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Úvodník
Říjen
Svatá Markéta, daleko do léta.
Listopad
Svatý Martin na ledě, Vánoce na
blátě.
Prosinec
O svatém Tomáši beranici na uši.

Cena: ZDARMA

Informace Obecního úřadu
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné prožití zbývajících měsíců
letošního roku, věřím, že zima a ochlazení nás potrápí
až na jeho samém konci a pár slunečných dní si ještě
užijeme. V souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací jsme se rozhodli, že do konce letošního roku
PŘEJEME VÁM
nebudeme pořádat žádné akce ve vnitřních
KRÁSNÝ ZBYTEK ROKU
prostorech. Mrzí nás to, protože loňská Václavská
zábava měla velký úspěch. Klademe však důraz
Editor: Obecní úřad
především na Vaše a naše zdraví a nechceme
Korektura: Ing. Vladimír Jonák
zbytečně riskovat. Zda budou uskutečněny i tradiční
Autorka básní: Markéta Rybínová
zimní a jarní plesy a akce, v tuto chvíli nevíme, vše
bude záležet na epidemiologickém vývoji. Pokud to
Svorský zpravodaj:
situace nedovolí, vynahradíme si možnost setkání
www.obecsvor.cz
v jarních a letních měsících, kdy uspořádáme akce
náhradní. Rozsvícení Vánočního stromu se realizovat
Svorské stránky:
bude, neboť případné viry ve venkovním prostoru
www.obecsvor.cz
řádně zahubíme svařeným vínem….
Na začátku července zavítal do Svoru Čadíkův
Kinematograf ( letní kino). V průběhu čtyř
promítacích dnů bylo vybráno na dobrovolném vstupném 3 503 Kč, které jsou určeny na
charitativní účely. Celkem přišlo 137 diváků. Díky pozitivnímu ohlasu této akce pozveme
kinematograf do Svoru i příští rok.
O letních prázdninách se nám podařilo realizovat kompletní rekonstrukci
elektroinstalace v budově mateřské školy a základní školy. Došlo také k drobným opravám
zdí ve vnitřních prostorech a nové výmalbě obou budov. Na tuto akci se nám podařilo získat
dotaci od Libereckého kraje ve výši 300 000 Kč. Celková cena obou rekonstrukcí činila
2 500 000 Kč. Druhou plánovanou akcí, která v současnosti probíhá je obnova mostku přes
Svorský potok u čp. 111. Rekonstrukce má být dokončena do 31.10.2020 a její cena bude
1 200 000 Kč.
V letošním roce jsme také získali dotaci na revitalizaci veřejné zeleně v obci, která
bude spočívat v kácení poškozených dřevin, realizaci bezpečnostních vazeb a nové výsadbě.
Dotace je rozložena do 3 let a bude se realizovat postupně. V první etapě proběhne ještě
v letošním roce kácení. Celková cena projektu je 500 000 Kč a dotace 300 000 Kč. Na jaře
příštího roku vysadíme nové stromy především na hřbitov a budeme realizovat bezpečnostní
vazby u stromů v aleji k nádraží a u mateřské školy. V průběhu zbývajících let bude probíhat
následná péče o vysazené dřeviny. Také jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci kuchyně,
úpravu akustiky v sále a výměnu stolů v Kulturáku Svor. Právě probíhají hodnocení žádosti a
naše šance na úspěch je výrazná. Projekt bude stát 1 100 000 Kč a dotace činní 930 000 Kč.
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Rekonstrukce kuchyně proběhne do konce letošního roku. Akustické úpravy sálu a výměna
stolů v roce 2021, tak aby nenarušily provoz budovy pro konání případných akcí. Dalším
projektem, který připravujeme, je nový způsob vytápění budovy obecního úřadu.
Projektujeme jeden zdroj vytápění, který bude centrálně vytápět celou budovu a přes
regulační zařízení se budou vytápět jednotlivé pronajaté místnosti v budově – byty, pošta,
knihovna, sál kina a kancelář úřadu. Na tuto akci budeme podávat žádost o dotaci ze SFŽP
předpokládaná celková cena je 2 500 000 Kč. Dotace bude činit 1 500 000 Kč, realizaci
budeme provádět pouze v případě získání dotace. Poslední žádostí o dotaci, kterou budeme
letos podávat je dotace na nové veřejné osvětlení ve spodní části obce Svor ve výši 2 000 000
Kč. Celková částka realizované akce je 4 000 000 Kč.
V souvislosti se stávající ekonomickou situací a jejím nepředvídatelným vývojem má
obec Svor připravenou finanční rezervu, která zajistí plynulý chod a provoz obce i v příštím
roce. Investiční akce v roce 2021 budeme realizovat v souladu s aktuální finanční situací tak,
aby nedošlo k zadlužení obce.
Přeji Vám všem klidné prožití zbytku roku a nám všem hlavně dobré zdraví a zdravý
rozum při vstřebávání hromady různorodých informací, které se na nás v posledních měsících
ze všech stran valí….Nepodléhejme jim a buďme optimisté!
Hezký zbytek roku přeje
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
Soutěž rozkvetlá okna a balkony 2020:
Občané obce Svor provedli vyhodnocení soutěže. Po sečtení přidělených bodů jsou tito
vítězové:
1. místo – Naďa Fáberová - Svor, 2. místo – Marta Bílková - Svor, 3. místo – Kateřina
Kodešová – Svor
Vítání občánků 2020
V souvislosti s epidemiologickou situací bylo zrušeno tradiční vítání občánků s vystoupením
dětí ze základní školy. Rodiče nově narozených dětí přišli v průběhu září individuálně na
obecní úřad a podepsali se nám do pamětní knihy a odnesli si drobné dárky pro děti. Přivítali
jsme Damiána Janeckého, Tadeáše Tesárka, Ondřeje Chuchla, Šimona Pavlíčka, Miu
Brožovou, Tadeáše Jahvodku a Tomáše Filipa.

