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Úvodník
Červenec
Když červenec pěkně hřeje, o
vánocích se zima zaskvěje.
Srpen
Moc hub srpnových - moc vánic
sněhových
Září
Touží-li září po rose, bude v říjnu
bláta po ose.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a léto je za námi. Věřím,
že jste načerpali potřebnou energii, která bude
v ponurých a tmavých zimních měsících velmi
žádoucí.
Léto ve Svoru probíhalo poměrně v poklidném
duchu až na druhou polovinu srpna, kdy jsme všichni
v horní části obce byli obtěžování hlasitou hudbou
PŘEJEME VÁM
valící se z rekreačního zařízení Star Line s.r.o. Velmi
KRÁSNÝ PODZIM☺
mě mrzí, že bezohlednost majitelů související s jejich
realizovaným podnikatelským záměrem je rok od
Editor: Obecní úřad
roku horší. Platné zákony nám všem v této souvislosti
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
bohužel svazují ruce. Jedinou obranou obce je platná
Autorka básní: Markéta Rybínová
protihluková vyhláška, jejíž dodržování může
kdokoliv z nás vymáhat přes Policii ČR a následně
Svorský zpravodaj:
přestupkovou komisi. Popřípadě pokud skupina
www.obecsvor.cz
občanů podá na obec písemný podnět týkající se
nedodržování vyhlášky, je možné tento podnět řešit
Svorské stránky:
přes přestupkovou komisi. Pro upřesnění:
www.obecsvor.cz
Vyhláška č.2/2012 o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností v obci Svor v čl.3 říká: Noční klid je časový úsek od 22:00 hodin
do 6:00 hodin následujícího dne. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné
projevy, např. zamezit vzniku a šíření hluku, jehož původcem jsou stroje a obdobná zařízení,
hluk z hudebních produkcí a hlasových projevů lidí tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné
osoby. Dále čl.4 Používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení – provádění veškerých prací
spojených s užíváním hlučných strojů, přístrojů a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů, vrtaček, atd. a provozování venkovních zařízení šířících zvuk je
možné pouze:
a) v pracovních dnech od 6:00 hod do 20:00 hod
b) o sobotách v době od 9:00 hod do 17:00 hod
c) o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích v době od 9:00 hod do 12:00 hodin
Pokud kdokoliv nerespektuje tuto vyhlášku vystavuje se finančnímu postihu. Vymáhání
vyhlášky je možné prostřednictví Policie ČR a následně v přestupkovém řízení. Obec není
zastáncem udávání sousedů, ale některé bezohledné chování nelze řešit jinak. Proto pokud
k porušování vyhlášky ve Vašem okolí dochází, obraťte se na Policie ČR, ta věc
zaprotokoluje a předá k vyřízení na Obecní úřad. Pouze tímto způsobem je možné
s bezohlednými spoluobčany a podnikateli bojovat. Bohužel lepší termín, než „bojovat“ pro
toto bezohledné jednání nemám.
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Zastupitelstvo obce Svor na svém posledním zasedání 29.8.2017 schválilo podepsat
s TJ Jiskra Svor nájemní smlouvu pro provoz klubovny v kabinách. Smlouva byla podepsána
1.9.2017, předmětem pronájmu jsou dvě místnosti v kabinách Svor čp. 224 za účelem
poskytování občerstvení v době konání sportovních utkání. Dále je možné prostory využít
k účelu setkávání členů TJ Jiskra Svor z.s. (včetně občerstvení), a to na setkávání ve dnech
tréninku, na schůze členů a na setkávání členů TJ Jiskra Svor souvisejících s předmětem
činnosti tohoto spolku v souladu s jeho stanovami. Věříme, že prostory budou využívány
v souladu s uzavřenou smlouvou.
Naučná stezka za lilií zlatohlavou se chýlí do finále. Do konce října by měla být celá
stavba dokončena. Do konce září byla položena finální vrstva asfaltu, dorovnán okolní terén,
budou osázeny záhony a dokončena ulička k obecnímu úřadu. Slavnostní otevření proběhne
v roce 2018.
Kulturák – v průběhu měsíců července, srpna a září došlo realizaci zateplení a výměny
oken v kulturním domě Svor. Vzhledem k tomu, že této budově ve Svoru nikdo neřekne jinak
než kulturák, označili jsme budovu právě tímto názvem.
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dne 20.10. a 21.10.2017 se konají volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V katastru obce Svor je zřízen volebního okrsek č.1 v budově Obecního úřadu Svor. Volby se
konají 20.10.2017 od 14:00h do 22:00h a 21.10.2017 od 8:00h do 14:00h.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony:
Občané obce Svor provedli vyhodnocení soutěže a po sečtení přidělených bodů došlo
k následujícím výsledkům:
1. místo – Marcela Procházková - Svor, 2. místo – Jana Filipová - Svor, 3. místo - Jana
Heřmánková – Svor, Dana Vondráčková – Svor
Vítání občánků 2017
Dne 30.9.2017 proběhlo na Obecním úřadu ve Svoru vítání nových občánků. Přivítali jsme
tyto děti: Tran Thaó Linh, Moniku Heřmánkovou, Ondřeje Kodeše, Vojtěcha Rybáčka, Lindu
Dvořákovou, Terezu Červenkovou, Josefa Baturčeka a Ondřeje Šťastného.

