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SLOVO STAROSTY
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.
K akcím, které v letošním roce realizujeme nebo realizovat budeme, patří především opravy
dalších křížků, oprava opěrné zdi u hřbitova ve Svojanově i oprava vnitřních prostor mateřské školy.
Nutnou obměnou musejí projít také herní prvky na hřišti u mateřské školy. K důležitým investicím bude
patřit další dovybavení našich hasičů potřebnou technikou i další modernizace vodovodu. Za přispění
sponzorů se připravuje rozcestník, který bude umístěn na křižovatce na Předměstí. Probíhá i výměna
vodovodních přípojek pod komunikací „Slezská“ a po jejím dokončení bude následovat oprava celé
komunikace. Nového povrchu se dočká i komunikace na Studenec. Postupně musíme také provést
výměnu velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěny po obci a již dosluhují. Pro zajištění lepší
zimní údržby budeme pořizovat posypové zařízení na traktor. V průběhu letošního roku provedeme
výměnu turistických tabulek po celé obci, zahájíme první etapu opravy prameniště ve Starém Svojanově
a čeká nás oprava věže na hasičské zbrojnici Předměstí.
Z připravovaných akcí se jedná především o opravu hasičské zbrojnice ve Svojanově, vybudování
zázemí na Sokolské zahradě ve Svojanově i výstavba sociálního zázemí na hřišti u rybníka. Na tyto akce
bychom v letošním roce rádi zpracovali projektovou dokumentaci, abychom mohli začít s realizací.
Na nákup a realizaci všech těchto akcí se snažíme získat dotace a granty, bez kterých jsou naše
finanční možnosti značně omezené.
Pokračuje i projektová příprava modernizace silnice od Svojanova na Horní Poříčí, kdy Pardubický
kraj nyní řeší majetkoprávní vyrovnání a vzešlé připomínky od občanů.
Po loňské opravě střechy kostela sv. Mikuláše ve Starém Svojanově připravuje pan farář potřebnou
opravu věžiček kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově, na kterou rovněž přispějeme.

V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní komise, úřadu městyse, mateřské školy,
našich knihovnic i sborů dobrovolných hasičů koná řada kulturních, vzpomínkových i sportovních akcí.
Všem, kteří se podílejí na zlepšení společenského i kulturního života ve Svojanově, děkuji a přeji
nám, aby se všechny akce vydařily.
I v letošním roce městys Svojanov připravuje kalendář, tentokrát z fotografií pana Ing. Karla Kubína.
Věřím, že se bude líbit a zpříjemní nám příští rok.
Pro Svojanov je důležitý nejen vlastní rozvoj ale i dobré občanské soužití. Jsem rád, že těch, kteří
k tomu přispívají, přibývá a že i já se na tom mohu osobně podílet.
Přeji příjemné a pohodové svojanovské léto.

