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Úvodník
Říjen
Teplý říjen – studený únor.
Listopad
Když krtek v listopadu ryje, budou
o vánocích létat komáři.
Prosinec
Jaký prosinec – takový červen.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu roku 2016. Věřím, že
tento rok prožijeme v poklidu a pohodě bez větších
problémů. Těším se, že se společně setkáme na
některých kulturních a společenských akcích, které
pro Vás letos připravujeme. Rozhodli jsme se
PŘEJEME VÁM
například obnovit turistické pochody, které měly
KRÁSNÝ NOVÝ ROK☺
zpočátku úspěch, později zájem opadl, ale věřím, že
jejich obnovení řada z účastníků ocení. V blízkém
Editor: Obecní úřad
okolí naší obce je spousta zajímavých míst, která stojí
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
za to navštívit a při té příležitosti pohybem na
Autorka básní: Markéta Rybínová
čerstvém vzduchu posílit fyzickou kondici.
Také jsme se rozhodli přinášet Vám více
Svorský zpravodaj:
informací o sportovním dění v naší obci. TJ Jiskra
www.obecsvor.cz
Svor má poměrně široký sportovní záběr a výsledky,
které stojí za zmínku.
Svorské stránky:
Stejně tak jako v loňském roce, plánujeme i
www.obecsvor.cz
pro tento rok další investiční akce, které budou naší
obec rozvíjet a zkrášlovat. Hlavním projektem, který
bychom rádi realizovali, je vybudování naučné stezky
za lilií zlatohlavou a památkami obce Svor. Součástí této naučné stezky je také oprava místní
komunikace u základní školy. Projekt bychom realizovali prostřednictvím přeshraniční
spolupráce s městem Reichenbach z dotačního programu Cíl 3, jak jsme Vás již minulý rok
informovali. Žádost o tuto dotaci jsme podali začátkem prosince, rozhodnutí zda dotaci
získáme, budeme znát začátkem března 2016, kdy zasedne hodnotící výbor, který bude
žádosti o dotace z Cíle 3 posuzovat. Projekt je předběžně vyčíslen na 13 mil Kč. V případě
získání dotace si bude muset obec vzít půjčku, která bude v průběhu realizace splácena
prostřednictvím postupného uvolňování dotačních prostředků. Realizace projektu by proběhla
v průběhu 3 let, v roce 2016 – oprava komunikace u základní školy, vybudování naučné
stezky. V roce 2017 a 2018 společné akce s městem Reichenbach na téma turistického ruchu
na obou partnerských stranách (2x za rok). Pokud tento projekt uspěje bude pro obec velkým
přínosem nejen z hlediska rozvoje cestovního ruchu, ale také kultivací další části obce, kterou
řada obyvatel oprávněně netrpělivě očekává.
V letošním roce bychom také rádi realizovali opravu mostku u čp. 165 (Bártovi).
Jedná se o první mostek, který je součástí regulace na Boberském potoce. Podle mostních
prohlídek realizovaných v roce 2014 patří mezi mostky, jejichž technický stav je havarijní.
Z toho důvodu, byl také v loňském roce omezen provoz na tomto mostku, aby historická
pískovcová klenba „přežila“ období, než dojde k rekonstrukci. Také na tento projekt budeme
hledat vhodný dotační titul. Rozpočtovaná cena za rekonstrukci mostku je 900 000 Kč.
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Dalším projektem plánovaným na letošní rok je odvodnění a úprava komunikace u čp.
111 ( Zajácovi). Jedná se o úpravu místní komunikace v souvislosti s novou výstavbou
rodinného domu (Červenkovi). Místní komunikace projde rekonstrukcí včetně odvodnění,
vyřeší se tím letitý problém, kdy povrchová voda stékající do potoka ohrožuje přilehlé
nemovitosti. Rozpočet na tuto akci je podle projektu 700 000 Kč. Také pro tuto akci budeme
hledat vhodný dotační titul.
V souvislosti s akcí společnosti SčVk, která bude v blízkosti stávající vodárny v horní
části obce Svor budovat novou úpravnu vody, dojde k posílení el. vedení pro tuto akci.
V souvislosti s tím dojede k demontáži stávajícího vrchního vedení el. energie a kabel bude
od křižovatky na Kytlici až k vodárně uložen do země. Díky tomu dojde k odstranění sloupů
s veřejným osvětlením. Obec Svor je proto nucena v této části vybudovat nové veřejné
osvětlení. Tato akce je rozpočtována na 500 000 Kč a budeme jí realizovat také v letošním
roce.
V současné době také zpracováváme projekt na zateplení a výměnu oken v kulturním
domě Svor. S ohledem na vhodný dotační titul bychom rádi tuto akci realizovali v roce 2017,
dle finančních možností obce.
V loňském roce jsme také dokončili zateplení a výměnu tepelného zdroje v kabinách a
v tělocvičně. V letošním roce provedeme výměnu vodovodních rozvodů pro sprchy, kdy
stávající rozvody jsou již nefunkční a také provedeme nátěr střechy, která je v poměrně
dobrém stavu. Náklady na tuto akci předpokládáme zhruba 200 000 Kč.
Poplatky za odpad:
Od 1.1.2015 je v platnosti Obecně závazná vyhláška 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
Vzhledem k tomu, že 31.5.2016 končí stávající smlouva na likvidaci odpadu s firmou
AVE CZ, bude poplatek za známky týdenní a čtrnáctidenní účtován pouze za toto období
leden - květen roku 2016. Obec Svor v současné době realizuje výběrové řízení na zajištění
těchto služeb po 31.5.2016. Na základě výsledku výběrového řízení budou vydávány známky
na zbytek roku 2016. Stávající systém způsobu likvidace odpadu v obci zachováme i po
31.5.2016 tzn. (14- denní známky, týdenní známky, jednorázové známky).
Obecní ples:
Dne 23.1.2015 se od 20:00 hodin v kulturním domě Svor uskuteční další ročník Obecního
plesu. Všichni jste srdečně zváni.
Životní jubilea:
Říjen – Waltrová Alžběta – 81 let, Špačková Marie – 70 let, Kořínková Hildegarda – 83 let.
Listopad – Čápová Marie – 70 let, Velíková Božena – 81 let, Adamová Gertruda – 88 let.
Prosinec – Neknězová Ludmila – 80 let, Zimlová Olga – 86 let.
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Poděkování: Děkujeme paní Janě Heřmánkové, že obci darovala vánoční strom a MUDr.
Janu Paskovi, který pro nás připravil nádherný ohňostroj.
Krásný Nový rok Vám všem přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor
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STRÝČEK ČAS.
Včera nás navštívil vzácný host
navštívil nás strýček čas
popřát nám štěstí a na skleničku
byl silvestrovský hodokvas.

