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Vážení spoluobčané,
předvánoční čas je nejkrásnějším obdobím roku a věřím, že i tímto vydáním Svojanovin
přispějeme k jeho zpříjemnění.
Dovolte, abych úvodem využil této příležitosti a poděkoval Vám jménem svým i nově zvolených
zastupitelů městyse Svojanova za důvěru, kterou jste nám ve volbách dali. Vaše důvěra je pro nás velký
závazek a já věřím, že v nadcházejícím volebním období Vás nezklameme.
Závěr roku patří k období, kdy máme možnost ohlédnout se, zhodnotit, co se nám podařilo
v letošním roce, a seznámit Vás s tím, co chystáme pro rok následující. V letošním roce jsme realizovali
řadu akcí. Z těch nejvýznamnějších se jednalo o zakoupení nového vozidla pro hasiče v Předměstí.
Rozšířili jsme tak náš zásahový vozový park. Opravy se dočkala i brána na hřbitově ve Svojanově a
proběhly pěstební úpravy deseti lip v intravilánu obce. Byla provedena rekonstrukce vodovodního řádu
pod komunikací „Moravská“ ve Starém Svojanově a následně proběhla oprava komunikace. Opravy se
dočkala i část obecní komunikace na Studenci. Celkově tyto investice jenom v letošním roce přesáhly
částku 4,5 milionu korun.
K akcím, které připravujeme, patří především opravy dalších křížků, oprava tarasu u hřbitova
ve Svojanově i oprava vnitřních prostor mateřské školy. K důležitým investicím patří další dovybavení
našich hasičů potřebnou technikou i další modernizace vodovodu. Za přispění sponzorů se připravuje
rozcestník, který bude umístěn na křižovatce na Předměstí. V příštím roce bychom rádi rovněž opravili
komunikace „Slezská“ ve Starém Svojanově a komunikaci na Studenec. Na realizaci všech těchto akcí se
snažíme získat dotace a granty, bez kterých jsou naše finanční možnosti značně omezené.
Po řadě jednání a delší časové prodlevě se podařilo obnovit prodej potravin v prodejně
ve Svojanově. Věřím, že to přispěje k zajištění potřeb našich občanů. V letošním roce bylo rovněž
vybudováno zázemí pro sociální služby v bývalé škole 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 pro seniory i Domov pro seniory v Bystrém. Je to záruka,
že i u nás budou tyto služby poskytovány na vysoké úrovni. Osobně mám radost, že se nejen opraví

nevyužívaná nemovitost, ale toto zařízení bude i velkým přínosem pro náš městys a především pro
zajištění potřeb našich obyvatel. Do konce roku zde bude obnoven i provoz knihovny.
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.
V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní a sociální komise, úřadu městyse,
mateřské školy, našich knihovnic i sborů dobrovolných hasičů uskutečnila řada kulturních i sportovních
akcí. 100. výročí vzniku Československé republiky jsme oslavili vzpomínkovou akcí „ Svojanovské stromy
svobody“. Při této příležitosti byla vysazena a požehnána lípa srdčitá u kostela ve Starém Svojanově jako
připomínka této historické události. Lípy jsou české symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a
hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány i v roce 1928 k 10. výročí republiky. Ve stoleté historii
to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích. Ať nám tato
lípa připomíná naši státnost, hrdost a svobodu.
I v letošním roce městys Svojanov vydal kalendář, tentokrát z obrazů Jaroslava Jurena „Barvy mi
voní“. Věřím, že se bude líbit a zpříjemní Vám příští rok.
Všem, kteří se na životě ve Svojanově podílejí, chci poděkovat. Přál bych si, aby nás dobrá
spolupráce provázela i v nadcházejícím období, protože i sebelepší snaha a úsilí bez zájmu lidí ztrácí svůj
význam.
Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky. Jsou vyvrcholením našeho kalendářního cyklu,
oázou klidu po celoročním shonu a spěchu i významným náboženským svátkem. Přál bych proto nám
všem, abychom v tuto dobu našli pro sebe, naše nejbližší a nejdražší alespoň chvíli, kdy prožijeme
skutečnou pohodu, radost a štěstí. Kdy si, byť často možná jen krátce, vychutnáme tu překrásnou a
nikdy neopakovatelnou atmosféru, která je určitě tím nejlepším balzámem na duši. Proto Vám nyní
z celého srdce přeji, abyste celé svátky prožili co nejlépe a aby vzpomínky na ně Vám byly nejen krásnou
vzpomínkou, ale rovněž posilou.
Děkuji všem za dobrou spolupráci a pomoc v letošním roce a do nového roku 2019 Vám přeji
mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Josef Gracias, starosta městyse Svojanov