Ing. Josef Gracias, starosta městyse Svojanov

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA VE SVOJANOVĚ
5. 1. začala Tříkrálová sbírka, kdy tři králové došli z městečka až na Předměstí za rybník. 6. 1. šli
další od rozcestí směrem k Dolní Lhotě. Třetí skupina byla na Studenci a ve Starém Svojanově sbírku
zajistily děti z mateřské školy. Organizátorům sbírky, účastníkům i přispívajícím patří poděkování.
18. ledna pořádal městys Svojanov už 14. Obecní ples, tentokrát ovšem maškarní. Prostory
radnice byly příslušně vyzdobeny, o občerstvení se postarala SOŠ A SOU Polička, k tanci hráli Strejci.
Ačkoliv mnozí byli k maškarnímu plesu skeptičtí, měl důstojný průběh, bohatou tombolu (díky mnoha
sponzorům) a zúčastnění si maškarní atmosféru pochvalovali.
Již po mnoho let dochází zástupci městyse s přáním za občany seniory, kteří se dožívají
významného životního jubilea. V únoru letošního roku zašli s panem starostou i za všemi „svojanovskými“ do domova pro seniory v Bystrém. Na setkání se podílela i ředitelka zařízení Mgr. P. Pešková ze
Svojanova. Klienti obdrželi květinu, dárek a přání, protože návštěva byla pojatá jako oslava narozenin
všech, a tak byli zúčastnění, Vlasta Kopecká, Ludmila Šudomová, Marie Loskotová, Bedřich Valenta a
Ludmila Škrancová z návštěvy nadšeni. Bylo to milé setkání dokonce i s písničkou a s otázkami Jakpak je
dnes u nás doma? Ale také s povídáním a hlavně se vzpomínkami. Slíbili si navzájem, že se podobné
setkání bude opakovat.
V pátek 22. 3. proběhla tradiční Noc s Andersenem, tentokrát v knihovně ve Starém Svojanově.
Skvěle ji připravila knihovnice z Dolní Lhoty paní Jitka Olšánová pro všechny zájemce o knížky, hry a
vyprávění. Poděkování za vstřícnost a spolupráci patří paní Veronice Bačovské, ředitelce mateřské školy.
V sobotu 23. 3. se děti dostatečně bavily na tradičním Dětském karnevalu, který pořádala MŠ ve
spolupráci s SDH Předměstí na radnici ve Svojanově.
V neděli 24. 3. se ve spolupráci s panem farářem Stanislavem Tomšíčkem uskutečnila připomínka
290. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého a to ve 14 hod. mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla a
v 15 hod. setkáním u světcovy kapličky. Při této příležitosti byla zrekonstruovaná kaplička požehnána.
31. 4. hasiči a fotbalisti z Předměstí pořádali na hřišti u rybníka pálení čarodějnic. A tak se po
setmění rozhořela hranice i s hadrovou čarodějnicí, kterou vyrobila Iva Vaverková z Předměstí. Všichni
účastníci, od dětí až po seniory si večer tradičně užili.
V sobotu 4. 5. pořádal městys Svojanov pro občany zájezd do Kutné Hory.
Letošní rok s devítkou na konci - rok 2019 přímo nabízí příležitost k projevení úcty lidem, kteří
pro Svojanov něco znamenali a vryli se do jeho paměti. Proto se zastupitelstvo městyse rozhodlo
podpořit návrh Mgr. Petry Reslerové a na náměstí ve Svojanově u sochy lva vzniká Chodníček paměti.
Letos zde byly umístěny čtyři pamětní desky a to Marie Živné, odhalená 14. dubna při pietní
slavnosti Nezapomeneme, nesmíme zapomenout, která se uskutečnila u příležitosti 45. výročí od její
mučednické smrti, kdy zemřela ve svých 25 letech jako politický vězeň, za nevyjasněných okolností na

