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SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, 
       předvánoční čas je nejkrásnějším obdobím a věřím, že i tímto vydáním Svojanovin přispějeme 
k jeho zpříjemnění. 
        Závěr roku patří k období, kdy máme možnost se ohlédnout a zhodnotit, co se nám podařilo 
v letošním roce i co chystáme na rok následující. 
       V letošním roce jsme zrealizovali řadu akcí. Z těch nejvýznamnějších se jednalo o opravy místních 
komunikací ve Starém Svojanově, na Studenci i v ostatních částech Svojanova. V rámci těchto oprav byly 
přeloženy vodovodní přípojky pod těmito komunikacemi. Rovněž jsme opravili opěrnou zeď u hřbitova 
ve Svojanově a provedli další úpravy uvnitř mateřské školy i před ní. K důležitým investicím patřilo i 
dovybavení našich hasičů potřebnou technikou i další modernizace vodovodu. Za přispění sponzorů byl 
vytvořen rozcestník, který je umístěný na křižovatce na Předměstí. Nakoupili jsme nové velkoobjemové 
kontejnery, které jsou rozmístěny po obci a nahradili tak dosluhující. Rovněž byly zahájeny práce  
na opravě prameniště ve Starém Svojanově. Celkově tyto investice jenom v letošním roce přesáhly 
částku 4 milióny korun.  
       K akcím, které připravujeme, patří především další opravy křížků, oprava vnitřních a venkovních 
prostor i hřiště mateřské školy. V příštím roce budeme pokračovat v dovybavení našich hasičů, 
modernizaci vodovodu a další etapou opravy prameniště ve Starém Svojanově. Rovněž bychom rádi 
přistoupili k dalším opravám místních komunikací, k výměně turistických tabulek po celé obci a čeká nás 
rovněž oprava věže na hasičské zbrojnici Předměstí. Prověřujeme také možnost odbahnění a opravy 
našich rybníků. 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. Pardubický kraj 
nyní řeší majetkoprávní vyrovnání a vzešlé připomínky od občanů.      



        Po loňské opravě střechy kostela sv. Mikuláše ve Starém Svojanově proběhla potřebná oprava 
věžiček kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově, na kterou jsme také přispěli.  
        V současné době probíhá projektová příprava na opravu hasičské zbrojnice ve Svojanově,  
na vybudování zázemí na Sokolské zahradě ve Svojanově i na výstavbu sociálního zázemí na hřišti u 
rybníka tak, abychom mohli v příštím roce zahájit realizaci.  
        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.   
       Jak se již stalo tradicí, i v letošním roce městys Svojanov pro Vás připravil kalendář. Kalendář byl 
vytvořen z fotografií Ing. Karla Kubína a za písemné a grafické úpravy paní Jany Bačovské. Věřím, že se 
bude líbit a zpříjemní vám příští rok.   
       Rád bych vás také pozval na všechny připravované akce v předvánočním čase i na bruslení  
v Poličce. Zimní stadion je pro městys rezervován na 27. 12. 2019 od 10,15 do 11,45 hod. 
     Všem, kteří se na společenském životě ve Svojanově i na všech akcích podílejí, chci poděkovat. Přál 
bych si, aby nás dobrá spolupráce provázela i v nadcházejícím období, protože i sebelepší snaha a úsilí 
bez zájmu a ochoty lidí ztrácí svůj význam. 
      Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky. Jsou vyvrcholením našeho kalendářního cyklu a 
stávají se pro většinu z nás oázou klidu po celoročním shonu a spěchu, tak jako i významnými 
náboženskými svátky. Přál bych proto nám všem, abychom v tuto dobu našli pro sebe, naše nejbližší a 
nejdražší alespoň chvíli, kdy prožijeme skutečnou pohodu, radost i 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  
pro Vás zůstaly nejen krásnou vzpomínkou, ale rovněž posilou. 
      Děkuji všem za dobrou spolupráci a pomoc v letošním roce a do nového roku Vám přeji mnoho 
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.      Ing. Josef Gracias , starosta městyse Svojanov    
 

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

          Každý měsíc je ve Svojanově možnost návštěvy nějaké kulturní akce. Nejinak tomu bylo 
v červenci, září, říjnu a listopadu, nejinak tomu bude i v prosinci. 

 OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 

           Na 6. července připravil městys spolu s hasiči a sportovci Zahájení léta. Toho dne si vybral 
zábavu každý. Vždyť proběhl tradiční dětský den s různými soutěžemi, zaměřenými k integrovanému 
záchrannému systému, pak závody netradičních plavidel Šífem přes Petrův rybník a večerní taneční 
zábava. A nebylo jen dostatek zábavy, ale i bohaté občerstvení. 

Novinkou a zpestřením letošního léta bylo letní kino. Výběr jednotlivých filmů, příjemné 
prostředí na hřišti u rybníka i poskytnuté občerstvení zajistilo dobrou návštěvnost a také kladný ohlas. 
Proto příští léto v letním kině nashledanou. 

V neděli 28. července přišli na Majdalenku ve velkém počtu poutníci z místa i okolí. K jejich 
radosti se podařilo obnovit tradici odpoledního koncertu dechové hudby. Odcházeli s požehnáním i 
s vědomím, že pouť u Majdalenky je stále živá. 

Poslední prázdninovou sobotu proběhlo Ukončení léta tradičně na hřišti u rybníka fotbalovým 
zápasem svobodní vs. ženatí a večerní zábavou.   