Životní jubilea:
Červenec– Bachtík Bohuslav, Fiala Václav, Rosenkrancová Krista, Jahvodková Milena,
Szabóvá Olga
Srpen – Müller Jan
Září – Vondráček Václav
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásný podzim!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

DUCH VÁNOC
Nejdřív je nutné uklidit
a to nejen byt, ale v srdci i v duši
k tomu je třeba adventního rozjímání
a vzpomínání
pro krásu ducha Vánoc.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ŘÍJEN // 2017

2

Přichází neviděn, neslyšen
a vždycky v pravý čas
jak čtvero období
v našich končinách.
Tam, někde nad nimi
pod sebou sněžný mrak
pak přijde s vůní svou
vždycky jen na chvíli
proto je vzácný tak.
Když vyvane vůně chvojí
svíček, jablíček i koření
vyvane i trochu lásky
za rok však znovu zavoní
Duch Vánoc je vzácný host
čekaný, vítaný
a hlavně pro radost
pár dárků, teplo domova
a hlavně rodina
to je ten křehký most
co sobě přejeme
ze všeho nejvíce
musíme z tradice
ty naše Vánoce
každý rok uvítat.

Sportovci – TJ Jiskra Svor
CVIČENÍ PRO ŽENY
Cvičení s Mílou zahájilo sezónu v září. Aerobic – v pondělí a čtvrtek od 19:00 hodin
do 20.30 hodin. Seniorky (protahování) – v úterý od 18:00 hodin do 19:30 hodin.
Přijďte si protáhnout tělo do naší útulné tělocvičny.
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Základní škola Svor

Nesu "horké" novinky ze
svorské školy !

• Školní rok 2017/2018 jsme zahájili s počtem 28 dětí.
• Do první třídy nastoupili 4 noví žáčci. Srdečně vítáme (zleva )
Daniela Szajkó, Moniku Ullrichovou, Matěje Smetáka a Medu Barboru
Trčkovou.
o Letošní školní rok se ponese ve sportovním duchu. Celoroční školní projekt
se jmenuje " Kdo si hraje, nezlobí".
o V rámci tohoto projektu jsme se zaregistrovali do celostátní soutěže
SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Soutěžit budeme o olympijský diplom v
těchto disciplínách:
 Rovnováha - postoj čápa
 Silová vytrvalost -zkrácené sedy lehy
 Výbušnost - skok z místa
 Rychlost -sprint na 60 m
 Běžecká vytrvalost - běh 500 m
 Síla - hod basketbalovým míčem
 Hbitost -T-běh
 Ohebnost - hluboký předklon
• informace a videa z jednotlivých disciplín najdete na
www.ceskosportuje.cz
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Co nás čeká ?
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

12.9.-Zahájení projektu- projektový den
výzdoba oken na téma projektu, první sportovní výkony do
SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE
21.9. Myslivecký den- Nový Bor
30.9.- vystoupení na Vítání občánků , OÚ Svor od 14.00 hod.
3.10.-Malotřídní kufrování - orientační běh Nový Bor
16.10.- LOH- sporty letní olympiády
12.10. - " Ze života hmyzu" . - program připravený
Gymnáziem z Kralup nad Labem, které jezdí do Svoru do školy
v přírodě
15.11.-Aerobik a gymnastika s paní Mílou-projektový den
26.11- Rozsvěcení vánočního stromku + tradiční vánoční
jarmark ( prodej dobrot a vánoční výzdoby ).
2.12. Rozsvěcení vánočního stromku + jarmark
5.12.-Mikulášská besídka
22.12.-Vánoční besídka