SVOJANOVSKÝ PROSINEC 2018
Kulturní výbor městyse připravuje a srdečně vás zve

Možná přijde i Mikuláš
5. 12. v 16 hod. dílničky na radnici, v 17,15 hod. do kostela sv. Petra a Pavla přijde Mikuláš
a následně rozsvítí vánoční strom

Adventní koncert
15. 12. ve 14 hod. v kostele sv. Mikuláše vystoupí žáci ZUŠ Bystré

Svojanovské Vánoce
22. 12. v 16 hod. na náměstí ve Svojanově
vánoční trhy s tradičním občerstvením, s tabulí a zvyky, soutěžní výstava betlémů,
poslední šance Ježíškovy pošty, živý betlém v kostele sv. Petra a Pavla s možností výstupu na věž
Na oblíbený vánoční stůl opět prosíme o přispění cukrovím z Vaší kuchyně. Vánoční pochoutky můžete donést
do MŠ nebo na úřad městyse až do soboty 22. prosince

Noviny, novinky
 K radosti a spokojenosti občanů je od listopadu v „městečku“ obchod. Jak dlouho, to záleží
na koupěschopnosti a návštěvnosti zákazníků. Ať má pan provozovatel jen spokojené zákazníky
a ať se ve Svojanově obchodu daří.
 V letošním roce byl dokončený filmový dokument o Svojanově. Svou veřejnou premiéru měl
17. listopadu na setkání seniorů. Ke zhlédnutí je spolu s dalšími reportážemi na webových
stránkách http://www.mestyssvojanov.cz/, v okénku Svojanov na YouTube. Fotodokumentaci
ze života městyse, kterou vytváří pan Karel Kubín, je možné vidět na stránce:
https://www.zonerama.com/KarelKubin/358839.
 Byl vydaný kalendář na rok 2019 „Barvy mi voní“ a na setkání seniorů pokřtěný paní Dášou
Jurenovou, protože byl sestavený z fotografií obrazů pana Jaroslava Jurena. Je k zakoupení
na úřadu městyse. Tentokrát budou zase jeho uživatelé obracet listy s radostí a těšením se na
každý obrázek. Kalendář se určitě stane nepostradatelným pomocníkem i krásným doplňkem
bytu.
 V soutěži TFA v roce 2018 doplnila slečna Pavlína Vaverková svou sbírku pohárů.
V Jihomoravské lize TFA obsadila několikrát druhé místo a v konečném hodnocení byla také
druhá. Dalším úspěchem bylo celkové umístění v soutěži TFA Pardubického kraje. Ve Vysokém
Mýtě získala za druhé místo diplom a pamětní medaili. Blahopřejeme. Jen tak dál!
 Od 25. května letošního roku platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pro Svojanoviny to znamená, překážku
v uveřejňování jmen, bydliště a životního výročí občanů nebo narození dětí. Aby se tato
překážka dala překonat, musíme požádat občany, kterých se životní jubileum týká, o udělení
souhlasu ke zveřejnění těchto osobních údajů ve Svojanovinách.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok 2018 - 2019 jsme zahájili 3. září s dvaceti zapsanými dětmi ze Svojanova, Vítějevse,
Bohuňova a Horního Poříčí. Chtěla bych Vám touto cestou přiblížit dění v MŠ v podzimních měsících a
na začátku prvního zimního měsíce.
Září bylo ve znamení adaptace našich nejmenších ve školce. Nové děti se seznamovaly
s prostředím, se svými učitelkami, s paní kuchařkou i s kamarády. Prostřednictvím her, písniček a říkadel
si procvičily jména kamarádů, učitelek a zapamatovaly si svoji značku. V průběhu celého měsíce děti
upevňovaly pravidla slušného chování a hygienické návyky. Podílely se na stanovení pravidel
společenského chování, které musíme dodržovat, a to hlavně proto, abychom se ve školce cítili
bezpečně a všem se nám v ní líbilo. Chodili jsme na vycházky v okolí MŠ, aby se děti seznámily
s prostředím. Nejvíce času ale děti trávily na přírodním hřišti za MŠ. První týden v září zahájily děti
plaveckým výcvikem v Plavecké škole Svitavy, který probíhal každé úterý, celkem 10krát. Děti se učily
samostatnosti a fyzické zdatnosti. Předškoláci a starší děti chodili plavat na velký bazén, ostatní děti se
seznamovaly s vodou v malém bazénu, kde lovily barevné míčky, lepily pěnové tvary na zeď, plavaly
s destičkou, skákaly do vody a vyzkoušely skluzavku. Měsíc září uběhl jako voda a na konci jsme mohli
u dětí sledovat, jak se utváří nové kamarádské vztahy, jak se z malých dětí stávají zodpovědní
předškoláci, kterých je letos 7, a že slziček a volání po maminkách bylo jenom malinko.
V říjnu přijelo do školky divadlo JOJO s Pohádkou ze psí boudy a pokračovaly lekce plavání ve
Svitavách. Tento měsíc přímo vybízel využít toho, co nám příroda nabízí. Chodili jsme sbírat kaštany,