Zas napřesrok, náš strýčku
k nám zavítej chviličku
sklenička bude připravená
když rok se ke konci kloní
stříbrně podkůvky zvoní
čas se ošidit nedá.

Teď ráno už je Nový rok
strýček chce objet vesničku
k přípitku drží skleničku
cestou mu rolničky zvoní
a z dálky nám purpura voní.

Sportovci – TJ Jiskra Svor
FOTBAL MUŽI – II. třída Okresní přebor
Soutěže v roce 2015 se účastnilo 14 mužstev, Svor se umístil na 4 místě.
Odehrálo se celkem 13 zápasů – Svor – 7 výher, 2 remízy, 4 prohry.
Skóre: 45:27 a krásných 24 bodů, o které se zasloužili tito hráči: D. Ladislav, M. Bertalan, L.
Rudinský, M. Drábek, F. Houžvička, P. Jahvodka, M. Jahvodka, J. Barvíř, T. Heřmánek, L.
Chrdle, L. Kořínek, J. Augusta, S. Šafránek, D. Koten, O. Machara, J. Malý, M. Vozek.
Nejlepším střelcem byl Libor Kořínek – 12 gólů
Slovo trenéra Josefa Bedrníka:
„Hlavně musím pochválit brankáře Daniela Ladislava za výkony, které odváděl každý zápas a
byl strůjcem letošního úspěchu po půlce soutěže. Nesmím zapomenout na naše fandy a hlavně
ženy, které nás podporovaly každý zápas. Dík také pořadatelské službě a občerstvení, které bylo
vždy zajištěno. Poslední a to nejdůležitější je dík, který patří našim sponzorům – Obecnímu
úřadu Svor, panu Jiřímu Pečenkovi a panu Milanu Drábkovi.“
Dík všem a krásný Nový rok, přejí Svorští „Kohouti“
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Termíny zápasů Okresní přebor II. třída muži 2016

