtvrtá. Takto kvalitní výsledky jim vydržely celé jaro a tak před posledním závodem první
půlky sezóny drží ve své kategorii Kačka první a Eliška druhé místo. Ve výsledcích napříč
kategoriemi od žáků po veterány jim patří Kačce osmá a Elišce dvanáctá příčka. I nejmenší
sportovci, kteří se na Okresní běžecké lize teprve rozkoukávají, se mají čím chlubit, Emička
Lotová vybojovala na Běhu okolo Hvozdu na Krompachu třetí místo v kategorii drobotina a
Jiřík Petr byl na stejném závodě čtvrtý.
Kromě pravidelných tréninků organizuje SK Nový Bor pro své členy i veřejnost
zajímavé jednorázové či pobytové akce – v loňském roce to byla například exkurze na letišti v
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České Lípě – vylosovaní šťastlivci absolvovali i vyhlídkový let, dalšími zajímavými akcemi
bylo i podzimní splutí Ploučnice, Drakiáda na letišti, podzimní sportovní soustředění na
Kokořínsku či zimní lyžařský pobyt v Krkonoších. V současné době se těšíme na odměnu za
celoroční činnost v podobě letního tábora v Ostrově u Tisé.

Za SK Nový Bor
Mirek Lot
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PODĚKOVÁNÍ
------------------------Kdo navštívil v předvelikonoční době OD BANCO v České Lípě, jistě se zastavil
u velikonoční výzdoby prostor v přízemí OD, které svými výrobky a nápady vyzdobili žáci ze
základních škol a domovů mládeže Českolipska, ale zapojil se i klub seniorů ze Cvikova.
Firma Collyron a.s. Poděbrady, tímto děkuje ZŠ Svor, která využila možnost seznámit
veřejnost s výtvarnými pracemi svých žáků.
Naďa Fáberová

Základní škola Svor
Čas utíká jako o život :

Základní škola ve Svoru
už má zase prázdniny.
Jak jsme se rozloučili se školním rokem
2017/2018 ?
•
•

10.4. proběhl zápis do 1. třídy. Zapsali jsme 9 nových žáků, na které se moc těšíme.
20.4. jsme oslavili Den Země. Sesbírali jsme odpadky v okolí školy, vypleli záhony na školní
zahradě, zaseli ředkvičky a zasadili dýně. Sazeničky dýní jsme si sami vypěstovali ze semínek
vydlabaných dýní.
• 30.4. prolétly Svorem čarodějnice školou povinné. Vyhladovělé letem se pustily do opékání
buřtíků.
• 30.5. 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.
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•

1.6. na Mezinárodní den dětí jsme připravili sportovní dopoledne na školním hřišti (florbal,
badminton) a večer jsme se sešli s dětmi ve škole a zažili dobrodružnou školní noc i se
stezkou odvahy.
• 15.6. Beseda s atletkou a naší bývalou žákyní Barborou Procházkovou.
• 16.6. jsme svým vystoupením na zahradě MŠ slavnostně otevřeli naučnou stezku " Za lilií
zlatohlavou".
• 18.6. se fotbalový výběr naší školy zúčastnil turnaje málotřídních škol na Polevsku ve
složení:
Jiří P., Filip R., Milan D., Matyáš B., Jakub R., Jonáš P., Matěj K.a Matěj P.
Podařilo se jim vybojovat krásné 3. místo (z 11 málotřídních škol). Děkujeme za
reprezentaci školy!
• 19.6. si naše škola poměřila síly se školou v Kunraticích na školní atletické olympiádě
pořádané DDM Cvikováček, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Soutěžilo se v pěti
disciplínách ( běh na 50 m., opičí dráha, šlunkový běh, hod raketkou a skok do dálky).
Získali jsme 8 zlatých, 6 stříbrných a 11 bronzových medailí.
Závěrečnou disciplínou byla štafeta na 4 x 250 m, ve které naši žáci vybojovali 1. místo.
Gratulujeme!
• 21.6. vyrazila ZŠ Svor na školní výlet na Jedlovou. V rámci celoročního sportovního projektu
jsme si vyšlápli na Jedlovou, rozhlédli se z rozhledny, vyzkoušeli si odvahu v lanovém centru a na
obří houpačce. Byl to skutečně adrenalinový zážitek.......pro děti......a hlavně pro pedagogický
dozor.
• 27.6. nám lektorka zdravé výživy představila projekt " Zdravá pětka".
• Úspěšně jsme zakončili celoroční sportovní projekt, ve kterém jsme se zúčastnili i celostátní
sportovní akce " Sazka olympijský víceboj".