žaludy, šípky a šišky a hráli si se spadaným listím. Vánek ráno říká, že vítr není daleko. Říjnová pranostika
hovoří o proměnách počasí, kterých jsme si v tomto měsíci užili až, až. Pršelo, byla mlha, ranní mrazíky,
často vykukovalo sluníčko a přišel i velký vítr. Skoro jsme si mysleli, že je apríl. Ale to přece ne! Ve školce
se děti dozvěděly, jak bojovat s rozmary počasí, aby byly zdravé, čilé a plné síly. Povídali jsme si
o významu ovoce i zeleniny pro naše zdraví. Ochutnávali jsme je čerstvé, ale také v ovocném salátu,
který si děti samy připravily a snědly. Ovoce i zeleninu poznávaly i poslepu a po čichu. Děti už ví, které
ovoce je domácí, které tropické a také, jak si jej zachovat na zimu – třeba sušením křížal, které mohou
mlsat místo bonbónků.
Podzim jede na strakaté kobyle – další podzimní pranostika, o jejíž pravdivosti jsme se
přesvědčovali každý den při procházkách a při hraní s listy a přírodninami. Kaštanů jsme měli tolik, že
jsme mohli své kamarády na koberci pomocí nich obkreslit, děti skládaly obrázky a učily se počítat. Díky
pozorování přírody jsme věděli, jaké barvy použít, abychom docílili podzimní atmosféry. Přírodniny jsme
využili také k různému tvoření, a tak byly na nástěnkách krásné práce. Ke konci října jsme si s dětmi
připomněli svátek 28. října a společně tak oslavili krásné výročí 100 let založení Československé
republiky. Děti zaujala naše vlajka, společně pracovaly na vytvoření papírové vlajky muchláží papíru a
lepením, obtiskovaly lístky lípy, vystříhaly je a lepily na barevný podklad ke kmeni stromu. Vznikly tak
zajímavé obrázky, kterými jsme vyzdobili venkovní učebnu na přírodním hřišti. Zde byla ukončena oslava
k připomínce výročí 100 let od založení republiky, kterou pořádal městys Svojanov. Na hřišti se také
nachází národní strom - lípa, kde je umístěna nová cedulka. Z mého pohledu šlo, i přes nepřízeň počasí,
o velmi pěknou, zdařilou a důstojnou akci.
Na začátku měsíce listopad jsme otevřeli téma Dušiček. S dětmi jsme si povídali, co Dušičky
znamenají a proč je slavíme. Na hřbitově jsme se byli podívat, jak svítí svíčky, jak jsou nazdobené hroby a
děti bezprostředně mluvily o tom, na koho vzpomínají ony.
Listopad byl také ve znamení ochlazení. Po prvních mrazících i více otužilé stromy poshazovaly své
poslední listy. Děti si náramně užívaly šustění listí pod nohama, házely jím po sobě, dělaly velké kupy,
do kterých skákaly a zahrabávaly se. Listí jsme využili i na tvořivou práci. Nakonec udělaly na hřišti pod
lípou velkou kupu, která byla domečkem pro ježečka, který se zahrabe do listí a celou zimu spí. Povídali
jsme si, jak se zvířátka připravují na zimu, a která z nich zimu prospí. Také o tom, jak se můžeme postarat
o zvířátka, která v zimě nespí. Děti nakonec zanesly zbytek nasbíraných kaštanů zvířátkům do lesa.
V polovině listopadu děti ukončily plavecký výcvik a dostaly mokré vysvědčení. Také jsme s dětmi pilně
připravovali vystoupení pro svojanovské babičky a dědečky, které se konalo 17. listopadu. Děti se
proměnily v ptáčky a v království vzduchu zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a zatancovaly pro
radost našim nejstarším spoluobčanům a zpříjemnily jim tak jejich setkání. Na závěr měly připravené
překvapení v podobě tanečku na dechovou písničku, který nacvičily speciálně pro toto odpoledne.
Odměnou jim byl velký potlesk a pozornost v podobě sladkostí a pitíčka.
A prosinec, ten bude, jako vždy, plný příprav a očekávání. Protože se nezadržitelně blíží čas
Vánoc, pustíme se do výzdoby školky a příprav nejen na příchod Mikuláše, čerta a anděla, ale také
na vánoční setkání s rodiči. Nejvíce se však děti těší na Ježíška, kterému napíší dopis, co by mohl do
školky donést. Každoročně nejkrásnější na tomto období budou rozzářená očka dětí, očekávání, když
zazvoní zvoneček a radost z dárků.
Pssst! Slyšíte? To zvoní kouzelnými zvonky vánoční čas.
Za všechny zaměstnance Mateřské školy Starý Svojanov, okres Svitavy vám přeji krásné Vánoce,
pokud možno opravdu strávené v klidu, pohodě a ve zdraví. Ať prožijete co nejvíce radostných okamžiků
v kruhu svých nejbližších, jak o vánočních svátcích, tak i v celém příštím roce.
Veronika Bačovská, DiS. ředitelka školy