samotce v Justičním paláci v Bratislavě. Na akci přijali pozvání a zúčastnili se jí také členové rodiny
Živných. U hrobu Marie Živné byla držena čestná stráž. Po zaznění hymny, recitaci, položení květin
starostou, zapálení svíce místostarostou a chvílí ticha přešlo asi 40 účastníků na náměstí ve Svojanově,
kde následovalo zmíněné odhalení pamětní desky. Akce měla velmi kladnou odezvu.
Druhá deska, svojanovského rodáka Dalibora Jedličky, sólisty opery ND v Praze odhalená k jeho
nedožitým 90. narozeninám. Při této příležitosti se uskutečnil 18. 5. v kostele sv. Petra a Pavla koncert
Pocta Daliboru Jedličkovi, kde účinkovali Veronika Čížková (Svojanov) zpěv recitace, Marie a Arnošt
Sychrovi (Pardubice) zpěv a varhany, Jaroslava Filipová (Brno) varhany, Jiří Šedivý člen České filharmonie
trubka a Marek Šedivý klavírista, dirigent Orchestru Českého rozhlasu varhany (zeť a vnuk Dalibora
Jedličky). Současně s poslechem hudby měli účastníci možnost shlédnout prezentaci fotografií z Mistrova
rodinného archivu. A právě po koncertu byla umělci pamětní deska odhalena. Tuto část zahájil Miloslav
Drašar z Předměstí fanfárou na trubku a po slovech starosty a samotném odhalení zazněla
reprodukovaná píseň Ta zdejší hospoda (V. Trojan) v podání Dalibora Jedličky.
V rámci vernisáže výstavy s názvem Děti lva byla 29. 6. odhalena pamětní deska pana Aloise
Živného a pana Jaroslava Jurena. Aloisovi Živnému, dlouholetému kastelánovi hradu Svojanov a malíři,
protože uplynulo 105 let od jeho narození. Vždyť jeho obrázky zdobí nejednu svojanovskou domácnost.
A v neposlední řadě Jaroslavu Jurenovi, kdy vzpomínáme jeho nedožitých 80. narozenin. Člověku, který
měl velký talent a schopnosti tvořit obrazy, hračky a mnohé věci pro radost a potěšení druhých. Jeho
obrázky v letošním svojanovském kalendáři nás provázejí každodenním životem.
Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k důstojnému průběhu akcí a panu
Pavlu Marečkovi za zajištění pamětních tabulek a sponzorský dar na jejich výrobu.
Možná se Chodníček paměti stane v budoucnu novou svojanovskou tradicí, protože je více
svojanovských, na které by se nemělo zapomenout.

Další letní příležitosti k zábavě a setkávání
6. 7. ZAHÁJENÍ LÉTA – TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN, ŠÍFEM PŘES PETRŮV RYBNÍK, TANEČNÍ
ZÁBAVA
PUTOVÁNÍ FRANTIŠKA POVÍDÁLKA
LETNÍ KINO
UKONČENÍ LÉTA
SVOJANOVSKÉ TALENTY
ZÁVIŠOVA ŠKORNĚ - 7. ZÁŘÍ 2019
Čas uskutečnění akcí bude zveřejněno plakátem a na webových stránkách městyse.
Na vaši účast se těší všichni pořadatelé.

UVÍTÁNÍ LÉTA
6. ČERVENCE 2019
ODPOLEDNE NA HŘIŠTI U RYBNÍKA
UKÁZKY PRÁCE SLOŽEK POLICIE
TRADIČNÍ PROGRAM PRO DĚTI
ŠÍFEM PŘES PETRŮV RYBNÍK
FOTBAL – ŽENATÍ VS SVOBODNÍ
TANEČNÍ ZÁBAVA – HRAJE MELODIE ROCK TRPÍN
MĚSTYS SVOJANOV, HASIČI A FOTBALISTÉ POŘÁDAJÍ
II ROČNÍK
SOUTĚŽE NETRADIČNÍCH PLAVIDEL V PŘEJEZDU
PETROVA RYBNÍKA
NA PŘEDMĚSTÍ.
KDY? SOBOTA 6. ČERVENCE 2019
SOUTĚŽ PROBĚHNE VE DVOU KATEGORIÍCH
1. RYCHLOST
2. ORIGINALITA PLAVIDLA
PŘIHLÁSIT SVÉ PLAVIDLO MŮŽETE DO 1. ČERVENCE
2019
NA ÚŘADU MĚSTYSE SVOJANOV NEBO NA E-MAIL
mestyssvojanov@seznam.cz

Za kulturou na hrad Svojanov
Jestliže chceme poskytnout přehled o tom, kam lze jít ve Svojanově za zábavou, není možné
vynechat informace o letošních kulturních akcích na hradě.

Čas poutí
Léto je časem poutí. Pouť je čas slavení, čas putování, rozjímání a motliteb, ale je to i čas setkání.
Taková setkání každoročně probíhají na poutním místě Majdalenka. Říkalo se, že kdyby se lidé celý rok
neviděli, tady se určitě potkají. A tak to chodí už po mnoho generací. O letošní Majdalence by zase měla,
jako dříve, od 13. do 15. hodiny vyhrávat kapela. Držte palce, ať se to podaří. A kdy letos bude?

