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Úvodník
Leden
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v
srpnu.
Únor
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.
Březen
Jestli březen kožich stáhl, duben rád
by po něm sáhl.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

do nadcházejícího roku 2015 Vám přeji vše
dobré, hodně zdraví a pohodu ve všech oblastech
Vašeho života.
Na konci loňského 2014 roku došlo na základě
konání řádných voleb do zastupitelstev ke zvolení
nového zastupitelstva obce Svor. Věřím, že se nám i s
novým obsazením vedení obce podaří úspěšně
Přejeme Vám
pokračovat v obnově a rozvoji naší obce, který
ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!
budeme realizovat i s Vaší pomocí.
V roce 2015 plánujeme realizovat následující
investiční akce.
S pozdravem
1. Oprava komunikace u základní školy Svor
Editorka: Jitka Pavlíčková
Finanční prostředky na realizaci této akce chceme
Redaktor: Veronika Pavlíčková
získat z dotačního titulu Cíl 3. Podmínkou pro čerpání
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
dotace je přeshraniční spolupráce s německým
Autorka básní: Markéta Rybínová
partnerem. Zahájili jsme jednání s městem
Reichenbach, které s námi bude na projektu
Svorsky zpravodaj:
spolupracovat. Na jaře letošního roku zpracujeme
www.svorsky-zpravodaj.ic.cz
žádost o dotaci, kterou podáme v květnu 2015.
Součástí spolupráce s německou stranou je kromě
Svorské stránky:
samotné rekonstrukce komunikace také setkávání
www.obecsvor.cz
občanů obou obcí na akcích pořádaných v rámci
projektu. O termínech a tématech setkání Vás budeme
informovat byli bychom rádi kdybyste se akcí zúčastnili. Vlastní rekonstrukce komunikace
bude realizována v roce 2016. Předpokládané náklady akce jsou 8 000 000 Kč.
2. Zateplení mateřské školy Svor
V roce 2014 se nám podařilo získat dotaci na zateplení mateřské školy Svor ze Státního fondu
životního prostředí. Akce bude realizována v červnu až srpnu 2015. Po realizaci výběrového
řízení bude akce stát 1 458 839 Kč z toho dotace 1 230 311 Kč.
3. Nátěr střechy Kaple Nejsvětější Trojice
Také bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci Kaple Nejsvětější Trojice. Budeme podávat
žádost o dotaci na nátěr střechy a opravu prkenné podlahy na půdě kaple z dotačního titulu
Ministerstva kultury. Předpokládané náklady akce jsou 100 000 Kč.
4. Oprava střechy mateřské školy
Z dotačního titulu Libereckého kraje bychom chtěli čerpat finanční prostředky na výměnu
krytiny střechy v mateřské škole. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 500 000 Kč.
5. Zateplení kabin a tělocvičny včetně výměny vytápění
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Finanční prostředky na tuto akci bychom rádi získali z dotačního titulu Státního fondu
životního prostředí. Začátkem tohoto roku budeme zpracovávat žádost o dotaci, jejíž
předpokládaná cena je 3 000 000 Kč.
6. Oprava fasády obecního úřadu
Dále bychom letos rádi opravili fasádu obecního úřadu, který patří mezi jednu z nejstarších
budov a rekonstrukci bezodkladně vyžaduje. Předpokládané náklady na opravu jsou 1 000
000 Kč.
7. Rekonstrukce dívčích WC v základní škole
V základní škole bychom chtěli pokračovat v další etapě rekonstrukce dětských wc, tentokrát
dívčích. Předpokládané náklady jsou 200 000 Kč.
Věřím, že se v letošním roce podaří uskutečnit co možná nejvíce naplánovaných
investičních akcí a na zbývající získáme finanční prostředky v příštích letech.
Obecní ples: Dne 24.1.2015 se od 20:00 hodin v kulturním domě Svor uskuteční další ročník
Obecního plesu. K poslechu a tanci zahraje hudební skupina Septima. Všichni jste srdečně
zváni.
Životní jubilea: V měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslavili životní jubileum tito spoluobčané:
Alžběta Waltrová, Hilda Kořínková, Božena Velíková, Gertruda Adamová, Olga Zimlová a
Miloslav Stehno. Všem k významným životním jubileím gratuluji.