Životní jubilea:
Říjen – Jiří Velík, Marie Špačková, Jana Filipová
Listopad – Gertruda Adamová, Božena Velíková, Marie Čápová
Prosinec – Olga Zimlová, Miloslav Stehno, Vladislav Skřivánek, Ilona Ledecká
Všem k významným životním jubileím gratulujeme.
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PRŮVODCI ČASEM
Kdo jsou ti průvodci časem ?
každý je má
každý je zná.
Kde asi bydlí ?
snad v mozku, snad v srdci
snad v duši
všechny tři komnaty obývat musí.
Nejdéle slouží ti první
snad proto, že jsou stále silní
snad proto, že byli tak noví, pilní.
Nikdo je nevidí, neslyší
však zná je každý
snad je to jen u lidí
však u nich je to navždy.
Jsou něžní a milí a spolehliví
a také věrní – nyní je pojmenujme
a prosme, ať dál jsou něžní.
Ti průvodci časem jsou vzpomínky
jsou darem vzácným
jsou do mozaiky kamínky
barevné i černé
pro vždycky jsou věrné
dík za ten dar
ten vzácný šperk,
díky vám průvodci
od dětských her.

Plánované akce
Říjen
17.10.2020 - 15:00 hod – Setkání „Mladých požárníků“, Hey
Bar
Listopad

Prosinec
28.11.2020 Rozsvícení Vánočního stromu
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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Oslava 115 let od vzniku železniční trati
Jablonné v Podještědí Svor
O víkendu 12.9. a 13.9.2020 probíhala oslava 115 let od vzniku železniční trati
Jablonné v Podještědí – Svor a oslava 120 let od vzniku železniční trati Liberec – Čeká Lípa,
kterou pořádal spolek příznivců železnice Kolej klub. Obec Svor se do této akce zapojila
spolufinancováním historického autobusu, který celé dva dny v pravidelných intervalech
jezdil z Jablonného v Podještědí do Svoru po starých zrušených nádražích. Také jsme u
nádraží ve Svoru umístili malou výstavu historie naší železniční stanice. Za oba dva dny bylo
autobusy přepraveno celkem 239 cestujících. Dle reakcí návštěvníků se akce povedla.
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Kůrovec ve Svoru
Kalamita v lesích způsobená kůrovcem se nevyhnula ani Lužickým horám. Jediný
pohled, věnovaný kopcům rámujícím naši obec, nás o tom okamžitě přesvědčí. Stromy
usychají ve skupinách tempem, kterému nestačí ani intenzivní těžba napadených stromů
sofistikovanými stroji. Smrkům zvoní umíráček. Ale příroda si jako vždy poradí a na kopce se
vrátí původní listnáče (buk a dub), hojně tu vegetující kdysi dávno před nástupem četných
skláren v kraji, pro které velké množství bukového dřeva ve zdejších horách bylo nutnou
podmínkou pro výrobu skla (tavení sklářského kmene, sklářské formy pro foukání skla a
potaš). Stejně jako na Šumavě, v Krkonoších nebo na moravských horách. Zárodky nových
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lesů se totiž jako mladý podrost pod smrky objevují téměř na všech nově vznikajících
holosečích.
Vladimír Jonák

rok 2014

rok 2020
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Rybářské
závody

Hola,hola!
Základní škola Svor volá !
Začíná nový školní rok
2020/2021.

