Ročník 16/2018

číslo 1 - červenec

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu oslovit v dalším čísle Svojanovin, jejichž vydáním bychom rádi přispěli k
zpříjemnění letního času.
Rád bych Vás seznámil s některými akcemi, které v současné době realizujeme i na které se
připravujeme.
Díky velkému úsilí se nám podařilo získat dotaci na zakoupení nového vozidla pro hasiče na
Předměstí a rozšířili jsme tak náš zásahový vozový park. Opravy se dočkala i brána na hřbitově ve
Svojanově a probíhají pěstební úpravy deseti lip v intravilánu obce. Rekonstruujeme vodovodní přípojky
pod komunikací „Moravská„ ve Starém Svojanově a v letních měsících bude následovat pokládka
asfaltového povrchu. Opravy se dočkala i obecní komunikace na Studenci. Celkově tyto investice jenom
v prvním pololetí letošního roku přesáhly částku 3,5 miliónu korun.
K akcím, které bychom rádi ještě v letošním roce zrealizovali, patří především rekonstrukce dalších
křížků, oprava tarasu na cestě ke hřbitovu ve Svojanově i úprava vnitřních prostor mateřské školy. K
důležitým investicím bude patřit dovybavení našich hasičů potřebnou věcnou technikou i další
modernizace vodovodu. Za přispění sponzorů se připravuje rozcestník, který bude umístěn na křižovatce
na rozcestí. Na nákup a realizaci všech těchto akcí se snažíme získat dotace a granty, bez kterých jsou
naše finanční možnosti značně omezené. Přes administrativní náročnost jsme v čerpání dotací úspěšní a
těší mne, že je to na Svojanovu vidět.
Po několikaletém úsilí se začíná uskutečňovat náš záměr ohledně vybudování sociálního zařízení z
bývalé školy v Dolní Lhotě.

Tento záměr realizuje sdružení měst a obcí AZASS, které má zkušenosti, oprávnění i odborné zázemí pro
tuto činnost. Toto sdružení úspěšně provozuje Poličskou nemocnici, poličský Domov důchodců i Domov
pro seniory v Bystrém. Je to záruka, že i u nás budou tyto služby poskytovány na vysoké úrovni.
Vlastní výstavba bude realizována v několika etapách. V letošním roce dojde v přízemí k vybudování
zázemí pro sociální služby a proběhne příprava na další výstavbu v prvním patře a v podkroví. Realizace
této první etapy byla zahájena již 18. 2. 2018 s termínem dokončení do letošního září. Další výstavba
bude realizována postupně na základě získaných dotací. Počítáme s tím, že zde bude i nadále zachovaná
pro naše občany knihovna i hřiště.
I přes složitost celé realizace věřím, že nejtěžší fázi, kterou bylo přesvědčit investora, máme již za sebou.
Osobně se těším a mám radost z toho, že se nejen opraví nevyužívaná nemovitost, ale toto zařízení bude
i velkým přínosem pro náš městys a především pro potřeby obyvatel.
Po řadě jednání se konečně začíná připravovat modernizace silnice od Svojanova na Horní Poříčí.
Pokud se Pardubickému kraji podaří vyřešit majetkoprávní vyrovnání, mohla by modernizace
proběhnout již v příštím roce.
Letošní rok rovněž provádí ČEZ výměnu sloupů elektrického vedení po celé obci.
Přes naše nemalé úsilí a pravidelné jednání s vlastníkem se zatím nepodařilo obchod ve Svojanově
znovu otevřít. A to i přes to, že městys je ochoten finančně přispět na provoz. Pro zajištění provozování
obchodu ve Svojanově nabízíme za výhodných podmínek i prostory bývalého úřadu..

