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Úvodník
Červenec
Co červenec neuvaří - srpen
nedopeče
Srpen
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí
Září
Teplé září, dobře se ovoci i vínu
daří
PŘEJEME VÁM
KRÁSNÝ PODZIM☺

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu podzimu. Věřím, že jste
léto strávili dle svých představ a řádně si odpočinuli.
Ráda bych Vám oznámila pozitivní zprávu,
která mi udělala opravdu velkou radost a završila tak
tříleté pracovní nasazení související s přípravou
celého projektu. Ano, tušíte správně, podařilo se nám
získat dotaci na vybudování naučné stezky, jejíž
součástí je oprava komunikace u základní školy!!!
Editor: Obecní úřad
Dotace bude poskytnuta z operačního programu Cíl 3
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
ve výši 13 mil. Kč. Projekt naučné stezky je založen
Autorka básní: Markéta Rybínová
na příhraniční spolupráci České republiky se
Svobodným
státem Sasko. Jak jsem Vás již
Svorský zpravodaj:
v minulosti informovala, partnerem pro nás bude
www.obecsvor.cz
město Reichenbach, které se nachází cca 60 km od
hranic poblíž města Görlitz. Projekt je nazván „Skřítci
Svorské stránky:
z
přírody i hory přenesou“. Jeho cílem je rozvoj
www.obecsvor.cz
přeshraničního kulturního a přírodního cestovního
ruchu a zachování přírodního dědictví. Dojde ke
zvýšení atraktivity města Reichenbach a obce Svor
prostřednictvím tvorby nových turistických nabídek. Doba realizace je rozdělena do 3 let.
V prvním roce budou provedeny investice, které zlepší dopravní a turistické napojení obou
přírodních chráněných oblastí resp. naučných stezek a zlepší se možnosti pro parkování
(komunikace u základní školy). Vzniknou dvě naučné stezky jedna v Něměcku, jedna v
Čechách, které budou vybaveny odpočívadly, dvojjazyčným proznačením a veřejně
přístupnými zážitkovými herními plochami pro děti (zahrada mateřské školy ve Svoru).
V dalších letech budou realizována turistická marketingová opatření a akce, na jejichž
přípravě i realizaci se budou oba projektoví partneři podílet společně. Výsledkem projektu na
české straně bude zrekonstruovaná přístupová komunikace k turistické aktivitě a vytvoření
nových parkovacích míst, nové herní prvky v areálu zahrady u mateřské školy, naučná stezka
na vrch Sokolík za lilií zlatohlavou, jejíž součástí budou moderní technologie geocaching, QR
kody a hra Quest. Také budou zhotoveny panoramatické vizualizace, které budou informovat
o naučné stezce na internetových stránkách obce. V průběhu dalších dvou let budou
uspořádány akce na zahájení turistické sezóny v roce 2017 a 2019 ve Svoru a v roce 2017 a
2018 v Reichenbachu. Pro účast na společných akcích budou osloveni zástupci obcí, aktéři
v cestovním ruchu, vlastenecké iniciativy, občané, pedagogové a další zástupci z oblasti
cestovního ruchu. Speciální pozornost bude věnována cílové skupině školních a dětských
kolektivů, které zatím dost málo využívají turistických nabídek přeshraničního regionu pro
organizaci přeshraničních výletů a poznávacích cest.
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V průběhu letních měsíců se nám podařilo ve spolupráci s paní profesorkou D.
Pánkovou a jejími žáky ze Střední umělecko - průmyslové školy sklářské v Kamenickém
Šenově, restaurovat ciferník na hodinách Kaple Nejsvětější Trojice ve Svoru. Tým Ondry
Urbana digitalizoval pohon hodin a nasvítil je tak, že je možné zjistit kolik je hodin i po
setmění. Všem ještě jednou velice děkujeme.
Volby do krajského zastupitelstva
Dne 7.10. a 8.10.2016 se konají volby do zastupitelstva Libereckého kraje. V katastru obce
Svor je zřízen volebního okrsek č.1 v budově Obecního úřadu Svor. Volby se konají 7.10.2016
od 14:00h do 22:00h a 8.10.2016 od 8:00h do 14:00h.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony:
Zastupitelstvo obce Svor provedlo vyhodnocení soutěže a po sečtení přidělených bodů došlo
k následujícím výsledkům:
1. místo – Adélka a Kateřina Kropáčková - Svor, 2. místo – Josef Loubek – Rousínov, 3. místo
– Lenka Hronová - Svor