Pouť u Majdalenky
v neděli 29. července v 11 hod. slavnostní mše svatá
a poté od 13 hod. setkání při dechovce.

Kutná hora
Již po třetí jsme vyrazili na výlet se svojanovskými seniory. Letos jsme se vypravili za historií do
Kutné Hory. Autobus byl tentokrát téměř plný. Celých 42 účastníků zájezdu.
Začali jsme prohlídkou kostnice v Sedleci. Bylo tam trochu moc těsno, hlavně díky velkému počtu
turistů z celého světa. Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele jsme ale měli téměř sami
pro sebe.
Následoval přesun do Kutné Hory a rozchod na oběd. Město je pro turisty opravdu velice dobře
značené, a tak se nikdo neztratil. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se všichni sešli u chrámu sv. Barbory,
kde už na nás čekal objednaný průvodce. Neuvěřitelný a báječný pán, který se nám i přes svůj věk (86
let) věnoval víc než dvě hodiny, nás provedl téměř po celém historickém jádru Kutné Hory. Byl to
nezapomenutelný zážitek. Takřka u každé sochy, kašny, v každé uličce měl tento pán zapálený pro své
město nějaký poutavý příběh.
Příjemně unavení a hlavně bohatší o spoustu informací jsme v šest večer nasedli zpět do
autobusu a vyrazili k domovu.
Pojeďte příště s námi. Kam? Co třeba lázně Luhačovice?

