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Úvodník
Duben
Po svaté Tereze mráz po střechách
leze.
Květen
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
Červen
Na svatého Mikuláše je už zima celá
naše.
PŘEJEM VÁM
KRÁSNÝ PODZIM A HODNĚ
ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU!
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Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na prahu podzimu a přeji Vám, aby byl
pro Vás zbytek letošního roku příjemný a
bezproblémový.
Děkuji všem, kteří se podíleli na dokončení
rekonstrukce fotbalového hřiště ve Svoru. I přes to, že
někteří pesimisté prorokovali neúspěch tomuto
projektu, vše se zdárně dokončilo a svorský fotbal má
po mnoha letech krásné hřiště, na kterém je jistojistě
radostí hrát fotbal. Také děkuji všem organizátorům
slavnostního zahájení, které proběhlo 5.9.2015.
Myslím, že se potvrdilo, že tento sport má ve Svoru
stále velkou podporu, a i výsledky, kterých zde naši
hráči dosáhli, nás přesvědčily o tom, že rekonstrukce
hřiště nebyla zbytečnou investicí. Těší mě, že i
fotbalová přípravka – žáčci - podávají v této sezóně
perfektní výsledky, sami nám skvělý výkon předvedli
v zápase při slavnostním zahájení. Svorský fotbal má
perspektivní následovníky a to je dobře.
V souvislosti se svorským sportem sděluji, že
do poloviny listopadu bude zcela uzavřen provoz
tělocvičny a fotbalových kabin. Důvodem je
rekonstrukce budovy – zateplení a výměna
zbývajících oken a také výměna tepelného zdroje.
Omezený provoz bude pouze v době konání

fotbalových zápasů dospělých.
Obci se podařilo získat další dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na restaurování
křížku před Kaplí Nejsvětější Trojice ve výši 52 000 Kč. Dovrší se tím kompletní oprava
památek, které jsou součástí historie naší obce a zaslouží si péči pro zachování dalším
generacím.
Na závěr na Vás apeluji respektovat pravidla při likvidaci tříděného odpadu.
Kontejnery na tříděný odpad slouží pro ukládání pouze tříděného odpadu. Komunální odpad
patří do popelnice, nikoliv na zem okolo kontejnerů, velkoobjemový odpad je možné 2x
ročně likvidovat hromadně při plánovaných svozech, o nichž Vás s předstihem informujeme.
Děkuji Vám za dodržování pravidel, předpokládám, že i Vám záleží na vzhledu naší obce.
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:
V sobotu dne 24.10.2015 proběhne v obci Svor a Rousínov svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu takto:
8:00 – 10:00 hodin za obecním úřadem ve Svoru
10:00 – 11:00 hodin u penzionu Milštejn v Rousínově
11:00 - 12:00 hodin v horní části Rousínova u čp. 23 za mostem přes potok
Upozorňujeme občany, že tento odpad je možné odkládat do kontejneru pouze ve výše
uvedený čas !
Kotlíkové dotace
V rámci Libereckého kraje bude zpracován projekt na čerpání kotlíkových dotací
v Libereckém kraji. Tento projekt bude předložen ve výzvě MŽP do 30. 9. 2015. Následně
dojde k projednání a schválení předloženého projektu na MŽP. V rozmezí 12/2015 až
01/2016 Liberecký kraj předpokládá vyhlášení programů na příjem žádostí o dotace od
konečných uživatelů, tedy od veřejnosti. Poskytována bude finanční podpora na výměnu
kotlů na tuhá paliva v rodinných domech, dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a
krbů. Pro konečné uživatele budou uspořádány informační semináře, jejichž předmětem bude
podání informací na jaké typy podporovaných projektů a aktivit lze dotaci obdržet a zároveň
jakým způsobem podat svoji žádost o dotaci.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro“ energetická opatření.
V současné době se obsah projektu kraje s MŽP vyjednává a není vše definitivně vyjasněno.
Proto také nelze přesně zveřejnit jednotlivé podmínky. Zatím tedy kraj uvádí pouze tyto
obecné informace a odkazy: www.kraj-lbc.cz odkaz kotlíkové dotace.
Soutěž rozkvetlá okna a balkony:
Zastupitelstvo obce Svor provedlo vyhodnocení soutěže a po sečtení přidělených bodů došlo
k následujícím výsledkům:
1. místo – Josef Loubek, Rousínov, 2. místo – Věra Volková, Svor, Eva Ladislavová, Svor 3.
místo – Jitka Pavlíčková, Svor
Životní jubilea: V červenci, srpnu a září oslavili životní jubileum tito spoluobčané: Bohuslav
Bachtík, Josef Mokříž, Václav Špaček a Blažena Jirásková. Všem k významným životním
jubileím gratuluji.
Přeji Vám všem prosluněný podzim a hodně štěstí v Novém roce.

Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor
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Bílá růže.
Žloutnou lístky pnoucí růže
té bílé jarní záplavy
čas, ten nikdo nepřemůže
i když je občas bolavý.

ve slunci, v teple
v tom jarním čase
až se rok překulí
pokvete zase.

Usnuly květy, tráva a vřes
usnuly louky, pole a les
přijdou dny bílé
studené tak
tak jak přináší
adventní čas.

Mezi tím purpura zase nám zavoní
vánoční krásný čas
celou zem provoní.

Vzpomínky zůstanou
na hezké chvíle
kdy pnoucí růže
kvetla tak bíle

Plánované akce
Říjen:
Dlabání dýní
Soustředění mladší přípravky
Listopad:
Drakiáda
Rozsvícení vánočního stromečku

Rybínová Markéta

Poděkování
Milanu Drábkovi ml. - AZ lešení, který zaplatil
soustředění mladší fotbalové přípravky. Panu
Pečenkovi za finanční podporu malých fotbalistů.

Rádi bychom také poděkovali paní Heřmánkové
za darování VÁNOČNÍHO STROMEČKU.

Prosinec:
Mikulášská

Z časového vytížení nemůžeme (editorka a redaktorka) nadále tvořit
zpravodaj. A proto vyzýváme občany Svoru a Rusínova, kteří by se rádi
podíleli s paní starostkou od nového roku na jeho tvorbě. Zájemci se mohou
hlásit na OÚ ve Svoru.
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Jaký je podzim roku 2015 v Základní škole Svor ?

• Do první třídy nastoupilo 8 nových žáčků a opět jsme je 1. září zvesela přivítali.
• Rodičům školáků přejeme v novém školním roce hlavně velkou dávku trpělivosti a
pochopení.

• Ve škole je celkem 35 dětí, což je už druhým rokem úctyhodný počet žáků.
• Během prázdnin proběhla rekonstrukce dívčích toalet.
• V letošním školním roce se po pěti letech vracíme k celoročnímu projektu s názvem
"Významné dny pro ČR", který je zaměřen na dějiny naší vlasti a přiblíží dětem význam
státních svátků České republiky.
Školní akce 2015
1.10.-"Loučení s létem"-akce se koná na kynologickém
Říjen
cvičišti ve Cvikově, v areálu budou policisté a hasiči s
výjezdovými vozy. Mimo areál budou připraveny úkoly pro
děti.
10.10.-Vítání občánků - OÚ Svor 14.00 hod.
15.10.- Zdravá pětka - program zaměřený na zdravou
výživu
27.10.- Den vzniku samostatného československého státu projektový den
12 .11 - konzultační hodiny - od 15.00 - 16.30 hod.
Listopad
15.11.- Den boje za svobodu a demokracii - projektový den
28.11.- Rozsvěcení vánočního stromku + jarmark
Prosinec
4.12.- Mikulášská besídka
22.2.- Vánoční besídka
PERLIČKY ZE SVORSKÉ
ŠKOLIČKY
• Samice od králíka se nazývá kraslice.
• Houby se rozmnožují trusy.
NO, FUJ !!!!
• Mezi rostliny patří třeba letnín, náprsník nebo řepa cukrovinka.
• Sadař očesává ze stromu ovce.
• p.učitelka....Děti, jmenujte název samice, samce a mláďat.
Tak například...kráva...býk...telata nebo kočka...kocour...koťata.
žák.................fena........pes.......a.....ště......ště......štěnice !
• p.učitelka....Jak se nazývá prostor, kde se nachází chráněné a ohrožené druhy rostlin a
zvířat?
žák......Národní párky.

Školní fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.zssvor.estranky.cz
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