Občanská poradna vám bude blíž
Nově od 1. dubna 2019, každou středu od 13 do 16 hodin, bude v Bystrém Na Podkově 68
otevřeno nové kontaktní místo Občanské poradny Oblastní charity Polička.
Může sem přijít každý, kdo se potřebuje zorientovat a poradit v různých oblastech: v pracovních
či majetkoprávních vztazích, v mezilidských vztazích, v otázkách bydlení, dluhové problematice, ochraně
spotřebitele nebo v sociálním zabezpečení, v trestním právu i v právní ochraně občanů. Poradenství je
poskytováno zdarma, nestranně, nezávisle a diskrétně, takže tazatel může vystupovat i zcela anonymně.
Zkrátka, Občanská poradna je určena všem lidem, kteří se na ni obrátí a jsou v nepříznivé sociální či tíživé
životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Je zde pro ty, kdo se přesně neorientují ve svých právech a
povinnostech nebo v dostupných službách. Poradna počítá i s možností terénních výjezdů poradců
do domácností lidí, kteří mají zdravotní problémy, a cestování jim činí potíže.
Poličská Občanská poradna je od roku 2001 členem Asociace občanských poraden v ČR.
Poskytuje potřebné informace, rady a pomoc, nikoliv však právní zastoupení. V případě zájmu je
průvodcem při řešení problému a zprostředkovává i kontakty s dalšími odborníky.
Doporučujeme vám, abyste si v případě zájmu o službu poradny objednali s poradcem schůzku
předem na tel. č.: 461 723 758. V případě zaneprázdněnosti poradce je možné nechat vzkaz také
na záznamníku.
Kdy a kde je Občanská poradna otevřena?

Poradna Polička, Vrchlického 185, budova III., přízemí vpravo
Pondělí 8:30 – 12:00
14:00 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Konzultovna Litomyšl, Moravská 1222, Nový kostel – klubovní prostory
Úterý
13:00 – 16:00

Konzultovna Bystré – od 1. 4. 2019, náměstí Na Podkově 68
Středa 13:00 – 16:00
Kde o Občanské poradně najdete informace?
Na internetu: www.policka.charita.czwww. obcanskeporadny.cz
Jak Občanskou poradnu zkontaktujete?
 osobně v úředních hodinách navštívíte poradnu v Poličce, v Litomyšli nebo v Bystrém
 telefonicky na tel. č.: 461 723 758 nebo na mobilní tel. č.: 731 604 683, 731 598 812
 napíšete e-mail na adresu: op.ndc@pol.hk.caritas.cz
Občanská poradna je jedním ze středisek Oblastní charity Polička a poskytuje služby občanům
v Poličce a Litomyšli již od roku 1998. Díky Operačnímu projektu zaměstnanosti a Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO, z. s. může mít nové kontaktní místo i Bystré. Budeme vám,
lidem tohoto regionu, blíž. Poskytnuté prostory v Bystrém na náměstí Na Podkově 68 odpovídají službě i
potřebným bezbariérovým přístupem. Těšíme se ze vstřícného přístupu Města, jež prostory nabídlo.
Přejeme všem čtenářům klidný advent.
Mgr. Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA, KE KTERÝM BLAHOPŘEJEME…
Červenec Miroslav Báča (Sv) – 90
Srpen
Marie Michková (SV) – 80
Marie Šudomová (DL) – 85
Zdeňka Šudomová (Př) – 80
Karel Hocek (StSv) – 70
Helena Hocková (StSv) – 70

Září

Říjen
Listopad

Božena Báčová (Sv) - 75
Milena Lidmilová (StSv) - 70
Marie Cupalová (Stu) - 70
Marie Růžičková (Sv) - 80
Jaromír Růžička (Sv) - 70
Miloslava Stupková (Stu) - 70
František Šudoma (Př) – 85