14. kolo Sobota 26. 3. 2016
15. kolo Sobota 2. 4. 2016
16. kolo Sobota 9. 4. 2016
17. kolo Sobota 16. 4. 2016
18. kolo Sobota 23. 4. 2016
19. kolo Sobota 30. 4. 2016
20. kolo Sobota 7. 5. 2016
21. kolo Sobota 14. 5. 2016
22. kolo Sobota 21. 5. 2016
23. kolo Sobota 28. 5. 2016
24. kolo Sobota 4. 6. 2016
25. kolo Sobota 11. 6. 2016
26. kolo Sobota 18. 6. 2016

15:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Svor - H.Police,
Svor - Bukovany
Kamenice - Svor
Svor - Žandov
Kravaře - Svor
Svor - V.Valtinov
Sosnová - Svor
Svor - Dubice
Cvikov B - Svor
Svor - Dubá
Skalice B - Svor
Svor - D.Libchava
Stružnice – Svor v Jezvé

Místo konání zápasu je vyznačeno tučně a je podtržené.
FOTBAL PŘÍPRAVKA – žáčci
Soutěže v roce 2015 se účastnilo mužstvo v této sestavě:
Václav Kropáček, Veronika Janouchová, Michal Beránek, Filip Rudinský, Jonáš Pavlíček,
Vojtěch Ledecký, Jan Vítek, Matyáš Beránek, Matěj Paleček, Milan Drábek, Lukáš Janouch,
Anežka Kropáčková. Svor se umístil na 2 místě.
Odehrálo se celkem 15 zápasů – Svor – 14 výher, 1 prohra.
Skóre: 187:82, o které se zasloužili nejlepší střelci – Filip Rudinský 78 gólů, Jonáš Pavlíček –
67 gólů, Lukáš Janouch – 11 gólů
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Zápasy odehrané přípravkou v roce 2015
Svor – Horní Libchava 26:3, Doksy - Mimoň 2:9, Svor – Mimoň 13:9, Skalice – Svor 3:6,
Svor – Kamenický Šenov 22:13, Loko Česká Lípa – Svor 3:12, Svor – Cvikov A 11:4,
Stráž p/R - Svor 7:11, Svor – Nový Bor 15:6, Dubá – Svor 0:6, Svor – Cvikov B 16:2,
Svor – Stružnice 14:11, Jablonné – Svor 4:7, Svor – Česká Lípa A 8:12, Česká Lípa B – Svor
3:11.
Dne 12.12.2015 se v Mimoni uskutečnil halový turnaj, ve kterém naši borci z přípravky po
posledním odehraném zápase s Doksy (Svor – Doksy 2:1) obsadili krásné 3 místo.
Výsledky halového turnaje – Jablonec – Svor 0:0, Č. Lípa – Svor 1:4, Mimoň – Svor 1:1,
Nový Bor – Svor 2:2, Doksy – Svor 2:2
!!! Gratulujeme našim malým borcům k jejich výsledkům a přejeme jim do další sezóny jen
samé výhry!!!
Termíny zápasů přípravky 2016
16. kolo Sobota 26. 3. 2016
17. kolo Sobota 2. 4. 2016
18. kolo Sobota 9. 4. 2016
19. kolo Sobota 16. 4. 2016
20. kolo Sobota 23. 4. 2016
21. kolo Sobota 30. 4. 2016
22. kolo Středa 4. 5. 2016
23. kolo Sobota 7. 5. 2016
24. kolo Sobota 14. 5. 2016
25. kolo Středa 18. 5. 2016
26. kolo Sobota 21. 5. 2016
27. kolo Sobota 28. 5. 2016
28. kolo Sobota 4. 6. 2016
29. kolo Sobota 11. 6. 2016
30. kolo Sobota 18. 6. 2016