•

•
•

O prázdninách v Základní škole Svor proběhla rozsáhlá rekonstrukce
elektroinstalace a následné malování budovy. I když to bylo velmi náročné, zvládli
jsme školu 1. 9. 2020 otevřít. Spolu s novými barvami a světly na chodbách a ve
třídách na děti čekaly zcela nové šatny ve školní družině.
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili s počtem 26 dětí.

Do první třídy nastoupilo 6 nových žáčků prvňáčků.
Srdečně vítáme:
Honzíka Sykáčka, Šimona Červenku, Štěpána Růžičku
(horní řada zleva)
Karolínku Šťastnou, Veroniku Majorovou a Terezku Forštovou (dolní řada zleva).

Nové žáčky na palubě „ Svorské střely" přivítal zkušený námořník a dobyvatel moří
Vladimír Kotvička. Všem žákům popřál šťastnou a klidnou plavbu.
• Loňský školní rok byl díky koronavirové epidemii velmi zvláštní, pro všechny
komplikovaný a náročný.
• Na začátku nového školního roku se budeme věnovat zjišťování toho, co se doma
děti během distanční výuky skutečně naučily, a co všechno musíme dohánět.
• Doufáme, že letos nás ve výuce nic nezastaví.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ŘÍJEN // 2020
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•

Protože je budoucnost cestování stále nejasná, vybrali jsme v letošním školním
roce celoroční program, který můžeme realizovat přímo ve škole. Projekt se
jmenuje „ Významné dny pro ČR“ ,kde se budeme věnovat v projektových dnech
všem státním svátkům a historii naší vlasti.

Co už jsme stihli ?
1.9.-Zahajovací řídní schůzka od 16.oo hod.
25.9.-Den české státnosti - projektový den-výzdoba oken
školy

Září

Co nás ještě čeká ?...... snad?
Říjen

27.10.-Den vzniku samostatného československého státu
- červenomodrobílý projektový den

Listopad

Prosinec

10 .11 - konzultační hodiny-od 15.00 -16.30 hod.
16.11.-Den boje za svobodu a demokracii-projekt.den
22.11.-zdobení vánočních perníčků
23.11.-Dopravní hřiště ( 4. a 5. ročník)
? vánoční fotografování
28.11.- Rozsvěcení vánočního stromku + jarmark
4.12.-Mikulášská besídka
22.12.-Vánoční besídka – dopoledne
22.12.-Zpívání v kostele Nejsvětější Trojice ve Svoru ?

nové šatny ve školní družině

herna školní družiny

Děkujeme mamince Markétě Mikoláškové za krásné obrazy, které věnovala škole.

Prosba
Prosíme o přebytečná jablíčka, ze
kterých vám děti rády připraví na
JARMARK chutné KŘÍŽALY.
SVORSKÝ ZPRAVODAJ //ŘÍJEN // 2020