Svorský školní zvonek 29.6.2018 naposledy
zazvonil pro tyto žáky.......

Loučíme se s nimi a
přejeme hodně štěstí !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří P.

Anežka K. Lucie T. Matěj K.

Co nás hřeje ?
opravená silnice před školou a nová naučná stezka
krásná nová střecha
spolupráce s obecním úřadem
9 zapsaných prvňáčků
pro příští rok plná škola dětí ( 36)
chápající a spolupracující rodiče
hodné a spokojené děti
práce, která nás i přes mnohá úskalí stále baví
dobré studijní výsledky našich bývalých žáků na 2.stupni
opravený herní prvek - děkujeme p. G.Ullrichovi
návštěva naší bývalé žákyně a úspěšné atletky Barbory
Procházkové
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Bára si pro nás připravila zajímavé povídání nejen o sportu, ale také o svých studiích a o
životě vůbec.
Její návštěva se dětem moc líbila a nás dospělé dojala k slzám. Touto cestou jí chceme
poděkovat a popřát této úžasné mladé dámě mnoho štěstí a úspěchů.

Co nás pálí ?

•

GDPR ( ochrana osobních údajů)
...vítejte ve světě papírů se souhlasy a souhlasů s papíry
• politici, kteří o školství mluví jen před volbami nebo
v případě hrůzných výsledků maturit
• neustálý výskyt vší
V letošním školním roce se vši vyskytovaly opravdu ve větším
množství než v předchozích letech. Vši se ve škole neobjeví jen
tak sami od sebe....vždy je někdo musí přinést. Není hanba, že je
někde Vaše dítě chytne, ale ostuda je, že někteří rodiče nedají škole vědět a pak se diví, že
se vši stále šíří. Mnohokrát jsme všechny rodiče upozorňovali, jak mají při odvšivování
postupovat a že je nutné školu informovat. Nesmíme, ale ani nechceme dětem prohlížet
hlavy. O prázdninách pojedou děti na tábory a také se více navštěvují, což šíření vší
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obvykle ještě zhorší. Prosím tedy všechny rodiče, aby před začátkem školního roku
provedli důkladnou prohlídku svým dětem.
Sportovní nadání je zřejmě rodinným pokladem. Jiří P. vyhrál všechna první místa
v atletické olympiádě ve své kategorii. Gratulujeme i všem ostatním! (Kryštof L., Jiří P. a
Kristýna P.)