Informace ze „školky“
Na začátku ledna se řady našich dětí rozrostly o malou kamarádku a počet dětí zapsaných v naší MŠ
se tak zvýšil na 21. Mimo akcí ve školce jsme se připravovali na tradiční karneval, který proběhl v březnu na
radnici ve Svojanově ve spolupráci MŠ a SDH Předměstí. Sešlo se spoustu krásných a originálních masek. Děti
z MŠ zahájily karneval tanečkem a pak už se o zábavu postarali DJ David s manželkou, kteří si připravili
soutěže nejen pro děti, ale i pro rodiče. Zkrátka – odpoledne si užili malí i velcí. Na závěr bylo překvapení
v podobě sněžení a laserové show. Už teď se moc těšíme na příští rok.
V dubnu proběhl zápis do ZŠ, kde děti ukázaly, co umí a jak jsou šikovné. V záři tak do školních lavic
usedne všech 7 předškoláčků.
Letošní zima byla pořádně dlouhá. I když jsme si ji užili, netrpělivě jsme s dětmi očekávali první
sluneční paprsky. Konečně se tak stalo a my jsme mohli s dětmi trávit více času venku na vycházkách do
přírody a také na přírodním hřišti u MŠ.
V květnu se uskutečnil zápis do MŠ a bylo zapsáno 5 nových dětí. Dále ve školce proběhla oslava Dne
maminek. Kdyby si měly děti vybrat roční období, které maminky charakterizuje, bylo by to jaro. Dokáží totiž
pohladit jako první sluneční paprsky. Jsou pro děti sluníčkem, okolo kterého se točí celý dětský svět.
Maminky obouvaly děti do prvních střevíčků a ony jim za to přinesly pomyslnou kytičku v podobě vystoupení
za všechno, co pro děti dělají. Také jsme dostali pozvání do Březové nad Svitavou na divadelní představení
Lotrando a Zubejda v podání dětského divadelního kroužku Dráček Březová pod vedením paní Pavly
Cupalové. Domluvili jsme se s MŠ Rohozná na společné cestě autobusem. Divadlo se všem moc líbilo a určitě
přijedeme i příští rok. Koncem května jsme navštívili zmodernizované dopravní hřiště v Poličce a užili si
krásné sportovní dopoledne. Děti si procvičily některé dopravní značky a situace. Využily rozmanitou nabídku
dopravních prostředků - od odrážedel, přes kola až po motokáry. Na hřišti přibyly semafory a přejezd přes
koleje se zvukovými signály.
Červen je už tradičně ve znamení ukončení školního roku a také akcí ve školce i mimo ni. Jako dárek
ke Dni dětí jsme jeli do MŠ Kvítek Bystré na partnerské setkání školek, kterého se letos zúčastnila MŠ Kvítek
Bystré, MŠ Starý Svojanov, MŠ Trpín a MŠ Vír. Děti si prohlédly hasičský vůz, vyzkoušely si hasičský oděv,
stříkaly do trávy, vyzkoušely si mobilní dopravní hřiště, bubnovaly, vyrobily si lapač snů sportovaly,
ochutnávaly ovoce namáčené v čokoládové fontáně a našly poklad v písku. Velké díky patří MŠ Kvítek Bystré
za perfektní organizaci a vzájemnou spolupráci. Také nás navštívilo oblíbené divadlo JOJO s pohádkou Sarka a
Farka. 13.června jsme uspořádali tradiční výlet s rodiči, tentokrát do Fajnparku do Chlumce nad Cidlinou. Do
konce června nás ještě čeká ukázka dravců v MŠ a výlet do Vítějevsi, kde navštívíme ZŠ, Oranžové hřiště,
firmu pana Havlíčka a lesem půjdeme zpět do školky.
Největší a nejdůležitější akcí je ale ukončení školního roku na hřišti se slavnostním pasováním
předškoláčků panem starostou. Rok 2018/2019 byl opět rokem nových zkušeností, poznávání, získávání
vědomostí, úspěchů a skvělých akcí, které obohacují vzdělávání v naší škole, kde všechny děti mají příležitost
vyniknout v nejrůznějších oblastech. Děti mají napsáno na šerpě - Odlétáme, abychom mohli znovu začít. A
tak letos odlétnou a vkročí do další etapy svého života Terezka Havlíčková, Michalka Pencová, Šimonek
Penc, Honzík Kos, Ondrášek Kohn, Adámek Tylšar a Dominiček Koláček. Je to jako včera, kdy k nám
nastoupily do školky. Rok se s rokem sešel a my už jim otvíráme dveře a posíláme je zase o kousek dál.
Přejeme, aby jim jejich dětská zvídavost a touha po poznání vydržela po celý jejich život.
Na závěr bych chtěla poděkovat celému svému týmu za perfektní práci po celý rok a zřizovateli za
výbornou spolupráci. Díky patří i rodičům za důvěru projevenou naší školce a za veškerou snahu a spolupráci
s ní. S některými rodiči se rozloučíme už úplně a věřte, že nám budou chybět stejně jako jejich děti.
Za naši MŠ Vám všem přeji krásné léto plné sluníčka, odpočinku a načerpání nových sil.
Veronika Bačovská, DiS., ředitelka MŠ Starý Svojanov