Začátek září sice ovládlo ještě letní počasí, ale v sobotu 7. se tak rozpršelo, že se na připravenou 
Závišovu škorni nedalo jít. Tak tedy příště. 



V září se vyskytla prostřednictvím pana Františka Nečase ml. mimořádná nabídka a to možnost 
vystoupení  PF Guitar quartet. Protože se taková nabídka neodmítá, okamžitě následovala kladná reakce 
a koncert se uskutečnil 14. září v kostele sv. Mikuláše. Kdo ho navštívil, musel být z vystoupení Miloše 
Pernici, Františka Nečase, Karla Fleischlingera a Adama Trunečky i z programu, který hráli a provázeli 
slovem, nadšený. Koncert byl věnovaný událostem roku 1989. 

Rok 1989 provázel i další kulturní událost. V neděli 27. října bylo ve Svojanově odhaleno a 
požehnáno další dílo od uměleckého kováře a sochaře pana Karla Holuba. Je to rozcestník umístěný, jak 
jinak, na svojanovském rozcestí. Proč právě před 28. říjnem? Protože 28. říjen roku 1918 byl 
rozcestníkem, kdy naše země našla cestu do státu Čechů a Slováků, a roku 1989 vedla naše cesta 
k demokratickému zřízení. 
Když někdo zabloudí, má velké štěstí, když se ocitne na rozcestí. 
Tam obyčejně bývá rozcestník, ukazatel cest,  
co chce zbloudilého ke správnému cíli vést. 
Pak cesta k cíli rychle uniká a podle pana básníka: 
Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější, než všechny jiné. 
Rozcestník, ukazatel daný směr neotočí. A díky tomu podle písně: 
 Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. 
Někde v dálce, každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá anebo tisíc mil. 

Autor rozcestníku pan Karel Holub se narodil roku 1945. Vyučil se v oboru pasíř-ciselér, 
na Střední odborné škole výtvarné J. Hollara vystudoval obor tvarování a grafický design a své vzdělání 
dále doplnil v Muzejní škole pro restaurátory Moravského muzea. Zabývá se především restaurováním 
kovových předmětů, plastik a ciselérských a pasířských prací a podílel se na opravách inventářů mnoha 
významných památek. Za všechny jmenujme např. zámek Konopiště (restaurování předmětů zbrojnice, 
restaurování lustrů a zlacených svícnů s figurální výzdobou), zámek Jemniště (restaurování holandských a 
ověskových lustrů), budovu parlamentu (restaurování vstupních vrat, výroba kovového lva na vršek 
portálu, restaurování a zlacení lunetové mříže, osvětlení do vnitřních prostor budovy), nebo Pražský hrad 
(restaurování lustrů, Zlatá brána – katedrála sv. Víta, restaurování mříží, vchodových vrat). Věnuje se 
ovšem i designérské a medailérské práci a vlastní výtvarné činnosti. Svojanov mu učaroval a díky 
sponzorům mu věnoval už několik děl, kolem kterých chodíme a která zdobí mnohá místa. Ve Svojanově 
na náměstí socha lva a studna, zábradlí u kostela, kovářské prvky na hřbitově a památník padlým v 1. 
světové válce, v Dolní Lhotě Zvonička, ve Starém Svojanově kašna u kostelíka a kovářské prvky  
na hřbitově. A teď i rozcestník, který je pomocníkem nalezení správné cesty pro všechny, kdo ji budou 
při návštěvě Svojanova hledat. A kohout, ten ať přivolává jenom dobrý každý nový den.  
Svojanov se tak stává jakousi přírodní galerií.   

V měsíci listopadu, kdy na vesnici jsou zahrádky i stavení zazimované, zelí uleželé a zásoby na 
zimu ve špíži i ve sklepě, nastává doba, kdy je čas na setkávání. Čas si udělali i všichni senioři, kteří 
přijali pozvání a se zástupci městyse a panem farářem se sešli 9. listopadu na radnici. Radost jim udělaly 
svým vystoupením děti z MŠ i malé občerstvení, byli svědky křtu kalendáře Městys Svojanov ve 
fotografiích Karla Kubína 2020, který dostali darem, vyhráli „hodnotné“ ceny v losování, zazpívali si 
s harmonikářem panem Vosmekem. Příjemná a veselá atmosféra provázela celé odpoledne až  
do podvečera.  

Městys nezapomíná ani na seniory, své rodáky, kteří žijí v DpS Bystré Nad Kašpárkem. I ti byli  
na 20. 11. pozváni na 2. přátelské setkání se zástupci městyse. Návštěva proběhla v klidném, příjemném 
prostředí společenské místnosti domova. Klienti také obdrželi nový kalendář a byla na nich zřejmá radost 
i dojetí. Poděkování za zprostředkování patří paní ředitelce Mgr. Pavlíně Peškové a paní Evě Graciasové. 

 



Připravujeme 

 

                                                                     

 

 

Svojanovský prosinec 2019 
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 na náměstí 

Adventní koncert 
14. 12. v 16 hod. v kostele sv. Mikuláše vystoupí pěvecké sdružení Dalibor ze Svitav 

Svojanovské Vánoce 
21. 12. v 16 hod. na náměstí ve Svojanově nabízí: 

vánoční trhy s tradičním občerstvením, tabulí a zvyky i soutěžní výstavu betlémů, 
od 17,15 hod. živý betlém v kostele sv. Petra a Pavla a možnost výstupu na věž 

Vánoční bruslení 
27. 12. od 10,15 do 11,45 hod. zimní stadion v Poličce 

 

Na oblíbený vánoční stůl opět prosíme o přispění cukrovím z Vaší kuchyně.  
Vánoční dobroty můžete donést do MŠ do pátku 20. 12. nebo na úřad městyse až do soboty 21. 12.  