ROZLOUČILI JSME SE:
Libuše Žilová (Sv)
Vzpomínka
Dne 18. října 2018 Svojanov zastihla smutná zpráva o nečekaném odchodu jeho
čestného občana Mistra Dalibora Jedličky, který by se 23. května 2019 dožil 90 let.
Ve Svojanově se narodil a toto prostředí, kde prožil své dětství a mládí, formovalo jeho
základy pevného charakteru a rozvíjelo jeho hudební talent. Umělecká cesta ho zavedla až
do Národního divadla v Praze, kde v opeře účinkoval 45 sezón a stal se dokonce i jejím šéfem.
Pro Svojanovské bylo opravdu velkou ctí, že se mohli potkávat s člověkem, kterého si
nesmírně vážili pro jeho skromnost, životní postoje, jeho úctu k lidem a ke kumštu. S člověkem,
který byl hrdý na to, že je ze Svojanova, šířil jeho jméno a v neposlední řadě také pro Svojanov
mnohé vykonal. Svým uměním přinášel radost, potěšení a nezapomenutelné zážitky na mnoha
svojanovských koncertech, ať v bývalém kulturním domě či později v kostele sv. Petra a Pavla i
sv. Mikuláše.
Městys Svojanov uctil 29. listopadu na smutečním rozloučení jeho památku účastí
několika občanů, kteří položili kytici ke katafalku ve foyeru Národního divadla v Praze.
Bylo mi velkou ctí, že jsem se s Mistrem a přítelem Daliborem Jedličkou mohla rozloučit
slovy posledního pozdravu ze Svojanova.
Kdo slyšel jeho hlas, nezapomene.
Kdo ho znal osobně, nemůže zapomenout. Čest jeho památce.

Jana Bačovská

Tradice rozsvěcení vánočního stromu
Ty strome adventní, ty strome vánoční přinášíš krásné svátky,
noc je tmavá, noc je dlouhá a den, ten je krátký.
Přinášíš Vánoce, svátky všech, hlavně dětí,
kdy stříbrná hvězdička nad domov přiletí.
Na úplném začátku byl tento příběh. Mohla to být i tragédie, na jejímž konci čekala neúprosná
smrt podchlazením. Scházely snad jen minuty, když tři přátelé - výtvarník František Koudelka, soudní
úředník Josef Tesař a novinář Rudolf Těsnohlídek na procházce lesem před Štědrým dnem roku 1919
zaslechli dětský pláč a našli pod rozložitým smrkem v polesí Bílovic u Brna odložené batole. Podchlazené
děvčátko, později pojmenované Liduška, zachránili, aniž v tu chvíli tušili, že začínají psát děj, ve kterém
budou pokračovat další generace.
O pět let později, tedy v roce 1924, se v období adventu na brněnském náměstí Svobody poprvé
rozsvítil charitativní Vánoční strom republiky. Tuto, do té doby v českých a moravských městech
nevídanou událost, organizuje právě jeden ze zachránců děvčátka, Rudolf Těsnohlídek, s cílem vybrat
v kasičce pod stromkem peníze na stavbu dětského domova. Nápadu se okamžitě chopila další česká a
slovenská města, takže o několik let později již Vánoce provázely stovky veřejných stromů, symbolů
finanční pomoci sirotkům a potřebným dětem.
Tuto tradici přerušilo až období socialismu, kdy si měli být všichni lidé rovni a charitativní činnost tak
byla zbytečná.
S příchodem demokracie došlo i k obnovení tradice vánočních stromů ve městech a obcích.
Ve Svojanově byly začátky obnovení tradice stavění vánočního stromu velmi skromné. Možná si někdo
pamatuje, že před prodejnou rostl smrk. A právě ten se po několik roků stával vánočním stromem. Byl
sice bez osvícení, ozdobený dětmi z MŠ, ale zase po dlouhé době zde svobodně zaznívaly koledy a mohl
být vystavován jednoduchý betlém. Po úpravě náměstí dostal strom nové místo a osvětlení. Tradičně od
večera 5. 12., na pokyn Mikuláše, přináší světlo už několik desítek let nejen ve Svojanově, ale i ve Starém
Svojanově u MŠ a v Dolní Lhotě.
Dnes už patří vánoční strom ke svojanovským Vánocům neodmyslitelně.
Jana Bačovská

SVOJANOVSKÉ LÍPY SVOBODY
28. října jsme, ke 100. výročí založení Československa, zasadili lípu u kostela sv. Mikuláše
ve Starém Svojanově. Vzpomínková akce po té pokračovala u lípy zasazené v roce 1918 a na hřišti
u mateřské školy u lípy z roku 1968. I přes nepříznivé počasí se nás sešlo mnoho. Hrdě jsme zasadili
novou lípu, hrdě jsme zpívali obě hymny – českou i tu slovenskou. Jsme totiž hrdí vlastenci.
Přesto byl tento slavnostní den pošramocen nepochopitelným činem neznámého, asi
nevlastence. Krásná mladá lípa, připravená k zasazení, byla totiž při našem příchodu pryč. Kde?
V kontejneru u hřbitova!!! Proč, to nikdo z nás do dnešního dne nepochopil. Mám strach. Strach, že nová
lípa dopadne stejně jako ta vysazená v roce 1989. Ta byla vysazena na místě, kde je dnes socha lva.
Bohužel, někomu vadila natolik, že ji zabil. Proč používám slovo zabil? Protože je to pravda. Jak jinak
nazvat proces pomalého trápení? Několik let malá lípa svobody odolávala. Ten někdo ji navrtal,
osekával její kmen u kořenů, napouštěl jedy. Ještě 17. května 2006 stála na svém místě. Ten rok už
bohužel nevykvetla. Zemřela.
Jen doufám, že lípa vysazená letos, bude žít dlouhý život s námi a s našimi potomky.
Ilona Kopecká