Dne 20. 1. 2018 jsem převzal v Senátu Parlamentu České republiky pamětní list. Jedná se o
významné ocenění, které bylo předáno pouze 270 starostům z více než 6 500 obcí a měst. Toto ocenění
je také Vaše zásluha a chtěl bych Vám za to poděkovat.
V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní a sociální komise, úřadu městyse,
mateřské školy, fotbalistů i sborů dobrovolných hasičů můžeme opět těšit na řadu kulturních i
sportovních akcí. V letošním roce také oslavíme 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
Předměstí.
Všem, kteří se podílejí na zlepšení společenského i kulturního života ve Svojanově, děkuji a přeji nám
všem, aby se všechny akce vydařily.
Pro Svojanov je důležitý nejen vlastní rozvoj, ale i dobré soužití. Jsem rád, že těch, kteří k tomu
přispívají, přibývá a že i já se na tom mohu osobně podílet.
Protože letošní rok je rokem volebním, chtěl bych poděkovat všem, kteří v minulém volebním
období pomohli k dalšímu rozvoji Svojanova. Bylo mi osobně ctí s Vámi spolupracovat a podílet se na
této mnohdy nelehké práci. Věřím, že jsme společným úsilím přispěli ke zlepšení života i vytvoření
současné podoby Svojanova a podařilo se nám tak alespoň částečně naplnit Vaše potřeby a naše
představy. Kandidátům do zastupitelstva přeji hodně úspěchů nejen ve volbách a Vám všem dobrou
volbu.
Přeji příjemné a pohodové léto ve Svojanově.
Ing. Josef Gracias , starosta městyse Svojanov

BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE NA PŘEDMĚSTÍ
Obec Předměstí postavila dům č. p. 37 v roce 1912. Sloužil nejen jako hasičská zbrojnice, ale také jako
chudobinec. Bydleli zde lidé bez vlastního přístřeší.
Podle sčítání obyvatel v roce 1921 zde bydlelo několik rodin:
Rodina Šudomových - Šudoma Antonín, manželka Antonie a děti Josef, Františka, Antonín, Ladislav a
Marie. Dále pak Sühringerová Štěpánka z Vídně a další dítě Anežka.
6.12.1927 byl v pískovém lomě Fr.Bačovského z č.5 zasypán při kopání písku Antonín Šudoma.Zůstala
vdova s 5 dětmi a a šesté se narodilo po jeho smrti.
Rodina Svojanovských - Svojanovský František, manželka Barbora a děti Jan a Jaroslav.
Rodina Říhových - Antonín Říha, manželka Emilie a děti Bohumír, Antonín, Jaroslav, Josef a Marie.
Antonín Říha zemřel v roce 1942. Rodina po roce 1945 odešla do pohraničí.
Rodina Lisovských - Lisovská z Dolní Lhoty zemřela v roce 1930, Lisovský z Dolní Lhoty zemřel v roce
1934 a Lisovská –almužnice zemřela v roce 1940.
Františka Fojtová z Předměstí zde zemřela 24.6.1943.
Josef Halámek rozvedený manžel Františky Opršálové z čísla 27.
Po roce 1945 v požární zbrojnici již nikdo nebydlel.
Od roku 1985 tam byla po několik let zřízena obecní knihovna. Knihovníkem byl pan František Šejnoha
z čísla 44 a potom paní Jana Bačovská z čísla 5.
V posledních letech došlo k celkové rekonstrukci zbrojnice a letos přibylo nové zásahové vozidlo Ford
Tranzit.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM:
duben
květen

červen

František Peterka (StSv) – 80
Marie Petříčková (StSv) - 75
Lubomír Žila (SV) – 92
Šudomová Marie (Př) – 70
Jindřich Oliva (StSv) - 75
Gracias Břetislav (Sv) - 86
Žilová Libuše (Sv) – 87
Jurenová Dagmar (Sv) – 75
Vítězslav Jedlička (Př) - 75
BLAHOPŘEJEME…..

ROZLOUČILI JSME SE:
Jiří Lavický (Sv), František Veselý (StSv), Věra Metelová (Sv), Josef Hlaváček (DL), Jan
Kovář (StSv), Helena Holasová (DL)

POUTNÍ MŠE NA MAJDALENCE
NEDĚLE 22. 7. 2018
Zveme Vás, jako každý rok v tento letní čas ke
kapli sv. Maří Magdalény u Hlásnice. Slavností
mše svatá bude v 11:00.

