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Turistické informační centrum

Svojanov

TURISTICKÉ MENU

Dříve než začnete studovat naše
turistické menu, rozmyslete si, zda
by nebylo milejší prožít tyto chvilky
třeba s šálkem kávy či čaje . Pokud
máte zájem, oslovte pracovníka
Infocentra. Voda je zdarma.

OTEVÍRACÍ HODINY/OPENING TIME/ ÖFFNUNGSZEITEN :
PONDĚLÍ/ MONDAY/MONTAG

8,00 - 11,30

13,30 - 17,00

ÚTERÝ/ TUESDAY/DIENSTAG

8,00 - 11,30

12,30 - 15,30

STŘEDA/WEDNESDAY/MITTWOCH

8,00 - 11,30

13,30 - 17,00

ČTVRTEK/ THURSDAY/DONNERSTAG

8,00 - 11,30

12,30 - 15,30

PÁTEK/FRIDAY/FREITAG

8,00 - 11,30

12,30 - 16,30

SOBOTA/SATURDAY/SAMSTAG

10,00 – 16,00

NEDĚLE/SUNDAY/SONNTAG

10,00 – 16,00

TEL. : +420 461 744 130, 605 471 759
E-MAIL: mestyssvojanov@seznam.cz
WWW.mestyssvojanov.cz

VÝSTAVY NA HRADĚ 2013
Unikátní výstava papírových modelů historických staveb
Sbírka 144 papírových modelů je umístěna v podkroví domu zbrojnošů, které se
jako výstavní prostor otevřelo vůbec poprvé v historii hradu. Asi nejzajímavějším
exponátem je model samotného hradu Svojanov, který je umístěn hned ve
vstupní části a představuje současnou podobu hradu po provedení celkové
rekonstrukce. Mezi další dominanty výstavy patří například model zámku v
Pardubicích, zámků Žleby, Hrádek u Nechanic, Červená Lhota nebo hradů
Karlštejn či Rožmberk. Ve sbírce však nejsou zastoupeny jen hrady a zámky, ale i
další historické stavby, jako například kostely, rotundy, rozhledny, městské věže
či lidové stavby. Vystavené modely pochází převážně ze sbírek tří autorů, Petra
Baldy, Milana Bartoše a Miloše Drábka. Z nich Milan Bartoš je zároveň autorem
modelu hradu Svojanov, jehož vystřihovací verze bude brzy vydána i k prodeji.
Podkroví domu zbrojnošů tak dostalo zcela novou náplň. Jeho samotný prostor
patří k nejhodnotnějším částem hradu. Můžete zde spatřit prvky pocházející až z
15. století. Výstava modelů potrvá až do konce října 2013.

Stálá výstava obrazů Aloise Živného
Výstavní síň obrazů Aloise Živného se nachází v sousedství pokladny hradu a je
přístupná volně v otevírací době.
Alois Živný (29. 5. 1914 - 11. 5. 1997) přišel na hrad Svojanov v roce 1946.
Hrad si pronajal od města Poličky za účelem provozu hradní restaurace a
ubytování. Po znárodnění zůstal na Svojanově jako správce hradu - kastelán.
Toto povolání vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 1979. Na
hradě Svojanově žil až do své smrti. Bydlel v prostorách budovy čp. 2 - bývalé
ratejny, kde je nyní umístěna stálá výstava jeho obrazů.
Malovat začal na počátku 50. let minulého století, když tato záliba byla i únikem
od reality ne vždy lehkého života. Inspirací mu byl hrad se svým okolím. Na
hradě se setkal i s mnoha výtvarníky - profesionály, které lákal tento krásný kout
na pomezí Čech a Moravy. Naplno se mohl věnovat své zálibě až po odchodu do
důchodu. V tomto období vznikaly i obrazy s motivy širšího okolí a krajiny
Vysočiny.

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2013
Bohatý kulturní program po celý rok doplňují gastronomické
speciality!

Divadelní pouť 2013 - Víkend 3. - 4. srpna
Vystoupení divadelní souborů pro děti i pro dospělé na hlavním
nádvoří hradu, řemeslný jarmark s prodejem tradičních výrobků.
Program v sobotu:
10:00 hod. Hoffmanovo divadlo: Kašpárkovy popletené pohádky
11:00 hod. Dřevěné divadlo: Princezna na hrášku
12:00 hod. Divadlo Jójo: Námořnická pohádka
13:00 hod. Dřevěné divadlo: O zvířátkách a loupežníku
14:00 hod. Hoffmanovo divadlo: Kašpárek a Kalupinka
15:00 hod. Divadlo Mimotaurus: Daleká cesta Arašída a Kanišky
16:00 hod. Divadlo Puls: Piráti
17:00 hod. Kamil Koula: O Smolíčkovi
Program v neděli:
10:00 hod. Dřevěné divadlo: Princezna na hrášku
11:00 hod. Divadlo Mimotaurus: DlouŠiBy
12:00 hod. Dřevěné divadlo: O zvířátkách a loupežníku
13:00 hod. Divadlo Jójo: Námořnická pohádka
14:00 hod. Eva Hrušková a Jan Přeučil: Čert a Káča
15:00 hod. Divadlo Mimotaurus: Daleká cesta Arašída a
Kanišky
16:00 hod. Divadlo Puls: Piráti
17:00 hod. Dřevěné divadlo: Rozum a štěstí
Spolu s dalšími se na vás těší Eva Hrušková a Jan Přeučil!
Divadelní pouť na Svojanově probíhá za finanční podpory
Pardubického kraje.
Třicetiletá válka na Svojanově

Víkend 24.- 25. srpna 2013
Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto
období, hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení
hradu, volné potyčky...
Hradní vinobraní
Víkend 21. - 22. září 2013
Netradiční hradní slavnost s ochutnávkou vín, cimbálovou
muzikou a dalším programem.

Hradní advent
Víkendy 30. listopadu - 15. prosince 2013
Prohlídky hradu s tradiční vánoční výzdobou doplněné výkladem
o starých adventních a vánočních zvycích. Adventní koncert v
domě zbrojnošů.

KOSTEL SV. MIKULASE

www.mestyssvojanov.cz
Ve stínu královského hradu, který založil Přemysl Otakar II.kolem roku 1260 na
zemské stezce spojující Čechy s Moravou, objevíme poklad gotického umění z doby
vlády Otce vlasti Karla IV., kostel sv. Mikuláše.
Nově opravený a restaurovaný kostel se stává výmluvným svědectvím kulturní a
náboženské velikosti našeho středověku. Kostelní věže a věžičky i sám gotický
lomený oblouk jsou výmluvným orientačním symbolem, který ukazuje vzhůru. Byly a
jsou výzvou, abychom se napřímili a hleděli vzhůru za horizont všedních dnů,
nezdarů i porážek.
Díky odborné a pečlivé práci restaurátorů, jako i dalších řemeslníků, za velkorysé
finanční podpory řady společností můžeme i my při našich cestách obdivovat nově
navrácený skvost.
Kostel sv. Mikuláše je jedinečné místo, kde se otiskla a dodnes dochovala
představa našich předků o světě a o Bohu.
Kostel můžete navštívit :

 po dohodě s pracovníkem infocentra Svojanov :
tel. 605 471 759
 Nebo telefonické domluvě s průvodcem, který Vám
podrobně vyloží historii kostela a význam nástěnných
maleb.
TURISTICKOU ZNÁMKU MŮŽETE ZAKOUPIT PŘI PROHLÍDCE NEBO V INFOCENTRU SVOJANOV

Otevřeli jsme pro Vás
„ČÍTÁRNU“
Turistické informační centrum ve Svojanově pro Vás letos
připravilo novinku. Od června bude v prostorách infocetra
otevřena čítárna. Máte rádi Svojanov a okolí? Nemáte všechny
knihy vydané k tématu Svojanovska? Přijďte v otevírací době
do informačního centra na radnici. Naši pracovníci Vám rádi
zapůjčí knihu, kterou si vyberete. Připravili jsme pro Vás
příjemné prostředí, kde se můžete začíst do historie
Svojanovska.
Na počítači budou k dispozici i všechny ročníky Svojanovin a
část kroniky městyse Svojanov, která obsahuje informace o
historii o jednotlivých domech v celém Svojanově. V případě,
že budete předem vědět den, kdy chcete nahlédnout do
kroniky, můžete si termín zamluvit. V infocentru je jen jeden
počítač. V tomto případě volejte na tel. č. 605 47 17 59 p.
Kopecká.
Nabízené publikace :
Svojanov a okolí – fotografie
Historie, přítomnost a význam kostela sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
Svojanov a okolí
Svojanovské letopisy
Hrad Svojanov
a další, které se nám podaří zapůjčit z širšího okolí

S v oj a n ov
The village of Svojanov is located on the frontier of Bohemia and Moravia, in the picturesque valley of the Kretinka
River. The village is formed by the local parts of Svojanov with the Korytka settlement, The Old Svojanov and
Predmesti with Hute, Studenec and Dolni Lhota settlements. The earliest records mentioning this village date back to
1287. It first appeared in Zbraslavska Chronicle. It has had its own sign since 1538. The king´s Castle Svojanov has
always had the main influence on the foundation and development of the village. There was the biggest boom at the
beginning of the 19 century, when the textile industry started to develop here. The population of Svojanov was
almost 2 thousand people in 1857. Today the number of people is between 400 and 415. Even if the life on the foot
of The Czech-Moravian Highlands isn´t easy thanks to the bad transport access to the towns with work opportunities,
not so many people left the village during the last ten years. That´s why the leadership of the village must develop
much more initiative to keep the standard of living here. And it´s a reward for us, when we can hear the voices for
visible changes. Svojanov has always fascinated its visitors. And so we try the visitors to be impressed by the village
itself, not only by the countryside.
On 25 May 2006 the village of Svojanov gained its flag and the statute of the town was given back to
Svojanov on 13 October 2006.

The Church of SS. Peter and Paul
This late Baroque church consecrated to SS Peter a Paul, was completed in 1788 on the site of an earlier
church. It is likely that the font used to belong to the earlier church. Later repairs did not significalz change the
appearance of the church so it can be regarded as almost wholly original. For this reason this church has become a
protected cultural monument. The roof of the tower, nave and sacristy is the original roof, which is verified by the
year date 1788 that was painted on the tower dome in red paint.
The interior of the church is adorned with illusive paitings and parquet ledges. The pulpit and its canopy are
Baroque with wooden statues of the four gospels. The main altar is Empire, whose ornamentation dates from the 18 th
century. The side altars,pews, confessionals and organ in the gallery are all new/age style, but still the whole church
gives off an expressoin of harmony.

The Church of St. Nicolas
This Church in Old Svojanov originates from the time of King Premysl Otakar II. Although one can regard it as
a Gothic building it still has certain Romanesque qualities the layout, the massive construction, the adornments on the
western portal and the new ceiling above the nave. The dome, chancel and the window behind the altar are in Gothic
style, the rounded windows in the nave were added much later. The composition of frecoes in the church indicates
that it is likely that before the windows were added there were just unglayed slits instead of the windows.
Alongside the previous gothic chancel window is a scene from the Annunciation. In the window lining were
illustrations of propfets and the vault has a picture of the Final Jungement. On the north side there is a large picture
of the pulpit is a transcript of the Ten Commandments; above the triumphal arch there is a scene of Christ’s death on
the Cross and on the northern side there is a painting of the theree kings, Christ the Junge and St. Christoper.

The Chapel of St. John Nepomuck
There are no records about the reason or the date that this chapel was built. Inside the Baroque building the
date also to be seen on the statue base of St. John Nepomuck7, also to be seen are candle sticks, crucifixes and a
lamp of eternal light all of which are registered on the cultural monument list.
The chapel stands in the shade of two lime trees, which were planted around the late 1780’s in memory of
the founding of the Church of SS Peter a Paul in Svojanov.

Svojanov – „Městečko“
Ani Čechy, ani Morava. Ani rovina, ani hory. Malebná vysočina, to je kraj, který hlídá z majestátní výšky starobylý
hrad. A pod ním kdysi pomalu vyrostlo malé městečko. Sevřené v údolí, kterým protéká říčka Křetínka, snad ani
nemělo šanci stát se městem. Díky hradu vzniklo a tak po něm dostalo i jméno – Svojanov. A nebo právě naopak ?
Jisté je, že královský hrad přinesl sebou i statut městyse, kterým se Svojanov pyšnil už od 16. století i přes to, že tu
nestálo víc než 80 chalup. A když městys, tak už konšelé nemohou zasedat v hospodě. Podobná úvaha jistě vedla
k rozhodnutí , postavit radnici. Dostala místo uprostřed náměstí, místo dominantní a zvláštní. Dnes totiž stojí hrad,
fara, Radnice a kostel sv. Petra a Pavla téměř v ose. Pomyslná čára spojuje nejdůležitější stavby Svojanova.
I když je toto místo sevřeno v údolí a má malý prostor k životu, je to místo, kde obec spravovali purkmistr,
primátor a rychtář. Usedlíci byli měšťané nebo jinak sousedé. Purkmistr měl krátkou dobu svého úřadu, ale primátor,
který se staral o hospodářství obce byl ve své funkci podstatně déle. Rychtář, kterého jmenovala vrchnost , byl
jmenován na řadu let.
Podle Rychtářské knihy nejstarší příjmení, která se ve Svojanově vyskytovala od 16.století :
Plebáni : roku1569 Šebestián Skala z Kolínce
1591 Jan Dobruška
1605 Florián Abbé Hořický
Měšťané: Martin Hamerka,Václav Kulhánek, Martin Hájek, Jiřík Plzák, Pavel Hušperek, Prokeš, Kristýn, Urban, Svatoš
a Tobiáš Soukeníkovi, Vít Řezník, Václav Bartoň, Malý Jíra, Jiřík Holý, Jan Krčil, Jan Hlava, Duchek Bečička, Beneš
Řezník, Jan Komínek, Jiřík Varhánek, Petr Modráček, Jiřík Loskot, Matouš Mlynář, Jakub Brož, Petr Vejbora ,Jíra
Žampach,Jan Brtoun, Petr Pejcha, Pavel Špatinka, Jakub Navrátil, Duchek Hájek, Duchek Satrapa, Jan Korbel, Jíra
Hájek, Vondra Dvou-letý, Kliment Štefka, Jakub Kotlas, Jakub Šabousta, Filip, Šebestián, Viktorín a Štěpán Švecovi,
David Pekař, Vávra Bílek, Blaha Uzdař, Jan Koridek, Lukáš Brichta a Havel Huda.
V 17.století se zřejmě tato jména postupem času vytratila, také nejsou o tomto čase zatím žádné informace.
V 18. století se již vyskytují dnes známá příjmení: Jan Havlíček, Jan Klíma, Matěj Svojanovský,Jiří Kratochvíle, Jan
Svoboda, Pavel Sládek, Vít Loskot, Kašpar Skala učitel, Šimon Mičulka, František Cupal, Václav Jelínek, Václav
Tobiášek, Jan Kubín, Matěj Hudousek, Václav Holínek, Antonín Skala písař, František Štefka, Matěj Krejzla, Jan
Hutský, Jiřík Kopecký, Antonín Ehrenberger učitel, Jakub Rozštlapil mlynář, Pavel Škaroupka, František Petříček krejčí,
Ondřej Heger, Josef Heyl, Václav Stehlík, Jan Sejkora, Bartoloměj Holek, Jan Babka, Jan Pala, Matěj Jura, Josef
Hromátka, Jakub Krabička, Jan Čech, Václav Zavřel sládek, Václav Zábrodský, František Schauer učitel, Josef Křen
mlynář, Martin Dufek, František Hertvík, Martin Šnobl myslivec, Šimon Prečan sládek
V roce 1776 mělo městečko 49 čísel včetně hradu. Hrad měl v té době číslo 45.
Číslo l měla fara,
Číslo 2 měli Satrapovi č.45,
Číslo 3 mělo nynější číslo 60
Číslo 4 - už bylo stejné jako je dnes. Majitelem byl František Svojanovský *1743 a dnes je majitelem Petr
Svojanovský jeho prapra…vnuk.
Číslo 5- Jiřík Loskot *1729 další Hromádkovi, ti odešli do Temešváru, pak Leinweberovi, Klímovi a nakonec Vigona –
kulturní dům.
Číslo 6 - Jakub Svoboda *1743 - Svobodovi až do roku 1890 pak Outratovi a Žilovi
Číslo 7 - Martin Dufek *1727 po nich Krabičkovi do roku 1884 pak Cupalovi a Gerišerovi
Číslo 8 - vrchnostenský mlýn - mlynář Josef Křen *1728 ve Vamberku - Křenovi museli mlýn v roce 1850 po zrušení
gruntovních břemen vykoupit za 2.542 zlatých. V roce 1925 prodali mlýn Filipu Gerišerovi. Jeho dědic Ladislav Gerišer
prodal mlýn Břetislavu Opršálovi.
Číslo 9 Matěj Svojanovský *1728 - Svojanovští měli stavení asi do roku 1860 potom stavení měl František Schwartz
stolař a kolotočář a od roku 1896 Pallovi, kteří celé stavení přestavěli.
Číslo 10 - Josef Hutský *1722, původně to byla pazderna. Po nich byli Loskotovi provazníci, než si postavili číslo 70,
potom Hudský, Cupalovi, Kopecký, Klemšovi . V současné době mají domek Brejchovi.
Když probereme zbytek všech 49 čísel nenajdeme už nikoho, kdo by byl přímým příbuzným majitelů z roku 1776.
Jak je vidět na těchto prvních deseti číslech popisných mimo rod Svojanovských, bylo tu více změn než v okolních
osadách.
V 19. století se obec rozrostla o domky postavené Za vodou a v Ulici.Ve 20.století přibyly domky na Podměstí.
Začaly zde pracovat dvě textilní továrny a tím přibylo více peněz do rodinných rozpočtů.
Lidé začali zakládat různé spolky. Spolek dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, Dělnická tělovýchovná
jednota, Spolek c.k. veteránů, Spolek katolické mládeže. Z recese vznikl Spolek starých mládenců. Další spolky
měli chovatelé hovězího dobytka a včelaři.
Spolky zajišťovali všechnu kulturní činnost v obci. Pořádaly společná cvičení, hrály divadla a tím sdružovaly
celou obec.
Spolky také milovaly prapory. Sokolský prapor je uložen v radnici. V tomto roce byl objeven prapor Spolku c.k.
veteránů - svatý Václav vyšívaný stříbrem na jedné straně a lev, na straně druhé. Tento prapor je zatím v kostele
ve Svojanově.