8

Výlet invalidů spolku KLÍČ do sklárny pana Pačinka,
Křišťálového chrámu a ke Skále smrti v Kunraticích
Co s načatým odpolednem? Odpověď na tuto otázku našli členové Spolku Invalidů
Klíč 19. srpna. Počasí nám přálo a tak jsme se vydali na výlet do nedalekých Kunratic, kde
jsme navštívili sklárnu pana Jiřího Pačinka, jednoho z nejvýznamnějších sklářských mistrů
současnosti. Sklárnu vybudoval na základech bývalé traktorové stanice naproti místnímu
kostelu.
Ve sklářské huti mohou návštěvníci vidět, jak pod rukama šikovných sklářů vznikají
nové skleněné výrobky. Na půdě v patře nad vlastní sklárnou je galerie s jeho autorským
sklem a ukázky spolupráce pana J. Pačinka s R. Roubíčkem a B. Šípkem. Obdivovali jsme
extrémně objemné a zároveň detailně propracované výrobky. Paní průvodkyně nás poutavým
způsobem seznámila s historií některých výrobků a vyprávěla i různé zajímavosti ze života
firmy. Jednou z takových informací byla například návštěva sklárny královnou matkou
z Bhútánu. Podél schodiště do galerie byla na fotografiích zdokumentována přeměna areálu
od začátku až po dnešní stav.
Naše prohlídka dále pokračovala návštěvou kostela Povýšení sv. Kříže, který zdejší
skláři proměnili v Křišťálový chrám. Zde jsme se seznámili s historií kostela, který byl
nevyužit a za pomoci všech zaměstnanců vyčištěn, uklizen a byla zde nainstalována jedinečná
stálá expozice velkého množství skleněných uměleckých výrobků a svítidel. Skleněný lustr
v kostele je darem p.Pačinka farnosti. Zajímavostí bylo i vyprávění o výstavě pana Pačinka
v Indii. Po příjezdu domů se musel podrobit 14 denní karanténě a v této době vzniklo jeho
dílo koronaviru a 4 antivirů. I tyto skleněné výtvory jsou umístěny v Křišťálovém chrámu.
Aby se krásou skla mohli pokochat jak místní obyvatelé, tak návštěvníci sklárny
a obce, vzniklo místo, kde se krása a půvab křehkého skla snoubí s pestrými barvami květin –
překrásná Křišťálová zahrada. Myslím si, že návštěva sklárny pana Pačinka zanechala
příjemný dojem všech účastníků zájezdu.
Posledním zastavením byla návštěva Skály smrti. Od silnice na Lindavu jsme se
vydali po zelené turistické značce okolo bujnou vegetací zarostlých pískovcových sklepů k 15
m vysoké pískovcové stěně, která stojí ukrytá ve stínu stromů. Roku 1910 na ní vznikl reliéf
výjevu z místní pověsti o dívce pronásledované rytířem, která ze zoufalosti skáče ze skály
a zachrání se, zatímco pronásledovatel se i s koněm zřítí do bažin a zahyne. Touto procházkou
jsme zakončili vydařený odpolední výlet.
Závěrem bych chtěla napsat, že jsme se po dlouhé době opět sešli, sdělili jsme si
všechny novinky a těšíme se na další výlety v našem okolí.
Dana Vondráčková
Výlet na hrad Tolštejn
Je čtvrtek 25. června a nás dnes čeká kvůli koronaviru teprve první letošní výlet. A
k tomu ještě netradiční, pojedeme tentokrát vlakem. Na nádraží ve Svoru se nás schází pouze
15. Možná, že některé členy odradila trochu zatažená obloha. Jedna zastávka a už
vystupujeme na malém nádraží uprostřed lesů v Jedlové, odkud vede několik turistických
cest. My se vydáváme po žluté na asi 2 km vzdálenou zříceninu středověkého hradu Tolštejn.
Cesta nám rychle utekla a už jsme u hradního opevnění. První zastávku a odpočinek
jsme udělali na hradě v místní restauraci. Mezitím na nás vykouklo i sluníčko, a tak po
doplnění energie jsme se po železném schodišti se zábradlím vydali na vrcholová skaliska.
Štěstí nám přálo a máme pěkný výhled na všechny okolní vrcholy Lužických hor, do údolí na
Jiřetín, Horní a Dolní Podluží a Varnsdorf. Ještě procházíme okolo okrouhlé věže zvané
hladomorna na další vyhlídkovou plošinu a pak už pomalu sestupujeme dolů zpět do údolí.
Tři naše členky natáhly krok, aby stihly dřívější vlak do zastávky Nová Huť v Lužických
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horách, odkud půjdou do Svoru pěšky. Naše skupinka si zatím užívá odpočinku na sluncem
zalité lavičce a potom pomalu docházíme k nádraží v Jedlové, odkud pojedeme zpátky do
Svoru.
Byl to moc pěkně strávený den v lesích Lužických hor. Už teď se těšíme na další výlet
nebo zájezd.
Dana Vondráčková