 

 

S koncem roku přichází rekapitulace. Mohu říct, že na kulturní akce byl bohatý. Jsem ráda  
za spolupráci s vedením městyse, s panem farářem St. Tomšíčkem, s knihovnicemi, MŠ, s hasiči i 
sportovci, obecním úřadem i hradem. Díky tomu a obětování volného času organizátorů proběhly všechny 
akce úspěšně a s kladným ohlasem veřejnosti.  

Děkuji touto cestou všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu kulturních akcí během 
celého roku 2019.    

Tolik ohlédnutí za pomalu končícím rokem 2019. 
A co připraví pro svojanovský kulturní život rok 2020? 
Tento rok přinese několik významných výročí, na jejichž základě byl připraven návrh.  
Jsou to jednak výročí historická, to je ukončení 2. světové války a výročí vztahující se ke dvěma 
nejvýznamnějším historickým osobnostem Svojanova: královně Kunhutě a panu Závišovi z Falkenštejna. 
Čeká nás i osobní výročí starosvojanovského rodáka a významného hudebníka Vítězslava Winklera. 

        Petra Reslerová, předseda KV městyse 



Návrh kulturních akcí KV městyse Svojanov pro rok 2020, 

 který je současně i srdečným pozváním k vaší účasti 

LEDEN  
 Tříkrálová koleda s charitativní sbírkou v 1. týdnu  

ÚNOR 
 7. 2.  Tradiční obecní ples  

BŘEZEN 
 1. 3. v 10 hod. Vítání do života  

 Noc s Andersenem, Výročí: B. Němcová, K. J. Erben, K. Čapek 
  Dětský karneval   

DUBEN 
 25. 4. Zájezd seniorů (lázně Luhačovice)  
 30. 4. Čarodějnice  

KVĚTEN 
 9. 5. Vzpomínková akce k výročí ukončení 2. světové války – odhalení pamětní desky Janu Timovty 

 23. 5. Závišova škorně v 16,30 hod., slavnostní ukončení na hradě  
ČERVEN 

 29. 6. v 16 hod. vernisáž  výstavy  obrazů Ladislava Šauera z Dalečína 
ČERVENEC 

 Letní kino  

 4. 7. Zahájení léta 

 26. 7. Majdalenka 

 Putování Františka Povídálka  
SRPEN 

 Letní kino 
 15. 8. Vzpomínková akce: výročí stětí Záviše z Falkenštejna (24. srpna 1290) – zájezd do Vyššího Brodu  

 29. 8. Ukončení léta  

 Svojanovské talenty  
ZÁŘÍ 

 12. 9.  Koncert a odhalení pamětní desky svojanovskému rodákovi Vítězslavu Winklerovi  *10. 9. 1930, 
hobojista a hud. pedagog; sólový i komorní hráč (člen Foerstrova dechového kvinteta).  

ŘÍJEN 
 Vzpomínka 28. říjen 

LISTOPAD 
  Sejdeme se na radnici  

PROSINEC 
 5. 12. Možná přijde i Mikuláš a rozsvítí vánoční strom  

 12. 12. Adventní koncert  

 19. 12. Svojanovské Vánoce  

 Vánoční bruslení  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jarní a podzimní návštěva seniorů v DpS v Bystrém Příprava a tisk Svojanovin - červenec a prosinec, 
příprava a tisk kalendáře 2021. 

 

 



Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi touto cestou připomenout, že 1. 10. 2019 uplynulo 45 let od založení naší mateřské 
školy. Zdá se až neuvěřitelné, že už uběhlo tolik let. Z mnoha žáků se za tu dobu stali dospělí, kteří nesou 
zodpovědnost sami za sebe. Ti, kteří jsou ještě na naší škole, se mění přímo před našima očima a my jsme 
rádi, že se můžeme alespoň zčásti podílet na formování jejich osobnosti. Škola byla původně zřízena 
v budově bývalé obecné školy jako jednotřídní pro obce Svojanov a Bohuňov. Za krátkou dobu se stala 
školou družstevní se dvěma třídami, kapacitou 45 dětí a jejím zřizovatelem bylo JZD Úsvit Vítějeves, 
které obstarávalo i dopravu dětí. Po transformaci družstva se jejím zřizovatelem stala opět obec Svojanov. 
Pro malý počet zapsaných dětí došlo ke zredukování počtu zaměstnanců až na jednu učitelku (pověřenou 
vedením školy) a jednu provozní zaměstnankyni. 1. ledna 2003 se stala škola právním subjektem.   
Od září 2007 došlo k nárůstu zapsaných dětí a mohla být zaměstnaná na základě výběrového řízení další 
učitelka.  

MŠ je nyní jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Školu navštěvují nejen děti ze Svojanova, ale i děti 
z přilehlých obcí – Vítějeves, Bohuňov, Hlásnice. Škola postupně prošla mnoha proměnami uvnitř i 
zvenku. Vzhledem ke stáří budovy byla mateřská škola průběžně opravována a renovována tak, aby 
odpovídala současným trendům předškolního vzdělávání a hygienickým normám. V roce 2015 byla 
budova zateplena a udělána nová barevná fasáda. Následující rok byla rekonstruována umývárna 
v přízemí a patře. I okolí školy se v průběhu let změnilo. Po vybudování prostoru za MŠ na přírodní hřiště 
je plánovaná i rekonstrukce zahrady u MŠ tak, aby splňovala všechny bezpečnostní požadavky a aby děti 
měly dostatek využití k pohybu. 