Sbor dobrovolných hasičů ve Svojanově si prapor pořídil až v tomto roce.
Ani Svojanov však neušel dobám kdy se lidé stěhovali za prací . V 19.století odešlo několik rodin do Ruska
hlavně do oblasti Rovna na Volyni. Mičulkovi z čísla 14, Richtrovi z čísla 74 a Jelínkovi z čísla 80. Byli to řemeslníci:
zedník, stolař a kožešník.
Ve dvacátém století padlo několik mladých mužů a také živitelů rodin v první světové válce. Z hasičských zápisů
víme, že padl Jan Opršál,Josef Kamenohorský, Václav Svoboda, Stanislav Svoboda a Antonín Báča. Z dalších padli
Jan Kubín, obchodník z č. 27 ten padl v Italii, Maxmilián Cihlář čalouník z č. 18 padl jako první odsud, František
Gerišer z č.37 padl u Kramniku v Rusku v roce 1915, František Švancara padl v roce 1915 na italské frontě. Další se
zatím nepodařilo zjistit. Podle paní Lidmilové, která ve svých vzpomínkách o tom píše, se jich nemělo vrátit dvacet.
I po druhé světové válce odešlo několik rodin do pohraničí. Další rodiny se odstěhovaly později, aby měly blíže
zaměstnání.
V současné době je trvale bydlících ve Svojanově i okolních obcích málo, ale dobře se o svou obec starají a tak
budeme optimisty. Do seznamu příjmení jistě přibudou další jména, která vydrží stejně dlouho jako příjmení
Svojanovský.

Starý Svojanov – „Svánov“
Přívlastek „Starý“ dává tušit, že vznikl dříve než Svojanov. I to, že byl osadou farní s vlastní pečetí a
městečko dlouho jen podhradím, leccos naznačuje.
Domy jsou rozesety v otevřeném údolí vysoko nad říčkou Křetínkou. Tím jsou uchráněny před velkou vodou.
I přes drsné podnebí tohoto koutu vysočiny, tu vždy převládala zemědělská výroba. Vyrostly tu statky, které dávaly
obživu nejen majitelům a tak kolem nich vyrostly menší chalupy, které dnes udržují převážně rekreanti.
V budově bývalé školy, která byla vystavěna v roce 1890-1891 v současné době sídlí mateřská škola, tolik potřebný
obchod se smíšeným zbožím a hasičská zbrojnice. Místní sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1899.
Když se ohlédneme zpět tak jako u jiných osad můžeme se podívat jaká příjmení a hlavně jaké křestní jména byla
ve Svánově v té době v módě.
Roku 1565 byl v obci muž příjmením Blahout s manželkou Bětou (nehodnou), a slib, že se žena polepší,museli
pod peněžní pokutou podepsat i sousedi jako rukojmí,a to Pavlík Holubec, Vávra Pavlak, Matouš a Václavek. Na dalším
listu jsou podepsáni Jiřík Žižka, Jan z Křibu, Jan Mlynář a Václav Gelar rychtář. Roku 1587 jsou jako rukojmí
jmenovaní Tomáš Husa, Matyáš Jiřík a Řehoř rychtář.
Když roku 1605 utekl ze Svojanova primátor Petr Pejcha a byl dostižen, zaručovali se za něj ze Starého Svojanova :
Burián Beneš, Janek Křibský, Vondra Michalec,Václav Pavlak,Říha Bačovský, Jiřík Pavlak rychtář, Jan Krejzla,Vondra
Pešák, Janek Duchků a Šimon Zabulon .
Po roce 1720 jsou tu nová jména : Matěj Krejčanský, Jan Dosana,Urban Hromátka,Václav a Matěj Piternovi
V 18.století se některá jména již vytratila a objevila se nová, z nichž některá jsou zde dodnes.
Při prvním číslování bylo ve St.Svojanově 25 popisných čísel. Když si je trochu přiblížíme uvidíme, kde kdo má
kořeny. Začínáme v roce 1776 .
Číslo 1 - Josef Šudoma *1750 manželka Veronika rodem Opršálova. Po roce 1880 Volaufovi, pak Věstinští a po nich
Olivovi. V roce 2007 majitel Jiří Cihlář.( nynější číslo 2)
Číslo 2 Terezie *1736 vdova Benešová, od roku 1827 Lidmilovi asi od roku 1900 Říhovi a nakonec František
Kopecký zámečník (nynější číslo 3).
Číslo 3 - Josef Doležal *1732 manželka Kateřina, rodem Benešova
Josef Doležal familiant koupil po roce 1770 od vrchnosti část Skalského dvora .
Jeho pravnuk byl od roku 1868 starostou St.Svojanova. V roce 2007 je majitelem prapra….zeť Jan Kovář (nynější
číslo 15 ).
Číslo 4 - Jan Bačovský *1729 II. manželka Kateřina a 12 dětí ve věku od ¼ roku do 25 let Poslední Bačovský
z tohoto rodu zemřel v roce 1884 a zůstala jedna dcera. Jednu generaci tam byli Báčovi, ale neměli děti, tak si paní
Báčová rodem Bačovská z Předměstí vzala na Křib syna svého bratra Ladislava Bačovského, který se neoženil a také
neměl děti, přišel statek na Křibu sice do cizích, ale pečlivých rukou. (nynější číslo 13).
Číslo 5 - Jiří Svojanovský *1702 hrobař a kostelník. Jeho vnučka si v roce 1801 vzala Josefa Báču. Báčovi byli
majiteli až do roku 1950 a od nich koupil domek, nynější číslo 11, Antonín Neubauer.
Číslo 6 Martin Karlík *1736 syn Víta Karlíka, manželka Mariana, rodem Bednářová z Jobovy Lhoty . Jeho
prapra……..vnučka prodala stavení po roce 1967. (nynější číslo 26)
Číslo 7 - Václav Beneš *1710 rychtář, manželka Rozina
Jejich dcera Johana si v roce 1766 vzala Josefa Olivu *1744 ( rychtáře od roku 1788) Tento Josef Oliva rozdělil rychtu
na dva stejné díly. Starší syn Josef dostal díl kde se dnes říká u Familiantů č.p.37 (nynější číslo 30 ), mladší Alois
zůstal v čísle 7 (nynější číslo 28).

Nynější Olivovi jsou tak potomky přes svou prababičku i Václava Beneše.
Číslo 8 - František Svojanovský *1717, manželka Lidmila rodem Tesařová z Rohozné. Dalším majitelem byl Josef
Gracias *1760. Po roce 1810 si postavil domek na Předměstí č.p.18 (říká se tam u Gruntů) .
Václav Báča *1788 pocházel z čísla 13 jeho manželka Viktorie Bačovská byla z Křibu
V době první svět. války byl Antonín Báča starostou St.Svojanova. Nynější majitelé Báčovi jsou jejich potomky.
(nynější číslo 33)
Číslo 9 - Martin Vorba *1726 manželka Barbora Škrancová ze Studence .
Jejich dcera Johana si vzala v roce 1787 Josefa Stejskala z Jobovy Lhoty a Stejskalovi na tomto čísle byli do roku
1900 kdy si jejich pra ..vnučka vzala Františka Šudomu z Tresného a nynější majitel je jejich potomek a tak je
potomkem Martina Vorby.
Číslo 10 - Jan Hutský *1727 manželka Mariana *1717, vdova po Matěji Vorbovi
Dalším majitelem byl její syn vysloužilý voják Josef Vorba, potom jeho zeť Janeček František, v roce 1890 byl
majitelem zase jeho zeť Antonín Kopecký. Rodina Kopeckých prodala domek před rokem 2000.
Číslo 11 - Josef Beneš *1732 jeho syn Jan Beneš zemřel po roce 1835 a v této době Benešovi pravděpodobně
přišli o pozemky, protože je potom obhospodařovala vrchnost, měl je v nájmu žid Bergman. Nový majitel František
Kleinbauer *1812 v Jedlové měl již jen malou část původní výměry. V roce 1869 je toto číslo zapsáno jako vyhořelé.
Kleinbauerovi si postavili nový dům na humnech č.p.40.
Číslo 12 - Kateřina Krejzlová *1724 vdova, po ní měl domek Vojtěch Svojanovský *1765 pak Antonín Oliva * 1770
další byla Anna Petříčková a její syn Václav Petříček. Od nich koupil stavení Ferdinand Stejskal*1834 a dodnes je
v majetku této rodiny. (nynější číslo 43)
Číslo 13 - Václav Báča *1701 v Rohozné a Báčovi měli tento statek do roku 1906 kdy si jejich dcera Voršila vzala
Františka Moravce z čísla 57. Moravcovi byli v roce 1950 ze statku vystěhováni a zpět jej rodina dostala až v roce
1990. (nynější číslo 45)
Číslo 14 - Mikuláš Hutský *1737 manželka Veronika
Jejich dcera si vzala Josefa Havlíčka*1760 z Rohozné a jejich syn Jan Havlíček *1792 byl posledním
starosvojanovským rychtářem.V roce 1976 jsou jako majitelé zapsáni manželé Kolískovi a s nimi poslední Havlíčková
– Cecilie.
Číslo 15 - Jiří Lidmila *1731, syn Jana Lidmily a Roziny Benešové. Říká se, že první Lidmila kdysi dostal tento
půlstatek od vrchnosti proto, že byl vynikajícím hudebníkem. Hudební nadání se dědí v této rodině ještě po mnoha
generacích. Dalibor Jedlička známý operní pěvec měl Lidmilovy babičky dokonce dvě. Nynější majitel je
prapra…vnukem prvního Lidmily a také je dobrý hudebník. (nynější číslo 49)
Číslo 16 - Jakub Moravec *1749 manželka Mariana rodem Benešová z Předměstí. V roce 2006 je majitelkou jeho
prapra…vnučka Žofie Timovtová. (nynější číslo 57)
Číslo 17 - Jakub Beneš *1733 manželka Kateřina
Benešovi byli na tomto statku do roku 1822 po nich hospodařil jejich zeť Josef Bačovský z Rohozné a po něm jeho
syn, také Josef. Po něm Josef Jaschka z Horního Poříčí, potom Jan Oliva. Od Olivů koupili už jen zbytky tohoto
statku Moravcovi v roce 1884 a jsou stále majiteli tohoto stavení. (nynější číslo 60)
Číslo 18 - chaloupka- majitel Mikuláš Štefka *1749 manželka Mariana
Štefkovi a jejich potomci Georlichovi, Říhovi, Cupalovi a Olivovi drželi chalupu až do roku 1998.
Číslo 19 - Josef Krejzla rychtář *1729 manželka Rozina
poslední Krejzla Václav zemřel v roce 1875 a jeho manželka prodala statek Janu Karlíkovi.Poslední Karlík toho jména
zemřel v roce 1949 a hospodářství získala výměnou Eliška Krušinová z Trpína vdaná za Josefa Doležala. Nynější číslo
69 je v majetku Doležalových.
Číslo 20 - Jan Havlíček *1725 v Rohozné - manželka Juliána rodem Svojanovská
Potomci Havlíčkových se rozešli do světa. V roce 1880 byl majitelem Josef Moravec, v roce 1890 František Janeček
další majitelé Báčovi a Kopečtí byli jeho přízeň. (nynější číslo 37) Číslo 21 - Ondřej Janeček *1720 manželka Helena
rodem Hutská ze Svojanova
V roce 1827 byl majitelem Martin Ducháček a Josef Krejzla, po nich Kleinbauer František, potom Havlíček Petr a po
něm v roce 1890 Jan Báča a Marie Zvěřinová, vdova. Po ní její zeť Hamerský Adolf a v této rodině je stavení číslo 72
stále.
Číslo 22 - mlýn patřící původně k rychtě.
Jakub Kopecký *1765 v Předměstí a Barbora rodem Opršálova *5.12.1768
V roce 1890 již hospodařila vdova Anna Petříčková, rozená Kopecká a Petříčkova rodina má toto nynější číslo 29
dosud v majetku a jsou potomky původního majitele.
Číslo 23 - Josef Bačovský *1741 manželka Barbora rodem Olivová
V rodině Bačovských byla chalupa až do roku 1888.Část rodiny odešla v roce 1878 do Ruska V roce 1880 už bydlela
v chalupě rodina Josefa Cupala stolaře ze Svojanova. V roce 1890 byl majitelem Josef Báča *1860, který pocházel
z protějšího domu číslo 11 . Jeho syn zemřel v roce 1977 a chalupa už není trvale obydlena. (nynější číslo 12)
Číslo 24 - Jan Oliva *1707 familiant, manželka Kateřina - koupili od vrchnosti 1/3 dvora Na Skale. Po sto letech
prodal manžel jejich vnučky Jiřík Kopecký část pozemků Báčovým ze Skaly a část dostali Doležalovi ze Skaly. Měl
tu smůlu že jeho dcera brzy zemřela a zůstal mu po ní vnuk a také jeho syn nebyl duševně zdravý. Zajistil je tedy
tímto způsobem.

Stavení č. 16 které teď na místě tohoto půlstatku stojí postavila údajně obec a bydlela tam rodina Havlíčkova až do
roku 1970.
Číslo 25 - Jan Stejskal *1720 a manželka Alžběta. V krátké době po roce 1776 byl majitelem Jan Báča *1753 a
Mariana rozená Olivová. Kdo z nich koupil tu 1/3 skalského dvora zda Stejskalovi nebo rodina Báčova, jejíž
potomci dosud Na Skale žijí, se ještě nevyjasnilo. (nynější číslo 14).
Za padesát let bylo již 69 popisných čísel a při přečíslování v roce 1869 bylo poslední staré číslo 83.
Ve Starém Svojanově bylo podstatně více půdy, než v sevřeném údolí Křetínky a uživila více lidí. Majitelé statků i
půlstatků postavili pro své děti domky na svých pozemcích, ale ti se již museli „přiživovat“ s větší části tkalcovstvím
nebo řemeslnou prací. Ze Starého Svojanova se chodilo do továren v Brněnci a Chrastové, jak to popisuje pan Gregor
ve své obsáhlé kronice nebo pan Bačovský ve svých vzpomínkách na nedávnou dobu.
V letech 1870 až 1880 se vystěhovalo do Ruska několik rodin . Moravec Ignác kolář, s manželkou a pěti dětmi,
Svojanovský Josef s rodinou, Oliva Václav z čísla 35 s rodinou, Stejskalová Františka z čísla 71 se třemi dětmi, Kubín
Josef s manželkou z čísla 1, Jan Havlíček zedník, z čísla 19 s rodinou .
Další lidé odcházeli do Vídně a do Brna .
Velká ztráta pro Starý Svojanov byla i první světová válka. Seznam padlých je také dlouhý a je možné, že nejsou
uvedeni všichni.
Od horního konce vesnice : František Sedláček č.78,Václav Janeček č.77, Jan Oliva č.50, Václav Gregor č.55,
František Moravec č. 57, Antonín Tureček č.63, Josef Báča č.91, Severin a Josef Jaškovi č. 74, Kleinbauer č. 40, Báča
z č. 37, Václav Gregor z č. 79, František Petříček z č. 89, František Bačovský z č. 24, František Báča z č. 20, Josef
Kleinbauer z č. 96 zemřel na následky války. Několik občanů se vrátilo jako invalidé.
Jako každá válka má své následky ,měla i druhá světová válka na Starý Svojanov oslabující vliv.
Do pohraničí odešly rodiny :Loukotovi č.46, Severin Gregor č.55, Josef Stejskal,Marie Hamerská č.43, Václav
Hamerský č.72 ti odešli do Lavičného. Do Dlouhé odešli Jan Klemša č.63 a Antonín Hájek č. 102. Do Banína Josef
Čeněk z č. 82. Do Březové paní Olivová č.83. Do Hradce nad Svitavou odešli Hnátovi z č.22, Štaudovi z č. 18, Báčovi
z č. 11 a Věstinský z č. 2. Jan Oliva z č. 21 odešel do Bělé .Opršálovi z č. 19 do Svitav. Kabátovi č. 53, Říhovi č.54 a
Cupalovi č. 65 jsou také někde v pohraničí.

Předměstí
Další v údolí je obec Předměstí. Po levé straně ústí do Předměstí údolí Žleby ve kterých jsou
nahoře pod
Majdalenkou dvě studánky s léčivou vodou / železito-sirnatý pramen/ , u kterých údajně měli kdysi stát lázně. Také
je v údolí skalka „Kazatelna“, u které se scházeli Čeští bratří z Čech i Moravy k pobožnostem.
Po pravé straně údolí je hned na začátku Předměstí bývalá rychta a za ní stará cesta na Studenec, kde jsou
v katastru Předměstí dva písníky. Ty jsou zapsány jako jeden z nerostů, které se tady vyskytují a to tuha,
mastek,osinek,písek a vápenec.
Uprostřed údolí je Petrův rybník úředně zvaný Šindelka.
Ke všem těmto místům se vztahují příběhy tajemné, veselé i smutné, a těch je nejvíc.
Předměstí bylo součástí Svojanova až do 18.století.Při prvním zaměřování katastru byly vytvořeny nové
hranice a podměstí Svojanova se stalo samostatnou obcí.
Nejstarší známá jména a příjmení z podměstí jsou podle svojanovské Rychtářské knihy
roku 1565 Havel Dvořák
158l Duchek Studence, Urban Libuše
1596 Brikcí Brychta -šafář, Šimon Vopršal
1613 Valenta Suchý, Morávek
Jan Kopecký*1694,Václav Kopecký šafář dol.dvora*1694
Josef Opršal*1728
Josef Doležal *1738 šafář dol.dvora
1750 Ondřej a Jiřík Mičulkovi
1751 Martin a Matěj Dobřenští
V roce 1776 mělo Předměstí pouze 11 čísel a tak si můžeme jejich hospodáře připomenout.
Číslo l měla rychta, která původně byla vedena jako rychta Studence.
rychtář Václav Beneš *1710
V roce 2007 vlastní tuto starou rychtu, která má ve štítě letopočet MDCCLXXXXI
prapra….. vnuk František Slezák
Číslo 2 Mariana Hromátková hospodyně * 1704
v roce 1800 byli na tomto půlstatku již Šudomovi a vlastní jej i v roce 2007
Číslo 3 Dorota Bednářová podruhyně *1734
Asi od roku 1820 Šudomovi,pak Věstínští a po nich Benešovi v roce 2007 Josef
Vaverka

