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Úvodník
Červenec
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené
jsou vánoce.
Srpen
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá
otava dlouho zelená.
Září
Jaké počasí na Narození Panny Marie,
takové potrvá čtyři neděle.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

na prahu léta si Vám dovoluji popřát co nejvíce
prosluněných letních dní a příjemné prožití Vašich
dovolených.
Ráda bych Vás informovala o dění v obci za
tři uplynulé měsíce od vydání posledního čísla našeho
zpravodaje. Zastupitelstvo obce Svor na svém
zasedání dne 31.3.2015 schválilo zpracování
PŘEJEME VÁM
strategického rozvojového plánu obce Svor na období
KRÁSNÉ LÉTO ☺
do roku 2023 komunitním způsobem. Komunitním
způsobem znamená, že se do zpracovávání tohoto
rozvojového plánu mohou zapojit všichni občané a
S pozdravem
přednést své požadavky, plány a návrhy jaké aktivity
Editorka: Jitka Pavlíčková
v obci v budoucnosti chtějí rozvíjet. Začátkem května
Redaktoři: Veronika Pavlíčková
byl do všech schránek obyvatel naší obce doručen
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
leták, který o této možnosti přímého zapojení občanů
Autorka básní: Markéta Rybínová
do dění v obci upozorňoval. Velice nás mrzí, že v
průběhu měsíce května a června se na setkání k
Svorsky zpravodaj:
strategii, která se uskutečnila v kulturním domě ve
www.svorsky-zpravodaj.ic.cz
Svoru, dostavil tak malý počet obyvatel. Přesto jsme
strategii na základě podnětů přítomných občanů
Svorské stránky:
vytvořili a budeme se podle ní v dalších letech řídit.
www.obecsvor.cz
Zpracování této strategie je jednou z nezbytných
podmínek pro čerpání dotačních prostředků z
Evropské unie v letech 2014 – 2020. Nejen tato podmínka, vycházející z požadavku
Ministerstva pro místní rozvoj, pro nás byla motivující k uskutečnění těchto setkání s občany.
Je smutné, že měl tak malý počet obyvatel naší obce zájem veřejně přednést své názory a
požadavky, které budou v konečné fázi skutečně realizovány. Bohužel některým
spoluobčanům více vyhovuje postranní pokoutné šíření dezinformací, ale veřejné vystoupení s
prezentací vlastního názoru je jim cizí. I přes tuto negativní zkušenost stále věřím, že v naší
obci však žije většina obyvatel, kterým dění v obci není lhostejné a do komunitního života
Svoru se v budoucnosti určitě zapojí.
Průběžná informace k investicím 2015
S potěšením Vám sděluji, že jsme získali další dotaci na výměnu střešní krytiny na
budově mateřské školy Svor. Dotace ve výši 200 000 Kč byla získána z rozpočtu Libereckého
kraje.
Také se nám podařilo získat dotaci ve výši 2 400 387 ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení fotbalových kabin a tělocvičny včetně výměny zdroje vytápění. V
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současné době na tuto akci zpracováváme projektovou dokumentaci a uskutečníme výběrové
řízení na dodavatele stavby. Rekonstrukce musí být dokončena do konce roku 2015.
Předpokládáme, že k ní dojde v srpnu až říjnu 2015. V tomto období bude omezen provoz a
přístup do tělocvičny i kabin. O přesném harmonogramu využívání tělocvičny budete
informováni.
V letošním roce jsme v souvislosti s investičními akcemi v obci již uskutečnili 6
výběrových řízení. Předpokládaná cena za tyto akce spočítaná projektanty byla 5 627 730 Kč.
Vysoutěžená cena díky výběrovým řízením dosáhla celkové výše 3 375 006 Kč. Podařilo se
nám také získat dotace v celkové výši 1 420 342 Kč. To znamená, že finální cena za všechny
odsoutěžené investiční akce po odečtení získaných dotací dosáhla výše 1 954 664 Kč.
Realizací výběrových řízení a získáním dotací jsme ušetřili oproti předpokládaným nákladům
3 673 006 Kč.
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce Svor
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č.2/2015 je možné každoročně v období od
1.4. do 31.10. ukládat rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad (trávu a listí) na území
obce Svor na kompost za fotbalové hřiště ve Svoru p.p.č.632/5 (zadní brána hřiště u bývalého
železničního přejezdu). Areál bude přístupný každoročně od 1.4. do 31.10. každou sobotu od
9:00 do 11:00 hod. Ukládání rostlinných zbytků bude koordinovat správce, areál nebude
volně přístupný mimo určenou provozní dobu.
Životní jubilea: V dubnu, květnu a červnu oslavili životní jubileum tito spoluobčané: Olga
Kořínková, Edita Jandlová, Eliška Fadrná, Josef Kocián, Marie Dundáčková, Josef
Aschenbrenner. Jiří Novotný, Erika Kučerová, Květa Fučíková. Všem k významným
životním jubileím gratulujeme.
Krásné léto Vám všem přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce Svor

STŘEPINY.
Do uší nám hučívali
nepříjemní hloubkaři
po náletech, na dvorečku
pak střepiny jsme hledaly
ty nám z nebe nad Škodovkou
v Plzeňském kraji padaly
obzvlášť v noci
jako naschvál
často zněly sirény
hned z postýlek až do sklepa
ukrýt jsme se museli

Ta naše divná, dětská doba
byla jako zakletá
strašila nás ve dne v noci
ta zlá válka prokletá
někteří lidé odcházeli
a už se nikdy nevrátili
tak ani hroby neměli
kde by si blízcí poplakali
tu zrůdnou válku proklínali
snad nevrátí se válka víc.

my, s Emilkou do neciček
přikryli nás peřinkou
ostatní kolem sedávali
a čekali až odhoukají
pak hned jsme byli na nohou.