Obecní knihovna v Dolní Lhotě v novém
Jistě víte, že budova bývalé školy v Dolní Lhotě, kde do jara 2018 fungovala Obecní
knihovna Dolní Lhota, prochází rekonstrukcí a přebudováním v zázemí pečovatelské služby.
Zatím proběhla první etapa a budování by mělo pokračovat.
V budově v současné době není vyčleněný prostor, do kterého by se mohla obecní
knihovna nastěhovat trvale. Proto se od úterý 27. 11. 2018 rozběhl se slavnostním zahájením
pouze provizorní provoz. Knihy je možné vypůjčit zatím v bývalých prostorách knihovny, takže
určitě všichni trefíte.
Přijďte si půjčit nové knihy, vrátit ty staré nebo se jen tak zastavit a podívat, co je nového
v knihovně, setkat se se sousedy a porozprávět.
Je třeba si zapamatovat novou otevírací dobu: každé úterý od 18 do 19 hodin,
kdy se na Vás bude těšit vaše knihovnice Jitka Olšánová
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
Blíží se Vánoce, a proto knihovny Svojanov, Dolní Lhota i Starý Svojanov vyhlašují soutěže
O nejzajímavější betlém a Nejzajímavější vánoční příběh.
Tato soutěž a vánoční výstava vyrobených betlémů se stala již tradicí v rámci
Svojanovských Vánoc. Prosím všechny rodiny s dětmi i bez dětí, aby se opět, jako minulé roky,
pustily do výroby svého betléma nebo opravy toho z minulých let. V minulých kolech
soutěže jsme mohli obdivovat betlémy z makovic, brambor i nudlí. Jsem opravdu hodně
zvědavá, co nás čeká letos.
Vaše betlémy i vánoční příběhy odevzdávejte v obecních knihovnách nebo na obecním
úřadu městyse do 19. prosince 2018.


Betlémy mohou být z různých materiálů, různé velikosti a hlavně by měly být vyrobené
doma.



Vánoční příběhy je třeba dodat ve formátu A4, je jedno, na kolik stránek vám příběh
vystačí, můžete psát na počítači, na stroji i svojí vlastní rukou. Je možné příběh doplnit
ilustracemi nebo vytvořit příběh formou komiksu.

Pro tři nejlepší budou připraveny zajímavé ceny, ale drobná odměna čeká na všechny, kteří
se nebojí soutěžit.

Už se vám někdy podařilo rozinky roztančit? Ne?
Zkuste to: do zavařovací sklenice nasypte lžíci jedlé sody, zalijte vodou, rozmíchejte a nasypte
malé rozinky. Netančí? Stačí přidat ocet a uvidíte, jak se rozhýbou!

Poznámka redakce. Ve Svojanovinách informujeme o životě ve Svojanově, v podhradí, ale
v rámci bližší spolupráce chceme zprostředkovat i informace z hradu např. o tom:

Co se dělo na hradě v roce 2018
V roce 2018 byl hrad Svojanov otevřen od 3. března do 16. prosince. Zájem o prohlídku
byl velký. Za celý rok si prostory hradu prohlédlo 59 000 návštěvníků, což je o 2 000 osob více
než v roce předchozím. Podařilo se tedy zachovat vzrůstající trend návštěvnosti (pro srovnání,
v roce 2007 návštěvnost hradu činila 27 000 osob). Hrad se stal i vyhledávaným objektem pro
konání nejrůznějších soukromých akcí, svatebních obřadů a firemních akcí.
V prostorách hradu se uskutečnila celá řada kulturních programů. Návštěvníky přilákaly
Jarní slavnosti, Hradní jarmark, Královské slavnosti, Dny útrpného práva, Divadelní pouť,
Třicetiletá válka, Svatováclavské slavnosti s oslavou 100 let od vzniku První republiky a mnohé
další. Velký úspěch zaznamenaly i podzimní noční prohlídky, které proběhly pod názvem
„Svojanovské stíny“. Mediální ohlas vyvolaly řezbářské dny, kdy skupina řezbářů předváděla
svou práci na nádvoří hradu. V roce 2018 řezbáři pracovali na již druhém pohyblivém obrazu,
který bude představovat hrad Svojanov a jeho pověsti. Veřejnosti představen bude v roce 2019.
Po celý červen probíhaly i dětské prohlídky uzpůsobené školním výpravám.
A co zajímavého a netradičního mohli návštěvníci vidět? Tak například vystoupení
známé herecké dvojice Evy Hruškové a Jana Přeučila během Divadelní pouti nebo koncert
Sester Havelkových s dobovou módní přehlídkou na nádvoří hradu v rámci oslav výročí vzniku
První republiky. Zcela ojedinělou akcí byl i červnový sraz automobilů zn. Moskvič, jehož se
zúčastnilo 52 veteránů z 50. – 80. let. Jejich přehlídku mohli spatřit i obyvatelé Svojanova
v rámci spanilé jízdy.
Díky
úspěchům
při
získávání
finančních
prostředků
z dotačních
fondů
a díky příspěvkům města Poličky se podařilo realizovat řadu oprav v rámci celkové obnovy
hradu. Na některých pracích se finančně podílela i příspěvková organizace Hrad Svojanov,
která tak použila zvýšené tržby ze vstupného. Řemeslníci pokračovali v opravách hradeb z 15.
století, jež spojují hrad s poplužním dvorem. Předmětem oprav byl zejména úsek při budově
č.p. 122, který byl v havarijním stavu. Torzo hradby muselo být sneseno, byly vyhloubeny nové
základy a dotčená část hradby znovu vystavěna.
V jarních měsících byla realizována první etapa obnovy historických koníren v budovách
předhradí. První dva obnovené sály budou sloužit jako výstavní galerie a budou otevřeny
v průběhu roku 2019. Jejich proměna oproti původnímu stavu je obrovská. V rámci oprav byly
provedeny nové inženýrské sítě, došlo k zajištění statiky, byly renovovány dlažby a obnoveny
omítky. Pokud se podaří získat další finanční prostředky, rekonstrukce interiérů předhradí bude
pokračovat ještě v následujících dvou letech.
Četné udržovací práce probíhaly v průběhu roku v rámci celého areálu hradu. Nový nátěr
fasády i oken a dveří získalo nádvorní průčelí vstupní budovy, byly opraveny zídky a sloupy
oplocení v různých částech hradu, zejména pod renesančním palácem a nad gotickou
zahradou. Opravou prošel vstupní průjezd do hradu, požární nádrž nebo některé pokoje
penzionu. Na kamenné sloupy před hlavní branou byly znovu osazeny historické litinové hlavice
s ozdobnými koulemi.
V podzimních měsících byla zahájena další velká akce, kterou je restaurování
nástropních maleb z 19. století v pokojích prvního patra paláce. Malby byly poškozené
prasklinami, drobným šupinatěním omítek a letitým zaprášením. Odborným ošetřením
pod rukama restaurátorek letos prošly nástropní malby v dámském pokoji a v dámské ložnici.
Zbývající čtyři stropy budou obnoveny rovněž v následujících dvou letech.

Zvýšená pozornost byla věnována i propagaci hradu. Mimo jiné se hrad dvakrát objevil
v hlavních zprávách televize Nova, v Toulavé kameře v České televizi, v reportáži televize
Stream, několikrát v rozhlasovém vysílání a nesčetněkrát v denním tisku. V závěru roku je
realizováno výrazné posílení dopravního značení ke hradu.
Také díky tomu rok 2018 opět přinesl zvýšený zájem veřejnosti o tuto památku. Pro
příspěvkovou organizaci Hrad Svojanov je velkým závazkem a přáním, aby tento trend
pokračoval i v dalších letech.
Miloš Dempír, kastelán