Chtěla bych poděkovat bývalým paním ředitelkám – paní Janě Kubínové a paní Janě Bačovské za 
jejich práci, ve které nyní mohu pokračovat i já. Do dalších let přeji, aby bylo dostatek dětí a také 
spokojených rodičů se zájmem o naši mateřskou školu. Za zmínku stojí i první zápis z kroniky mateřské 
školy, který je samostatným pokračováním tohoto článku. 

Vrátím se k letošnímu školnímu roku. Po letních úpravách provozu školy, kdy se malovalo, 
uklízelo a prováděly se různé opravy, jsme zahájili školní rok 2019 - 2020 s 22 zapsanými dětmi  
ze Svojanova, Vítějevsi, Bohuňova a Hlásnice.  Po odchodu 7 předškoláčků nastoupily nové děti. Pro 
některé to byl velmi těžký okamžik, kdy se musely na delší dobu odloučit od maminky. Všichni jsme se 
jim snažili vstup do školky co nejvíce zpříjemnit a ulehčit. 

První měsíc nového školního roku se děti učí společnému soužití ve skupině, seznamují se  
s denním režimem, respektovat se navzájem, pomáhat si a učí se dodržovat pravidla slušného chování a 
také stolování. Ve školní kuchyni se pro děti snaží paní kuchařka uvařit jídla dle nejnovějších receptur a 
podle nových trendů ve výživě a stravování. Na trhu se objevují stále nové potraviny, ať už známé nebo 
méně známé. My se snažíme alespoň malým podílem dětem přiblížit i ty méně známé a nepopulární 
potraviny. Děti do jídla nenutíme, ale chceme, aby aspoň ochutnaly. Děti se také učí samostatnosti. 
Odnášejí si talíře s polévkou a nosí na stoleček talíř s druhým jídlem a misku se salátem nebo kompotem. 
Samostatně si chodí i pro pití. Toto zvládnou s pomocí i malé děti. Také si po sobě dokážou utřít polité 
místo.  

Nadále pracujeme podle školního vzdělávacího programu Ten dělá to a ten zas tohle. Děti se 
kromě pravidel a soužití ve skupině dětí naučily novým věcem a získaly mnoho nových poznatků. 
Nejpřirozenější dětskou činností je hra, tou se dítě nejvíce naučí a jejím prostřednictvím poznává a 
objevuje svět. Pedagog je pak pro dítě průvodcem, který ho navádí a usměrňuje tak, aby si na většinu věcí 
dítě přišlo samo. Jedině tímto způsobem dítě získá, ale také si zapamatuje různé věci. Kromě poznávání a 
objevování zvládly i spoustu dalších činností, které s poznáváním a objevováním úzce souvisí. Hned 
první týden v září děti zahájily plaveckou výuku ve Svitavách. Pod vedením zkušené plavčice se naučily 
překonávat strach z vody, bublat do vody, potápět si obličej, skákat do vody, plavat s pomocí barevných 



podkov, lovit z vody barevné míčky, barevné obrázky z pěnové hmoty apod. Byl také čas na volnou hru. 
Výuka byla pestrá, veselá a děti bavila. Na poslední lekci kurzu si děti mohly donést vlastní hračku  
do vody, vyzkoušet tobogán a odnesly si Mokré vysvědčení. 

V září přijelo do školky naše oblíbené divadlo JOJO s pohádkou Mášenka a medvědi, které mělo 
velký úspěch i u nejmenších dětí. Protože kultury není nikdy dost, navštívili jsme Fabriku ve Svitavách, 
kde děti zhlédly hudební divadlo Michaely Novozámské – Postavíme domeček z notiček.   

Dostali jsme také pozvání až na hrad :) Na hrad Svojanov, na výstavu korunovačních klenotů. 
Toto pozvání jsme velmi rádi přijali. Děti se zajímavou formou dozvěděly o životě Karla IV., prohlédly si 
dobové kostýmy, brnění, kouzelný „mluvící“ meč a na závěr prohlídky obdivovaly korunovační klenoty. 
Ráda bych ocenila poutavý přístup paní průvodkyně, která dokázala děti zaujmout tak, že některé ani 
nedutaly. 

I letos mohly děti potěšit svým vystoupením naše milé babičky a dědečky. Sál úřadu městyse se 
rozzářil sluníčkem, kytičkami, tancem, písničkami i básničkami. Děti sklidily velký potlesk a dostaly 
pozornost ve formě čokoládek a pitíček.  

A už je tu doba, kdy píšeme dopis Ježíškovi. Protože máme šikovné a zvídavé děti, doufáme, že 
letos budou dárečky v podobě nových didaktických her a stavebnic, nových knížek a věcí do obchůdku i 
kuchyňky. Děti také očekávají příchod Mikuláše s jeho pomocníky a hlavně nadílkou, ze které si tradičně 
vytvoří adventní kalendář. Každý den si otevřou jedno okénko a čas do vánočních svátků sladce uteče. 

Za dveřmi už jsou nejkrásnější svátky v roce, na které se všichni těšíme. Nastane čas klidu, 
pohody, rozjímání a setkávání s našimi nejbližšími. Dětem se rozzáří očka štěstím i radostí z překvapení, 
která rozbalí pod vánočním stromečkem. 