Dovolená, odpočinek
Nastává doba dovolených, prázdnin a odpočinku. Mnoho lidí právě v této
odpočinkové době zažívá nejnáročnější chvíle: nervozita na silnici, dlouhé dálky, velká
vedra, atd. Mnozí touží po bohaté dovolené, velkých zážitcích, slunných plážích. Vyvstává
otázka: Umíme dnes odpočívat, co je vlastně odpočinek? Každý čas odpočinku, i dovolená,
aby byla dovolenou, potřebuje být časem chráněným od únavy, vypětí a stresů, bez
pocitu, že nám něco uniká a nic nestíháme… pak lze teprve odpočívat.
Čas k odpočinku je vhodné rozumně plánovat, své volno můžeme rozvrhnout mezi
sebe, bližní a Boha. Část času dovolené by měl být dán lidem okolo nás. Čas darovaný
bližním je časem radosti. Zejména dětem je třeba nabídnout sebe a být více pro ně. Tak
upevníme společenství s lidmi, protože spolu zažijeme něco pěkného. A něco sobě. V čase
volna je třeba se „setkat se sebou“. Aby se člověk opravdu celkově zotavil, je dobré dát
odpočinout
nejen
tělu,
ale
umožnit
zotavení
a
pokoj
i
duši.
V tichu najdeme radosti života, které jsme ztratili. V tichu rostou ty nepatrné
pozornosti, které potřebují méně času, než se domníváme: dobré slovo, přátelský úsměv,
vděčný polibek, chvilka naslouchání s pochopením pro toho druhého, nečekaný telefonický
rozhovor, vlastnoručně vyrobený dárek, milý dopis, pozornost k svátku či k narozeninám.
Učme se neříkat: "Nemám čas!" Udělejme si čas na to, abychom byli dobrým člověkem
pro své bližní.
Tělo si dobře odpočine a zotaví se v přírodě…, psychika v prostředí, kde jsme
přijímáni a milováni a skrze odpuštění. Naše duše v setkání s Bohem, který je zdroj a
původce všeho dobrého… Sám Ježíš se také odebíral na "opuštěné místo" do přírody, aby
se zotavil. Najděme si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo u
moře. Uvolněně naslouchejme zvukům a tichu přírody. Pozorujme větve stromu, žasněme
nad leskem kapek rosy… Pak začněme ve svém srdci děkovat za vše, co jsme objevili. Tak v
přírodě zakusíme blízkost Toho, který toto vše utvořil. Jen v Jeho blízkosti si
můžeme opravdu odpočinout a zotavit se.
Duše člověka je nejvíce znavená skrze konflikty s lidmi z našeho okolí. Člověk dá
nejvíce odpočinout své duši, když se s druhými smíří. Zlo ohrožuje pokoj a život. Dobrota a
láska naproti tomu vytvářejí pokoj a radost ze života.
Všem přeji pokojem naplněné letní měsíce.
P. Stanislav Tomšíček

Z HISTORIE OBCE
Tragický rok 1939
ze Svojanovských letopisů - podle Josefa Gregora
„…Ostatky jsou pryč a přišel měsíc březen, který nám opět přinesl překvapení. Dne
12. března jsem šel do Svojanova v neděli odpoledne. Země ležela pustá, všechny její síly
spaly pod sněhem. Všude vůkol po polích a lesích plno sněhu a místy i závěje. Všude po
vesnicích mrtvo a teskno, čekají se věci budoucí. Slovensko chce být samostatný stát,
chce se odtrhnout od Čech. Dne 14. března jest již Slovensko samostatný stát….“
„…Bylo to právě dne 15. března o 6. hodině ráno, když jsem otevřel dveře zaváté
sněhem, koštětem jsem si udělal cestičku a přijdu na silnici, kde jsem se dozvěděl od
zdejších lidí, že již Československá republika neexistuje, že prý právě to rádio hlásilo, že
prý jen Čechy a Morava budou mít autonomii- protektorát.
Všude se tento den vyprávělo o té události. Člověk ještě neví, jak se ty poměry
urovnají, zdali hranice budou volné, či ne. Kdož ví! Myslím, že z toho všeho bude válka –
světová. Dne 16. a 17. března opět chumelilo, celá obloha je zatažena. Dne 19. března na
sv. Josefa jest všude ještě plno sněhu a ráno mráz byl ještě veliký. Silnice jsou ušlapané,
že by se mohlo jezdit na saních.
Finanční stráže německé jsou nyní zde na hranicích, které se táhnou od Rohozné –
Familií přes lesy mezi Bořinami a německými lesy okolo Šedajova lesa a Celihovou
bořinkou, dále k Vítějevsi nad osadou Amerika a tam dál.
Čeští lidé, co zde byli usedlí, prodali nebo opustili své domky a živnosti a stěhovali
se hodně do protektorátu. Někteří muži zde mají své ženy a sami jsou odstěhováni, někdy
se přijdou navštívit na hranice, muž přijde z protektorátu a jeho žena tady odtud, aby se
mohli uvidět a spolu pár slov promluvit. Viděl jsem to na své vlastní oči. Nyní do
Svojanova chodíme tady odtud na propustky. Silnice pomalu zarůstá travičkou, poněvadž
se po ní z Vítějevse do Bělé nejezdí auty neb vozy, jen sem tam někdo přejde pěšky na
legitimaci, a tak to jde den ode dne dál a dál.
„…Dne 1. Září Německo s Polskem počalo válčit. Bylo právě šest hodin ráno, když to
po celé frontě započalo. Houkání kanónů bylo slyšet až zde ve Svánově na polích,
obzvláště bylo slyšet hluboké dunění z těžkých děl.
O starosvojanovský pouti nebylo to tak, jak předešlá léta. Muzika v hospodách byla
zakázaná kvůli válce. Musela být zadělána okna večer silným papírem, aby nebylo vidět
z venku světlo, což tvá doposud. Za 18 dní bylo s Polskem po válce, načež polský stát
přestal být státem a Říše s Ruskem se o něj rozdělily. Nato byla hned válka s Anglií a
Francií, což trvá doposud.
A tak rok 1939 měl velkých událostí, což o tom je škoda psát, co se zde tropí ve 20. století
…“