SDH PŘEDMĚSTÍ
Koncem 19. století zaznamenáváme v našich zemích snahu a úsilí zřizovat hasičské sbory. Jejich
zakládání umožňoval spolkový a shromažďovací zákon, přijatý v Rakousku roku 1867. Na něj navazoval
„Řád policie požárové“ z roku 1873, který starostům obcí ukládal podporovat zřizování hasičských sborů
a poskytovat jim pomoc.
Důvody pro založení sborů bývaly různé. Velmi často k tomu přispěl zhoubný požár, který ničil
nejenom majetek ale i lidské životy. V některých obcích bylo prosazení hasičské myšlenky zvlášť složité,
protože naráželo na nepochopení nejen obecního představenstva, ale mnohdy i samotného
obyvatelstva. Takové případy však byly ojedinělé a ve většině obcí vznikaly sbory po zralém uvážení a s
jasným cílem. Ve většině případů nacházejí porozumění u všech vrstev obyvatelstva, všichni si
uvědomovali jeho nezbytnost.
Hasičský sbor Předměstí byl založen 1. listopadu 1908 s počtem zakládajících členů 30.
Podle dochovaných materiálů se sbor zúčastňoval okrskových cvičení v okolních obcích, byla zakoupena
ruční i motorová stříkačka dvoukolová. Postupně se modernizovalo vybavení. Pořídila se přenosná
stříkačka – PS12 a PS 18. V současné době se hasiči SDH Předměstí účastní postupových soutěží a
svitavské ligy v požárních útocích, kde reprezentují nejen sbor ale i městys Svojanov.
Počet členů se postupně zvyšoval, v současné době má sbor kolem 60 členů.
Mezi činnosti hasičů SDH Předměstí patří i práce s dětmi a dorostem a pořádání kulturních akcí.
Velké poděkování patří všem, kteří se o rozvoj sboru zasloužili. Ať už to byli a jsou aktivní členové, jejich
rodinní příslušníci, i ti, co nezištně pomáhají. Nemalý dík patří také sponzorům. V neposlední řadě patří
naše poděkování městysi Svojanov za finanční podporu při modernizaci hasičské zbrojnice a pořízení
nového motorového vozidla.