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
Úspěšný rok 2015 Vám přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

Jen tak pro všechny.
Zasněžené jsou pěšinky štěstí
bílé jsou cesty klopotné
všem přejeme zdraví, štěstí
a šťastné oči našich dětí
i šťastná ústa našich žen
bezpečné dlaně našich mužů
to přejeme lidem všem.

když pokvetou růže v zahradách
narcisy na záhonech
muškáty v truhlících
tak můžeme naslouchati
jak zvoní šťastný smích.

Ať děti nepláčou někde samotné
a nechodí po cestě klopotné
ať botky jejich jenom rosa smáčí
a vyhnou se jim změny překotné

Markéta Rybínová
autorka básně
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Základní škola Svor: www.zssvor.estranky.cz
Oznámení pro rodiče budoucích školáků !!!
28.1.2015 se koná „ Den otevřených dveří“ – každoročně zveme do naší školy předškolní děti,
aby se seznámily s prostředím školy ,do které brzy přijdou k zápisu. Rodiče předškoláků jsou
také srdečně zváni. ( od.10.00 hod.)
11.2.2015 od 16.00 hod.-19.00 hod. se koná „Zápis žáků do ZŠ Svor“
(Vzhledem k velkému počtu dětí bude připraven v MŠ seznam s časovým rozvrhem.)
S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte ( pro kontrolu osobních údajů dětí).

Leden

Únor
Březen

Plánované školní akce leden-březen 2015
19.1.-Výchovný kytarový koncert- Jindřich Kaulfers
20.1.-Konzultační hodiny- od 15.30 hod.
28.1.-Den otevřených dveří
Exkurze do Crystalexu v Novém Boru
11.2.-Zápis do 1.třídy
Školní karneval v ŠD
6.3.-Oslava MDŽ v kulturním domě
Návštěva knihovny ve Cvikově
Na koho jsme pyšní a komu gratulujeme?
1.místo-tým B žáků ZŠ Svor v soutěži "Kletba Mikeše Pancíře"
3.místo-Kateřina Petrová ( 4.ročník)-Běh Cvikovem
2.místo-Kateřina Petrová-závod v přespolním běhu v Novém Boru
3.místo-Magdalena Lotová (3.ročník)-seriál horolezeckých závodů na obtížnost
1.místo- Magdalena Lotová-seriál horolezeckých závodů na obtížnost
2.místo-Anna Jahvodková (3.ročník)-přebor školní mládeže ve sportovním lezení na
obtížnost
První zkušenost s "Malotřídním kufrováním"
1.ročník závodů v orientačním běhu 1.ročník: Simona Nečasová, Jonáš Pavlíček
3.ročník: Magdalena Lotová, Lukáš Polhoš,
Jan Kořínek
4.ročník: Jaroslav Drápal
5.ročník: Kateřina Petrová , Janka Procházková

Komu děkujeme?
Všem , kteří se zúčastnili rozsvěcení Vánočního stromku ve Svoru a zakoupili si
dárečky od dětí ze ZŠ Svor, za výtěžek 2 809,-Kč byly dětem zakoupeny dárky pod
školní vánoční stromeček.
Panu Kudrnovi za krásný vánoční stromeček, který daroval škole.
PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK
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Plánované akce
Leden:
Obecní ples
Fotbalový turnaj žáčků
Únor:
Maškarní ples
Dětský maškarní ples

Poděkování
Rádi bychom poděkovali Bc. Pavlu Bakovskému,
který s námi spolupracoval 4 roky při tvorbě
zpravodaje. Z důvodu jeho velké časové
vytíženosti a vzdálenému bydlišti v Praze jsme se
s ním museli rozloučit.

Březen:
Turistický pochod

TURISTÉ 2014
Ráda bych poděkovala všem turistům, kteří nelenili a strávili s námi příjemné chvíle
na turistických pochodech. V novém roce 2015 od března znovu začínáme. Doufáme i nadále
v hojnou účast jako byla doposud. Za typy na turistické výlety předem děkujeme. Těšíme se
na Vás v Novém roce.(Můžete je zasílat na e-mail: svorsky-zpravodaj@seznam.cz)

Poslední turistický pochod roku 2014 – 31.12.2014 výstup na Klíč.
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