Advent na Svojanově – voňavý, s Mikulášem, Ježíškem a svátečními tóny
Předvánoční atmosféra opanuje hrad Svojanov od 1. prosince. Nebude chybět sváteční
výzdoba a vyprávění o zvycích. Návštěvníci nepřijdou ani o čerty, divadlo a koncert.
Ti, kdo se přijedou v prosinci na Svojanov vánočně naladit, nepřijdou o adventní
prohlídky hradu. Dozvědí se, jak vypadaly Vánoce v minulosti, jaké se k nim váží zvyklosti.
Čerstvě napečené sváteční pečivo, vánočky a perníčky provoní celý hrad. Nebude chybět ani
tradiční vánoční výzdoba, stromeček a dárky pod ním. Speciální prohlídky hradu jsou
naplánované o víkendech do poloviny prosince. K tomu je připravený také další program.
O první prosincové sobotě se na hradě zastaví Mikuláš s anděly, aby děti podle zásluh
odměnili. Pokud návštěvníci budou chtít svým ratolestem také nadělit, stačí, když nadílku pro
své dítě řádně označí a včas předají v pokladně hradu. Mohou také připsat, jaké zásluhy jejich
dítko má, nebo jakých prohřešků se dopustilo. Jak už to tak bývá, pekelný doprovod určitě
nebude daleko a s malými hříšníky si poradí. Mikulášská nadílka začíná v 17 hodin.
Na 8. prosince správa hradu pozvala Divadlo Kapsa z Andělské Hory s představením
„Putování za Vánoční hvězdou“. Tentokrát divákům převypráví příběh o narození Ježíška.
Pohádková verze vychází z tradičních vánočních her. Celé představení je veršované,
doprovázené spoustou koled českých, slovenských, polských, rakouských, ale i adventními
písněmi středověké Francie a Itálie. Malí i velcí diváci se tedy mají opět na co těšit. Nejkrásnější
příběh všech dob začíná ve 14 hodin.
Vrcholem každé hradní sezony bývá adventní koncert. Ten letošní je naplánovaný
na neděli 16. prosince. Pozvání přijal Pěvecký sbor Carpediem z Letovic. V repertoáru má
skladby od renesance a baroka přes skladby klasicismu a romantismu až po novodobou hudbu.
Část repertoáru tvoří duchovní skladby, spirituály, tradicionály. Členové sboru si rádi zanotují i
skladby Jaroslava Ježka a lidové písně. V provedení sboru Carpediem se všichni mohou těšit
samozřejmě i na vánoční písně a koledy, bez kterých by se adventní koncert neobešel.
Sváteční tóny se ponesou domem zbrojnošů od 15. hodiny.
Přijeďte na hrad Svojanov nasát sváteční atmosféru nebo si třeba jen v předvánočním
shonu odpočinout. Brány jsou otevřené o sobotách a nedělích do 16. prosince, vždy od 10
do 17 hodin.
Květa Korbářová, Správa hradu Svojanov

Plán akcí Kulturního výboru městyse Svojanov pro rok 2019
LEDEN
 Tříkrálová koleda s charitativní sbírkou v 1. týdnu
 18. 1. Tradiční ples na radnici
ÚNOR
 Dětský karneval
BŘEZEN
 19. 3. 1729 prohlášen Jan Nepomucký za svatého – vzpomínka u kapličky
 29. 3. Noc s Andersenem
DUBEN
 Výročí smrti Marie Živné – duben 1974
a narození Aloise Živného 29. 5. 1914 – vzpomínková akce
 Čarodějnice
KVĚTEN
 Koncert - nedožité životní výročí Dalibora Jedličky, 90 let 23. 5. 1929
 Sejdeme se na radnici - Putování Svojanovem – výlet pro seniory
 Závišova škorně
ČERVEN
 Výstava na radnici – vernisáž
ČERVENEC
 Zahájení léta
 Putování Františka Povídálka
SRPEN
 Ukončení léta
 Svojanovské talenty
ZÁŘÍ
 Připomínka začátku 2. světové války
 Sejdeme se na radnici - Svatováclavská zábava
ŘÍJEN
 Zájezd na muzikál
LISTOPAD
 Oslava 17. listopadu 1989
PROSINEC
 Možná přijde i Mikuláš a rozsvítí vánoční strom
 Adventní koncert
 Svojanovské Vánoce
 Vánoční bruslení
Toto je předběžný plán kulturních akcí. Doufám, že se všechny uskuteční, protože vím, že ve
Svojanově je spousta nadšených a šikovných lidí, které mohu oslovit, a vše zvládneme pro radost. A tak
nějak to zpíval Jan Werich „…ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc.“
Mgr. Petra Reslerová, předseda KV městyse

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SVOJANOV
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022
ING. JOSEF GRACIAS – starosta – 731 612 077, aksv@nextra.cz
LUKÁŠ HAVLÍČEK – místostarosta – 731 612 076, svojanovhavlicek@seznam.cz
MGR. IVA LEINWEBEROVÁ – pozemkový výbor – 776 128 583, iva.leinweberova@seznam.cz
JIŘÍ MORAVEC – kontrolní výbor – 731 067 519, moravec815@seznam.cz
MIROSLAV GRACIAS – finanční výbor – 739 244 495, gracias@pos.cz
ING. MICHAEL JEDLIČKA – požárně bezp. výbor – 605 847 323, MichaelJedlicka@email.cz
MGR. PETRA RESLEROVÁ – kulturní výbor – 608 528 645, petraresler@seznam.cz

POPLATKY 2019
POPELNICE:
 530,- Kč za osobu s trvalým pobytem ve Svojanově
 530,- Kč za nemovitost pro chataře a chalupáře
PES:
 100,- Kč
 200,- Kč za každého dalšího psa
SPLATNOST POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2019
POZOR!!! – ZNÁMKY NA POPELNICE Z ROKU 2018 PLATÍ POUZE DO 28. ÚNORA 2019
CENA VODNÉHO PRO ROK 2019 JE 28,- KČ ZA M3

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ V POLIČCE
ČTVRTEK 27. 12. 2018
od 1015 do 1145 hod.
ZIMNÍ STADION POLIČKA
DOPRAVA INDIVIDUÁLNÍ
www.mestyssvojanov.cz
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