SDH Předměstí

Závišova škorně 2018
Letos jsme se sešli na přírodním hřišti u mateřské školy. Po krátkém zahájení jsme vyšli po hlavní silnici a U Mlýna
odbočili vlevo. Starou „Říhovou“ cestou jdeme nahoru a na rozcestí se dáme zase vlevo. Říhův les obejdeme zleva a
pokračujeme dál.
Projdeme kolem „Zálomí“.
/ Z pamětí pana Gregora: Znáte kde je toto Zálomí? Jest to za Říhovým lesem, taková suchopárná hrbolatá louka a
za touto loukou jest kousek lesa prořidlého. Před mnoha lety na tomto místě nahoře vyvěral mohutný pramen vody,
která tvořila studánku a stékala dolů malým potůčkem podél luk a vtékala do spíše vzpomenutého rybníka. Komu
náležel ten rybník, není známo. Zálomí se tomu místu říká proto, že se tam něco přihodilo, zlámalo neb zalomilo,
odtud asi to slovo Zálomí. Vztahuje se to asi na jeden příběh: Před dávnými časy jel prý hospodář z horního lesa
s fůrou chvojí domů. Bylo to prý na podzim, den byl krátký, tak že se v lese opozdili při nakládání. Kvapem se začalo
tmíti a než měli fůru naloženou, byla tma. Přijeli na louku mezi lesy a koně najednou nemohli tu fůru utáhnouti, krok
za krokem zpěněni se vlekli kupředu, až zůstali státi. Hospodář pátraje po příčině toho, obchází vůz, potmě všude
ohmatával, sehne se pod vůz a tu jakoby uzřel u zadního kola něco mlhovitého. Podívá se blíže a bystřeji pozoruje,
jako by čísi ruka jako by z mlhy utvořená držela pevně loukotě od kola. Hospodář se postavil a zůstal stát jako
zkamenělý, nevěděl, jak si to má vyložit. Strach jej pojal, odepříhl koně a uháněl s nimi bez fůry domů, ani nevěděl,
jak se s koňmi dostal domů. Druhý den ráno, když ještě mlha se táhla nad Svánovem, a slunko se prodíralo skrze
clonu, vyšel si hospodář s koňmi pro fůru. Stála na tom místě jako včera, obejde ji a zpozoruje, že je voje zalomené a
náprava od kola zlomená. /
Kdysi bylo snad jakousi povinností zřizovat u důležitých cest krčmy. Jedna taková byla v Chrastové. A od ní vedla
cesta na hrad Svojanov přes Bělou a Lavičné zvaná „Zámecká“. Dodnes toto pojmenování můžeme najít na mapách.
Vedla od křižovatky nad hradem přes pole do Bořin a dál lesem do Lavičného. My se na ni napojíme kousek od
vodojemu. Po ní dojdeme na horní konec Lavičného. Zajdeme se podívat na místní kapličku a občerstvíme se
v „Hospodě na rozcestí“.
Lavičné – do roku 1945 Neu Biela – mělo v roce 1930 294 obyvatel. Z toho 287 německé národnosti.
Pak se vydáme zadní cestou přes tzv. Tokaniště vzhůru ke Starému Svojanovu. Cestou, které se říká „kolem
Šedajovy chaloupky“, dojdeme k odpočívadlu nad Starý Svojanov. Šup, šup dolů, a pak přes Slezskou a Moravskou
na hřiště.
Letos nás putovalo okolím dvacet osm. Na hřišti jsme si pak tradičně opekli buřtíky a byly i dárečky na památku.