LAHOPŘEJEME
K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
ÚNOR
JEDLIČKOVÁ LUDMILA, Předměstí
DUBEN
GRACIASOVÁ LUDMILA, Svojanov
KVĚTEN
DOC. ING. VÁCLAV PETŘÍČEK CSC. čestný občan Svojanova, ŽILA LUBOMÍR (93 roků), Svojanov
ČERVEN
MAREČOVÁ DAGMAR, Svojanov, OLIVOVÁ MARIE, St. Svojanov, VTÍPILOVÁ MARIE, St. Svojanov,
GRACIAS BŘETISLAV, Svojanov
ČERVENEC
KOLÍSKOVÁ MARTA, St. Svojanov, ŘEZNÍKOVÁ ALENA, Svojanov, BÁČA MIROSLAV, Svojanov
SRPEN
ŠUDOMOVÁ MARIE, Dolní Lhota, MICHKOVÁ MARIE, Svojanov

A K NAROZENÍ DĚTÍ
NIKOLA DVOŘÁKOVÁ Studenec
MICHAEL JEDLIČKA Svojanov
DOMINIK RYCHNOVSKÝ Svojanov

VZPOMÍNÁME, ODEŠLI,
FRANTIŠEK PETERKA St. Svojanov
MARTIN ČERVINKA Svojanov

JIŽNÍ BOJIŠTĚ VELKÉ VÁLKY 2019
Asi před šesti lety jsem začala díky paní Stejskalové pracovat na mapování míst bojišť, kde
bojovali muži ze Svojanova v 1. světové válce. Paní Stejskalová tehdy složitou korenspondenční cestou
shromáždila informace o devadesáti sedmi padlých. Bylo tedy nasnadě vybudovat téměř po sto letech
pomník. Nevěděli jsme, zda se to podaří a tak jsem se rozhodla vytvořit mapu bojišť.
Letos v květnu se mi naskytla možnost navštívit část tzv. jižního bojiště ve Slovinských alpách.
Věděla jsem, že ve městě Kobarid, blízko kterého jsme bydleli, je velké muzeum 1. Světové války. Těšila
jsem se, že navštívíme místa bojů nebo hřbitovy padlých. Až na místě jsem ovšem pocítila provázanost
nádherného údolí řeky Soči s válečnými událostmi a hlavně s Čechy.
Na rozdíl od bývalého Československa, ČSSR a následně České republiky Slovinsko celých sto let
pečuje o válečná místa a oslavuje bojovnost tehdejších rakousko-uherských vojáků. Byť jako příslušníci C.
a K. armády, bojovali o území Slovinska a Chorvatska, které chtěla do svého území začlenit Itálie. Ve
vzpomínkách místních jsou Češi zapsáni jako obránci jejich domovů a národa.
Po celé oblasti jsou památná místa vzorně udržována a velmi dobře značena. U každého
vojenského hřbitova je navíc informace jaké národnosti jsou pochovaní vojáci. Odjížděli jsme s pocitem,
že o památku našich padlých se tu dobře starají.
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