Číslo 4 František Kopecký *1737
František Kopecký rozdělil statek „Na kopci“ na dva díly, mezi své dva syny Aloise*1759 č.p.15 a Františka*1767 č.p.
4 .Říká se, že při té příležitosti byl pověšen obrázek sv.Salvátora na Zádušní cestě ke Studenci, aby se vždycky oba
bratři dobře srovnávali. Historie ale říká, že se obě rodiny ve všech generacích velice špatně snášely.
Ing.Vondra z č.p 4 i poslední místní majitelé č.p.15 Karlíkovi, byli potomky Františka Kopeckého
Číslo 5 Matěj Bačovský *1715
i po 230 letech je na tomto statku rod Bačovských
Číslo 6 Jiří Cupal *1710
už v roce 1783 byl majitelem Jan Jura a v roce 1890 se přiženil Josef Havlíček .V domě bylo vždy několik
podnájemníků.
Číslo 7 Dolní dvůr – Mayerhof -Matěj Moravec *1745 asi šafář
V roce 1780 Mayerhof koupil od vrchnosti za 500 zlatých Josef Gerišer mlynář
z čísla 8, ale pro nemoc (zemřel
v roce 1783) jej již v roce 1782 prodal Johanu Václavu Graciasovi svobodníkovi z Brněnce. Ten v roce 1790 rozdělil
statek mezi své syny Jana, který zůstal v Dolním dvoře a Antonína, který dostal druhou část řečenou Horní dvůr č.p.
17.
Oba statky jsou ještě v roce 2007 v rukou rodin Graciasů.
Číslo 8 Josef Gerišer *1726
Syn Josefa Gerišera Libor*1772 , prodal mlýn po roce 1800 Pavlu Jedličkovi mlynáři
z Borotína a v Jedličkově rodině je mlýn dodnes.
Číslo 9 Josef Opršal **1735
Rodina Opršálova měla chaloupku ještě asi 100 let, po nich tam bydleli Lidmilovi,
Zábrodský a Sauerovi. Ti odešli po roce 1945 do Banína a chaloupka byla zbourána
číslo 10 - majetek vrchnosti
původně to měla být továrna na tuhové výrobky, ale protože již za časů Martina Dlouhého zřejmě výroba končila,
nebo byla přenesena na hrad, bydleli zde vždycky hajní anebo později zaměstnanci státních lesů.
číslo 11 Matěj Opršal *1739
v roce 2007 vlastní č.p. 11 prapra…….vnučka Matěje Opršála - Vlasta Kopecká
Do roku 1810 byly postaveny ještě domky č.p. 12 rodinou Bačovskou z čísla 5
č.p. 13 Jiříkem Křipským z Dolní Lhoty
č.p. 14 postavil Josef Zábrodský
Číslo 16 „Valcha“ stála na hrázi rybníka a bylo to větší stavení ve kterém se údajně prala tuha, která se dobývala
v Hutích, než se dále zpracovávala. Podle pánů farářů a jejich evidence velikonočních zpovědí je jako první obyvatel
tohoto místa v roce 1810 zapsán Antonín Riesner – bělič starý 24 roků a jeho manželka Mariana, rodem
Brauteneglová z Poličky. V roce 1819 u nich zemřel majitel hradu Martin Dlouhý, poličský měšťan a byl pochován na
hřbitově ve Starém Svojanově. Po Riesnerových byla běliči rodina Lichtblauova z Oskavy
Jejich syn již byl poklasným a kdo vlastně potom vyráběl šindel, když bělidlo skončilo se zatím neví. Bydlela tam také
rodina Olivova. Budova byla až do vyhoření v září 1936, v majetku Města Poličky.
.V roce 1900 mělo Předměstí 35 domů a 241 obyvatel . 7 rodin se živilo výhradně prací v zemědělství, ostatní byli
řemeslníci a hlavně tkalci.
V roce 1912 postavila obec Předměstí požární zbrojnici č.p. 37 pro Spolek dobrovolných hasičů, který byl na
Předměstí ustaven v roce 1908. A musíme poznamenat že dodnes je jedním z nejaktivnějších spolků v celé obci.
Domek č.p.37 sloužil také rodinám, které neměli vlastní domek ani možnost sehnat jiné ubytování.
V první světové válce padlo jen z Předměstí 18 mužů,a je to dlouhý seznam. Z čísla 2 padli Jan a Josef Šudomovi,
z čísla 3 Josef a Antonín Benešovi, z čísla 18 Josef a František Graciasovi, z čísla 5 Josef Bačovský, z čísla 6 Antonín
Svojanovský, z čísla 7 Bedřich Gracias, z čísla 11 Jindřich Opršál, z čísla 12 František Gracias, z čísla 13 Jan Bačovský,
z čísla 15 Josef Karlík, z čísla 16 Josef Lichtblau, z čísla 17 Josef Gracias, z čísla 20 Václav Bačovský, z čísla 22 Václav
Sychra a z čísla 32 Antonín Opršál.
Tato velká ztráta mladých lidí měla jistě vliv i na to, že se v Předměstí od roku 1912, přes první a druhou světovou
válku, až do roku 1972, to je 60 let, postavili pouze 4 domky.
V roce 2007 je v Předměstí 51 popisných čísel a začíná přibývat mladých lidí, a to je pro všechny radostné
zjištění.

Dolní Lhota

Další osadou v nivě Křetínky je osada Dolní Lhota. Na pravé straně stojí Benešova hora, na
levé Matoušů kopec a Hradisko. Pod ním je malebné údolí Kaviny, kterým se dá projít do
sousední Kněževse. Kavinský potok omývá zajímavé travertinové útvary. Nějaký čas se zde
dolovala tuha, ale podle ústního podání po zavalení horníků byl tento důl uzavřen.
Na konci šestnáctého století byli v Dolní Lhotě tito hospodáři: Jan Knížek, Matěj Bočka, Jakub
Navrátil, Jakub Mitýsko, Matěj Držka a Jan Duchek . O sto let později se již vyskytují jména
Matoušek, Křipský, Bednář, Jarník, Zvěřina, Šudoma, Suchý, Dobřenský a Svojanovský.
Obyvatelé Dolní Lhoty po staletí pracovali většinou v zemědělství nebo jako tkalci.
Po roce 1870 byla v Dolní Lhotě postavena škola která sloužila svému účelu pouze sto let.
Poslední vyučovací den byl 30.6.1974. Od této doby slouží jako turistická ubytovna. Dnes se tu
chystá rozsáhlá rekonstrukce.
Před první světovou válkou, ve které padlo 6 místních mužů / Josef Bačovský, Antonín Jarník,
Alois Vorba, František Janků, Jan Lidmila a Čeněk Dobřenský/, měla Dolní Lhota již 32 popisných
čísel, dnes 34 a stejně jako na Studenci má své dlouholeté chalupáře, kteří se tu cítí jako doma.
V jižní části katastru Dolní Lhoty v blízkosti bývalé českomoravské hranice je zalesněné návrší
nazývané Hradisko. Na jeho vrcholu je dosud patrný příkop a násep uzavírající nevelký prostor
nepravidelného půdorysu, na němž stávala tvrz. Průběh základových zdí je možné dnes odvodit
jen z terénních vln.
Písemné zprávy o tvrzi na Hradisku chybějí. Celkový charakter a poloha tvrziště nasvědčují
tomu, že zde pravděpodobně stávala nevelká věžovitá tvrz, která plnila strážní funkci při zemské
hranici. Její vznik je snad možno klást do druhé poloviny 13. století, kdy probíhala kolonizace
oblasti při českomoravské hranici v okolí nynější Poličky. Tvrz zanikla asi v polovině 80. let 13.
století, kdy hlavní strážní funkci převzal nově vybudovaný hrad Svojanov.
K Hradisku se váže pověst o zrození Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a jeho choti královny
Kunhuty. Kunhuta prý ráda pobývala na hrádku a porodila zde syna Ješka. Pokřtil ho olešnický
farář, jenž za to odměnou dostal nedalekou osadu Kněžoves (roku 1923 byl název změněn na
Kněževes).Při sporu o tuto vísku, který vedl farář Bernard Voscíníus s kunštátskou vrchností,
předložil prý tento výpis z olešenských městských knih:Kněžoves od jisté pobožné královny

olešenské faře darována byla, která v pádu a Boží pomoci u té vsi syna porodila a na hradě
Svojanově v šesti nedělích ležela.

Korýtka
Po roce 1801 nechal tehdejší majitel hradu Jiří Heissler (poštmistr v Běchovicích u Prahy )
v místě zvaném Korejtka postavit osadu se šesti domky. Dostala tehdy jméno Georgtahll – „Jiřího
údolí“. To se však neujalo a zůstaly Korejtka.
Na tuto osadu nechal vyměřit 12 ha půdy. Popisná čísla byla zahrnuta do seznamu Starého
Svojanova, kde v té době bylo poslední čp.47 Johana Moravce (dnešní čp. 56). Tak domky
v Korejtkách dostaly čísla 48,49,50,51,52 a 53. Do nich se během roku 1802 nastěhovali cizí
občané, vesměs ze Sudet.
Při přečíslování Starého Svojanova v roce 1869, dostaly domky na Korejtkách vlastní řadu
čísel 1-6. Když byla osada přiřazena do katastru Svojanov, byla čísla změněna na 151-156.
Původní číslo 52 vyhořelo. Stálo mezi dnešními č. 156 a 155 .
Dnes Korejtka obývají a udržují jen chalupáři.

Studenec
Podle knihy Josefa Krušiny „Dějiny Trpína a okolí“ je osada připomínána už v roce 1405, když se
Margareta Bušková z Trpína domáhá na Herartovi Paškovi vyplacení věna ze dvora na Studenci.
V roce 1581 je ve svojanovské Rychtářské knize zápis o sporu mezi Havlem Dvořákem z Podmiestí a
Martinem Studencem, o část pozemku, kterou mu Havel Dvořák upřel. Sešla se komise, ve které byli na
straně Havla Dvořáka: Matouš Štafa, Michal Pazlar,Jakub Zeman a Kašpar Kovář - všichni byli z Bystrého.
Na straně Martina Studence byli:Jiřík rychtář hlásenský, Jan Štefka ze Svojanova, Urban Libuše a Duchek
Studence z Podmiestí. Spor rozhodli:Jiřík Hruška z Limberka a Václav Starkovský, vrchnostenský úředník
z Jesenice ve prospěch Martina Studence.
Podle ústního podání byl v osadě Studenec původně vrchnostenský dvůr, který byl později rozdělen.Stál
mezi nynějším číslem 2 a 3.
O 18.století již víme, že zde hospodařilo 5 rodů, tedy stejný počet jako má ruka prstů. Ve svahu,ve výšce
530 m nad mořem, kde se také krajina otevírá jako ruka, i když víceprstá, na každém konci pomyslného
prstu je jeden člen rodu, kterého toto hospodářství živí.
V 18.století to byly rody:
1.Olivovi Studenec č.1
Matěj Oliva *1721 půlsedlák (měl šest dcer)
Studenec č.6
Jan Oliva *1754 půlsedlák
Studenec č.10 a 19 František Oliva/asi*1800/tkadlec,chaloupkář
2.Bednářovi –Studenec č.2
Jan Bednář *1650 půlsedlák
Studenec č.4
Martin Bednář *1699 chaloupkář
Studenec č.13
Václav Bednář *1797 tkadlec a chaloupkář
3.Říhovi – Studenec č. 3
Jakub Říha *1712 sedlák(jeho vnučka si
vzala Fr.Graciase)
4.Stejskalovi- Studenec č.5
Jiří Stejskal *1729 půlsedlák
Studenec č.8
Jan Stejskal *1722 půlsedlák
5.Škrancovi –Studenec č.7
Antonín Škranc *1729 půlsedlák
V pomyslné dlani si v 19.století našly místo domky potomků těchto pěti rodů a osada se zvětšila na 20
domů.Tito domkáři už byli hlavně tkalci,ale také kameníci, pan Moravec řečený„ Stráňa“se živil
košikářstvím, pan Findejs zase vyráběl žínky ze zvláštního materiálu a způsob výroby tajil.V osadě byl
také obuvník, krejčí, tesař,stolař i švadlena.Skoro všichni byli také dobrými včelaři.
Původní statek a půlstatky dostaly v 19. a 20.století také nové vlastníky:
č.p.1 Klímovi ,Tocháčkovi a Findejsovi,
č.p 2 Křibský a později Graciasovi
č.p 3 Graciasovi
č.p 5 Kratochvílovi
č.p 6 Olivovi,Graciasovi a Benešovi
č.p 7 Kolouchovi
č.p 8 Šubertovi,Graciasovi
Ve dvacátém století se Studenec změnil. Otevřená ruka krajiny zůstala stejně přívětivá, ale lidem již tato
krása, která byla zaplacena těžkou prací, přestala stačit a také okolnosti se změnily.
V první světové válce padli čtyři mladí muži: Jindřich Henzl, Antonín Bednář, Václav Findejs a Jarolím
Zunka. Po druhé světové válce odešly do pohraničí rodiny Jana Kozla, Josefa Lidmily, Františka Macka,
Františka Bačovského a Františka Beneše.
Po vytvoření JZD odešla většina mladých do jiných zaměstnání a také do jiných vesnic a měst,odkud
cestování do práce nebylo tak obtížné.
A tak můžeme jen smutně říci, že :
v roce 1776 v osadě žili: 1 sedlák,6 půlsedláků a 1 chaloupkář: 8 rodin - 63 lidí
a v roce 2006 v osadě žilo 7 rodin - celkem 25 lidí.
Ale naděje tu je.V sobotu,v neděli a o svátcích je Studenec plný lidí.To přijíždí jeho chalupáři,kteří si své
domky a domečky užívají, a ví, že tato pomyslná ruka jim pohladí duši pokaždé, když vyjdou nebo vyjedou
těch prvních sto metrů ke Studenci.

H UT Ě
Hraniční potok mezi Čechami a Moravou tvoří také zároveň hranici obce. Z údolí Křetínky se do obou stran prolamují
boční údolí. První po levé straně jsou Roudníky, ve kterých se dolovala již na počátku 19.století tuha, která se
zpracovávala na hradě Svojanově, a také se vyvážela až do Anglie.
V údolí leží osada Hutě, která měla původně jen dva domy, mlýn a jednu zemědělskou usedlost.
Od počátku 18.století byli ve mlýně Ehrenbergerovi a stejně dlouho byli na svém podsedku sousedé Tesařovi .
Současný majitel čísla 2 je prapra…vnuk Tesařových.
Dnes tu stojí dvanáct domků, ve kterých žije osmnáct trvale přihlášených občanů. Ovšem podle Statistickotopografické knihy Královehradecké diecéze od Josefa Antonína Šrůtka vydané v roce 1857 zde stály tři domy, ve
kterých žilo 24 osadníků. V té době tu byla dolována tuha/grafit/. Krásnou ukázkou tehdejších manufaktur na
zpracování grafitu jsou kamna, která můžeme vidět na hradě Svojanov.
Dalším údolím po levé straně jsou Jezdiny, kde rostou vzácné druhy rostlin jako sasanka chlumní, konvalinka nebo
střevičník pantoflíček.

DOLOVÁNÍ TUHY V HUTÍCH
K řece Křetínce se svažuje několik překrásných údolí.V Hutích to jsou Roudníky.V Roudníkách se dolovala
tuha.Vytěženou tuhu odváželi do továrny na tuhové zboží na Předměstí.Vystavěl ji tehdejší majitel panství
svojanovského Martin Dlouhý.Z tuhy vyráběl kuchyňské nádobí,umělecké ornamenty, sochy a vázy.Přečištěnou tuhu
odvážel v bečkách do Anglie. Vypráví se,že v Roudníkách žili důlní mužíci,kteří bránili pronikání lidí do podzemních
tajemství.Dnes jsou štoly zasypané.Při procházce touto krásnou přírodou nám dávnou dobu těžení tuhy připomenou
už jen zbytky štol.

UBYTOVÁNÍ
VE
SVOJANOVĚ
A OKOLÍ

Platný od 1.1.2013

Hotel Otakar
Hamry 40
569 92 Bystré
Tel.+fax.: +420
461 744 121
Mobil: +420 605
365 456
Mobil: +420 725
851 205
E-mail:
svojanov@tiscali.c
z

Budova
Polopenze
Plná penze
Děti do 10-ti let
310,350,Dospělý
390,440,Děti do 3-let bez nároku na lůžko a stravu zdarma
Samostatné ubytování bez stravy 250,-kč/osoba/den
Apartmán - cena za osobu a noc
Děti do 10-ti let
250,Dospělý
350,Chata METAXA - cena za osobu a noc
Děti do 10-ti let
250,Dospělý
350,U všech pobytů se hradí rekreační poplatek obci Bystré
podle vyhl.2/2006 ve výši 4,-kč/noc/osoba.
Vyhláška k nahlédnutí na hotelu Otakar
Samostatná strava:
Snídaně
50,-Kč
Oběd formou menu
80,-Kč
Večeře
70,-Kč
Individuální v
Ceník je součástí jídelního
restauraci
lístku

UBYTOVÁNÍ NA HRADĚ SVOJANOV

Přímo v areálu hradu se můžete ubytovat. Mapka pokojů Vám poskytne orientaci o počtu lůžek a
vybavenosti, ceník pobytu informaci o nákladech. Obsazenost jednotlivých pokojů a termínů si můžete
ověřit e-mailem na info@svojanov.cz nebo telefonicky na číslech 461 744 124, 461 744 105 nebo 739
518 703 (od 9 do 17 hodin). Jako závaznou objednávku můžete použít formulář na konci této
prezentace. Zaplacením zálohové faktury (cca polovina předpokládané ceny pobytu, dle dohody) je
Vaše rezervace potvrzena. Budete ubytováni v areálu historické památky, kde je třeba dodržovat jistá
pravidla chování. Seznamte se předem s provozním řádem pro Vaši kategorii pobytu.

Podrobnější informace o pokojích a jejich vybavení najdete na schematické mapce pokojů. Rozhodli
jste se pro nás? V tom případě si můžete Váš pobyt objednat elektronickou cestou nebo se e-mailem či
telefonicky informovat o dalších podmínkách. Hrad Svojanov je historickou památkou v majetku Města
Poličky. Z toho a mnoha jiných důvodů je dobré se dostatečně seznámit s provozním řádem.

číslo pokoje

počet lůžek
2 (pro hromadné pobyty - marodka se 2

1

lůžkami,WC,sprcha; pro ostatní - 2 lůžka,
WC, sprcha)

2

2 lůžka

3

4 lůžka

4

2 lůžka

5

2 lůžka

6

3 lůžka

7

3 lůžka

8

8 (4 palandy)

9

4 (2 palandy)

10

16 (8 paland)

Ceník
Tzv. hostinské pokoje v historickém stylu počátku 20. století (pouze s našemi lůžkovinami):
Pokoj č. 1 (dvoulůžkový s vlastním sociálním zařízením)
900,- Kč / pokoj / noc

Pokoj č. 2 (dvoulůžkový bez vlastního sociálního zařízení)
760,- Kč / pokoj / noc

Pokoj č. 3 (čtyřlůžkový, bez vlastního soc. zařízení)
1400,- Kč / pokoj / noc

Pokoj č. 4 (dvoulůžkový bez vlastního sociálního zařízení, možnost dětské přistýlky)
760,- Kč / pokoj / noc (bez přistýlky)
960,- Kč / pokoj / noc (s přistýlkou)

Pokoj č. 5 (dvoulůžkový bez vlastního sociálního zařízení)
760,- / pokoj / noc

Pokoj č. 6 (třílůžkový, sociální zařízení společné pro pokoje 6 a 7)
1190,- / pokoj / noc

Pokoj č. 7 (třílůžkový, sociální zařízení společné pro pokoje 6 a 7)
1190,- / pokoj / noc

Pokoje v turistické části (možnost volby našich lůžkovin nebo vlastního spacáku):

Pokoj č. 8 (osmilůžkový bez vlastního sociálního zařízení)
350,- Kč / osoba / noc / naše lůžkoviny
300,- Kč / osoba / noc / vlastní spacák

Pokoj č. 9 (čtyřlůžkový bez vlastního sociálního zařízení)
350,- Kč / osoba / noc / naše lůžkoviny
300,- Kč / osoba / noc / vlastní spacák

Pokoj č. 10 (šestnáctilůžkový bez vlastního sociálního zařízení)
350,- Kč / osoba / noc / naše lůžkoviny
300,- Kč / osoba / noc / vlastní spacák

K uvedeným cenám je nutné připočítat poplatek Městysi Svojanov:
V období 1. 6. - 30. 9. a 25. 12. - 1. 3.: 10,- Kč / osoba / započatý den pobytu.
V období 2. 3. - 31. 5. a 1. 10. - 24. 12.: 4,- Kč / osoba / započatý den pobytu.
Poplatku jsou zproštěny osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci,
osoby mladší 18 let a starší 70 let.