Mateřská škola Svor
Jsou tu prázdniny a s nimi i další zprávičky, ve kterých Vám přinášíme přehled o dění v naší
mateřské škole.
Jarní měsíce nám zpestřilo několik akcí.
Velikonoční týden, kdy děti zdobily vajíčka, povídali jsme si o tradicích a zvycích a naučili
se několik velikonočních koled, nám zpestřil velikonoční zajíček, který na zahradě mateřské
školy poztrácel plný košík vajíček. Děti se mu s vervou vrhly na pomoc a zajíček měl košík
zase brzy plný. Za jejich pomoc se s nimi zajíček podělil a děti si tak domů odnesly sladkou
odměnu.
23. dubna naši školku navštívila Policie ČR. Policisté si pro děti připravili interaktivní
přednášku o bezpečném chování nejen v silničním provozu a přiblížili jim své povolání. Děti
si vyzkoušely, jak správně přecházet silnici, seznámily se s povinnou výbavou cyklisty a
řešily záludné situace, se kterými se v silničním provozu mohou setkat. Policisté dětem
předvedli veškeré vybavení a výstroj a byla provedena i dechová zkouška s paní učitelkou. Na
školní zahradě si děti prohlédly policejní vůz. Vyzkoušely si v něm i sedět a vysílat
vysílačkou. Na závěr nám policisté věnovali dopravní pexeso a rozloučili se s dětmi jízdou se
zapnutým majákem.
Konec dubna se nesl ve znamení Čarodějnic. Tentokrát děti obdržely dopis od malé
čarodějky, která potřebovala jejich pomoc při hledání vhodné skrýše. Děti se vydaly po
značené stezce, kde plnily rozličné úkoly, např. prolézaly pavučinou, shazovaly zákeřné
pavouky, létaly na koštěti atd. Vše dobře dopadlo, děti našly úkryt pro čarodějku a ten, kdo
měl dostatek odvahy, mohl si ve skrýši vyzvednout zaslouženou odměnu.
V polovině května jsme s dětmi vyrazili autobusem do cvikovské knihovny. Paní
knihovnice měla pro děti připravené povídání o knihovně a knihách, které si zde děti mohou
vypůjčit. Dala dětem několik typů na hezké knihy a na závěr jim přečetla krátkou ukázku.
24. května jsme se opět rozjeli do Cvikova, kde nás na hasičské stanici čekalo několik
požárníků, kteří si pro děti připravili zajímavé povídání o jejich náročné práci a ukázali dětem
výstroj, vybavení a hasičská auta. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je ležet v nafukovacím
lehátku, ve kterém přepravuje zraněné vrtulník, potěžkaly si hydraulické nůžky, seděly za
volantem hasičského vozu, oblékaly si helmy, ... Na přání dětí hasiči i stříkali z hadice a
pustili dětem sirénu. Škoda, že jsme museli po hodině na autobus, protože děti byly z této
návštěvy nadšené a vydržely by hasiče poslouchat a pozorovat celý den.
Den dětí jsme oslavili dopoledním výletem do Nového Boru. Zašli jsme do cukrárny, kde si
děti pochutnaly na lahodné zmrzlině a navrhovaly, že bychom mohli takto „výletit “ častěji :-)
V úterý 19. června se konalo tradiční Loučení s předškoláky, kterými letos jsou: Alice
Chuchlová, Vilém Chuchel, Adriana Rudinská, Ema Lotová, Jiří Petr, Magdalena Čangelová,
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Lada Mikolášková, Tereza Exnerová a Eliška Ledecká. Pro rodiče byl připraven krátký
program básní, písní a tanců a na závěr proběhlo šerpování předškoláků, kteří si na památku
odnesly knihu, kterou si za rok už jistě přečtou úplně sami. Všem předškolákům a jejich
rodičům přejeme ještě jednou šťastné vykročení do nové životní etapy a mnoho úspěchů nejen
ve škole.
21. června jsme se s několika rodiči a prarodiči rozjeli vlakem do Doks, kde jsme
absolvovali prohlídku minizoo. K vidění byla jak zvířata domácí, tak i exotická a největší
pozornost si získala mláďata bílých tygrů. Po prohlídce se děti svezly na historickém kolotoči
a osvěžily se ledovou tříští. Všem dospělým zúčastněným děkujeme za jejich pomoc a těšíme
se na příští školní výlet.
Školní rok nám uzavřela akce Zdravá pětka. Šlo o výchovný a zábavný pořad o zdravém
životním stylu, ve kterém si děti zahrály několik her, seznámily se s potravinovou pyramidou
a na závěr skládaly obrázky z čerstvě nakrájeného ovoce a zeleniny, které potom společně
konzumovaly.

Slunečné, pohodové a odpočinkové léto všem!
Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