Výzdoba oken k projektu " Kdo si hraje, nezlobí "

Myslivecký
den

Fotografie ze školních akcí a podrobné informace o škole najdete na našich
webových stránkách : www.zssvor.estranky.cz
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Mateřská škola Svor
Zahájení nového školního roku bývá vždycky ve znamení seznamování se s novými
kamarády a s novým prostředím. Naši loňští předškoláci už sedí ve školních lavicích a tak
k nám do školky přibylo pět nových dětí. Některé jsou v takovém zařízení úplně poprvé. A
abychom jim to ulehčili, tak naše první téma bylo: Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do
naší školky. Společně jsme zavzpomínali na prázdniny a přiblížili dětem prostředí mateřské
školy. Děti si postupně zvykají na pravidelný režim, nováčci se pomalu začleňují do
kolektivu, seznamují se s kamarády, učitelkami i provozními zaměstnanci. K upevňování
pravidel vzájemného soužití a bezpečného chování využíváme zejména volné hry, různé
pohybové a taneční hry a hudební a výtvarné činnosti. Nezapomínáme ani na činnosti
relaxační a odpočinkové.
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. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

Plánované akce
Říjen
Dlabání dýní
Listopad
Poslední leč 25.11.2017
Prosinec
Rozsvěcení vánočního stromku 2.12.2017
Mikulášská pro děti

Pozvánky na akce s konkrétními informacemi budou s předstihem vyvěšeny v informačních
vývěskách obce a na webových stránkách www.obecsvor.cz
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Senior centrum Nový Bor získalo pověření Libereckého
kraje
Společnost Ambeat Health Care a.s. získala po 18 měsících od znovuotevření Senior
centra v Novém Boru pověření od Libereckého kraje k poskytování pobytových sociálních
služeb. Občanům Novoborska a Českolipska jsou tak k dispozici dvě pobytové sociální
služby. Domov pro seniory je pobytovou službou trvalou, určenou seniorům od 65 let věku.
Odlehčovací služba je pobytovou službou krátkodobou, určenou pro osoby starší 18 ti let.
Tato služba v regionu zcela chybí a po necelých dvou letech zkušeností je o ni velký zájem
z řad pečujících rodin.
Pro všechny, kteří mají zájem se o Senior centru dozvědět více, jsme ku příležitosti
Mezinárodního dne seniorů připravili týden otevřených dveří. Všichni jsou srdečně
zváni.

Oslavte s námi Mezinárodní den seniorů
Všechny vás srdečně zveme na týden otevřených dveří
2. - 6. října 2017 v Senior centru Nový Bor
Každý den v době od 13:00 do 16:00 hod budete mít možnost seznámit se s poskytovanými
službami a také nahlédnout do života našich klientů.
Co Vás čeká?
13:00 – 14:00 hod. – prezentace poskytovaných služeb
pobytových i domácí péče a podpory pečujících rodin
14:00 – 16:00 hod. – aktivizační činnost našich klientů
Pondělí – Pečení nás baví.
Úterý – Výtvarné dílničky.
Středa – Pějme píseň dokola. Cvičím, cvičíš, cvičíme.
Čtvrtek – Čtení pro zábavu i poučení.
Pátek – Společenské hry. Trénink paměti.
Na závěr odpoledne si můžete prohlédnout prostory našeho domova.
Těšíme se na vás.
Tým Senior centra Nový Bor

Dům dětí a mládeže Cvikováček
Střípky ze 4. zahradní slavnosti

Na závěr prvního školního týdne proběhla na zahradě Domu dětí a mládeže
Cvikováček 4. Zahradní slavnost s prezentací a náborem do zájmových kroužků na školní rok
2017/18.
Počasí nám opět přálo. Zahradní slavnost proběhla v hojném počtu a v příjemné atmosféře.
Slavnost navštívily také rodiny se svými dětmi ze Svoru, Rousínova a blízkého okolí.
Nabízíme i pro ně volnočasové aktivity, tábory, pobyty a jednodenní akce pro děti a celé
rodiny.
Na děti čekalo kouzelnické vystoupení kouzelníka Čaroslava, kroužek Aerobic Zumba vystoupil se svým tanečním vystoupením, cvikovští kynologové a jejich kolegové
předvedli ukázku výcviku psů a také k nám přijela vznešená návštěva z Minifarmy, z jezdecké
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ŘÍJEN // 2017