10:00
14:00
10:00
14:00
10:00
14:00
17:00
14:00
10:00
17:00
10:00
10:00
14:00
10:00
14:00

H.Libchava - Svor
K.Šenov - Svor
Mimoň - Svor
Svor - Skalice
Svor - Doksy
Svor - Loko Č.L.
Cvikov A - Svor
Svor - Stráž p.R.
N.Bor - Svor
Svor - Dubá
Cvikov B - Svor
Stružnice/H.Police – Svor v Jezvé
Svor - MAHO Jablonné
Arsenal Č.L. A - Svor
Svor - Arsenal Č.L. B

Místo konání zápasu je vyznačeno tučně a je podtržené.
PING PONG – oddíl Svor
V roce 2015 měl oddíl 15 členů, takže byl nucen rozdělit hráče do třech týmů:
Svor A – okresní přebor 1
Výsledek za rok 2015: 9 místo ( 2 výhry, 1 remíza, 7 proher)
Členové: Vladimír Andrla, Lukáš Rudinský, Jiří Procházka, Josef Kaiser.
Svor B – okresní přebor 2
Výsledek za rok 2015: 6 místo (4 výhry, 6 proher)
Členové: Jaromír Martínek, Vladimír Kryl, Milan Drábek, Martin Pavlíček, René Taller.
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Svor C – okresní přebor 2
Výsledek za rok 2015: 9 místo ( 1 výhra, 1 remíza, 8 proher)
Členové – Lucie Svobodová, Eva Ladislavová, Miroslav Jaderný, Tomáš Červinka, Jan
Jonák, Martin Mikolášek.

V sobotu 19.12.2015 se v kulturním domě ve Svoru uskutečnil 3. ročník Adventního
turnaje ve stolním tenisu pořádaný Jiskrou Svor oddílem stolního tenisu.
Turnaje se zúčastnilo celkem 34 hráčů a hráček z celého okresu Česká Lípa. Hrálo se
systémem každý s každým ve skupině. Skupin bylo celkem osm. Poté pavouk play off. Ve
skvěle obsazeném turnaji se do finálových bojů dostal jen Lukáš Rudinský, který nakonec
obsadil 3 místo. Ani další svorští hráči nevzdali svůj boj a statečně vzdorovali. Za Svor
bojovali: Lukáš Rudinský, Eva Ladislavová, Jiří Procházka, Josef Kaiser, Milan Drábek, Jan
Jonák, Ladislav Kryl, Jaromír Martínek, Tomáš Červinka, Miroslav Jaderný, Vladimír
Andrla.
Výsledek turnaje:
1. místo – Radomír Reichl – Lokomotiva Česká Lípa
2. místo – Denis Hofman – Jiskra Nový Bor
3. místo - Lukáš Rudinský – Jiskra Svor
4. místo – Gabriela Svobodová – Cvikováček Cvikov
CVIČENÍ PRO ŽENY
Každé pondělí a čtvrtek od 19:00 hod do 20:30 hodin probíhá v tělocvičně u
fotbalového hřiště protahovací cvičení pro ženy. Přijďte si zacvičit s paní Mílou.