Nyní je, tedy pro mě, ta nejvhodnější chvíle, abych poděkovala všem, kteří mají zásluhu na chodu 
naší školy. Především děkuji svým zaměstnancům, kteří mnohdy museli sáhnout do vlastních časových 
rezerv a ve svých volných chvílích připravili pro školu akce, které byly významnou prezentací naší školy. 
Velké poděkován patří také zřizovateli školy a zaměstnancům městyse Svojanov. Poděkování za podporu, 
pomoc a spolupráci jak v souvislosti s provozem školy, tak při konání některých školních akcí.   
V letošním roce bylo uděláno nové parkoviště před MŠ a byly vyměněny nové dveře do 1. patra školy. 
Dále chci poděkovat všem sponzorům, nejen z řad rodičů, kteří naši školu v letošním kalendářním roce 
finančně podpořili. V příštím školním roce plánujeme zakoupit nové dětské postýlky a nové ložní prádlo. 

Všem přeji, aby prožili Vánoce plné lásky, klidu, pohody, dětem splněná přání pod stromečkem a  
do nastávajícího roku 2020 mnoho zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.                                                                                   

Veronika Bačovská, ředitelka školy   
 

1. ZÁPIS Z KRONIKY MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STARÉM SVOJANOVĚ 
 
Dne 1. října 1974 byla ve Starém Svojanově otevřena mateřská škola v budově bývalé základní školy – 
1.- 5. ročník.  ZŠ byla ve školním roce 1973 -74 uzavřena pro malý počet docházejících dětí. Budova se 
od roku 1973 adaptovala k účelu mateřské školy. Ve školním roce 1974 -75, kdy byl provoz  zahájen, 
bylo částečně upraveno poschodí budovy. V přízemí se práce prováděly za provozu, také dokončení 
úprav poschodí – malování, parkety. 
Do MŠ dojíždějí děti z 5 okolních obcí – Vítějevsi, Bohuňova, Předměstí – Dolní Lhoty, Svojanova a 
Starého Svojanova. Děti jezdí vždy s jednou matkou, která je ráno do MŠ doveze  a odpoledne si pro děti 
dojede.  
Pro tento školní rok bylo zapsáno 32 dětí. Ředitelkou školy byla paní Jana Kubínová – kvalifikovaná 
učitelka. 
Marta Kopecká – nekvalifikovaná učitelka, která v červnu odešla do zdravotnického zařízení. Na její 
místo nastoupila paní Jana Bačovská, absolventka pedagogické školy v Litomyšli.  



Školnice: Marie Cupalová 
Kuchařka: Helena Hocková 
MŠ se během roku dovybavovala, zařízení je moderní a odpovídá dětem předškolního věku. Prádlo a 
ručníky má škola vlastní, prádlo se pere v čistírně. 
Lékařský dozor měla Dr.Věra Hřibová – OÚNZ Polička. 
Zubní oddělení - Dr. Karel Šefrna - OÚNZ Polička. S pojízdnou ambulancí jezdil až k budově školy. 
Inspekci v tomto roce konala V. Riedlová. 
Schůze SRPŠ byly ve šk. roce 4x. Z toho 3x se slavností – vánoce, MDŽ a MDD. 
Rodiče pomáhali při úklidu a úpravě budovy. Schůzí SRPŠ se účastnili téměř ve 100% počtu. Při úklidu 
také pomáhal místní ČSŽ. Školní rok byl ukončen 31. srpna 1975, 15 dětí odešlo do 1. třídy  ZŠ Vítějevsi 
a Svojanova. 

Zapsala: Jana Kubínová, ředitelka školy     
                                   31. srpna 1975 

 

VÍME, ŽE 

- v říjnu 1974 byla zřízena a otevřena MŠ ve starém Svojanově. Blahopřejeme k 45. výročí a přejeme 
ještě mnoho dalších let existence. 
- na zasedání zastupitelstva byl zvolen novým velitelem  JPO 3 pan Ladislav Kopecký 
- na úřadě městyse je k zakoupení kalendář pro rok 2020  
- o pořádek kolem rybníka Šindelky se pečlivě stará pan Jiří Dvořáček, chalupář na Předměstí. Děkujeme. 
- námětem svojanovského kalendáře byla příroda, současnost, historie i umění. Už nyní je třeba 
popřemýšlet o námětu pro rok 2021, Těšíme se na Vaše návrhy písemně na emailu 
petraresler@seznam.cz do konce května 2021.  
- Pavlíně Vaverkové se i letošní rok dařilo úspěšně reprezentovat SDH Předměstí a tím i Svojanov. 
 Zúčastnila se závodů TFA jak v Jihomoravské lize TFA (Podolí, Olešnice, Trpín, Bedřichovice, 
Sebranice, Doubravice n. Svitavou, Velatice), kde v celkovém hodnocení obsadila 4. místo, tak i závodů 
Krajského poháru TFA Pardubického kraje (Třebosice – 3. místo, Svitavy – 1. místo, Bystřec – 2. místo), 
kde si vedla lépe a v celkovém hodnocení získala ocenění za 2. místo. Blahopřejeme. 
- poplatky za popelnice a psa budou v roce 2020 stejné 

 