Příspěvek od kronikáře Obce Svor
Jméno „Klíč“
V knize o dějinách Svoru jsem se nepokusil o výklad původu jména naší hory Klíč. Ty, které
se občas vyskytují, nejsou příliš přesvědčivé.
Zatím nejstarší výskyt jména uvádí Manfred Rimpler ve své knize o Rousínově (s. 249 a 250),
a to v citaci popisu Svoru z Vojenského archivu ve Vídni z let 1764-1766. Tam se toto jméno
uvádí jako „Kleis-Berg“. Ve stabilním katastru ze druhé čtvrtiny 19. století je jméno uvedeno
jako Gleiß. Obě uvedené podoby se pak používaly víceméně souběžně, mezi válkami se
objevuje české pojmenování Klíč. Nepodařilo se mi vzpomenout si, kde jsem četl výklad
tvaru „Gleiß“, ale uvádělo se tam, že název je podle německého slova gleißen –třpytit se,
protože v zimě se zledovatělé stráně hory třpytily ve slunci. Klíč byl však patrně zalesněný,
ještě více než dnes, a tak snad jedině na straně k Novému Boru na kamenitých místech se
držel sníh, podobně jako dnes, a tedy se mohla tato část hory třpytit ve slunci.
Řídící učitel české školy ve Svoru Karel Sucharda psal (v prvním ročníku českého
vlastivědného časopisu Bezděz, s. 104), že „podle německých pramenů“ je jméno odvozeno
od českého klíč „podle podoby“ (míněno hory), anebo od slova plešný (Plissenberg Pleisberg – Kleis). Ačkoliv se leckdy setkáme s různými nečekanými odvozeninami a
zkomoleninami slov, zvláště u vlastních jmen, připadá mi druhý výklad hodně přitažený za
vlasy. Zajímavé je, že i německy mluvící obyvatelstvo připouštělo, že název byl odvozen od
českého slova klíč, které se ostatně velmi přirozeně mezi českou menšinou ujalo, pokud zde
neexistovalo v ústní podobě i předtím, souběžně s německou výslovností. Zarážející je ovšem,
jak by tato hora mohla připomínat klíč. Nedávno jsem však narazil na již dříve publikovaný
článek, který by mohl původ názvu objasňovat.
Jazykovědec Karel Oliva ve 4. svazku Onomastických prací z roku 2000 (s. 352-354) uvádí,
že na území Čech se vyskytuje 47 pomístních jmen Klíč nebo podobných (Klíče, Na Klíčích
apod.). Odhaluje, že toto jméno vychází z praslovanského slova kl´učь, které znamená
pramen, vřídlo. Ani ve staročeštině už není tento význam zachycen a nemají ho ani známé
české slovníky z 19. a 20. století, nicméně se vyskytuje v srbochorvatštině, bulharštině a
ruštině. V praslovanštině toto slovo (jako ključ)patrně začalo označovat také pozemek, na
němž se nacházel tryskající pramen a pak také pozemek zamokřený, podmáčený. Takové
pozemky se vyskytovaly především podél vodních toků.
Svorská hora sice sama o sobě zamokřená pochopitelně není, ale pod ní je řada pramenů a
tvořily se zde mokřiny, jako například na místě, kde později vznikl Svorský rybník. Údolí
mezi Klíčem a Hamrichem vyniká dostatkem vody dodnes, takže v minulosti jistě tato
vlastnost zdejších míst musela proti okolí vynikat, a tak se jistě mohlo stát, že označení pro
podhůří hory se přeneslo na horu samotnou. Na rozdíl od výkladů původu názvu uvedených
na začátku pokládám tento za velmi pravděpodobný.