Rybínová Markéta
autorka básně
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Základní škola Svor ( www.zssvor.estranky.cz )
Jak jsme se se školním rokem rozloučili ?
• 1.6. Mezinárodní den dětí jsme oslavili školním výletem do hlavního města Prahy.
Dětem jsme k svátku nadělili krásný muzikál ,, Sněhová královna " v divadle
Hybernia a také návštěvu Pražského hradu. Výměna hradní stráže a prohlídka chrámu
sv.Víta byla pro děti opravdu velkým zážitkem.
• 18.6. V rámci školního projektu ,,Bez práce nejsou koláče" jsme navštívili
českolipskou nemocnici. Kromě zajímavých informací o našem zdraví, lidském těle a
práci lékařů i sester, jsme si také prohlédli dětské oddělení.
• 24.6. Spolupráci se Cvikováčkem jsme zakončili jeho poslední návštěvou
v tomto školním roce. Byl pro nás opět připraven zajímavý program.
Děkujeme Cvikováčku !
S kým jsme se rozloučili ? Jako vždy nás opouští pátý ročník.
• Karolína Rudinská
• Kateřina Prokopová
• Kateřina Petrová
• Janka Procházková
• Dan Pitruška
• Jitka Jarovojová
• Martin Ullrich
•
Přejeme mnoho úspěchů a spoustu
nových kamarádů.
Na koho jsme pyšní a komu gratulujeme?
• Jaroslav Drápal ( 4.ročník ) - 3.místo - výtvarná soutěž ,,Zvířata na Tlustci"
• Janka Procházková ( 5.ročník ) - 2.místo - Albert triatlon tour
• Magdalena Lotová ( 3.ročník ) - 2. místo - v celkovém hodnocení
horolezeckých závodů na obtížnost
• Anna Jahvodková ( 3.ročník ) - 1.místo - přebor školní mládeže ve sportovním
lezení
• Kateřina Petrová ( 5.ročník ) - 2.místo - Duatlon - Nový Bor
3.místo - Běh Údolím samoty - Radvanec
3.místo - Jarní běh sídlištěm- Nový Bor
• Jiří Procházka
(2.ročník ) -1.místo - skok do dálky - Atletika Nový Bor
1.místo - vyřazovací sprint- Atletika Nový Bor
1.místo - Jarní běh sídlištěm- Nový Bor
• Gratulujeme také žákům hrajícím ve fotbalovém týmu, kteří vybojovali :
3.místo - turnaj přípravek 2008 a mladší- Mimoň
2.místo- turnaj mladších přípravek "O pohár obce Svor"

HURÁ NA PRÁZDNINY ! ! !
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Plánované akce

TURISTICKÉ POCHODY

Červenec:
Letní turnaj v nohejbalu trojic
Memorial Karla Brejška a
Aloise Thierla

Milí turisté, turistické pochody jsme spojili
s turisty z Nového Boru. Následné pochody po
našem krásném okolí budeme pro malou účast
absolvovat s nimi.
Proto neváhejte a přidejte se s námi!

Srpen:
Schůze rodičů mladší přípravky
Zápas mladší přípravky
Zápas TJ Jiskry Svor

Info. nástěnka Nový Bor naproti kebabu.

II. ROČNÍK SPORTOVNÍHO VÍCEBOJE 2015
HURÁ, HURÁ, HURÁ NENECHALI JSME SE VYSTRAŠIT
NESKUTEČNÝM HORKEM A UŽILI JSME SI SPORTOVNÍ DEN
PLNÝ NEČEKANÝCH VÝKONŮ A SPOUSTU ZÁBAVY!!!!
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům i ostatním, kteří se na přípravách i
v průběhu víceboje podíleli. Myslíme si, že se ,,SVORSKÝ DEN“, jak tento den
mnozí nazývali, se velmi vydařil a opět nezklamal ☺

VÝSLEDKY VÍCEBOJE:
1. GUMIRAVEST
2. STAROSTOVÉ
3. ALL-IN
4. GALAXIE
5. SKŘIVÁNCI
6. PYTLÁCI
7. ALLSTARS TÝM
8. ZOUFALCI
9. -10. VOŘEŽPRUTI
11. BUKULO
12. ČURYNY
13. HO MIMOŇ
14. NEŠKRTNEM SI

186 b.
170 b.
169 b.
164 b.
125 b.
124 b.
118 b.
117 b.
107 b. a ŠIKULOVÉ 107 b.
102 b.
79 b.
76 b.
63 b.
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