V CELÉM AREÁLU HRADU PLATÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ.
Zahájení a ukončení pobytu
Pokoje k ubytování předáváme mezi 14:00 a 17:00 hod.
Pokoj při ukončení pobytu je nutno předat zpět mezi 9:30 a 11:00 hod.

Možnost stravování
Plná penze: 260,- Kč
Polopenze: 165,- Kč
Školní pobyty dle individuální domluvy.

PENZION PALLA
Nabídka ubytování:







Nabízíme levné, nenáročné ubytování pro jednotlivce, rodinnou rekreaci, podniková školení, školy v
přírodě a dětské tábory v dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích.
Celková kapacita je 40 lůžek v 14 pokojích.
Sociální zařízení je společné vždy pro 4 pokoje na patře
K dispozici je jídelna s TV a krytá terasa
Parkování pro hosty je zajištěno na vlastním parkovišti naproti pensionu. Vaše kola je možné
uschovat v uzamykatelném skladě
Po dohodě je možné sebou vzít svého domácího mazlíčka

Služby restaurace:
Stravování je zajištěno celoročně v naší restauraci s vlastní kuchyní. Vybrat si můžete z množství minutek,
zeleninových salátů, denních menu, alkoholických či nealkoholických nápojů.
V letních měsících si můžete dopřát pravou točenou smetanovou zmrzlinu, nebo si vybrat z nabídky
zmrzlinových pohárů, nápojů a jídel v stínu slunečníků na venkovní terase.
Naše adresa:
Pension PALLA
Svojanov u Poličky 115
569 73 Svojanov
Provozní pí. Radka Culíková
mobil: 731 367 122
tel/fax: 461 744 127
mobil: 731 102 234
e-mail: pension.palla@mosaictech.cz
Ubytování v temínech 5.1. - 30.6. a 15.9. - 23.12. Pultová cena
Za lůžko/noc na 1 noc
275,- Kč
Za lůžko/noc na 2 a více
235,- Kč
Ubytování v temínech 1.7.-14.9.a 24.12.-31.12.
Za lůžko/noc na 1 noc
Za lůžko/noc na 2 a více

295,- Kč
275,- Kč

Stravování
Plná penze/den
Polopenze/den
Snídaně(kontinentální)

250,- Kč
160,- Kč
70,- Kč

Stravování - dětské porce
Plná penze/den
Polopenze/den
Snídaně(kontinentální)

160,- Kč
130,- Kč
55,- Kč

Adresa: Svojanov 130, 569 73
e-mail: hotelmonika(at)centrum.cz
Tel./fax:+420 775 702 441
420 461 744 116

Ceny v Kč za osobu a den.
Poplatek místnímu úřadu Svojanov 10,- Kč za osobu a den.
Celková kapacita našeho hotelu je 50 stálých lůžek a 10 přistýlek, pokoje jsou 2 - 3
lůžkové s vlastní toaletou a sprchou.
Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH, poskytujeme slevy pro hromadné akce.



Se snídaní:

A - 510,- B - 500,-

pokoje 1,3,6,8, - 400,-Kč, pokoje 2,4,5,7, - 460,-Kč

Domácí mazlíčci
(psi, kočky) 50,- Kč/den bez nároku na služby.

Penzion Bystré - wellness ubytování Vysočina
Ubytování v městečku Bystré. Penzion najdete 11km od CHKO Žďárské vrchy na Vysočině.

Ubytování na Vysočině, penzion Bystré

Využijte cenově výhodné ubytování na Vysočině v penzionu s vlastním wellness centrem v objektu. V penzionu je 7 pokojů a
mimo jiné i volně přístupná společenská místnost s vybavenou kuchyňkou.
Všechny prostorné pokoje Vám zaručují příjemné a levné ubytování v penzionu na Vysočině, které včetně služeb penzionu
splňují kategorii ubytování - pension***.

Wellness penzion

Wellness penzion pro zdravé tělo i duši s personálem, který se snaží plnit každé přání osobním přístupem k hostům. V
relaxačním wellness centru v penzionu si můžete užívat masáže, saunu, floating, medové masáže, skořicové zábaly, lymfatické
masáže...

Wellness pobyty na Vysočině
Už tak levné wellness pobyty jsou nyní ještě levnější. Nepromeškejte tuto výhodnou nabídku u příležitosti 5. výročí provozu
penzionu i relaxačního centra Bystré a pětileté tradice pořádání wellness pobytů v Bystré. V ceně je zahrnuto ubytování v
penzionu v lokalitě Vysočina a navíc vždy nějaká ta procedura. Cena je konečná za celý relaxační pobyt.

Penzion vhodný k ubytování s dětmi

Možnost zapůjčení dětských postýlek - zdarma. K dispozici jsou 2 cestovní a 1 dřevěná. Ve společenské místnosti jsou připravené 2
dětské židličky ke stolu.
Na oplocené zahradě u penzionu je pískoviště, skluzavka a dětské domečky. V letních měsících bazén a brouzdaliště.
Možnost i koupání v přírodě v rybníku s ostrůvkem.

Penzion má i dětskou hernu

Při špatném počasí si děti mohou jít hrát do dětské herny a rodiče mohou využít wellness centra, které je v objektu penzionu.
Penzion a Relax centrum Kubíčkovi v Bystrém na Vysočině je nekuřácký penzion.

Adresa wellness ubytování

Penzion Kubíčkovi
Nerudova 222
569 92 Bystré
tel: 731165684
penzionbystre@unet.cz
www.penzion-bystre.cz
Turistická lokalita ubytování: Vysočina

Ceník ubytování
Zlevněné ubytování Vysočina
Na doobsazení některých volných pokojů nyní poskytujeme výhodné slevy.
Garance dnešní ceny ubytování včetně snídaně t.j. 350 Kč lůžko/noc i o letních prázdninách.
Ubytování pro dva na týden nyní vyjde na 4900 Kč včetně snídaní. Navíc sleva 15% na procedury.
Objednat dnes za 4900 Kč
Od 7.-14.7. jsou týdenný pobyty vyprodané. V tomto termínu rezervujte prosím pobyty za nižší ceny kratší
např. cena za ubytování se snídaní pro 2 osoby na 5dní/4 noci 2800 Kč, plus sleva 15% na procedury v
našem relaxačním centruObjednat dnes za 2800 Kč
Dnešní cenu garantujeme v případě uhrazení pobytu do 2 pracovních dnů od objednání.
Zlevněné ubytování na Vysočině poskytujeme na pobyty do 26.7.2013.
Zašlete prosím požadované termíny ubytování, budeme Vás informovat o volné ubytovací kapacitě v
penzionu.

Slevy na relaxační pobyty
V některých volných termínech na jaře a v létě nyní poskytujeme výrazné slevy na pobyty ve výši až 50%
včetně snídaní a oblíbených relaxačních procedur. Informujte se prosím na volný termín pobytu (tel.
731165684), využijte tuto výhodnou nabídku a nakupte zlevněné pobyty včas. Darujte třeba i dárkový
poukaz na pobyty ve slevě. Vysočina má své kouzlo a jistě je zde co k vidění v létě i v zimě - více v sekci
aktivity při ubytování na Vysočině.
Po celý rok můžete na ubytování využít výhodné slevové programy nebo pobyt uhradit Sodexo poukázkami,
Accor services či šeky Cheque Déjeuner.

Ceník ubytování od 3.1.2013 - 22.12.2013
Za lůžko / noc.....400,- Kč nyní 350 Kč včetně snídaně při ubytování na 4 noci a více (platnost slevy
popsaná výše)
Za lůžko / noc děti do 12 let na lůžku ..... 250,- Kč
Děti do 3 let v dětské postýlce ..... ZDARMA

Ceník ubytování na SILVESTR 2013
Ceník ubytování od 23.12.2013 - 2.1.2014
Za lůžko / noc.....450,- Kč
Za lůžko / noc děti do 12 let na lůžku.....300,- Kč
Děti do 3 let v dětské postýlce.....ZDARMA
Při pobytu na jednu noc účtujeme k ceně 100 Kč za obsazené lůžko
Změna cen vyhrazena

Penzion na Vysočině, ubytování a stravování - zaměřený na
dětské hosty - obec Hartmanice na pomezí krajů Pardubického,
Jihomoravského a Vysočina.
Penzion na Vysočině orientovaný z převážné části na naše nejmenší hosty se nachází na okraji
obce Hartmanice na pomezí Pardubického kraje, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Je
vhodný zejména pro pobyty rodin s dětmi, vzhledem ke klidnému prostředí a krásné přírodě.
Součástí penzionu je velký areál se čtyřmi hřišti, venkovními bazény, posezením u krbu
a přírodním ohništěm a dále krytý bazén se slanou vodou vhodný i pro plavání malých dětí.
Penzion je vhodný jak pro letní, tak i pro zimní pobyty. V okolí jsou běžkařské tratě, 2 km
od penzionu je upravovaná a osvětlená sjezdovka v Hamrech, v 6 km vzdálené Olešnici nově
vybudovaný lyžařský areál.
Celková kapacita je 60 osob v 18-ti dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s možností přistýlek a ve 2
nově otevřených nadstandardních chatách do 40-ti metrů od penzionu.
Všechny pokoje a obě chaty jsou včetně sociálního zařízení a TV. V chatách je dále k dispozici
lednička, varná konvice a mikrovlnka.
Parkování v areálu penzionu zdarma.

Sportovní a společenské vybavení:


venkovní bazén a dětské brouzdaliště



krytý bazén 12 x 5 m se slanou vodou o teplotě 28o C, za poplatek možnost max. 32o C



sauna



tenisový kurt (možnost zapůjčení tenisových raket)



hřiště na plážový volejbal



travnaté hřiště na nohejbal a fotbal



streetball



možnost zapůjčení kol a koloběžek



petanque



pro děti na zahradě houpací koně, houpačky, prolézačky, pískoviště



v objektu 2 dětské herny s částečným vybavením



WiFi



zajišťujeme vyjížďky na koních a ponících - ranč ve Stašově (5 km)



pro zájemce zajišťujeme masáže přímo v penzionu

V penzionu jsou k dispozici ledničky na chodbách, varné konvice a mikrovlnka v jídelně; pro děti
jsou připraveny jídelní židličky a k zapůjčení dětské postýlky včetně povlečení a peřinek, 2
vaničky a nově též pro "zapomnětlivé" rodiče půjčujeme "chůvičku".
Platnost ceníku od 1.1.2013
Všechny ceny jsou již včetně DPH !!!
Ubytování:

Červenec + srpen + vánoční

dospělí

děti 3-12

520,- Kč

450,- Kč

II. 440,- Kč

370,- Kč

III. 400,- Kč

330,- Kč

I.

týden
Květen + červen + září
Leden - duben
Říjen - prosinec
2 chaty v areálu penz. - kapac. 4
osoby
(cena za chatu za noc dle období)

I.

2.000,- Kč

II. 1.800,- Kč
III. 1.600,- Kč

V ceně ubytování je 1 hodina denně na osobu v krytém bazénu.
Neobsazené lůžko

120,- Kč/noc

Zapůjčení dětské postýlky

70,- Kč/noc

Zapůjčení "chůvičky"

30,- Kč/noc

Pes na pokoji

70,- Kč/noc

Pronájem dětské herny (pro skupiny)
Bazén pro neubytované zájemce

400,- Kč/noc
100,- Kč/hod. dospělý
60,- Kč/hod. dítě

minimálně

500,- Kč/hod.

Zapůjčení vaniček a jídelních židliček na pokoje (omezený počet) je zdarma.
V ceně pobytu je zahrnut rekreační poplatek OÚ Hartmanice.
Stravování:
dospělý 180,- Kč/os

dítě 110,- Kč/os.

Polopenze:
Plná penze:

dospělý 280,- Kč/os

dítě 160,- Kč/os.

děti do 3 let bez požadavku na stravu 30,- Kč za snídani
Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.

Hotel Bystré *** dovolená šitá na míru
Hotel Bystré ***
Na Podkově 84
569 92 Bystré
Recepce
tel: 461 741 108
mobil: 605 539 700
icq: 608 474 614
skype: hotel.bystre
e-mail: hotelbystre@seznam.cz
e-mail: info@hotel-bystre.cz
Manažer
tel: 461 741 108
mobil: 605 539 700
icq: 608 474 614
skype: hotel.bystre
e-mail: hotelbystre@seznam.cz
e-mail: info@hotel-bystre.cz
http://www.napodkove.hotel-cz.com

Ceník pro rok 2013
Období
Ubytování se snídaní Balíček služeb I Sleva dítě 3 – 12 let
Leden – duben 580,- Kč
650,- Kč
-100,- Kč
Květen – červen 650,- Kč
730,- Kč
-150,- Kč
Červenec – srpen 720,- Kč
800,- Kč
-200,- Kč
Září
650,- Kč
730,- Kč
-150,- Kč
Říjen – prosinec 580,- Kč
650,- Kč
-100,- Kč
V ceně ubytování: (za vícelůžkový pokoj a den od 3 let), ceny jsou uvedeny vč. DPH 15%
UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ: bufetová snídaně (švédský stůl), hodina bazénu denně, posilovna
UBYTOVACÍ BALÍČEK I: bufetová snídaně (švédský stůl), hodina bazénu denně, posilovna, večeře (výběr
ze sedmi druhů jídel)
Pokud bude na pokoji pouze jedna platící osoba, do ceny se započítává příplatek za jednolůžkový pokoj.

Dokoupení stravy: viz ceník stravy

OSTATNÍ SLUŽBY NA HOTELU BYSTRÉ
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
BAZÉN S MOŘSKOU VODOU
V ceně ubytování
1 hodina denně
Každá další hodina
460,- Kč
Přihřátí vody o 1°C/1 den
460,- Kč
PRONÁJEM SÁLU
1 den
1100,- Kč
WELLNESS
Posilovna
2 hodiny denně v ceně ubytování
Klasická sauna
460,- Kč/ hodina
Infrasauna
50,- Kč/ 10 minut
Vířivka
150,- Kč/ 2 osoby/ 30 minut
MASÁŽE Jindřiška Šťastná
Sleva 10% pro ubytované hosty
Klasická masáž – celé tělo
660,- Kč/ 60 minut
Klasická masáž – záda a šíje
310,- Kč/ 35 minut
Klasická masáž – šíje
165,- Kč/ 15 minut
Havajská masáž
700,- Kč/ 80 minut
Srovnání páteře (jemné mobilizační techniky)
100,- Kč
Reflexní masáž chodidel
385,- Kč/ 45 minut
Bowenova metoda
330,- Kč/ 30 minut
Měření tělených hodnot (BMI, svaly, viscerální tuk)
50,- Kč
Reiki
250,- Kč/ 30 minut
KOSMETIKA JANA ROUŠAROVÁ
Sleva 10% pro ubytované
hosty
Kosmetické ošetření pleti
280,- Kč až 450,- Kč
Pedikúra
150,- Kč
Manikúra
110,- Kč
P.Shine
180,- Kč
Modeláž nehtů
500,- Kč
Parafínový zábal na ruce
85,- Kč
Trvalá na řasy
250,- Kč
Epilace nohou
150,- Kč až 300,- Kč

Bazén "s mořskou vodou" 28°C

SRUB ŠTUDLOV
cca 50 míst, možnost kempování (stravování), akce menšího rozsahu, vhodné pro
rodiny s dětmi (uzavřený areál).
Kontakt:
ALOIS ŘEZNÍK
ŠTUDLOV 14
tlf: 461 526 356
mob. 731 346 459
Jaroslav ŠEBA
Študlov 90
mob. 731 560 845
e-mail - seba90@seznam.cz

Ubytovna Chrastavec - Hudálna
adresa: 569 04 Chrastavec
web: http://www.hudalna.cz
e-mail: spravce@hudalna.cz
telefon: 606 414 848, 461526179
49°37'5.24"N 16°29'48.7"E
GPS:
512m nad mořem
Pravidla pro pronájem KD Hudálna,
přilehlého areálu a ubytovacího zařízení
platná od 1.7.2011
Obecní zastupitelstvo ma svém zasedání dne 17.6.2011 stanovilo pravidla
platná pro pronájem KD Hudálna, areálu a ubytovacího zařízení.
1. Pronájem sjednává osoba starší 18 let, která ručí za pořádek a řádný průběh
soukromé akce (nebude rušen noční klid v obci viz. Vyhláška o veřejném
pořádku).
2. Není dovolen pobyt psů ani jiných zvířat
3. Po skončení akce bude proveden úklid pronajatého objektu
4. Cena za pronájem pro osobu s trvalým pobytem v obci Chrastavec-Půlpecen činí
400,- Kč na den (KD Hudálna včetně areálu)
5. Cena pro ostatní zájemce je 1000,-Kč na den (KD Hudálna včetně areálu)
6. Místní složky mají pronájem areálu na veřejnou akci zdarma, s tím, že zodpovídají
za její průběh a po jejím skončení provedou úklid
7.
Za zapůjčení areálu na konání zábavy (veřejná produjce) cizi organizaci byla
stanovena cena 3000,- Kč
8.

Za pronájem ubytovacího zařízení n a 1 noc se stanovena tato sazba:
děti do 10 let - zdarma
děti 10-15 let - 100,- Kč
nad 15 let - 200,-Kč

9.
Jakékoliv poškození KD Hudálna, ubytovacího zařízení nebo vybavení jsou hosté
povinni nahlásit správci objektu a způsobené škody uhradit. Za rozbité sklo byl
stanoven jednotný poplatek
malé sklo - 20,- Kč za 1 ks (dle platného ceníku)
sklenice 0,5l - 30,- Kč za 1 ks
U ostatních věcí dle míry poškození
10.