ZMĚNY V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ DOMOV BYSTRÉ 
 

 Pečovatelská služba je jeden z druhů sociálních služeb. Její místo v obcích a městech je dnes zcela 
nezastupitelné. Pečovatelskou službu v Bystrém a obcích v okolí do 15km realizuje  DOMOV Bystré, 
o.p.s. již řadu let. Cílem pečovatelské služby je pomoci klientům žít doma v jejich přirozeném prostředí a 
to i v situaci,  kdy jsou odkázáni na pomoc druhých. Službu poskytujeme seniorům, osobám  
se zdravotním postižením a chronickým onemocněním od 18 let. Pečovatelská služba je poskytována 
formou terénní (v domácnosti klienta) a ambulantní (ve středisku osobní hygieny v domě s peč.službou). 
 Během poslední doby prošla pečovatelská služba řadou změn, které reagují na potřebu klientů 
zůstat žít doma a na potřebu rodin zvládnout péči o blízkého v domácím prostředí. Ráda bych na některé 
změny upozornila. 
1. Rozšířila se provozní doba, nyní je služba poskytována  ve všední dny od 7.00 do 20.00 a o víkendu a 
ve svátcích od 7.00 do 19.00 hod.  
2. Naším cílem není provádět potřebné úkony za klienta, ale podporovat ho  v zachování schopností, které 
má. U každého klienta musí být dohoda na tom, v čem a v jaké míře potřebuje pomoci, přístup služby je 
co nejvíce individuální. Proto např. preferujeme doprovod klienta na nákup, než  abychom mu nakoupili 
bez něj, doprovod k lékaři…. 



3. Pečovatelská služba omezuje rozvoz obědů. Velice často se senioři obraceli na peč. službu se žádostí  
o dovoz oběda, jinou pomoc ale nepotřebovali. Tato situace je nyní řešena nabídkou komerčních služeb, 
které v Bystrém i některých okolních obcích fungují. Pro seniora je komerční služba méně finančně 
náročná. Od poloviny roku 2019 nejsou uzavírány nové smlouvy s klienty, kteří potřebují jen dovoz 
oběda. Služba bude dovážet obědy klientům pouze v návaznosti na další potřebnou péči, či v situaci, kdy 
v obci není nabídka komerční firmy. V době, kdy býval dovoz obědů, je nyní poskytována širší potřebná 
péče o klienty. 
4. Snižuje se počet klientů (právě ukončováním rozvozu obědů), ale stoupá míra rozsahu potřebné 
pomoci klientovi.  Klienty navštěvujeme i několikrát denně. Roste počet hodin tzv. základní činnosti – 
pomoc s oblékáním, s osobní hygienou, s přípravou a podáním jídla, pomoc s orientací,  nákupy a 
pochůzky, doprovod.…  
5. Jsme vybaveni 5 auty, z nichž jedno je určené i pro přepravu osoby na vozíku. V roce 2020 budeme 
pokračovat ve výměně starších aut za nové, ještě potřebujeme vyměnit dvě auta. 
6. Pečovatelská služba je vybavena kompenzačními pomůckami, které může bezplatně na 14 dní klientům 
zapůjčit. Klient si pomůcku vyzkouší, zjistí, zda mu vyhovuje a teprve potom si ji zajistí (s pomocí 
peč.služby, sám, rodiny…). 
7. Upravili jsme prostory pro ambulantní péči. Byla přebudována bezbariérová koupelna, vybavena je 
sprchovým koutem, speciální polohovací vanou a ostatními potřebnými pomůckami. Koupelna byla 
přebudována a vybavena díky podpoře města Bystré. 
8. Rozšíření týmu pečovatelské služby. Ve službě pracuje 12 zaměstnanců. V návaznosti bylo rozšířeno 
zázemí pro zaměstnance. Služba nabízí klientům v rámci služeb také trénování paměti školeným 
sociálním pracovníkem. 
9. Úzce spolupracujeme s domácí péčí ve všech obcích. 
10. Hledání nových zdrojů financování. DOMOV Bystré, o.p.s. je financován vícezdrojově. Kromě dotací 
a grantů kraje Pardubického a Vysočiny využíváme také dotace od obcí, finanční podporu dárců a nadací. 
V letošním roce se nám podařilo zapojit  do Burzy filantropie, v roce 2017 jsme získali finanční podporu 
z Nadace Olgy Havlové:Výboru dobré vůle, v roce 2018 podporu z programu MPSV na materiální 
vybavení. Pečovatelská služba je služba hrazená klientem dle  prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. 
k Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  
 
Ráda bych touto cestu poděkovala všem, kteří nás podpořili na Burze filantropie. Také díky ní jsme 
mohli zakoupit nové auto.       Mgr. Marie Štouračová 
 
V případě potřeby pomoci, dotazů či chuti nás jakkoliv podpořit nás kontaktujte. 
DOMOV Bystré, o.p.s., Školní 453, 569 92 Bystré, pecdomov@atlas.cz, 607 785 488, 722 358 855  
  
 

Z KNIHOVNY 
Víte, co je to kniha? 
Žijeme v době počítačů, televize a velmi rychlých přepravních prostředků. Náš život zrychlil svoje tempo a my 
nedovedeme zpomalit. Za celý den toho tolik stačíme, ale jsou stále některé věci, na které čas prostě nezbývá. 

KNIHA je slovo, které pomalu mizí. Kdo by se v dnešní době namáhal s písmenky. Je tu přece televize 
s obrázky, jsme unavení, zdá se nám být jedno, o čem ty obrázky jsou, ale hlavně že přichází pořád nové a nové a 
my nemusíme dělat nic, jen je bezmyšlenkovitě hltat. Přestáváme svět vidět svýma očima, ale začínáme jej 
pomalu, ale jistě vidět očima těch, kteří nám ty obrázky neustále promítají. To oni rozhodují, jaké budou naše 
myšlenky, co si koupíme, kam se pojedeme podívat, vytvoří oblíbené hvězdy a nenáviděné vyvrhely. 