Provoz tělocvičny bude od nového roku až od 15.1.2016 z důvodu dokončovacích
prací v tělocvičně ( renovace podlahy).
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Rok 2015 je již historií a nastává období hodnocení, ale i období nových plánů. Pro naši MŠ byl
loňský rok ve znamení velkých změn. V období letních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce
budovy MŠ: zateplení, nová fasáda, kompletní úpravy půdních prostor, nová střecha a nové vchodové
dveře. Věříme, že se nové barevné provedení budovy líbí všem dětem, rodičům a ostatním obyvatelům
obce. Ale nejen zvenčí naše školka zkrásněla. Do třídy a herny byl pořízen zcela nový barevný dětský
nábytek, který je nejen funkční, ale i moc hezký. Za sérii postupných rekonstrukcí a oprav v budově
mateřské školy moc děkujeme zřizovateli – OÚ Svor, v čele s paní starostkou Ing. K. Jonákovou.
V budoucnu bychom rádi řešili úpravu zahrady, ze které jsme bohužel museli odstranit veškeré
dřevěné herní prvky, neboť jejich stav byl již nevyhovující a pro děti nebezpečný. Také v kuchyni ŠJ
bude provedeno několik nezbytných úprav, týkajících se zabudování nové výlevky a výměny
podlahové krytiny.
Od září jsme se museli vyrovnávat i s organizačními změnami, vyplývajícími z možnosti přijímat ke
vzdělávání v MŠ děti již ve věku dvou let. Z celkového počtu 22 jsou mezi dětmi 4 dvouleté děti, které
k nám od září nastoupily. Začátky nebyly jednoduché, jak pro děti samotné, tak ani pro učitelky a
ostatní děti, ale pláče během září ubývalo a časem si všechny nejmladší děti na režim MŠ zvykly, jsou
šikovné a ráno přicházejí s úsměvem. Samozřejmě vyžadují větší péči a pozornost než děti starší, ale i
tak jsou pro kolektiv dětí přínosem. Starší děti jsou jim vzorem, starají se o ně a cítí se o to důležitější
a potřebnější. Naopak mladší děti se učí od starších, napodobují je a v mnohém se jim snaží vyrovnat.
Ač nerada, v souvislosti s minulým rokem, musím také zmínit nepříjemnou aféru, týkající se
stravování v MŠ. MŠ obdržela „Žádost rodičů o zkvalitnění stravování dětí MŠ a ZŠ Svor“. Byla
svolána schůzka, jejímž cílem bylo objasnit si jednotlivé body Žádosti a domluvit se na jejich
případném řešení. Jsme rádi, že většina rodičů nám vyjádřila podporu, ale samozřejmě jsme si vzali i
ponaučení z některých připomínek a budeme se snažit vyhovět i rodičům, kteří jsou se stávajícím
stavem stravování jejich dětí nespokojení.
Každý má právo vyjádřit svůj názor po svém, petice je jedna z možností, přesto nás mrzí, že se
nenašel nikdo, kdo by za námi někdy v minulosti osobně přišel nebo na každoročně konané třídní
schůzce, kde je rodičům dáván prostor se vyjádřit, řekl nebo naznačil, že je nespokojený a má určité
výhrady. Moc bych si přála, abychom se s touto variantou komunikace mezi námi nesetkávali, neboť,
jak my zaměstnanci MŠ, tak i Vy rodiče sledujeme společný cíl, jímž jsou Vaše děti, jejich všestranný
rozvoj, zdraví a spokojenost. Naše snažení bude úspěšné pouze za předpokladu, že mezi námi bude
panovat oboustranná důvěra a otevřená komunikace. Tudíž Vás chci do budoucna požádat: Až budete
mít nějaké připomínky a výhrady k naší práci, nepovídejte si o tom pouze mezi sebou, ale přijďte
prosím za námi. Nikdo z nás není dokonalý a naopak Vaše připomínky pro nás mohou být inspirativní
a motivující.
A teď už se poohlédneme za adventem v naší MŠ. Čekání na Vánoce nám začalo těšením se na
návštěvu Mikuláše. Děti vyráběly andílky, čerty a Mikuláše a učily se básničky a písničky. V pátek
4.12. 2015 se děti dočkaly a do školky přišla vzácná návštěva, sv. Mikuláš s andělem. A protože jsou
všechny naše děti vždy velmi hodné, čert zůstal před školkou a nebyl vpuštěn dovnitř. Nikdo se tak
nemusel bát. Mikuláš přinesl dětem nadílku a ony mu na oplátku zazpívaly písničky a přednesly
spousty básniček.
Během prosince jsme společně s dětmi nazdobili stromeček, za který děkujeme panu Kudrnovi, a
pilně jsme nacvičovali na vánoční besídku pro rodiče a prarodiče. 17.12. jsme si s dětmi udělali
posezení u čaje a cukroví od maminek, zazpívali jsme si společně několik koled a i k nám do školky
dorazil Ježíšek, který nadělil dětem spoustu nových hraček. Odpoledne se konala besídka, na které děti
předvedly pásmo tanečků, písniček, básniček a krátkou dramatizaci. Na závěr besídky předaly děti
rodičům malý dáreček, který pro ně vyrobily.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za dobrou spolupráci všem zaměstnancům MŠ a vedení
obce a popřála všem dětem, rodičům a občanům obce zdraví a pohodový rok 2016.

Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor
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Základní škola Svor: www.zssvor.estranky.cz
Co se bude v nejbližší době dít ?
27.1.2016 se koná „ Den otevřených dveří“ – každoročně zveme do naší školy
předškolní děti i jejich rodiče, aby se seznámili s prostředím školy, do které brzy
přijdou k zápisu ( od 10.00 hod.).
2.2.2016 od 16.00 hod.-19.00 hod. se koná „Zápis žáků do ZŠ Svor“
S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte ( pro kontrolu osobních údajů dětí ).
Plánované školní akce leden-březen 2016
Leden

Únor
Březen

4.1.- Den obnovy samostatného českého státu - projekt.den
27.1. - Den otevřených dveří
20.1. - Kytarový koncert
2.2.-zápis do 1.třídy
16.2.-školní karneval v ŠD
11.3. - oslava MDŽ v kulturním domě
11.3. - Dopravní hřiště
29.3.-Den učitelů - projektový den

Na koho jsme pyšní a komu gratulujeme?
•
•
•
•

•

2.místo-Magdalena Lotová (4.ročník) - v celkovém hodnocení Českého poháru
mládeže 2015 v soutěžním lezení na rychlost
3.místo-Anna Jahvodková (4.ročník) - v celkovém hodnocení Českého poháru
mládeže 2015 v soutěžním lezení na rychlost
3.místo-Magdalena Lotová (4.ročník) - přebor školní mládeže ve sportovním lezení
na obtížnost
"Malotřídní kufrování" - 2. ročník závodů v orientačním běhu - Nový Bor
1.ročník: Matyáš Beránek (11.místo), Štěpánka Fleklová ( 18. místo)
2.ročník: Simona Nečasová (10.místo), Kryštof Laipold (11. místo)
4.ročník: Majda Lotová (5.místo), Jan Kořínek (6.místo),
Anna Jahvodková (7.místo) DĚKUJEME ZA ODVAHU !!
3.místo -Přípravka TJ Jiskra Svor - halový turnaj
v Mimoni

Komu děkujeme?
• Všem, kteří darovali škole jablka na výrobu křížal.
• Maminkám, které pomohly napéct perníčky na jarmark.
• Prarodičům Majdy Lotové za vosk na výrobu svíček
a pomoc při výrobě vánočních věnečků.
• Všem , kteří si při rozsvěcení vánočního stromku ve Svoru
zakoupili výrobky dětí ze ZŠ Svor, za výtěžek 3 945,-Kč
byly dětem zakoupeny dárky pod školní vánoční stromeček.
• Panu Špachmanovi za krásný vánoční stromeček, který daroval škole.

PŘEJEME KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2016
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Plánované akce
Leden
Obecní ples 23.1.2016
Únor
Maškarní ples 20.2.2016
Maškarní ples pro děti 27.2.2016
Turistický výlet 13.2.2016 – na viklan a na žebračku ( Svor,
Nová Huť, Rousínov, Svor)
Březen
Oslava dne žen 11.3.2016
Turistický výlet 12.3.2016 – na Karlův odpočinek (Svor,
Cvikov, Drnovec, Kunratice, Cvikov, Svor)

Na únor a březen plánujeme turistické výlety do nejbližšího okolí obce na místa, která možná
mnozí z Vás ani neznají. Pozvánky na výlety s konkrétními informacemi budou s předstihem
vyvěšeny v informačních vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz
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