Pronájem areálu fyzickým osobám na veřejnou produkci (zábavu) není možný

11. Zákaz porušování nočního klidu po 22 hod. a zákaz používání zábavné
pyrotechniky
(za porušení pokuta 3000,- Kč)
12.
Udržujte pořádek a čistotu i v areálu. Neničte zeleň a porosty. Odpadky ukládejte
do popelnic, popřípadě do igelitových pytlů, sklo do kontejneru v horní části obce

HOTEL VOMOČIL Bystré

UBYTOVÁNÍ
Hotel Vomočil Bystré
Kapacita:
18 lůžek (4x dvoulůžkový pokoj, 1x jednolůžkový pokoj, 3x
trojlůžkový pokoj)
Cena:
180Kč/lůžko za noc
Ostatní:
 nové společné sociální zařízení na chodbě
 parkování u hotelu
 možnost uložení jízdních kol
 Wifi připojení k internetu
 stolní společenské hry
 kulečník, stolní fotbal

Adresa:
Hotel Vomočil
Náměstí Na Podkově 76
569 92 Bystré
Mobil:
+420 604 879 417
Email:
vaclav.vomocil@seznam.cz

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ V TURISTICKÉ
LOKALITĚ SVOJANOV U POLIČKY

U krajkářky ze mlejna - Starý Svojanov 38, 569 92

Nabízíme ubytování od 200,-Kč lůžko /den
Možnost snídaní, ostatní stravování po dohodě
Penzion se čtyřmi dvojlůžkovými pokoji a jedním třílůžkovým pokojem, se společným
sociálním zařízením a společenskou místností je ideálním ubytováním pro skupiny i rodiny s
dětmi. Penzion se nachází v klidné lokalitě ve Starém Svojanově cca 3 km od hradu Svojanov
(autem) cca 2km pěšky. Svojanov je svou polohou dobrým výchozím bodem pro návštěvu
Poličky, Svitav, hradů Pernštějna, Kunštátu, Letovic a Boskovic, Vírské přehrady a podobně.
Turistické informační centrum je 2,5 km od penzionu.
Přímo ve Starém Svojanově je národní kulturní památka kostel sv. Mikuláše, kde je možné si
zarezervovat prohlídku. Turistické centrum pak nabízí několik variant vycházek po
Svojanově a okolí.
Svojanovsko je také rájem houbařů a borůvkářů
možnost uložení kol pro cyklisty
Restaurace otevřena pravidelně od pátku do neděle, ostatní dny po dohodě.
Pro zájemce o stravování skupin turistů (v rámci zájezdu a návštěvy Svojanova) je možné
dohodnout stravování.

Kontakty:

Pavel Navrátil
Tel. 774333683 , e-mail: pajhik.navratil@seznam.cz

Výlety
autem
i
na kole
SVOJANOV – KUNŠTÁT – RUDKA - LETOVICE

Vzdálenost celkem tam a zpět :

48 km

(Svojanov-Hlásnice-Trpín-Olešnice-Kunštát-Rudka-Nýrov-Letovice-Křetín-Svojanov)

KUNŠTÁT NA MORAVĚ :
ZÁMEK
Komplex zámeckých budov je obklopen parkem, ve kterém se pod jižními zdmi zámku mohou turisté zastavit u jednoho z mála dochovaných
psích hřbitovů – ojedinělou zvláštností v Evropě. Původně pozdně románský hrad založený nejpozději v polovině 13. stol., jeden z nejstarších
moravských šlechtických hradů. Získal svoji současnou podobu přestavbami v polovině 16. stol., koncem 17. stol., a na přelomu 18. a 19. stol.
Otevírací doba:

DENNĚ MIMO PONDĚLÍ

květen, červen, září

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

červenec, srpen

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

XXI. Hrnčířský jarmark v Kunštátě ve dnech 14. - 15. září 2013
RUDKA :
JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ – (1 km severně od Kunštátu) jsou dílem nadaného sochaře, samouka, Stanislava Rolínka (1902–
1931), který zde pracoval na zakázku tehdejšího kunštátského starosty. V uměle vyhloubených podzemních prostorách vznikly sochy legionářů,
Blanických rytířů, jezdecká socha sv. Václava, socha lva u vchodu do jeskyně a monument, svého času největší v Evropě, 14 m vysoká socha
prezidenta T.G. Masaryka, odhalená slavnostně 28. října 1928. V průběhu okupace však byla zničena, zůstala jen část sochy, která dokládá její
velikost. Sochy S. Rolínka najdete také na nedalékém Chlumu u Bořitova. Zde autor vytvořil sousoší Jan Hus, Jan Žižka, Prokop Holý.
Okolí jeskyně je parkově upraveno a osazeno řadou exotických stromů a keřů. Na vrcholu kopce Milenka (580 m.n.m) se nachází opravená a
veřejnosti přístupná rozhledna z doby vzniku jeskyně.
Od roku 1993 se v areálu konají sochařská sympozia a díla sochařů zde vytvořila galerii pod otevřeným nebem.

V areálu je možno navštívit i rozhlednu s romantickým jménem MILENKA.

LETOVICE:
Prohlídka ZÁMKU bude probíhat bez průvodce, návštěvník dostane brožurku s informacemi, může prozkoumat celý komplex budov bez
omezení, vše je zcela přístupno což později po dokončení prací již nebude možné, jelikož část zámku bude uzavřena. Také neplatí pro
návštěvníky žádné časové omezení včetně zámecké zahrady s rybníčkem. Je možné si prohlídnout též zámecké sklepení, kde se nachází i
hladomorna. Přízemí bývalo původně hrad a prohlídka je podobná hradu, první i druhé patro jsou již zámecké komnaty. Točitým schodištěm se
dostanete do jízdárny. Po prohlídce je k dispozici zámecká restaurace umístěná v jízdárně.
V parku je možné odpočnout v trávě u vody jezírka, kde může být pěkné odpoledne.
V areálu se nachází obchod se suvenýry a starožitnostmi i galerie různých uměleckých předmětů. Výstavy probíhají stále po dobu prohlídek a
jsou volně přístupné. Budujeme mini ZOO koutek, dále je k vidění muzeum Zemědělské techniky.

Přehrada Křetínka :
Nalézá se západně od města při silnici vedoucí do Křetína. Změnila tvářnost krajiny mezi Letovicemi a Dolním Poříčím. Údolní nádrž na říčce
Křetínka byla budována v letech 1972 – 1976 a do provozu předána v r. 1978. Hlavním posláním tohoto vodního díla je vyrovnávání toku řeky
Svitavy. Dále je přehrada využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty. Na březích přehrady je zakázáno stanování, kempování a rozdělávání
ohňů. Výjimka z tohoto zákazu platí pro rekreační zařízení „Svitavice“ a pro areál TJ Sokol Letovice - oddíl Jachting.
Parametry nádrže:
Délka: 4,7 km, Největší šířka: 397 m , Největší hloubka: 27,3 m, Zatopená plocha: 104,6 ha, Výška hráze nad terénem: 28,5 m, Šířka koruny hráze: 5 m,
Celkový objem násypu hráze: 186 000m3, Zabráno zemědělské půdy: 91,4 ha¨, Zabráno lesů: 27,13 ha, Celkový objem nádrže: 11 570 000 m3, Celkové
náklady stavby: 127 263 000 Kčs .
Byla to jistě nejsledovanější akce v širokém okolí. Pro oživení několik údajů. Projektový úkol stavby přehrady byl schválen Ministerstvem lesního a vodního
hospodářství ČSSR dne 14. září 1970.
Stavba přehrady byla zahájena v dubnu 1972 a ukončena v květnu 1976, tj. celková doba výstavby byla 50 měsíců. Všechny objekty vodního díla byly dokončeny
31.12.1976.
Ověřovací provoz podle stanoveného programu probíhal od července 1976 a byl ukončen v prosinci 1978. Ověřovací provoz ukázal plnou provozuschopnost a
bezpečnost hráze.
Po ukončených komplexních zkouškách bylo dílo uvedeno do trvalého provozu dnem 1.10.1979. Letovická přehrada je vyhledávané místo k rekreačním účelům,
koupání, různým vodním sportům a rybaření.
Nezapomenutelné jsou východy slunce nad přehradou a sluncem zalitá vodní plocha působí jako třpytivá perla v moři okolní zeleně. Se svými krásami a
romantikou patří dnes neoddělitelně do půvabného letovického okolí.

www.olesnice.cz www.kunstat-mesto.cz www.rudka.cz www.letovice.net www.letovice.eu www.mestyssvojanov.cz

AKCE NA ZÁMKU KUNŠTÁT
PUTIN LYŽUJE - Představení divadla Líšeň
20. 7. 2013 začátek od 19:00, délka 60 minut
Místo konání: Nádvoří zámku

Bezbarierový vstup na akci
ČANKIŠOU Koncert hudební skupiny
17. 8. 2013 začátek od 19:00, délka 120 minut
Místo konání: Nádvoří zámku
Bezbarierový vstup na akci
PIEROTOVA DOBRODRUŽSTVÍ Představení divadla Facka
24. 8. 2013 začátek od 19:00, délka 60 minut
Místo konání: Nádvoří zámku
Bezbarierový vstup na akci
Akce je vhodná pro děti
AUTORSKÉ ČTENÍ JAROSLAVA HUTKY Autorské čtení a nejenom to
14. 9. 2013 začátek od 19:00, délka 90 minut
Místo konání: Pilastrový sál
Památková obnova tzv. Alhambra salonu aneb není Alhambra jako Alhambra Výstava o památkové obnově interiéru zámku
1. 5. 2013 - 31. 10. 2013 začátek od 09:00
Místo konání: Zámecký kvelb Dřevník
Akce je vhodná pro děti
ADVENTNÍ KONCERT Tradiční koncert v adventní neděli
1. 12. 2013 začátek od 15:00, délka 60 minut
Místo konání: Pilastrový sál
Akce je vhodná pro děti
ADVENTNÍ KONCERT Tradiční koncert v adventní neděli
8. 12. 2013 začátek od 15:00, délka 60 minut
Místo konání: Pilastrový sál
Akce je vhodná pro děti
ADVENTNÍ KONCERT Tradiční koncert v adventní neděli
15. 12. 2013 začátek od 15:00, délka 60 minut
Místo konání: Pilastrový sál
Akce je vhodná pro děti
ADVENTNÍ KONCERT Tradiční koncert v adventní neděli
22. 12. 2013 začátek od 15:00, délka 60 minut
Místo konání: Pilastrový sál
Akce je vhodná pro děti

SVOJANOV – ROVEČNÉ – VÍR - KARASÍN

Vzdálenost celkem tam a zpět :

70 km

(Svojanov-bystré-Nyklovice-Rovečné-Vír-Ždánice-Karasín-Vítochov-Písečné-Dalečín-

Veselí-Hluboké-Korouhvice-Vír-Rovečné-Bystré-Svojanov)

ROZHLEDNA HORNÍ LES :

ROVEČNÉ
Svratecká hornatina, 1,3 km J od Nyklovic - modrá TZ, katastr Rovečné - 2 km SZ
Nejvyšší vrchol Svratecké hornatiny, 774 m n.m. Zalesněný hřeben táhnoucí se od Nyklovic k jihu, navazující na Javorův kopec (683 m n.m.).
Omezené výhledy z okrajů lesa a z lesních pasek.
Nová rozhledna v lokalitě Horní les (774 m n.m.). Rozhledna umístěna 9 m pod vrcholem. Výška ochozu 38 m (803 m n.m.), celková výška 60
m. Výhled na oblast Svratecké hornatiny a východní část Žďárských vrchů. Za lepší viditelnosti na Jeseníky, Kralický Sněžník, Orlické hory a
Krkonoše. Vstup zdarma, otevřeno nonstop.
Turisté mohou navštívit rozhlednu na Horním lese cestou po modré turistické značce vedoucí z Víru do Svojanova. Motorizovaným
návštěvníkům doporučujeme zaparkovat v Rovečném a pokračovat k vrcholu pěšky polní cestou.

VÍR:
VÍRSKÁ PŘEHRADA (VODNÍ DÍLA VÍR I A VÍR II)
Vírská údolní nádrž přehradila svojí mohutnou hrází tok řeky Svratky v jednom z nejužších míst údolí, a obě její krajní stěny jsou pevně
ukotveny ve skalních stěnách. Se stavbou se započalo roku 1947 a roku 1958 byla uvedena do plného chodu. Vystavěním její 71 metrů vysoké
hráze vzniklo jezero o maximální rozloze 223,5 ha, které bohužel ve svých vodách skrylo vesnice Chudobín u Dalečína a část Korouhvice.
Pitnou vodou je díky této stavbě zásobováno Novoměstsko, Bystřicko a část Žďárska, v poslední době i Brno. Bohužel díky tomu je tato krásná
lokalita nepřístupná rekreaci i rybolovu a pro její okolí platí vyhláška I. pásma hygienické ochrany. Nicméně po levém břehu byla vybudována
asfaltová cesta, která slouží jako cyklistická stezka do Dalečína. K přehradě také patří malá hydroelektrárna se dvěma turbínami a stanice pro
úpravu tzv. „surové vody“ na vodu pitnou. Průměrná výroba pitné vody se pohybuje kolem 50–60 litrů za sekundu, maximální dosahuje až
k 200 litrům za sekundu. Vodárenský areál je tudíž při normálním denním provozu schopen dodat přes 5000 metrů krychlových pitné vody.
Na jižním konci obce byla také roku 1954 postavena přehradní nádrž Vír II, která zachycuje kolísání vodní hladiny při plném provozu hlavní
hyrdroelektrárny. Sama má svoji menší hydroelektrárnu, umístěnou na protější straně kopce a spojenou potrubím s hlavním tokem.

KARASÍN:
ROZHLEDNA KARASÍN Zděnou rozhlednu Karasín najdete v překrásné přírodě severovýchodní části Vysočiny na kopci zvaném Přední
skála, 716 metrů nad mořem nedaleko údolní nádrže Vír. Na ochoz rozhledny ve výšce 25 metrů nad zemí vede 128 schodů. Rozhledna byla
otevřena 25.května 2002. Z ochozu můžete vidět rozhledny Babylon, Horní les, Milenka a Babí lom. Z měst a obcí je viditelná Bystřice nad
Pernštejnem, Vítochov s krásným kostelíkem a hrad Zubštejn. Z okolních vrchů pak Sýkoř, Harusův kopec, Buchtův kopec, Devět
skal či Javořice, z celků je to Křižanovská pahorkatina, Arnolecké hory, Svratecká hornatina a Žďárské vrchy.
Rozhledna je otevřena každý den od 9:00 do 19:00. Občerstvení u rozhledny je otevřeno o prázdninách každý den od 10:00 do 17:00, při
špatném počasí se občerstvení zavírá. Parkování pro osobní automobily je v těsné blízkosti rozhledny. Pěší turisty k rozhledně dovede červená
turistická značka. Součástí areálu je i piknikové posezení a dětské hřiště s prolézačkami.

VÍTOCHOV:

Vysoko na svahu nad obcí Vítochov stojí starobylý KOSTELÍK SV.MICHAELA ARCHANDĚLA. Patří k nejstarším na Moravě. Původní svatyně
vznikla na místě pohanského obětiště a pohřebiště v době velkomoravské na popud sv.Metoděje, který jej při návratu z Čech posvětil. Z
předrománské stavby se zachovaly základy kolem oltáře. Dnešní objekt pochází ze začátku 13.století. Ve druhé polovině 15.století přibyla na
jižní straně hranolová věž. Cennými památkami jsou kamenná křtitelnice z 13.století a kamenný oltář. Stavba mívala pevnostní charakter.

www.virvudolisvratky.cz www.karasin.cz www. sweb.cz/dalecin www. rovecne.unas.cz/uvod.html
www.mestyssvojanov.cz

SVOJANOV – BOSKOVICE

Vzdálenost celkem tam a zpět :

68 km

(Svojanov-Letovice-Boskovice-Letovice-Svojanov)

BOSKOVICE :
ZÁMEK
OTEVÍRACÍ DOBA
duben a říjen - pouze pro objednané skupiny
květen až září od 9.00 do 17.00 hodin
Zavíracím dnem je pondělí a den následující po státním svátku.
Poslední prohlídka je v 16. 00 hodin

HRAD BOSKOVICE
V současné době je hrad v majetku Mensdorff - Pouilly. Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní
výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným
funkčním v republice.
návštěvní doba:
duben a říjen soboty, neděle a svátky: 10-16 hod. květen, červen, září denně mimo pondělí: 10-17 hod. červenec a srpen denně: 9-18 hod.
vstupné: dospělí: 35,- Kč děti do 6 let, studenti, důchodci: 25,- Kč
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

ŽIDOVSKOU ČTVRTÍ BOSKOVICE s průvodcem
. KRÁTKÝ OKRUH
- procházka židovskou čtvrtí s výkladem o historii a životě židů v Boskovicích a informacemi o významných židovských stavbách.
Délka prohlídky: cca 45 minut
Cena prohlídky: 35 Kč/os., děti, studenti, důchodci, ZTP 20 Kč/os., cizojazyčný výklad 65 a 35 Kč/os.
II. OKRUH s NÁVŠTĚVOU INTERIÉRU PAMÁTEK
- procházka židovskou čtvrtí s výkladem o historii a životě židů v Boskovicích s návštěvou synagogy maior a židovské rituální lázně mikve.
Délka prohlídky: cca 90 minut
Cena prohlídky: 65 Kč/os., děti, studenti, důchodci, ZTP 50 Kč/os., cizojazyčný výklad 100 Kč, 75 Kč/os.
III. "KOMPLETNÍ" OKRUH
- procházka židovskou čtvrtí s výkladem o historii a životě židů v Boskovicích s návštěvou synagogy maior, židovské rituální lázně mikve a
židovského hřbitova.
Délka prohlídky: cca 120 minut
Cena prohlídky: 75 Kč/os., děti, studenti, důchodci, ZTP 60 Kč/os., cizojazyčný výklad 120 Kč, 100 Kč/os.
Rezervace prohlídek: Informační centrum Boskovicko, tel.: 516 488 677, informace@boskovice.cz nebo PhDr. Helena Janíková, tel.: 736 264 116

ZÁMECKÝ SKLENÍK
K jižní a zčásti východní straně panského dvora se přimykalo stavení ovčíren, které po vyhoření
roku 1829 bylo přebudováno v klasický skleník s prosklenými arkádami a předloženým kruhovým
bazénem. Skleník původně sloužil jako zámecká oranžerie. Dnes je stavba majetkem města a slouží
pro kulturní a výstavní účely.