Martin Aschenbrenner
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Ohlédnutí za letní činností DDM Cvikováček
Letní prázdniny 2020 jsou za námi a s nimi i naše tábory. Pojďte se s námi ohlédnout
za všemi pěti, které v létě proběhly, a zúčastnily se jich i svorské děti.
Prázdniny jsme odstartovali 29. 6. táborem „Začínáme prázdniny s Terkou“, kdy jsme
si za týden užili vodní bitvu, týmové hry a soutěže, výlety po okolí i „slavnostní“ předávání
pamětních listů v lesním divadle ve Sloupu v Čechách. V sobotu 11. 7. jsme pak odjeli do
Proseče pod Ještědem, kde jsme „Po stopách Sherlocka Holmese“ řešili zapeklitou vraždu,
prozkoumávali stopy, řešili hádanky a rozhodně jsme se nenudili. Táborová štafeta pokračuje
a 26. 7. odjíždíme do Bílého Potoka, kde se ocitáme „Na divokém západě“ a začínáme
osidlovat prérii. Nesmělo chybět rýžování zlata či střelba z revolveru. Po čtrnáctidenní pauze,
jsme 17. 8. společně „šlápli do pedálů“ a navzdory horkému počasí jsme ujeli na kole přes
150 km. Finišovali jsme příměstským táborem, který začal 24. 8. a opravdu jsme zažili
středověk. Malovali jsme erby, šili hábity, zkoušeli meče a štíty a užili jsme si krásný den na
Milštejně.
Jsme moc rádi, že i přes situaci s „koronavirem“ jsme se všichni vrátili zdraví a
musíme poděkovat dětem, rodičům ale i našim vedoucím a praktikantům, protože bez
nich…by to nešlo!
Za kolektiv DDM Cvikováček
Terka Pilařová
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Září ve „Cvikováčku“
Nový školní rok jsme zahájili stejně jako školy. 1. 9. jsme otevřeli náš volnočasový
Klub. Chodí k nám stálice ale i nové tváře. V pátek 4. 9. 2020 jsme uspořádali již 7. ročník
Zahradní slavnosti, kde jsme prezentovali zájmovou činnost a naše kroužky. Nechyběla ani
cukrová vata, lívance, občerstvení či zábavná atrakce „Shoď ho“. Zahájili jsme také naše
podzimní akce. Proběhla Koloběžkiáda, Kuličkiáda i zkušební hodina nového kroužku Zdravá
záda. Ve čtvrtek 24. 9. se uskutečnila beseda o zdravém životním stylu. Během září jsme
zorganizovali i tvořivé dílničky v rámci našich spoluprací. Moc děkujeme všem pomocníkům
a i vedoucím zájmových kroužků a těšíme se na spolupráci v novém školním roce 2020/21.
Kolektiv DDM Cvikováček
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny skončily jako mávnutím kouzelného proutku a je tu nový školní rok. Během
prázdnin proběhla dlouho plánovaná rekonstrukce elektroinstalace v celé budově a následná
výmalba interiéru. V rámci rekonstrukce bylo strháno staré a značně poškozené obložení třídy
a herny, byly pořízeny nové dřevěné parapety, nová akumulační kamna a výměny se dočkal i
starý koberec v herně a lino ve třídě. Prokoukla i šatna, do které byly zakoupeny nové šatní
lavice nejen pro děti ze školky, ale i pro děti ze školy, které k nám docházejí na obědy.
Postupně nás ještě čeká výměna několika podlahových krytin, nákup nových postýlek na
lehárnu a do budoucna snad i nákup nových židliček a stolečků do třídy.
V září je to ve školce pokaždé tak trochu stejné, a zároveň i tak trochu jiné. Celý měsíc se
naši noví kamarádi, kterých nám letos přibylo celkem šest, seznamují s tím, jaké to ve školce
vlastně máme a jak si tady hrajeme, kde jíme, kde odpočíváme a jak to u nás prostě chodí.
Věkově smíšené třídy jsou pro rozvoj sociálního cítění u dětí velmi vhodné. Předškoláci se
sami, jaksi přirozeně, pasují do role mazáků, kteří těm nejmenším pomáhají a ukazují, jak a co
dělat. Nové děti se tak na prostředí školky adaptují mnohem rychleji a jen na malé výjimky ve
školce nemáme jinde klasické, zářijové slzavé údolí. V prvních dvou týdnech se děti
seznamují s novým kolektivem a prostředím. Formou her se učí své značky, které je
doprovází ve školce, jména kamarádů, ale také poznávají prostředí mateřské školky i s jejími
zaměstnanci. V tomto měsíci jsme si zopakovali roční období, procvičili dny v týdnu a
upevnili časové pojmy související s režimem dne. V průběhu celého měsíce jsme upevňovali
pravidla slušného chování a hygienické návyky. Stanovili jsme si pravidla společného soužití,
které musíme dodržovat, protože se chceme ve školce cítit nejen šťastně, ale i bezpečně.
Počasí nám přálo, a tak jsme k pobytu venku využívali především školní zahradu.