KNIHA je předmět, který je zbytečný. Co potřebuji, najdu přece na internetu. Ano, to ano. Ale je tu velké 
ale. Není tu totiž zapsána jen pravda. Internet je jako pohádka O pravdě a lži - jak poznat jednu od druhé, když 
mají obě stejnou tvář i šaty. 



KNIHA nás jenom zdržuje. Je lepší si věci zažít na vlastní kůži. K čemu číst dlouhé poučky, návody a příběhy 
jiných lidí. A pak se divíme, že se historie stále opakuje, že se nacházíme ve slepé uličce a nevíme kudy kam… 
KNIHA nám nenahradí kamarády. 
KNIHA JE ODKAZEM LIDÍ, KTEŘÍ TU ŽILI DLOUHO PŘED NÁMI, KTEŘÍ NÁM CHTĚJÍ PŘEDAT SVOJE POZNÁNÍ, MLUVIT 
S NÁMI, ALE UŽ JE NEMŮŽEME NAVŠTÍVIT. NUTÍ NÁS VIDĚT SVĚT NA ZÁKLADĚ NAŠICH ZKUŠENOSTÍ A TÍM SE 
POSUNOUT DÁL. POKUD CHCETE SAMI POZNAT, CO JE TO KNIHA, PŘIJĎTE ZA MNOU DO KNIHOVNY. 
V knihovně Dolní Lhota jsem pro Vás každé úterý od 18 do 19 hodiny.  

V tomto čase si můžete vybrat z tisícovky knih domácích, které tu na vás čekají neustále. Krom těchto knih 
existuje výměnný fond, díky němuž se zhruba třikrát do roka obmění v knihovně zásilka opravdu nově vydaných 
knih dodávaných z profesionální knihovny v Bystrém, která na naši knihovnu dohlíží. Díky tomu se do Vašich rukou 
mohou dostat stále nové a nové knihy. Je možné sehnat knihu, kterou si toužíte přečíst, ale nechcete si ji kupovat 
domů. 

Během tohoto roku se knihovna v Dolní Lhotě podílí na třech akcích. Letos jsme po dlouhé době obnovili 
tradici NOCI S ANDERSENEM. Letošní noc proběhla v období předvelikonočním, a proto jsme se s dětmi zaměřili 
na velikonoční zvyky a obyčeje. Dětem se tvoření, zábavné úkoly i čtení příběhů líbilo, únava je přemohla a 
prospaly celou noc, ráno se jim vůbec nechtělo domů. V létě se podařilo, ve spolupráci všech knihovnic, opět 
připravit POHÁDKOVOU CESTU FRANTIŠKA POVÍDÁLKA pro děti. Letos jsme vyšlápli cestou od knihovny ve Starém 
Svojanově, kolem kostelíku sv. Mikuláše dolů do městečka a nahoru na hrad. Cestou na děti kromě strašidel 
z knihy Tajemný hrad Svojanov čekal letos i ptáčník Jan, o kterém se dočtete více v knize Zpívající lípa. Nyní máte 
možnost se zúčastnit další akce knihovny – SOUTĚŽE O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ BETLÉM. 

 Touto cestou bych chtěla poděkovat všem příznivcům knihovny, dobrovolníkům i účastníkům akcí a 
pozvat k návštěvě i Vás ostatní. Vaše knihovnice Jitka Olšánová z Dolní Lhoty  

 

 
 
 
 



 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 

Zanedlouho se přiblíží Vánoce. Asi všichni se na ně těšíme. Jsou to svátky, které proměňuji 
chování lidí. Každý se nějakým způsobem snažíme alespoň na chvilku být lepšími. Toužíme po krásném 
prožití vánočních svátků. V knize 24 vánočních příběhů je popsán jeden příběh: 

Petr a Lucinka jdou ze školy pořádně nasupení. Doma mezi nimi vzápětí propukne pořádná 
hádka. Hlasitý vzlykot přivolá maminku, která se jich zeptá: „Co se děje?!“ Lucinka jí ukáže vánoční 
hvězdu, kterou vyrobila ve škole. Petr jí roztrhl! Maminka se snaží Lucinku utišit a co nejlépe papírovou 
hvězdu opravit. Péťa se přece jen trochu stydí. Pak začne něco hledat v aktovce: „Lucinko…, tohle je 
dárek pro tebe. Vyrobil jsem ho dnes odpoledne.“ Podává sestřičce barevný svícínek. „Víš, když jsem ho 
dělal, myslel jsem na tebe. Dnes je svátek svaté Lucie. Svátek světla.“ Smutek a hněv rázem zmizely. 
Lucinka dala bráškovi pusu. Dnes večer bude Péťův svícen osvěcovat stůl při večeři. Všem doma 
připomene, že Vánoce, které se blíží, jsou svátky míru. 

Také nám přináší Dítě v jeslích pokoj a mír. Vztahuje k nám své ručičky, aby nás přitiskl k sobě, 
aby nás naplnil svým pokojem a svou radostí. Až se půjdeme podívat na betlém do kostela nebo až si 
doma postavíme náš vlastní, přemýšlejme nad pokojem, který Vánoce přinášejí, přemýšlejme  
nad proměnou, která o Vánocích vždy znovu nastává.  

Nad branou jednoho kláštera stojí nápis: Kde je Bůh, tam je pokoj a mír. Bible Ježíše nazývá 
knížetem pokoje. Pro každého z nás se Ježíš stal člověkem, aby každému z nás přinesl pokoj, usmíření a 
to si právě o Vánocích připomínáme.  