Mezi významné památné stavby města Boskovic patří někdejší ZÁMECKÁ ČI PANSKÁ REZIDENCE. Najde ji na ulici Hradní, za
radnicí, na cestě z města k zámku a k hradu po levé straně proti Židovské bráně. Jednoduchá barokní jednoposchoďová budova byla stavěná
roku 1729, jako sídlo hraběte F.X.V. Dietrichštejna. Kámen pro její stavbu pochází ze zdejšího hradu. Rezidence sloužila za sídlo Ditrichštejnů
až do postavení nového boskovického zámku, tj. v pořadí už třetího sídla boskovické vrchnosti. V nádvoří jsou dochovány arkády (dnes částečně
zastavěné) a kamenná studna. Domovní vrata jsou zdobena tepaným železem a opatřena dochovaným kulatým klepátkem. Na průčelí domu byla
v 70. letech 20. století osazena bronzová deska s textem, připomínajícím život zdejšího význačného přírodovědce a universitního profesora Dr.
K. Absolona. V současné době má v rezidenci své prostory Muzeum Boskovicka.

www.zamekboskovice.cz www.hradboskovice.cz www.boskovice.cz www.regionboskovicko.cz www.letovice.eu
www.mestyssvojanov.cz

SVOJANOV – BALDA – POLIČKA

Vzdálenost celkem tam a zpět :

45 km

(Svojanov-Jedlová-Balda-Pomezí-Polička-Svojanov)

BALDA :
Lázně Balda, zvaná také Zlatá studna (Waldbrunn, Wald). V 17. století tu při hledání zlata objevili pramen minerální vody, u něhož pak
zásluhou hrabat Hohenembsů vyrostly malé lázně (1748) a mariánská kaple. Brzy k nim přibyl i zámek, který sloužil k občasnému pobytu
vrchnosti až do roku 1869, kdy došlo k jeho adaptaci na veřejný lázeňský dům. Toto místo zasazené do malebné přírody, bylo ještě před 2.
světovou válkou hojně navštěvováno (mimo jiné u pobýval i Jaroslav Vrchlický), díky čemuž mohla vzniknout Nová Balda, vzdálená jen pár
stovek metrů od starého areálu. Na sklonku války ovšem lázeňské budovy zpustly natolik, že v letech 1946–1947 musely být některé z nich
zbořeny (bývalý zámek). Brzy na to byly zrušeny i samotné lázně. Na Baldě dosud stojí poutní kaple Panny Marie Sněžné, vybudovaná
počátkem 19. století, ještě za Hohenembsů. V letních měsících možnost občerstvení.

POLIČKA :
Navštívit lze:
Centrum Bohuslava Martinů
Rodnou světničku B. Martinů
Památník B. Martinů,
Galerii v radnici : kaple
Městské hradby
Město Polička bylo v počátcích své existence jedním z opěrných bodů českého království, nacházelo se na pomezí Čech a Moravy a chránilo
obchodní stezku vedoucí z Čech na Moravu. Význam samotného města v historii českých zemí dokládá řada dochovaných pamětihodností. Již v
polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed náměstí vystavěna gotická radnice. Současně se v tomto období začalo s budováním
městských hradeb, určených k ochraně města před vpády cizích vojsk. Mezi výsady královského věnného města patřila významná privilegia
stvrzená panovníkem - právo mílové (osídlování), várečné (vaření piva) a hrdelní (soudy a popravy). Tato práva stvrzovala tehdejší význam
Poličky v českém království.
V 2. pol. 16. století probíhala renesanční přestavba celého města. Z této doby se však dochoval pouze kostel sv. Michala. Osud města v 17.
století neblaze poznamenal velký požár v r. 1613. Po útrapách třicetileté války se Polička téměř vylidnila.
Zlatým věkem poličského měšťanstva bývá nazýváno 18. století, kdy Polička patřila mezi nejkrásnější česká města. V tomto období byl
vytvořen morový sloup na náměstí (1727 – 31) jako dík za uchránění města před morem roku 1713. Sochy zdobící sloup vytesal Jiří Pacák, který
je také autorem soch na městských kašnách. Tehdy byla postavena také barokní radnice na místě zbořené původní gotické (1739 – 44).
Jednou z největších dominant města je kostel sv. Jakuba vystavěný v novogotickém stylu (1853 – 65) po obrovském požáru v r. 1845, který
zničil kostel původní. Ve věži kostela byla vybudována světnička pro “strážce proti ohni”, kde se v roce 1890 narodil později světově proslulý
hudební skladatel Bohuslav Martinů.
Ojedinělou zajímavostí se staly klasicistní vyřezávaná vrata vytvořená po požáru města. Poličský soubor dveří a vrat patří k nejvzácnějším
příkladům české umělecké truhlářské práce v období klasicismu (19. Stol.)

RODNÁ SVĚTNIČKA B. MARTINŮ
Pokud se odhodláte zdolat 192 schodů v kostelní věži, dostane se do rodné světničky hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Skladatelův otec,
povoláním švec, zde “vykonával funkci pověžného – stráž proti ohni ve dne i v noci”; ve věžní světničce bydlela jeho rodina. Skromný pokojík
vyhlíží dnes v hlavních rysech tak, jako v letech Bohuslavova dětství. Z věžního ochozu se nabízí pěkný rozhled po městě (Martinů svoji věž
jednou přirovnal k majáku).
OTEVÍRACÍ DOBA CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ /pozor pondělí zavírací den/
září-duben: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
květen-srpen: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
EXPOZICE Centra Bohuslava Martinů - ČASOVÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM
Prohlídky expozic s odborným výkladem průvodců začínají:
září-duben: úterý - neděle v každou celou hodinu, tj. v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.
květen-srpen: úterý - neděle v každou celou hodinu, tj. v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
Expozice jsou zpřístupněny ve dvou okruzích:
A) Expozice Historie města Poličky a okolí a expozice Sklářství na Horácku
B) Expozice Barevný svět Bohuslava Martinů a školní třída Bohuslava Martinů
Přibližný čas délky jednoho okruhu je cca 60 minut. Expozice je možné navštívit rovněž individuálně bez výkladu průvodce, a to kdykoli v
průběhu otevírací doby Centra Bohuslava Martinů.
VÝSTAVY Centra Bohuslava Martinů - Vstup na krátkodobé výstavy není součástí zmíněných okruhů. Výstavy lze navštívit individuálně i
ve skupinách s výkladem průvodce kdykoli po celou otevírací dobu Centra Bohuslava Martinů.
Větší skupiny prosíme, aby se předem objednaly na tel. čísle: +420 461 723 855 či na e-mailu: muzeum@muzeum.policka.org
Po domluvě jsme schopni zajistit vstup i mimo uvedené dny či hodiny.
SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ NA VĚŽI KOSTELA SV. JAKUBA
duben: úterý - sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod., v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 hod.
květen-srpen: úterý - sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 hod., neděle ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 hod.
září: úterý - sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod., neděle ve 12, 13, 14, 15, 16 hod.
říjen: úterý - neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
listopad-březen: zavřeno
Na poslední prohlídku v 17.00 hod. musí být minimální počet návštěvníků alespoň 5.

Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na prohlídku rodné světničky Bohuslava Martinů. Vstup do
rodné světničky B. Martinů pouze v doprovodu průvodce.
Provoz zastaven při církevních obřadech, nepřízni počasí a technické údržbě.
MĚSTSKÉ GOTICKÉ OPEVNĚNÍ
duben: úterý - neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
květen - srpen: úterý - neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 hod.
září: úterý - neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
říjen: úterý - neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
listopad - březen: zavřeno
Maximální počet návštěvníků 25 osob (autobusový zájezd nutné rozdělit), minimálně 5 osob.
Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na prohlídku městských hradeb. Vstup na městské
hradby pouze v doprovodu průvodce.
Rozpis zpřístupněných okruhů městského opevnění:
dle sezóny se střídají 2 okruhy: v ulici Na Bídě a v Komenského ulici (nad parkem)
duben-květen - nad parkem
červen - na Bídě
červenec - nad parkem
srpen - nad parkem
září - na Bídě
říjen - nad parkem
Okruh Na Bídě (delší) - zpřístupněné 2 bašty; okruh nad parkem (kratší) - 1 bašta.
GALERIE V RADNICI - SBÍRKY STARÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ
listopad - duben: zavřeno
květen a září: úterý - neděle 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.
červen - srpen: úterý - neděle 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
září-říjen: úterý - neděle 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.
Vstupenky je nutné zakoupit předem v Centru Bohuslava Martinů, odkud se vychází na prohlídku galerijních expozic. Vstup do
galerijních expozic pouze v doprovodu průvodce.

www.obec-stasov.cz

www.policka.org www.muzeum-policka.net www.mestyssvojanov.cz

SVOJANOV – TOULOVCOVY MAŠTALE - NOVÉ HRADY

Vzdálenost celkem tam a zpět :

86 km

(Svojanov-Polička-Proseč-Nové Hrady-Svojanov)

TOULOVCOVY MAŠTALE :
Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale patří mezi nejzajímavější a nejmalebnější kouty Pardubického kraje. V oblasti Toulovcových Maštalí je
překrásná příroda, která doposud nebyla příliš poznamenána civilizací. Nacházejí se zde pískovcové skalní útvary Toulovcovy a Městské
Maštale. Oblast je protkána sítí turistických stezek i cyklotras.

TOULOVCOVA ROZHLEDNA
Otevírací doba:
Duben, Září - pouze sobota a neděle 10 - 16 hod.
Květen, Červen - denně, pondělí zavřeno 10 - 16 hod.
Červenec, Srpen - denně 10 - 17 hod

Ostatní měsíce pro větší skupiny po telefonické domluvě a den předem!!
Za nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, apod.) bude rozhledna uzavřena
Kontaktní osoba: p. Lebedová, tel.: 607 170 186

ROZHLEDNA "TEREZKA"
Otevírací doba:
Duben, říjen - pouze sobota a neděle 10 – 12, 13 - 16 hod.
Květen, Červen,září - denně, 10 – 12, 13 - 16 hod.
Červenec, Srpen - denně 10 – 12, 13 - 17 hod

Pondělí zavírací den.
V případě zájmu otevřeno po telefonické dohodě. Paní Doležalová: 469 321 141, 723 148 200.
Za nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, apod.) bude rozhledna uzavřena.

ROZHLEDNA "BORŮVKA"
Otevírací doba:
Duben, říjen - pouze sobota a neděle 10 – 12, 13 - 16 hod.
Květen, Červen,září - denně, 10 – 12, 13 - 16 hod.
Červenec, Srpen - denně 10 – 12, 13 - 17 hod

Pondělí zavírací den.
V případě zájmu otevřeno po telefonické dohodě. paní Dejdarová 469 351 257
Za nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, apod.) bude rozhledna uzavřena.

ZÁMEK NOVÉ HRADY :
Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu
francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném
přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Ucelený rokokový areál obsahoval
vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k
pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele – textilního továrníka Josefa
Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy, a od té doby
prochází celý zámecký areál rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.
Stálá expozice:
Umění nábytku v proměnách století - středoevropské nábytkové umění od baroka po secesi
o víkendech a svátcích , 10 – 16 hodin
duben:
denně včetně pondělí, 10 – 16 hodin
květen – září:
o víkendech a svátcích, 10 – 16 hodin
říjen:
Mimosezónní prohlídky jsou možné celoročně po telefonické domluvě.
Prohlídka expozice nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze je s průvodcem a koná se každou celou hodinu.
Součástí prohlídky je přednáška o historii zámku, jeho probíhající rekonstrukci a návštěva hlavního rokokového sálu, který je jedním
z klenotů zámku

www.mastale.cz www.nove-hrady.cz www.mestyssvojanov.cz

MÍSTA DUCHOVNÍHO ZASTAVENÍ VE
SVOJANOVĚ
Kostel sv. Mikuláše biskupa

-filiální

Kostel sv. Mikuláše byl postaven byl na počátku 14.století v gotickém slohu.V roce 1680 až 1682 prošel
barokní přestavbou a ta jej zachránila před zchátráním. V té době byla postavena zděná brána a okrouhlá
kostnice. Za dalších 130 let byl opět opravován, protože se propadala střecha. V roce 1826 byla přistavěna
nová zvonová věž.
V roce 1924 při běžné údržbě tohoto kostelíku byly objeveny gotické nástěnné malby. Kostel byl ve
špatném stavu, dovnitř teklo, protože střechy byly shnilé. Stavební úpravy skončily roku 1932. O obnovu
fresek se postaral akademický malíř Max Duchek
Po roce 1948 opět šindelová střecha na věžích začala propouštět vodu a vlhkost ničila opravené fresky.
Postupně byly opraveny střechy a kostel dostal v roce 1978 venkovní omítku.
Po roce 1999 se pan Ing. Václav Petříček CSc. ujal těžkého úkolu. Zajistit, aby byl znovu důkladně a
odborně opraven celý kostel, včetně freskové výzdoby.
Rozsáhlá rekonstrukce stavby i vnitřní výmalby a inventáře proběhla v letech 1999 až 2003 a penězi na
ni přispělo 23 dárců a sponzorů.
Kostel svatého Mikuláše ve Starém Svojanově úrovní své výzdoby výrazně přesahuje úroveň regionálních
staveb.
Všechno o jeho rekonstrukci, i o kostele sv. Mikuláše se dočtete v knize Petra Hníka :
„Historie, přítomnost a význam kostela svatého Mikuláše ve Starém Svojanově“

Kostel sv. Petra a Pavla - farní

Kostel byl postaven na místě staré budovy, asi kaple, sv.Petra, která byla zbořena
v roce 1786 i s vedle ní stojící zvoničkou. Výstavba byla zaplacena ze jmění zrušeného
bývalého kostela sv. Maří Magdaleny u Hlásnice. Farářem byl v době stavby kostela
Mansuetus Paulisch.
Vybavení kostela je většinou z počátku 19. století. Starší je monstrance z roku 1698
s erbem Zárubů z Hustiřan, barokní cínové svícny – dar Václava a Anny Rašínových
z roku 1664 a gotická křtitelnice. Na věži, ještě před druhou světovou válkou, visel zvon
datovaný rokem 1597 od zvonaře Jana Benešovského.
Kostel byl 13.května 2007 slavnostně vysvěcen po dlouhé a nákladné rekonstrukci. Kolem
něj vznikla turistická stezka, která nabízí nádherné pohledy na městečko i na hrad.

Kaple sv. Maří Magdaleny

Kaple stojí na katastru obce Předměstí, patří Svojanovu, ale v myslích lidí je „Majdalenka“
od jejího počátku součástí obce Hlásnice.
Kapli tvoří kněžiště zříceného kostela. Podle lidové tradice je to snad pozůstatek
kláštera, který zanikl v husitských válkách. Později zde hledali útočiště poustevníci, kteří se
starali jak o kostel, tak také o studánku s léčivým pramenem pod kostelem a lázně u ní.
V roce 1653 opravili kostel svojanovští naposledy. V 18. století zpustl, zanikla poustevna i
lázně. V roce 1786 byl zrušen a jeho jmění bylo použito na stavbu kostela ve Svojanově.
Jeden zvon z Majdalenky byl dán do Rohozné a jeden do radnice ve Svojanově, kde se při
velkém požáru v roce 1842 roztavil.
V roce 1827 však byla na bývalé presbyterium kostela dána nová střecha, jak je vidět
z účtu, který zněl takto :
Poznamenání reparatury na kapli U Svatej M. Magdalenky
Milostivá vrchnost darovala 10 hranic šindela a dříví a vápno co bylo potřeba
Předměstská obec dříví a šindel tam dovezla ze Žlebů
Starý Svojanov jen 1 fůru vápna
a ostatní vápno a ruční práci všecku Městečko uďálo, každý soused 1 ½ dne tam pracoval
Pan farář toho času jménem Ignác Mach nato dal ze zádušní kasy to jest na šindeláky
dalo se za 3.000 šindeláků 9 zlatých
…účet ještě pokračuje vypočítáním nákladů na řemeslníky, to je tesaře a zedníky.
Znamená to, že v tomto roce byla kaple znovu zastřešena, dozděny a zabezpečeny zdi
zbořeného kostela.
Další oprava krovů a krytiny, zabezpečení zdí a oprava v bývalém presbyteriu na které
máme doklad je z roku 1935 a organizoval ji pan farář Keppl pod dohledem Památkového
úřadu. Na své náklady dal obnovit obě studánky pod „Majdalenkou“ .
Okolo roku 2000 byla znovu opravena střecha a zdi „Majdalenky“, tentokrát je zaplatil
pan Štěpánek z Trpína.
V roce 2006 se na „Majdalence“ začalo opět pracovat. Zdi kostela jsou opatřeny
šindelovou stříškou a uvnitř objektu je postavena malá poustevna. Práce financuje a řídí
Farní úřad ve Svojanově, pan farář Erik Tvrdoň.
Studánky s léčivým pramenem zatím nikdo neobnovil, ty čekají na svého mecenáše.

„Majdalenka“ je po staletí pro celé okolí slovo znamenající pouť, radost, zábavu, setkávání
spousty lidí ze širokého okolí na svátek Magdalény na jindy tichém a tajemném místě.
„Majdalenka“ to je horký letní den s hudbou, trhovci, žízní i s posezením pod stromy.
„Majdalenku“ milují i bouřky, i ty tam můžete v červencovém dni potkat.

Boží muka nad Korýtkami

Je několik variant, jak a z jakého důvodu tento kamenný památník vznikl.
Někdo říká, že je tam proto, že odsud je vidět až do Boskovic na hrad a že je z doby,
kdy byli pánové z Boskovic správci a potom majiteli hradu Svojanova, a tak si mohli dávat
ohněm nějaká znamení.
Někdo říká, že v prohlubni bývalo v noci světýlko, aby pocestní, kteří šli v noci měli
orientační bod.
Někde se píše, že tam byli pochováni lidé, kteří zemřeli na mor a nemohli být
pochováni na hřbitově.
Někde se píše, že je to na památku rodiny Doležalovy ze dvora Na Skale, která byla
v tomto místě vyvražděna, když se před švédským vojskem chtěla schovat na hradě
Svojanově. Zachránil se jen hospodář s desetiletým synem se kterým odháněl dobytek, aby
jej schoval do Olšin a podle jedné verze postavil tuto Boží Muku on.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého ve Svojanově

Svatý Jan Nepomucký, který nyní stojí v klidu a zajištěn před nepohodou v kapličce
pod Svatojánskými skalami ví, že toto místo je již jeho třetí stanoviště. Když byl ještě
mladý stál u mostu přes Křetínku, kde zažil nepříjemnou koupel v povodni, v místě kde je
dnes číslo 65. Později, na počest stavby kostela , stál mezi nově vysazenými lípami, jen pár
kroků od nynější kapličky. Majitel panství hradu Svojanova dal postavit jeho nynější
stánek v 19. století. Jestli chtěl poděkovat za to, že se podařilo po velkém požáru znovu
postavit hlavní budovu hradu, nebo měl jiné intimnější důvody, nevíme.
Kaplička i sv.Jan mají nové kabáty. Kapličku opravil pan Jiří Divácký, dnešní soused
sv. Jana. Sochu zrestauroval pan Daniel Bartoš - restaurátor. Teď budeme jen pozorovat,
jestli na čepičku sv. Jana opět postaví hnízdo rehek zahradní, a potom už bude všechno jak
to má být.
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Úvod
Když se řekne Svojanov, lidem se nejčastěji vybaví hrad a někomu možná ještě kostelík sv. Mikuláše
ve Starém Svojanově. Ale takových památek, jako jsou křížky, kapličky, boží muka, obrázky nebo smírčí
kříže, si lidé moc nevšímají. Možná je to právě proto, že je potkávají téměř na každém kroku a berou je
spíše tak nějak automaticky.
Občas si někdo všimne, v jakém stavu je památka nacházející se poblíž jeho domu a pokusí se ji
provizorně opravit, ale odborné péče se jim v některých případech nedostává. Týká se to například křížků,
které nestojí u hlavních cest nebo také obrázků ukrytých v okolních lesích.
Výpravy za nimi jsme spojily s pěknými procházkami po krásném svojanovském okolí. Velmi nás
překvapilo, v jakém krásném, ale dobře ukrytém prostředí se některé objekty nachází. Někdy k nim byla
cesta velice obtížná, musely jsme šplhat do prudkých kopců, přecházet přes řeku nebo se vyhýbat

podmáčeným místům v lesích. Chodily jsme k nim za každého počasí, protože to fotografování některých
památek vyžadovalo.
Daly jsme si za úkol zmapovat tyto drobné sakrální stavby v naší obci, protože nechceme, aby zanikly,
ale přály bychom si, aby se o ně lidé začali zajímat. A mohou se tak dostat i na další zajímavá místa mimo
hlavní turistické cíle ve Svojanově.