ZPRÁVIČKY ZE SVOJANOVSKÉ ŠKOLKY
Školní rok 2017-2018 zahájilo 23 dětí z městyse Svojanov a obcí Bohuňov, Vítějeves a Horní Poříčí.
Ještě než se stačily rozkoukat, začalo tradiční plavání v Plavecké škole ve Svitavách. Děti absolvovaly
celkem 10 lekcí, které zvládly na výbornou. Mezitím proběhla postupná adaptace nových dětí na školku,
stanovili jsme si jasná pravidla a začátek školního roku uběhl jako voda.
I tento rok jsme navštívili divadla, a to ve Svitavách a v Březové, a dopravní hřiště v Poličce.
Předškoláci byli v červnu v 1. třídě ZŠ Vítějeves, mladší kamarádi na ně počkali na Oranžovém hřišti u
školy, kde si zatím pohráli. Po svačince jsme šli společně na firmu pana Havlíčka, kde na děti čekala
zvířátka – bažant, koroptve, kočka s koťátky, kozy, slepice a také krásný rybníček, kde si děti krmily
rybičky. Po ledovém osvěžení v podobě zmrzliny jsme se vydali pěšky lesem zpátky ke školce na dobrý
oběd. Také jsme jeli na tradiční výlet s rodiči, tentokrát do ZOO Lešná. Pokud plánujete výlet o
prázdninách, určitě ji nezapomeňte navštívit, je opravdu nádherná. Ve školce jsme zase každý měsíc
přivítali divadlo JOJO, které se střídalo s hudebním programem pana Hakla a paní Lujkové Radůstky. Na
jaře přijel na přírodní hřiště pan Šulc s živými zvířátky. Tento rok jsme se zapojily do projektu
ministerstva zemědělství Medové snídaně. Děti dostaly na svačinu jablko, chléb s máslem a medem,
který si samy mazaly. Paní lektorka měla pro děti připraven zajímavý program o včeličkách. Projekt
hodnotíme velmi kladně a byli bychom rádi, pokud bude pokračovat i příští školní rok. Ani děti
nezahálely a při pravidelných setkáních s rodiči, seniory i na karnevale ukázaly, co se ve školce naučily.
Myslím, že si to užily nejen děti, ale i my učitelky a paní kuchařka.
S paní učitelkou jsme se zapojily do projektu Klokanovy školky, který spočívá ve vzdělávání pedagogů
a je velkým přínosem pro naši pedagogickou práci.
Na jaře nás navštívila Česká školní inspekce, která hodnotila podmínky a průběh vzdělávání a byla
zaměřena i na školní stravování. Výsledek kontroly byl velmi kladný. Toto nás těší a přináší pozitivní
energii pro další práci 
Zkrátka, každý den nám přinesl něco nového a něčemu nás přiučil. Závěr školního roku patřil našim
předkoláčkům, kterých je letos 7 a jsou velmi šikovní. Dovolte, abych Vám je touto cestou jmenovitě
představila: Katrinka Moravcová, Nelinka Drašarová, Nikolka Metelevá, Adélka Wetterová, Lucinka
Vjater, Míša Čujko a Dominiček Klusák. Předškoláčci spolu s menšími kamarády pilně trénovali a 21.
června odpoledne proběhlo na přírodním hřišti rozloučení se školním rokem a slavnostní pasování
předškoláčků panem starostou. Společně jsme si připomněli začátky dětí při nástupu do školky, co se
všechno naučily, jak je důležité kamarádství, jak fungují kouzelná slovíčka a také to jak je každý trochu
jiný, každý dokáže něco, ale společnými silami dokážeme nemožné. Předškoláčci uzavírají jednu kapitolu
života a otevírají další. Přejeme jim, ať jim dětská zvídavost a touha po poznání vydrží po celý život. A
také to, aby na svojanovskou školku děti vzpomínali s láskou stejně jako my na ně. Trochu nás mrzí
počasí, kdy se před pasování spustil velký déšť. Naštěstí po chvíli ustal a pasování mohlo proběhnout.
My si říkáme, že pršelo štěstí.
Závěrem Vám všem přeji pohodové léto a spoustu krásných zážitků 
Veronika Bačovská, DiS., ředitelka školy

Mladí hasiči z Předměstí ukazují, že i devět statečných dokáže velké věci
Novou hasičskou sezónu letos zahájili i mladí hasiči z Předměstí, které stejně jako v minulých letech
vedou ostřílení vedoucí Dalibor Zítka a Michal Pešek. K nim se od letošního roku nově připojily Leona
Bačovská, Petra Vališová a Pavlína Jedličková. Mladí hasiči budou náš městys reprezentovat v kategorii
starší žáci ve složení: Pepík Záruba, Jiřík Peterka, Verunka Čížková, Jíťa Ducháčková, Gabča Ducháčková,
Štěpán Ducháček, Eliška Pešková, Michal Bačovský a Tomáš Hudský.
První závod, na kterém jsme měli možnost změřit síly s ostatními týmy, bylo okresní kolo hry PLAMEN,
které se uskutečnilo 25. 5. v Dolním Újezdě. O reprezentaci našeho sboru se postaral Tom Hudský, který
v běhu 60 m s překážkami vybojoval skvělé 4. místo s časem 14:25, což mu zajistilo postup na kraj.
Krajské kolo proběhlo 16. 6. v Pardubicích a Tom si v konkurenci 26 závodníků doběhl pro krásné 13.
místo a navíc vylepšil svůj nejlepší čas na 14:18. Děkujeme Tomovi za skvělou reprezentaci.
Dalším závodem, kam již zavítalo celé družstvo starších žáků, byla okrsková soutěž v Jedlové. Starší žáci
závodili ve složení: Verunka Čížková, Jíťa Ducháčková, Gabča Ducháčková, Štěpán Ducháček, Eliška
Pešková, Michal Bačovský a Tom Hudský. V konkurenci dvou družstev z Hartmanic a tří družstev z
Bystrého si i přes drobné problémy doběhli pro krásné 4. místo.
Kromě skvělých výsledků naší mládeže slavíme také úspěchy našich dorostenek Lei Bačovské a Peti
Vališové. V letošním roce nás děvčata reprezentují především v běhu na 100 m s překážkami, kde
podávají výborné výkony. První soutěží, na které předvedly, že mají kvalitně natrénováno, byla okrsková
soutěž v Jedlové, kde soutěžily za tým žen z Hartmanic. V běhu na 100 m s překážkami si Lea zaběhla pro
1. místo a Peťa pro 3. místo. Svými výkony děvčata zajistila ženám z Hartmanic prvenství v této disciplíně
a stala se také jasnou volbou nedvězských žen při nominaci do okresního kola, které se uskutečnilo 24. 6.
v Dlouhé Loučce. Stejně jako minulou sezónu Lea s Peťou aktivně reprezentují náš sbor na závodech
Okresní ligy Svitavska jako stálé členky týmu žen z Hartmanic. Děvčatům přejeme spoustu úspěšných
startů.
Závěrem bychom rádi pochválili všech devět statečných. Jsme opravdu pyšní, že i přes opravdu velké
věkové rozpětí tvrdě pracují, s každým tréninkem se neuvěřitelně zlepšují a co je asi nejdůležitější, jsou
skvělá parta, která přináší radost svým vedoucím. A my Vám za to moc děkujeme. 
Za kolektiv vedoucích
Dalibor Zítka