Životní jubilea:
Červenec– Bachtík Bohuslav, Fiala Václav, Filip Antonín, Furmannová Anna, Labuťová
Zdeňka
Srpen – Hudec Zdeněk, Kleinová Lidmila
Září – Gromanová Naděžda, Martínek Jaromír, Stehnová Rosemarie
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
Krásný podzim!
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

SNĚHOVÁ VLOČKA.
Potemnělým večerem
snášela se k zemi vločka
doufala, že někdy se dočká
a někde snad ve skrytu
nahlédne oknem do bytu.

když první hvězda zablikala
maminka děti zavolala
pojďte už k večeři
v tu chvíli byly u dveří

Jak tak vzduchem letěla
na rámu okna ulpěla
a už do bytu hleděla.

chladný sníh s botek zdupaly
a hned ke stolu sedaly
v ten Štědrý večer slavnostní
co čekaly jej tolik dní.

Pod okny prostřený stůl
svícen a mísa s ovocem
přes pokoj, přímo před nosem
zelený stromek zdobený
kolem něj dárky po zemi

Za chvilku svíčky plápolaly
Ve svícnu i na stromečku
den Štědrý vešel do domečku
s ním Vánoce vždy zavoní
jak první, tak ty poslední.
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Sportovci – TJ Jiskra Svor
FOTBAL MUŽI – II. třída Okresní přebor
Nový ročník začal pro všechny mužstva asi stejně a to starostmi, které nám připravil FAČR.
Žádné hostování hráčů, ale přestupy, a to za hříšné peníze, které málo družstev vlastně má. To
postihlo i nás, takže my máme 7 hráčů, které musíme koupit a za ně chtějí jejich mateřské
oddíly přes 100 000 Kč. Snad jediná výhoda je v tom, že za hráče starší 34 let nemusíme platit
nic jsou zdarma. Jednání, která se konala, byla nakonec úspěšná a my se dohodli na 2-3
stávajících za tyto hráče. Pan Jiří Pečenka náš sponzor nám sdělil, že nám je s tímto
problémem ochoten pomoci, za což mu moc děkuji já a všichni z TJ Jiskra Svor. Tím jsme
získali Rudínského, bratry Heřmánky, Macharu, Kotena, Chrdleho, Urbana, Kořínka, což
vyřešilo náš problém.
Po pěti kolech máme zatím 6 bodů, což není nic moc, ale musíme dokázat, že fotbal hrát
dovedeme. To snad ukazujeme, ale ty naše šance dávat góly to je zatím, co nám nejde. Trenér
J. Bedrník chce ještě jednou poděkovat panu Pečenkovi a všem lidem, kteří se starají o hřiště.
Např. pan Tokár, který ani není členem Jiskry a udělal tolik práce. Z něho by si měli vzít
příklad ti, kteří jen kritizují a sami nic nedělají.
Všem hráčům přeji zdraví a úspěch v soutěži.
Josef Bedrník

PING PONG – oddíl Svor
Sezóna bude zahájena v říjnu. S výsledky Vás seznámíme v příštím zpravodaji.

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 17:00 hodin do 18:30 hodin.
Přijďte si protáhnout tělo do naší útulné tělocvičny.
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Základní škola
Co je v Základní škole ve Svoru nového?

• Především nový školní rok 2016/2017, který jsme zvesela zahájili s
rekordním počtem 38 dětí. To tu ještě nebylo !!!
• Do první třídy nastoupilo 6 nových žáčků. Srdečně vítáme (zleva )
Miloše Volka, Verunku Urbanovou, Davida Bariho, Kamila Kučeru, Adama
Kintra
a Aničku Lulkovou, která při focení bohužel chyběla.

• O prázdninách proběhla ve školní družině rekonstrukce toalet.
Co je v Základní škole ve Svoru stálého?

• Dobrá nálada, dávka humoru a chuť do práce.
• Stálá sestava zaměstnanců.
• V letošním školním roce jsme se po pěti

letech vrátili k celoročnímu ekologickému
projektu s názvem :
"Významné dny pro přírodu", který je
zaměřen na poznávání a ochranu životního
prostředí. Tento projekt můžeme zrealizovat
díky získanému nadačnímu příspěvku od
Nadace na záchranu a obnovu Jizerských
hor a také díky sponzorským darům od paní
Marcely Procházkové a pana Milana Drábka.