Drobná sakrální architektura
Do drobné sakrální architektury zahrnujeme Boží muka, kříže (křížky, smírčí kříže), kapličky, tzv.
svaté obrázky a sochy svatých. Nacházíme je v polích, u cest, na krajích obcí, u studánek v lesích, někdy i v
ohradních zdech či jako součásti obytných domů.
Lidé je stavěli proto, aby vybízely je samé nebo i kolemjdoucí k pozdvihnutí mysli k Bohu, k
modlitbě. Podnětem ke stavbě bývaly konkrétní události ze života (poděkování za uzdravení, památka na
zemřelou osobu, neštěstí, živelná pohroma apod.) Autory této skromné architektury byli většinou
venkovští zedníci, samouci a prostí lidé. Nechávali se ovlivňovat místními stylovými stavbami, které vídali
ve svém okolí: kostely, zámky, měšťanskými domy. Většina těchto stavbiček pochází z 18. a 19. století.
Kříže
Jsou pravděpodobně nejstarší z drobné sakrální architektury a objevují se okolo devátého století.
Původní kříže byly pravděpodobně dřevěné, od třináctého století se objevují kamenné objekty. V novověku
přicházejí železné kované kříže a od 18. století litinové, na podstavci se soškou Krista. Jsou často
doplňovány nápisem INRI. Na litinových křížích se objevují oválné či obdélníkové cedulky s oslavným
nápisem. V poslední době je vystřídaly kamenné, mramorové kříže.
Obrázky
Znázorňují světce. Jsou často umísťovány k pramenům nebo na stromy podél cest. Symbolizují boží
ochranu místa, kde jsou umístěny.
Malovali je většinou místní malíři.
Kaple
Rozlišujeme historicky starší kapličky výklenkové a mladší prostorové. V prostorech nebo výklencích
byly umísťovány svaté obrázky nebo sochy. Za druh kapličky můžeme považovat i zvoničku.
Nejspíše se začaly budovat až na počátku 18. století, nejvíce jich bylo postaveno v 19. století.
Obvykle stávaly na návsích, kde plnily funkci kostelíka, na místech pramenů a studánek nebo na kopcích a
návrších, kde tvořily zakončení křížových cest.
Sochy
V drobné sakrální architektuře představují většinou světce,nejčastěji sv. Jana Nepomuckého, různé
typy zobrazení Panny Marie. Hojné jsou ale i sochy sv. Floriána a jiných světců.
Setkáváme se s nimi na téměř každém kroku, na veřejných prostranstvích měst i vesnic, v nikách
domů i v architektuře kaplí a kostelů, a také v krajině.
Tyto sochy jsou stavěny z kamene, především z pískovce
Boží muka
Boží muka jsou většinou štíhlé sloupky, buď kamenné, nebo zděné, výjimečně dřevěné. Jejich tvar
snad vychází z představy sloupu, u kterého byl bičován Ježíš Kristus. Kamenný sloup zpravidla zakončuje
tzv. lucerna z téhož materiálu, do níž se dávala hořící svíce, plastika či obrázek světce; úplně na vrcholu
bývá kovový kříž nebo soška.
První zprávy o existenci Božích muk pochází ze 14. stol. a k nejstarším zachovaným exemplářům z
kamene na našem území patří ukázky datované do 15. století. Většinou se setkáváme s mladšími, nejčastěji
ze 17. až 19. století.

Hodnocení stavu památky
Jednotlivé památky jsme hodnotily podle následujících kritérií:
1- stav památky je výborný, je opravená a udržovaná, není nutný žádný zásah
2- památka udržovaná nepravidelně, vyžaduje pouze drobné opravy
3- památka je zanedbaná, vyžaduje rozsáhlé opravy
4- stav památky ohrožuje její existenci, nutné urychlené rozsáhlé opravy
5- památka je zničená, památku nelze obnovit

Vysvětlivky

INRI- je to zkratka latinských slov Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský.
Později byl zkratce INRI přidán ještě jeden význam - In Nobis Regnat Iesus, česky V nás kraluje Ježíš.
Mat. 16.24. – Kniha Matoušova, kapitola 16. strana 24. Tato kniha je součástí Starého zákona. Nápis na
desce je citátem z této knihy.
Jubilejní rok 1908 - V roce 1908 od května do října probíhala na pražském Výstavišti „Jubilejní výstava
Obchodní a Živnostenské komory“, kterou pořadatelé načasovali k 60. výročí panování císaře Františka
Josefa I.
František Hromádka - Narozen 26. 12. 1903, zemřel 10. 5. 1961. Vyučil se truhlářem a byl také vojákem
z povolání, ve volném čase amatérským malířem. Namaloval pro pana faráře Kepla obrázky ke všem
studánkám ve Svojanově a okolí.

Kříže
Kříž ,,U tabule“
Umístění památky:
Kříž se nachází na pravé straně silnice, která vede ze Svojanova do Hamrů, za dopravní značkou konec
obce.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'33.162"N, 16°24'23.592"E
Popis památky:
Kříž je z bílého mramoru. Jeho podstava je z pískovce, má tvar kvádru. Na podstavě jsou dva sokly. Na
horním je nápis: ,,Svatý kříži tebe ctíme!“. Na soklech je kříž. V jeho spodní části je připevněná umělá
květina. V horní části kříže je Ježíš Kristus zlaté barvy a nápis INRI*.
Výška: 2,15 m
Historie památky:
Podle pana Svobody (1903 – 1976), místního
písmáka, kříž nechal v letech 1893-1894 postavit
svojanovský občan pan Macháček. V místě, kde křížek
stojí, byl most a odbočoval zde z řeky Křetínky mlýnský
náhon na Křenův mlýn ve Svojanově. Původně chtěl
Macháček postavit tento kříž asi o 100 m výš proti
proudu řeky, v místě, kterému se říká „Za širokou
vodou“, ale majitel pozemku mu tuto stavbu nepovolil.
Říká se také, že je kříž postaven na místě, na
kterém údajně vycházela tajná chodba z hradu
Svojanova. Ta měla být zasypána při stavbě silnice až
někdy ve 30. letech 20. století.
Kříž byl v roce 1965 opraven.

Hodnocení památky:
Kříž má několik drobných prasklinek, podstava je
porostlá mechem. Na první pohled se zdá být málo
udržovaný. Hodnotíme známkou 2.

pan

Kříž ,, U Nadvodovejch“
Umístění památky:
Kříž stojí za penzionem Palla, na levé straně cesty, která vede na hrad Svojanov.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'26.95"N, 16°24'26.541"E
Popis památky:
Kříž stojí na kamenném podkladu. Má podstavu ve tvaru kvádru a tři sokly z opuky. Ty byly při opravě
pokryty betonem, který už převážně opadal. Na spodním soklu jsou ze všech stran vidět rámečky,
pozůstatky po deskách, které již dávno odpadly. Na soklech stojí zdobený kříž s Ježíšem. Kříž je na
některých místech rezavý.
Výška: 3 m
Historie památky:
Tento kříž je nejstarším křížem ve Svojanově. Stojí na místě, kam až sahala voda při katastrofální
povodni v roce 1502, která zatopila celé svojanovské údolí.
Kříž byl u lidí oblíbený a setkávali se tu při různých slavnostních příležitostech. Konala se tu i slavnost
na počest svatby císaře Františka Josefa
s princeznou Sissi. Při této příležitosti byly u
kříže
vysazeny lípy, které zde však již dnes nejsou.

Hodnocení památky:
Kříž je neudržovaný, prostřední sokl se
rozpadá. Od nás dostává známku 4.

Kříž před farou
Umístění památky:
Kříž se nachází před farou v horní části svojanovského náměstí.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'30.108"N, 16°24'35.131"E
Popis památky:
Kříž je celý z opuky. Má podstavu a jeden sokl. Na soklu je nápis: ,,CTÍME TEBE KŘÍŽI SVATÝ, TY JSI
BOŽÍ OLTÁŘ ZLATÝ. 1872“. Na soklu je kříž se zlatě natřeným Ježíšem a nápisem INRI.
Výška: 4,5 m
Historie památky:
Kříž byl postaven roku 1872. Původně stál o 20 m dál před domem č. p. 45 mezi dvěma lipami. V roce
1937 byl přemístěn před faru.
Vrchní díl kříže byl zhotoven v Horním Poříčí, dolní ve Vlkově. Stál 154 zlatých.

Hodnocení památky:
Kříž byl nedávno zrestaurován a je ve
výborném stavu. Celkově vypadá velmi pěkně.
Dáváme mu známku 1.

Kříž u kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Umístění památky:
Kříž stojí na cestě od kapličky sv. Jana Nepomuckého ke svojanovskému kostelu sv. Petra a Pavla.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'26.183"N, 16°24'34.332"E
Popis památky:
Kříž je z bílého mramoru. Má podstavu ve tvaru kvádru a jeden sokl. Na soklu jsou dva ozdobné válce,
mezi kterými je deska s nápisem: ,, Chce-li kdo za mnou přijít, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj
mne! Mat.16.24.*“. Nad deskou je obrázek panny Marie. Na soklu je postaven kříž, na kterém je umístěn
zlatě natřený Ježíš a nad ním černý nápis INRI.
Výška: 2,35 m
Historie památky:
Kříž byl postaven roku 1829 a zaplatil ho pan Karel Jelínek z domu č. p. 26. Roku 1882 byl obnoven.
Původně stál po pravé straně cesty blízko vchodu do kostela. V roce 2007 byl kříž při stavbě nových tarasů
umístěn do vytvořeného výklenku a nasvícen.

Hodnocení památky:
Kříž je ve výborném stavu, nepoškozený, je
a udržovaný. Hodnotíme známkou 1.

pěkný

Kříž na hřbitově ve Svojanově
Umístění památky:
Kříž se nachází uprostřed hřbitova ve Svojanově.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'18.805"N, 16°24'33.945"E
Popis památky:
Kříž je vyroben z mramoru. Má podstavu ve tvaru kvádru a tři sokly. Na spodním je nápis: ,,Überall
v Nedvědici“. Na prostředním je nápis: ,,Postaven L.P. 1909“. A na horním je nápis: ,,V Krista Ježíše kdo věří,
ten se smrti nebojí, neboť ví, že po smrti s Ježíšem se spojí.“. Na soklech je postaven kříž se zlatě natřeným
Ježíšem a nápis INRI.
Výška: 3,85 m
Historie památky:
Kříž byl postaven roku 1909 firmou
v Nedvědici. Stojí na místě, kde byl
pohřben pan Mach, který byl farářem ve
Svojanově, když se hřbitov zakládal.
pana faráře byly při stavbě kříže
přeneseny do nového hrobu, který se
jen o několik metrů dále.

Überall

Ostatky
nachází

Hodnocení památky:
Kříž hodnotíme známkou 1, protože
udržovaný a nepoškozený.

je

Poznámka:
Svojanovský hřbitov byl založen
1866 na místě, které se nazývá Fialova
Prvním pohřbeným na tomto hřbitově byl
farář Mach. Zemřel na choleru, která se
době v Čechách vyskytovala.

v roce
stráň.
pan
v té

KŘíž u mlýnského náhonu pod
ŠibenNou horou
Umístění památky:
Kříž se nachází u mlýnského náhonu k Jedličkovu mlýnu na kraji lesa pod Šibennou horou. Je upevněn
na betonové podezdívce nad studánkou.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'8.094"N, 16°24'47.866"E
Popis památky:
Je to dvojitá železná tyč, na které je upevněn malý železný kříž. Celý kříž i s tyčí je rezavý.
Historie památky:

Z vyprávění pana Jedličky vyplývá, že se zde dříve nacházela studánka s obrázkem, který namaloval
pan František Hromádka na žádost pana faráře Kepla. Je možné, že obrázek býval upevněn na kříži, který
mohl obrázku sloužit jako podstava.
Hodnocení památky:
O tomto kříži málokdo ví. Je zrezivělý, neudržovaný a celkově ve špatném stavu. Tento kříž
hodnotíme známkou 4.

Kříž ,,NA husárku“
Umístění památky:
Kříž se nachází nad rozcestím vpravo u silnice směrem ke Starému Svojanovu.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'5.586"N, 16°25'9.623"E
Popis památky:
Kříž je vyroben z bílého mramoru. Má podstavu a tři sokly. Na horním soklu je nápis: ,,Já jsem
vzkříšený a život, kdo věří ve mně, byť i umřel živ bude.“ , na prostředním je nápis: ,, Ke cti a chvále Boží
věnovala v jubilejním roce obec Starý Svojanov L.P.1908.“* a na spodním soklu je nápis: ,,Überall
v Nedvědici“. Nad nápisem na horním soklu je otvor ve tvaru kruhu, nejspíše po nějaké sošce nebo obrázku.
Na soklech je postaven kříž, na němž je připevněn zlatě natřený Ježíš a nad ním je nápis INRI.
Výška: 2,4 m
Historie památky:
Kříž stojí na místě, kde byli pochováni
vojáci, pravděpodobně husaři. Vojska se
řeky Křetínky přesunovala již v roce 1744 za
Marie Terezie, kdy se vedly války o Slezsko.
Později tudy prošla další vojska a v roce 1809
francouzskými husary vypleněna nedaleká
Jobova Lhota. V té době asi vznikl hromadný
vojáků, na kterém dnes stojí kříž „Na
husárku“.

Hodnocení památky:
Kříž je málo udržovaný, chybí mu soška
obrázek. Místy je ušpiněný, ale je v dobrém
Kříž hodnotíme známkou 2.

podél
vlády
byla
obec
hrob

nebo
stavu.

Kříž ,,U HORNÍHO dvora“
Umístění památky:
Kříž se nachází před domem č. p. 17, na pravé straně silnice, která vede ze Svojanova do Hlásnice.
GPS souřadnice: Loc: 49°36'59.478"N, 16°25'3.976"E
Popis památky:
Je vyroben z bílého mramoru. Má podstavu ve tvaru kvádru a tři sokly. Na horním je nápis: ,,Já jsem cesta
pravda a život 1872 – 1941“. Na soklu je kříž se zlatě natřeným Ježíšem a nápis INRI.
Výška: 2,3 m
Historie památky:
Tento kříž nechal postavit pan Josef Gracias
starší poté, co tento dům vyhořel, na památku toho,
všichni, co v něm žili, přežili požár ve zdraví. Byl
vyroben firmou Überall v Nedvědici v roce 1872.

Hodnocení památky:
Kříž má jemně popraskaný sokl, také je na
některých místech porostlý mechem. Je zanedbaný.
Jinak je ale v dobrém stavu a nejsou nutné žádné větší
opravy. Proto jej hodnotíme známkou 2.
Poznámka:
Ve štítu tohoto domu se nachází soška Panny
Marie, která měla dům ochraňovat před dalším
neštěstím.

že

Kříž u kostela sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
Umístění památky:
Kříž se nachází u vstupní brány na hřbitov ve Starém Svojanově.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'17.118"N, 16°25'25.124"E
Popis památky:
Kříž je vyroben z bílého mramoru. Má podstavu a čtyři sokly. Horním sokl je tvarovaný a je na něm nápis: ,,
Pojďtež ke mě všickni kteří pracujete a obtiženi jste a já Vás občerstvim“. Na prostředních soklech je nápis: ,,Ke cti
a chvále Boží v jubilejním roce věnují manželé FRANTIŠEK a ANTONIE ŠUDOMOVI L.P. 1908 a FRANTIŠKA
STEJSKALOVÁ“. Na spodním soklu je nápis: ,,Überall v Nedvědici“. Na soklech je kříž se zlatě natřeným Ježíšem a
nápis INRI.
Výška: 2,7 m
Historie památky:
Tento kříž nechali postavit František a
Antonie Šudomovi a paní Františka Stejskalová
Starého Svojanova v jubilejním roce 1908.

ze

Hodnocení památky:
Kříž je ve výborném stavu, neponičený,
pěkně upravené. Je udržován. Památku
hodnotíme známkou 1.

okolí

Kříž ,,Na Skale“
Umístění památky:
Kříž se nachází u místní komunikace ze Starého Svojanova do osady Korýtka, před statky „Na Skale“.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'12.057"N, 16°25'14.036"E
Popis památky:
Kříž se skládá z podstavy, jednoho soklu a samostatného kříže. Sokl i podstava jsou vyrobeny z
betonu, který je zabarvený do červena. Na nich je železný kříž, na kterém jsou dvě sochy. První socha je ve
spodní části kříže a je to socha panny Marie. Druhá je socha ukřižovaného Ježíše. Obě jsou zlatě natřeny.
Dále je na kříži zlatý nápis INRI.
Výška: 2,4 m
Historie památky:
Tento kříž pochází ze hřbitova ve Starém Svojanově a umístili ho zde Doležalovi ze Skaly.

Hodnocení památky:
Památka je zanedbaná, neudržovaná, kříž
je zrezivělý a křivý. Proto ho hodnotíme známkou
3.

Kříž ,,Na šancích“
Umístění památky
Kříž se nachází nad domem č.p. 106 ve Starém Svojanově na místě zvaném „Na Šancích”
GPS souřadnice: Loc: 49°37'22.672"N, 16°25'26.382"E
Popis památky:
Sokl kříže je z pískovce. Je zdobený a uprostřed je vydrolená díra. Na soklu je železný zdobený kříž s
Ježíšem a nápisem INRI. Kříž už je hodně rezavý.
Výška: 2,3 m
Historie památky:
U tohoto kříže jsme zjistily, že byl na toto
převezen ze hřbitova ve Starém Svojanově.