V TFA se Pavlíně Vaverkové stále daří
Jak dobře skončil umístěním v TFA pro Pavlínu Vaverkovou z SDH Předměstí rok
2017, tak dobře probíhá rok 2018. Tato mladá závodnice má i letos v těžkém závodu TFA
Moravské ligy a krajského kola Pardubického kraje několik pěkných umístění. V Trpíně
skončila třetí, v Olešnici pátá, v nočním závodě v Třebosicích třetí, v Orličkách - Suchém
vrchu třetí. Přestože je tato soutěž určená soutěžícím starším osmnácti let, pořadatelé jí
vyšli vstříc a nechali ji startovat s písemným souhlasem a za účasti rodičů. Závodníci ji
berou jako rovnocenného soupeře. Jejím trenérem je Zdeněk Král z SDH Trpín a radou ze
svých zkušeností ji pomáhají kolegové, závodníci z Moravské ligy (společně na obrázku).
Mladé závodnici patří poděkování za to, že dobře reprezentuje svoji obec.

Zájezd do Kroměříže
Letos jsme se zase vydali na zájezd do Kroměříže.
Tentokrát jsme navštívili Podzámecké zahrady. Celou zahradu jsme si projeli pohodlně vláčkem
s komentářem k jednotlivým částem. Někdo si prošel náměstí Kroměříže, někdo si dal kávu přímo
v zahradě.

Potom jsme přejeli na výstaviště Floria, kde byl krásná jarní výstava květin. Tentokrát nás nadchlo
16 prostorových květinových obrazů známých mužů české historie, například Karla IV., Jana Husa,
kroměřížského rodáka Karla Kryla nebo dobrého vojáka Švejka. Nebo kytice pro republiku. Profesionální
úroveň květinové expozice zajistí přední české floristky Jarmila a Petra Pejpalovy.

Městys Svojanov srdečně zve
občany na slavnostní zahájení
výstavy obrazů

paní Libuše Müllerové,
které se koná
v sobotu 14. července 2018 v 15.00
v budově svojanovské radnice.
Výstava potrvá do konce srpna.

Po ročním natáčení byl dokončen dokument
o Svojanovu. Dokument zachycuje
zajímavosti ale i běžný život.
Ke shlédnutí je na
www.mestyssvojanov.cz
v záložce YouTube.
Případným zájemcům můžeme po
předchozí dohodě na úřadě městyse
dokument přehrát nebo stáhnout.

Poděkování

Velké poděkování patří panu Pavlu Kropfovi, který vyrobil a daroval
nové dveře do kaple sv. Jana Nepomuckého ve Svojanově.
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