Srdečně děkujeme !!!
Pozor změna !
Letošní výtěžek z vánočního jarmarku jsme se s dětmi rozhodli
věnovat záchranné stanici pro zraněná zvířata Falco, kterou jsme v
loňském roce navštívili. Doufáme, že si rádi zakoupíte dětské
výrobky a tím podpoříte náš projekt. Naši žáci budou mít díky vám
dobrý pocit z dobře vykonané práce a zvířátka o trochu lehčí život
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Co nás čeká ?
Září

Říjen

Listopad
Prosinec

22.9.-„Den bez aut" - projektový den
seznámení s projektem, výzdoba oken na téma projektu
a procházka po nové cyklostezce
27. 9.- Dopravní hřiště Česká Lípa- pro 4. a 5.ročníky
1.10.-Vítání občánků- na OÚ ve Svoru od 14.00 hod.
6.10.-"Loučení s létem"-tradiční akce pořádaná DDM
Cvikováček (přehlídka hasičské a policejní techniky,
orientační závod v přírodě) .
4.10.-Den zvířat-školu navštíví chovatelka cvičených psů a
se svými svěřenci předvede dětem jejich výcvik a naučí je
správně se k pejskům chovat.
20.10.- Den Stromů-projektový den
beseda o významu stromů, výroba krmítek ( skupin.práce)
umístění krmítek a práce na školní zahradě
26.11- Rozsvěcení vánočního stromku + tradiční vánoční
jarmark ( prodej dobrot a vánoční výzdoby ).
5.12.- Mikulášská besídka ( jako každoročně čekáme
návštěvu Mikuláše, čerta i anděla).
16.12.- Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve
Svoru,od 17.00 hod. Všechny srdečně zveme !
22.12.- Vánoční besídka

Fotografie ze školních akcí a další informace o škole si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách: www.zssvor.estranky.cz

Chystá se vaše dítě do 1. třídy ?
U nás na vesnici je
malotřídní škola.
Vůbec nevím, jak se tam
děti učí ?
Neměl bych svou
ratolest dát raději do
velké školy do města ?

Také nad tím
přemýšlím. Jestli tu
mají dost pomůcek a
jestli je výuka dost
moderní ?
Jak se učí ve
spojených třídách ?
Zvládne takovou
výuku každé dítě?

Připravujeme na 25.1.2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
kde vám všechny otázky zodpovíme.
Podrobnosti v příštím zpravodaji !
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Mateřská škola
ZPRÁVIČKY
ZPRÁVI KY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ŠKOLI KY
Tak nám začal nový školní rok a naše školka je opět plná dětského smíchu a štěbetání.
Občas se od nás ozývá i pláč, neboť nám do třídy od září přibylo pět nových dětí, které si
pomalu zvykají na denní režim a odloučení od rodičů.
V letošním školním roce budeme s dětmi pracovat podle školního vzdělávacího programu
s názvem „Rok s krtkem“. Program vychází z přirozeného vývoje dětí, z podmínek školy a
složení třídy. Je koncipován do několika integrovaných bloků a podtémat, které tvoří ucelený
celek. Děti bude provázet pohádková postavička krtka, který má svým chováním k dětem
velmi blízko. Stejně jako ony pozoruje a poznává svět kolem sebe. Pohádkový svět bude
velkou motivací dětí ke hrám a činnostem. Pomůže nejmladším dětem s jejich adaptací v MŠ.
Prostřednictvím příběhů malého krtečka a dalších jeho kamarádů děti nenásilnou a hravou
formou uvede do reálného světa a seznámí je s ním.
Doplňkový projekt „Škola volá“ je určen pro nejstarší předškoláky. Jedná se o
systematickou přípravu na vstup do ZŠ. Při individuální a skupinové práci plní děti
nejrůznější úkoly v pracovních sešitech a rozvíjí své znalosti a dovednosti pomocí rozličných
didaktických pomůcek. Zaměřujeme se zejména na rozvoj v oblasti jemné motoriky,
předčíselných představ, sluchového a zrakového vnímání, řeči a myšlení.
Na závěr nám všem přeji, aby podivné letní počasí, které letos panovalo v průběhu
prázdnin, vystřídalo krásné a teplé babí léto.
Bc. Andrlová Magdalena,
ředitelka MŠ Svor

Plánované akce
Říjen
Turistický výlet 16.10.2016
Dlabání dýní
Listopad
Poslední leč
Prosinec
Rozsvěcení vánočního stromku 26.11.2016
Zpívání dětí v kostele 16.12.2016

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