DDM Cvikováček
SENIOR KLUB
Ve druhém čtvrtletí 2018 si naše děvčata ze Senior klubu opět zasoutěžila. Tentokrát ve
hře Riskuj - Svor proti Cvikovu. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit se. To se
podařilo. Také si naše seniorky užily relaxace a zaplavaly si nejen v krytém bazénu ve
Varnsdorfu, ale také v Hamru na Jezeře. Letošní školní rok zakončil Senior klub společným
rozloučením. Na všechny členky čekalo překvapení. Po rozluštění šifry si každá seniorka
našla andílka, kterého si odnesla domů na památku. Děvčata zpívala, pila a hodovala. Nálada
byla jako vždy výborná. Již dnes se na ně těšíme po prázdninách.
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Cvikováček již tradičně pořádá Pohádkový les na oslavu Dne dětí. Navštívili ho děti,
rodiče a prarodiče ze Svoru.
Letos se nesl v duchu strašidel. Na děti na startu čekali Měsíčník, Slunečník a Větrník.
Ti jim předali herní lístek a dětem už pak nic nebránilo vydat se do lesa na strastiplnou cestu.
V lese musely ukrást Ježibábě perníček z perníkové chaloupky, nakrmit Šiškožrouta, naučit
hejkaly zpívat a další úkoly.
V cíli pak na ně čekala odměna další program (myslivci se vzduchovkami, možnost
prohlédnout si policejní auto, cvikovští hasiči s pěnou,….).
První čtvrteční červnový podvečer byl pro zájemce připraven na zahradě Cvikováčku
táborák a kdo chtěl, tak si mohl zazpívat za doprovodu kytary. Protože bylo velké teplo, tak
jsme první část podvečera strávili ve stínu ořešáku a děti se vyřádily na dětském hřišti.
Kytaristka Eliška hrála lidové a dětské písničky. Na buřty a ohýnek také došlo, takže jsme
uspokojili i ty, kteří se těšili na tuto tradiční pochoutku.
Atletické hřiště v červnu patří účastníkům olympijského klání různého věku.
Cvikováček zde připravil olympiádu nejen pro Mateřskou školku U Koníčka, ale také pro
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ČERVENEC // 2018
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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. Moc blahopřejeme. Ale příští rok může
být vše jinak. Dopoledne v závodním duchu a příjemné atmosféře uteklo jako voda.
Ke konci června a zahradě Cvikováčku již neodmyslitelně patří batikování a malování
triček na prázdniny. Nejinak tomu bylo i letos. Batikovat nebo malovat přišli malí i velcí.
Barevná byla nejen trička, ale i některé děti. Počasí nám přálo, takže pobyt si někteří
zpříjemnili hraním na dětském hřišti.
V červnu byla dokončena rekonstrukce domu dětí. Cvikováček už je v novém kabátě.
Zveme Vás všechny na prohlídku v pátek 7.9.2018 při 5. zahradní slavnosti, která bude
spojena s prezentací zájmových kroužků či na Olympiádu pro hendikepované seniory, která se
bude konat v úterý 4.9. 2018.
Přejeme dětem a i dospělých krásné léto, děkujeme za přízeň a těšíme se na vás
v novém školním roce 2018/19 na viděnou.
Šárka Matoušková, ředitelka a kolektiv domu dětí

Den dětí – Strašidelný les

Podvečer u táboráku s kytarou
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Batikování triček

Atletika

Atletika
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
letos v květnu jsem převzala místní knihovnu od paní Kotenové a tímto bych jí ráda
poděkovala, jménem všech návštěvníků, za spoustu let práce.
Provoz knihovny pokračuje dále každou středu, pouze se posunul čas a to od 18.00 do 19.00.
Na začátku června jsem získala nové knihy z Městské knihovny Česká Lípa. S knihovnicí
v České Lípě jsem se dohodla na častější výměně knih, což je dobrá zpráva pro pravidelné
čtenáře.
Obecní úřad poskytuje každý rok dotaci na nákup knih pro naší knihovnu, což znamená, že
přibydou i zcela nové knihy.
Od 1.6.2018 byla vyhlášena soutěž o čtenáře druhé poloviny roku 2018.

Abychom zapojili i děti, vyhlásili jsme letní hru „Marco Polo“

Dále chystám pro děti od 10 do 15 let strašidelnou noc v knihovně a pro dospělé anketu
„Osobnost obce Svor“.
Podrobné informace k chystaným nebo probíhajícím akcím naleznete na facebookových
stránkách https://www.facebook.com/knihovnasvor, na stránkách obce Svor
http://www.obecsvor.cz/, na vývěsce nebo přímo v knihovně.
Doufám, že se nám čtenářská základna rozroste a těším se na Vaši návštěvu.
Věrka Palečková
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