Hodnocení památky:
Kříž je hodně poničený a rezavý,
neudržovaný, ale zatím se nerozpadá. Kříž
hodnotíme známkou 3.

místo

kříž v zahradě domu Č. P. 40 VE starém svojanově
Umístění památky:
Kříž se nachází v zahradě u domu č. p. 40 ve Starém Svojanově před bývalým mlýnem.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'34.697"N, 16°25'53.078"E
Popis památky:
Kříž je vyroben z pískovce. Má podstavu ve tvaru kvádru a tři sokly. Na spodním soklu je z každé
strany červeně olemovaný rámeček. Na prostředním soklu jsou ze tří stran nápisy. Vpředu je napsáno: ,,
Sv.Anno oroduj za nás“. Na levém boku je nápis: ,,Sv. Wáclave oroduj za nás“. A na pravém boku: ,,Sv. Jene
Nep oroduj za nás“. Na horním soklu jsou vytesané sochy. Vpředu je sv. Anna, na levém boku sv. Václav a
na pravém boku sv. Jan Nepomucký. Na soklech je připevněný kovový, zdobený kříž s oválným nápisem:
,,Dokonáno jest“, nad ním je zlatě natřený Ježíš a nápis INRI.
Výška: 3,8 m
Historie památky:
O kříži víme, že je nejméně 200 let starý.
Původně měl kříž stříšku. Pozemku, na kterém kříž
říká „U Humenskejch“, pravděpodobně proto, že
č.p.40 byl postaven na humnech vyhořelého statku.

Hodnocení památky:
I přes svůj věk je kříž pořád zachovalý a
udržovaný, proto jej hodnotíme známkou 1.

stojí se
dům

mapa křížů

Kříže
1. U tabule
2. U Nadvodovejch
3. Před farou
4. U kostela ve Svojanově
5. Na hřbitově ve Svojanově
6. Pod Šibennou horou
7. U husárka

8. U dolního dvora
9. Před kostelem ve Starém Svojanově
10. Na Skale
11. Na Šancích
12. U domu č. p. 40 ve Starém Svojanově

obrázky
Pramen„u Václavíčka“

Poloha:
Pramen se nachází po pravé straně silnice ze Svojanova do Bystrého asi 1 km od Svojanova.
Historie:
Pramen je upravený a u studánky byl
připevněn na železné tyči obrázek sv. Václava.
Podle vypravování paní Stejskalové byl sv.
Václav vyobrazen na bílém koni. Obrázek se
před pěti lety ztratil.

dříve

Dnes je na tomto místě pouze železná
vysoká 1,05 m.

tyč

asi

Hodnocení památky:
Jelikož současný stav nevypovídá nic o
sakrální památce a na místě zůstala jen
železná zrezivělá tyč, hodnotíme ji známkou

5.

Poznámka:
Údolí, kterým vede silnice ze Svojanova
Hamrů, se dříve říkalo Lhotský žleb.

do

OBRÁZEK POD hotelem monika
Umístění památky:
Obrázek se nachází na stromě u mostku přes pravý přítok Křetínky před příjezdovou cestou k hotelu
Monika. Zde začíná údolí, kterému se říká V Hartmanským.
Popis památky:
Na obrázku je namalován anděl strážný, který hlídá děti nabírající vodu.
Rozměry obrázku: 35 cm x 50 cm
Historie památky:
Obrázek namaloval pan František Hromádka, místní truhlář, na žádost pana faráře Kepla. Pan Hromádka
(1903 – 1961) namaloval obrázky ke všem svojanovským studánkám. Tento je jeden z posledních dochovaných.

Hodnocení památky:
Obrázek je trochu ušpiněný a zrezavělý, ale jinak je v dobrém stavu, proto mu dáváme známku 2.

OBRÁZEK VE studeném
Umístění památky:

Obrázek se nachází v lese asi 1 km od obce v údolí nazývaném „Ve studeném“. Je připevněn na
stromě u studánky ve výšce 2 m. Studánka se jmenuje „Brtounova“.
Popis památky:
Na obrázku je Panna Marie s Ježíškem v náručí. Má červeno-modré šaty, světle hnědé vlasy a nad
hlavou svatozář.
Rozměry obrázku: 30 cm x 40 cm
Historie památky:
Na tomto místě dříve býval obrázek Panny Marie Lurdské, který namaloval pan František Hromádka.
V roce 2003 byl již tak poškozený, že byl nahrazen obrázkem novým. Nový obrázek namaloval místní občan
pan Jaroslav Juren (*1939).
K původnímu obrázku se vztahuje tato pověst. Pan Kubín, majitel okolního lesa, za soumraku
připravoval dříví v lese. Vtom si všimnul holčičky v bílých šatech, která se vznášela nedaleko od místa, kde
pracoval. Velmi se vylekal a z lesa utekl. Druhý den se přízrak opakoval a tak to bylo několikrát. Nakonec se
pan Kubín odvážil a společně s kamarádem na místě zjevení kopali. Našli dětskou kostru, kterou potom
pochovali nedaleko studánky. Od té doby se přízrak neobjevoval.

Hodnocení památky:
Památka je v dobrém
stavu, až na pár pavučin, které
jsou
u
rámu.
Památku
hodnotíme známkou 1

OBRÁZEK „U SPODNÍHO korýtka “
Umístění památky:
Obrázek se nachází v lese pod kaplí sv. Máří Magdaleny, u studánky pod krmelcem.
Popis památky:
Na obrázku je pan Ježíš s dlouhými hnědými vlnitými vlasy a v modrých šatech.
Rozměry obrázku: 30 cm x 37 cm
Historie památky:
Obrázek byl namalován ke studánce panem Františkem Hromádkou.
Hodnocení památky:
Obrázek je sice v dobrém stavu, ale je téměř neudržovaný a špinavý. Památku hodnotíme známkou 2.

Poznámka:
Zjistily jsme, že v
blízkosti
tohoto
obrázku dříve býval
jeden obrázek. Ten ale
někdo ukradl.

ještě

Obrázek „u horního korýtka “
Umístění památky:
Obrázek se nachází v lese, asi 50m nad předcházejícím obrázkem, pod Majdalenkou nad krmelcem.
Popis památky:
Obrázek už tam dnes není, zbyl z něj jen plechový rezavý rám. Rám je připevněn na stromě, kolem kterého
je rozbahněná půda.
Rozměry obrázku: 30 cm x 40 cm
Historie památky:
Obrázek byl namalován ke studánce.
studánky dnes již nic nezbylo, neboť je okolí
divokými prasaty. V okolí stromu vyvěrají tři
prameny, které nejsou udržované.

Ze
rozryto

Hodnocení památky:
Po památce zbyl jen zrezivělý rám,
hodnotíme známkou 5.

proto ji

Poznámka:
Údolí pod Majdalenkou se stalo
útočištěm poustevníků, kteří opatrovali zbytky kláštera sv. Máří Magdaleny a starali se o studánky ve stráni
pod klášterem. Jeden z posledních poustevníků se jmenoval Kristián Zilka a byl zapsán společně se svou
dcerou Marjánou do soupisu poddaných hraběte Karla Záruby v roce 1651. Léčivost vody ve studánkách
byla roku 1854 přezkoumána lékárníkem v Poličce. Voda má vysoký obsah železa a stálou teplotu 70 – 80C.

Obrázek „u salvÁtora“
Umístění památky:
Obrázek se nachází v poli mezi usedlostí Křib a osadou Studenec. Je zavěšen na lípě a kolem něj
rostou dva kaštany.
Popis památky:
Na obrázku je sv. Salvátor. Má dlouhé, hnědé, vlnité vlasy a vousy. Na sobě má hnědo-zelený plášť. V
levém dolním rohu obrázku je nápis: ,,Salvator“. Pod obrázkem je umělohmotná květina.
Rozměry obrázku: 37 cm x 45 cm
Historie památky:
Obrázek je na tomto místě již dlouho, snad od roku 1790, kdy pan František Kopecký rozdělil majetek
dvěma synům a obrázek dal na rozhraní pozemků proto, aby se synové dobře snášeli a neměli žádné spory.
Tento poslední namaloval pan Alois Živný, kastelán na hradě Svojanově, pro rodinu Šejnohovu, která
pocházela z usedlosti Na Kopci. Podle tradice má rodina, která z této usedlosti pochází, obrázek na starosti.

Hodnocení památky:
Obrázek je v pořádku,
nejsou nutné žádné úpravy.
Obrázku dáváme známku 1.

mapa obrázků
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kaple
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Umístění památky:
Kaple se nachází pod kostelem sv. Petra a Pavla ve Svojanově.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'26.712"N, 16°24'32.079"E
Popis památky:
Kaple je zděná, natřena žlutě a bíle. Má zdobenou kovovou bránu. V kapli je pískovcová barevná socha sv.
Jana Nepomuckého s nápisy na podstavci: ,, A. J. M.“ Na římse: ,, NAKLAD-EM Z PECZIE“ na hraně: ,, LÉTA PANIE
1710 DNE 10 MAI“. Na skalce pod sochou je v oválné kartuši, která je zdobená pěkně tesanými andílky, modlitba.
Socha sv. Jana Nepomuckého má v náručí kříž s ukřižovaným Ježíšem a nad hlavou svatozář s pěti zlatými
hvězdami.
Výška: 5,25 m
Půdorys: 3,2 m x 3 m
Historie památky:
Socha sv. Jana Nepomuckého, která je nyní umístěná v kapličce, stála dříve u mostu přes řeku Křetínku,
později, na počest stavby kostela (1786), mezi dvěma lipkami nedaleko nynější kapličky. Kaple byla vystavěna
v 19. století a socha byla do ní umístěna. Kaplička byla opravena v roce 2003, ve stejném roce byla zrestaurována
i socha sv. Jana Nepomuckého.

Hodnocení památky:
Kaple je udržovaná a pěkná. Hodnotíme
známkou 1.

Poznámka:
Socha sv. Jana Nepomuckého je
zajímavá tím, že podstavec i vlastní socha jsou
vytesány z jednoho kusu pískovce.

ji

Kaple sv. Máří Magdaleny
Umístění památky:
Kaple stojí na kopci mezi Hlásnicí a Předměstím.
GPS souřadnice: Loc: 49°36'39.53"N, 16°24'38.817"E
Popis památky:
Kněžiště zříceného kostela je čtvercového půdorysu. Zdivo má bíle omítnuté. Loď má obdélníkový půdorys.
Je z lomové žuly, není omítnuta a chybí jí střecha.
Historie památky:
V minulosti na tomto místě stával podle lidové
tradice panenský klášter „Maři Magdaleny –
kajícnice“, který však v době husitských válek zanikl.
Kostel, který tu zůstal, byl opraven v roce 1653, ale v
století zpustl a zrušen byl roku 1770. Zanikla i
poustevna a lázně, zřízené v 17. století u pramenů,
které se zde nacházejí. Z kostela zbylo jen kněžiště
(kaple), ke kterému byla přistavěna roku 1874
obdélná širší loď. V dnešní době se tu každoročně
při příležitosti svátku sv. Magdaleny pouť.

18.

koná

Hodnocení památky: Stavba je pravidelně opravována a dodnes využívána. Hodnotíme známkou 1.

Poznámka:
Po roce 1770 byl kostel zrušen a jeho jmění bylo použito na stavbu kostela ve Svojanově. Jeden zvon
z Majdalenky byl dán do Rohozné a jeden do radnice ve Svojanově, kde se v roce 1842 při velkém požáru roztavil.

Sochy
Socha Sv. jana nepomuckého před Hradem SvojanovEM
Umístění památky:
Socha se nachází před vstupní bránou do hradu Svojanova.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'39.888"N, 16°24'32.384"E
Popis památky:
Socha je z pískovce. Skládá se ze soklu a samostatné sochy. Na soklu je nápis: ,,SWATY IENE NEPO MV CZKY
SRDCZE TI ZA DAR DAWAM POD TWAV MOCNAV OCHRANV TIELO S DVSSY PoddA WAM 1718“. Na soklu je
socha sv. Jana Nepomuckého, který v ruce drží kříž s ukřižovaným Ježíšem. Nad hlavou má svatozář se třemi
zlatými hvězdami. Socha má šedou barvu.
Výška: 3 m
Historie památky:
Socha byla postavena roku 1718 Josefem Antonínem Zárubou z Hustířan a jeho manželkou Eleonorou,
rozenou Baronkou z Oppersdorfu.

Hodnocení památky:
Sice jí na svatozáři chybí dvě hvězdy, ale
je v pořádku. Je udržovaná a zachovalá.
Dáváme jí 1.

jinak

Boží muka
Boží muka nad hradem Svojanovem.
Umístění památky:
Boží muka se nachází nad hradem Svojanovem, u cesty na kraji lesa. Od hradu vede k této památce
značená cesta.
GPS souřadnice: Loc: 49°37'31.814"N, 16°24'54.559"E
Popis památky:
Je z lomové žuly, má tvar hranolu s kapličkou o třech výklencích. Na vrcholu je železný kříž. Ve výklencích je
další železný kříž, umělohmotná květina, pár kamenů a smrkové šišky. Oba kříže už jsou zrezivělé.
Výška: 3 m
Půdorys: 1 m x 1 m
Historie památky:
Existuje několik názorů na to, proč zde byla boží muka postavena.
Jedna z hypotéz říká, že je postavena na
místě, kde byli pohřbeni lidé, kteří zemřeli na mor,
a proto nemohli být pohřbeni na hřbitově.
Podle jiné ji nechal postavit hospodář
Doležal na památku své rodiny ze statku Na Skale,
která zde byla vyvražděna švédskými vojsky, když
se chtěla před nimi schovat na hradě Svojanově.
Zachránil se jen hospodář Doležal se svým
desetiletým synem.
Dále se také říká, že z tohoto místa bylo
vidět na boskovický hrad a v době, kdy byli páni z
Boskovic majiteli hradu Svojanova, dávali odtud
ohněm různá znamení.
Také mohla sloužit jako orientační bod pro
noční pocestné a to tak, že se do výklenku
umísťovalo světlo.

Hodnocení památky:
Památka je udržovaná, pěkná a zachovalá.
Nejsou nutné žádné výraznější opravy. Hodnotíme
jí známkou 1.

mapa: kaple, sochy a boží muka

Kaple, socha, boží muka
1. Kaple sv. Jana Nepomuckého
2. Kaple sv. Máří Magdaleny
3. Socha sv. Jana Nepomuckého u hradu
4. Boží muka nad hradem Svojanov
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SPORT
Lyžování




Zima :

Bystré-Hamry – lyžařský vlek, umělé zasněžování, večerní lyžování, občerstvení v restauraci u Tušlů
Olešnice na Moravě – lyžařský vlek, umělé zasněžování
Radiměř – lyžařský vlek s dobrým zázemím

Běžky


Výborné podmínky pro běžkaře! Připravuje se systém upravených běžeckých tras

Bruslení



Rybník Šindelka
Zimní stadion Polička

Zimní turistika
 Nádherné vycházky po okolí
Bazén




Krytý bazén Polička
Krytý bazén Svitavy
Krytý bazén s mořskou vodou Bystré

Koupání






Léto :

Přehrada Křetínka cca 15 km
Koupaliště Letovice
Koupaliště Polička
Koupaliště Olešnice
Bazén s mořskou vodou Bystré

Pěší turistika


Systém značených místních i dálkových tras / Vírská přehrada, rozhledna Rovečné/

Cyklistika



Cyklistické značené trasy – průvodce Krajem Smetany a Martinů s tipy na výlet
MOŽNOST STANOVÁNÍ A VYUŽITÍ OHNIŠTĚ – na Sokolské

Ostatní







Sportovní areál na Předměstí za rybníkem Šindelka – fotbal a jiné míčové hry
Hřiště pro nohejbal a volejbal ve Svojanově – Sokolská
Dobré podmínky pro bruslaře na trase Svojanov Bystré
Vyhlídkové lety – letiště Polička
Tenisové kurty Vítějeves
Stolní tenis – Starý Svojanov za MŠ, Svojanov Sokolská, za rybníkem Šindelka

Volný čas
Okruh pro in-line bruslení

Petangová hřiště

Asfaltová herní a tréninková plocha

Kondiční trojúhelník

Travnatá plocha - hřiště č.3

Tenisové kurty
Pět kvalitních antukových kurtů s tréninkovou zdí, na nichž platí komerční pravidla užívání. Součástí tenisového
areálu je i nadstandardní sociální zázemí s půjčovnou sportovního vybavení pro tenis i in-line bruslení.

Hřiště pro malé děti
Dětské hřiště s herními prvky pro kategorii dětí ve věku 3 – 6 let. Je umístěno do klidové zóny přiléhajícího parčíku s
mnoha prvky pro skupinové hry malých dětí. Sestava obsahuje i prvky pro děti pohybově postižené.

Hřiště pro větší děti
Velké robinsonádní dětské hřiště s herními prvky pro kategorii dětí ve věku od pěti let výše. Je situováno pod stromy
do parkově upravené zeleně. Použité náročné a atraktivní herní prvky mají za cíl zvýšit pohybovou koordinaci dětí
předškolního a školního věku.

Kondiční hřiště pro seniory
Ucelená sestava pěti kondičních exteriérových prvků pro nenáročné procvičení horních i dolních partií těla. Je
umístěna do klidové, parkové části u jednoho ze vstupů do areálu, určena pro seniory a osoby v rehabilitaci, případně
s pohybovými problémy.

Pahorek
Umělý travnatý kopec s okrasnou zelení, tvarově upravený tak, aby sloužil v zimě pro bezpečné sáňkování a
bobování malých dětí, v létě pak pro kondiční tréninky sportovců i veřejnosti.

Hokejový stadion
Ledová hokejová a bruslařská plocha, kterou mimo zimní sezónu vystřídá velmi kvalitní sportovní koberec k širokému
využití pro streetové i míčové hry, in-linový hokej, hokejbal, floorbal a další sportovní aktivity. Plochu lze využít i jako
chráněné dětské hřiště pro mateřské školy, ale i školu in-linového bruslení, která by měla v areálu vzniknout. Součástí
hokejového stadionu je potřebné sociální zázemí, jehož část je také určená pro veřejnost.

Restaurace
Sportovně navržená celoroční restaurace s velmi dobrou kuchyní a vysokým standardem vybavení, schopná obsloužit
i větší množství návštěvníků při sportovních utkáních. V letních měsících je kapacita doplňována o venkovní posezení
na dvou přilehlých terasách a v zahrádce pod platany.
Internetové stránky: www.podhodinamisy.cz/

Rondo
Odpočinkové zázemí s lavičkami, určené především pro in-line bruslaře. Je umístěno do periferní části stadionu tak,
aby nekolidovalo s pohybem ostatních návštěvníků areálu. Zázemí současně tvoří druhou nástupní plochu s
kruhovým trávníkem a okrasnou zelení. Místo je vybaveno stojany na kola.

Parčík
Klidové místo s lavičkami navazující na dětské hřiště pro menší děti. Střed parčíku tvoří rondo kolem „přelézací
studny“. Plocha se stromy, květinami a mlatovými cestami je určena pro posezení či odpočinek s kočárkem.

Karavanink
Součástí parkoviště u stadionu je sanitární servis pro obytné automobily, karavany a autobusy se sociálním
zařízením. Je zde možné provést všechny nutné sanitární úkony, které musí každý majitel "pojízdného bytu" při
delší jízdě řešit. K dispozici je výlevka chemických WC, silniční vpusť pro vypouštění odpadní vody a kohoutek s
pitnou vodou. Na parkovišti je možné krátkodobě přespat, 6 stání je vybaveno elektrickou přípojkou 220 V.
Provoz je možný i v zimním období. Všechny uvedené služby jsou poskytovány zdarma.