Třídní vzdělávací program pro tento rok nese název „Barevný rok s krtkem“. Pohádková
postavička krtka se nám v minulých letech velmi osvědčila, neboť pohádkový svět je velkou
motivací dětí ke hrám a činnostem. Prostřednictvím příběhu malého krtečka a dalších jeho
kamarádů děti nenásilnou a jim blízkou formou uvede do reálného světa a seznámí je s ním.
Jako motivační pomůcku využijeme postavičku krtka – kamaráda. Dále pak máme v mateřské
škole k dispozici velkou spoustu knih, leporel, omalovánek, DVD, CD s příběhy o krtkovi.
Projekt je zaměřen na prožitkové učení, na probuzení aktivního zájmu dětí dívat se kolem
sebe, všímat si věcí, zvířat, barev souvisejících s jednotlivými ročními dobami. Pracuje se
zážitky dětí, podporuje samostatnost a individuální volbu.
I přes složitosti této doby přeji nám všem, aby školní rok 2020/2021 proběhl v co největší
pohodě, ve zdraví, abychom mohli opět žít klidný život bez roušek a nejrůznějších
hygienických omezení.
Všem dětem přeji, aby pro ně byl čas strávený v naší školce milý, plný poznávání světa a
hodnoty přátelství.
Našim předškolákům přeji, aby si v posledním roce v naší školce užili každičkou strávenou
chvíli.
Všem učitelům přeji, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené děti, aby byli
laskaví a spravedliví a aby jim jejich práce přinášela radost.
Všem zaměstnancům školky přeji, aby jim šla práce dobře od ruky.
Všem rodičům přeji, aby byli svým dětem dobrým příkladem a oporou.
Za MŠ Svor Bc. Magdalena Andrlová
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Svorský pulec – 3. ročník
Ani "doba koronavirová" nedokázala zastavit souboj mladých rybářů a rybářek, kteří se dne
25. 7. 2020 utkali na 3. ročníku dětských rybářských závodů pod názvem "SVORSKÝ
PULEC" na lesním jezírku ve Svoru. Stejně jako v loňském roce se mladí závodníci začali
scházet od brzkých ranních hodin, aby mohli úderem 8 hod. ranní nahodit udice a změřit své
síly v rybolovu. Letošního ročníku se zúčastnilo 19 dětí a to především ze Svoru a blízkého
okolí. Vzhledem ke kapacitě jezírka byla obdobně jako v minulém roce zvolena plavaná (tzn.
prut se splávkem). V průběhu závodu se podařilo chytit hned několik druhů ryb, mezi kterými
nechyběla plotice, perlín, okoun, karas, kapr, cejn, lín apod. Po napínavém boji se vítězem stal
Jan Čundák, který chytil úctyhodných 43 ks ryb. Na druhém místě se umístil svorský lovec
Tobiáš Rameš, který si odnesl také cenu za největší rybu a to za ulovení lína obecného v délce
36 cm. Na třetím místě skončil přespolní Karel Mareš ze Cvikova. Stejně jako u předchozích
ročníků bylo z finančních prostředků obce Svor zajištěno zdarma pro všechny závodníky
občerstvení včetně závěrečného táboráku. Velké poděkování patří všem sponzorům, díky
kterým na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny v podobě rybářského vybavení, sladkostí
a dortů. Poděkování dále patří všem, kteří pomáhali s organizací celého závodu. V neposlední
řadě děkujeme za účast všem závodníkům a již nyní se těšíme na příští setkání u potopených
splávků. "Petrův zdar - rybáři Svor"
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Svorská rosnička – 1. ročník
Dne 1.8.2020 se uskutečnil 1. ročník rybářských závodů žen u rybníka pod Klíčem. Za
krásného počasí se sešlo 10 žen, které vytvořily dvojice a ty se po vylosování čísel rozešly na
lovná stanoviště. V 8.00 hodin začal závod. Většina žen držela rybářský prut poprvé v ruce a
to způsobilo velké pobavení a spoustu humoru. Napichování červů na háček byla také činnost,
kterou málo z žen zvládalo. S touto činností jim pomáhali rozhodčí, kteří také zapisovali
velikost ulovených ryb. Po sečtení velikostí ulovených ryb a ukončení závodu jsme odměnili
tyto soutěžící:
1. místo – Kateřina Špačková, Barbora Kalčíková
2. místo – Jana Heřmánková, Dana Vondráčková
3. místo – Zuzana Heřmánková, Pavla Kleinová
Největší rybu ulovila Zuzana Heřmánková – kapra 45 cm.
Děkujeme všem, kteří pomohli závody uskutečnit. Sešlo se i mnoho diváků, kteří
vytvořili pěknou atmosféru. Opékali si buřty a dodržovali pitný režim. Všichni se těšíme na
další ročník a děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Míla Špaček
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