7

školy ze Sloupu v Čechách. Děti se mohly projet na koních. Děkujeme všem účastníkům za
účast a svorským pomocnicím za přípravu a průběh této velké akce. Jmenovitě děkujeme Janě
Bendové, Lence Krejčové, Míle Jahvodkové, Ireně Třískové a Elišce Nečasové.
Těšíme se na vás ve školním roce 2017/18 na viděnou. Za kolektiv domu dětí
Šárka Matoušková

Cvikováček začal nový školní rok 2017/18
Začátek školního roku ve Cvikováčku byl ve znamení příprav a realizaci “4.zahradní
slavnosti“.
Také naše svorské seniorky samozřejmě nezůstaly stranou a pomohly. První Klub
seniorů se konal ve čtvrtek 7. 9. 2017. Cvikováčkem celé odpoledne voněly bábovky a
jablečné záviny, které byly výtečným pohoštěním na slavnost.
I druhý zářijový Klub byl v duchu pečení. Pro změnu se pekla perníková prasátka na
„Vepřové hody“, které Město Cvikov koncem září pořádá a kde bude mít Cvikováček
dílničky pro děti. Opět děkujeme svorským seniorkám za pomoc.
Pavlína Hildebrandová
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Léto 2017
Svorské děti se zúčastnily prázdninových pobytových či příměstských táborů
pořádaných Domem dětí a mládeže Cvikováček.
Ve dnech 15. 7. - 22. 7. 2017 se vypravily po stopách dinosaurů a pravěkých lidí na
letní tábor „Cesta do pravěku“ v Proseči pod Ještědem. Na děti čekalo spousta dobrodružství,
mohly si vyrobit z přírodnin pravěké zbraně a šperky. Zkusily si zastřílet z luku a vykopávat
„dinosouří“ kosti. Navštívili jsme bobovou dráhu v Javorníku a Dinopark v Liberci.
Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, mohli jsme navštívit ve Vlčetíně hasičskou nádrž, kde
si děti užívaly vodních radovánek.
V červenci se též uskutečnil letní pobytový tábor "Survival - Kdo přežije Jizerky".
Skupina dětí se vydala vlakem do malebného horského střediska Albrechtice v Jizerských
horách, které se na týden proměnilo v Robinsonův ostrov. Děti postupně prozkoumaly a
zmapovaly ostrov i jeho okolí. Vyzkoušely si jaké by to bylo těžké ulovit si potravu lukem
nebo puškou. Otestovali jsme jejich fyzičku, jak při sportovních hrách, tak při pěších výletech
na Protrženou přehradu, rozhledny Slovanka, Bramberk a Tanvaldský Špičák. Větší děti
strávily noc "pod širákem" v lese, kde si uvařily výborný čaj z borůvek na ohni rozdělaném
bez zápalek. Všichni jsme pak navštívili firmu Detoa v Jiřetíně pod Bukovou, která navazuje
na dlouholetou tradici výroby dřevěných hraček v Jizerských horách. Absolvovali jsme
exkurzi ve výrobě a děti si pak ve výtvarné dílničce vyrobily ze zakoupených dílků hračku
vlastní. Tábor jsme zakončili pyžamovou párty a poslední vycházkou na vyhlídkové místo
nad Smržovkou.
V srpnu se uskutečnily tábory příměstské.
Cvikováček se pro skupinu dětí změnil ve výcvikové středisko rytířů Jedi. Aby zachránily
galaxii, musely si děti vyrobit vlastní světelné meče. Sestavily si i několik robotích
pomocníků. Ve čtvrtek jsme se vypravili na základnu Letecké záchranné služby v Liberci, kde
nám trpělivý pan záchranář představil záchranářský vrtulník Kryštof 18, ukázal a vysvětlil i
některé postupy při záchraně osob. Počasí přálo i natolik, že jsme se věnovali naprosto
pozemským zábavám a došlo i na koupání.
Prázdniny zakončil Cyklistický příměstský tábor. Děti poznaly krásy Lužických hor a
jeho okolí. Celkem za celý týden najezdily téměř 200 kilometrů a nastoupaly 3500 metrů.
Děkujeme malým a velkým účastníkům za účast, organizátorům - Vendy Trčové a Hance
Toráňové a všem dalším pomocníkům za hladký průběh a organizaci táborů. Budeme se těšit
ve školním roce 2017/18 na viděnou.
Šárka Matoušková
ředitelka
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