Ze srdce každému přeji požehnané Vánoce naplněné pokojem a radostí. Přeji Vám, ať každý z nás 
také dovede tento pokoj rozdávat dalším lidem okolo nás, abychom mohli žít v pokoji a míru nejen  
o Vánocích, ale také v celém příštím roce.  
         P. Stanislav Tomšíček 
 

Z HISTORIE OBCE 

 
Historii celého Svojanova ovlivňovaly od středověkého 13. století až po začátek století 20. 

především události spojené s historií hradu. A v samotné historii hradu zaznamenáváme několik 
osobností, které překračují jeho rámec. Nepochybně to je Kunhuta Uherská (správněji Haličská či 
Mačevská), která se ve 13. století jako druhá manželka Přemysla Otakara II. stala královnou 
českých zemí. Další osobností je Záviš z Falkenštejna. Kdo ví, možná byl návštěvníkem hradu i 
Přemysl Otakar II., když roku 1265 založil královské věnné město Poličku a dal hradu nové, na tuto 
dobu žádané německé jméno  Fürstenberg. Ovšem Kunhutin pobyt na hradě (a možná i v podhradí) 
je historicky doložený, stejně jako působení Záviše z Falkenštejna. 

Když královna Kunhuta ovdověla roku 1278, kdy český král Přemysl Otakar II. padl v bitvě  
na Moravském poli, byl jejich syn a následník trůnu Václav teprve sedmiletý. Proto bylo Království české 
svěřeno do péče Oty Braniborského, synovce zemřelého krále. Nastala neslavná doba Braniborů 
v Čechách. V zemi byla bída, neúroda a hladomor. Správce Ota vyřešil složitou situaci uvězněním 
Václava a královny Kunhuty na hradě Bezděz. Kunhutě se po nějaké době podařilo uniknout do svého 
Hradce nad Moravicí, odkud se mohla snažit získat spojence pro Václavovo propuštění.  

A spojence získala. Byl jím Záviš z Falkenštejna, odpůrce Oty Braniborského. Počátkem roku 
1281 byl Záviš královnou vdovou ustanoven purkrabím v Hradci a z jejich čistě účelového vztahu se stal 
vztah milenecký. V té době se vrátil  z uherského zajetí Mikuláš Opavský, nemanželský syn Přemysla 
Otakara II., a uplatňoval své nároky na Opavsko. Pro vážné neshody s tímto Kunhutiným nevlastním 
synem musela milenecká dvojice z Opavska odejít.  



Pravděpodobně v roce 1282 se dvojici na neznámém místě na Moravě narodil syn Jan (jinak 
Ješek). Podle pověsti se tak stalo na Hradisku u Kněževsi poblíž Svojanova. V květnu roku 1283 byl z 
braniborského vězení konečně zpět do vyhladovělé a zpustošené země propuštěn mladičký následník 
trůnu Václav II. a pár týdnů nato se vrátila do hlavního města i Kunhuta asi i s malým Janem. Záviš  
z Falkenštejna se stal rádcem, přítelem a učitelem mladého krále a Václav si jej zamiloval. Dokonce 
souhlasil se svatbou své matky a Záviše. Morganatická tzn. nerovnorodá   svatba Janových rodičů 
proběhla buď roku 1284 či pár měsíců před královninou smrtí v květnu roku 1285.   

Ovšem 9. září 1285 královna Kunhuta Uherská zemřela na tuberkulózu, kterou onemocněla  
za pobytu na studeném hradě Bezdězu. Byla pochována, jak si přála, v Anežském klášteře na Františku, 
kde odpočívá dodnes. 

JAN JEŠEK Z FALKENŠTEJNA 

Narodil se roku 1282, krátce žil se svými rodiči na hradě Svojanov, pak asi už v roce 1283  
na královském dvoře v Praze. Matčiny lásky si moc neužil, protože v jeho třech letech matka umírá. Do 
osmi let pobýval u svého královského bratra Václava II. Když v roce 1290 úplně osiřel, svěřuje Václav 
osmiletého chlapce do péče Řádu německých rytířů. Ve službách řádu Ješek udělal skvělou kariéru, stal 
se komturem v Řepíně a v roce 1328 zemským komturem pro Čechy a Moravu. Pravděpodobně se 
zúčastnil křižáckého tažení krále Jana Lucemburského na Litvu. Pak se stal komturem 
v pruském Altshausu (dnes Starogród u Chełmna, Polsko) a roku 1337 je opět doložen jako komtur 
v Řepíně. Zemřel někdy po roce 1337. Dochovala se pečeť, kde je zobrazen apokalyptický Kristus sedící 
na duze a z úst mu vycházejí dva meče. (pokračování příště) 

Podle: https://www.inadhled.cz/zajimavosti/dejiny-naroda-ceskeho-kunhuta-uherska-halicska- 
                          https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Falken%C5%A1tejna                                    Jana Bačovská 
 
 

 
                            LAHOPŘEJEME 

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

ŘÍJEN            STEJSKAL EMIL             SVOJANOV               
LISTOPAD   ŠUDOMA FRANTIŠEK        PŘEDMĚSTÍ 
PROSINEC   MACHOVÁ BOŽENA           SVOJANOV    
 

 
                                 ODEŠLI, VZPOMÍNÁME        JANA PETERKOVÁ,  STARÝ SVOJANOV 

                                            JAROSLAVA KRÁLOVÁ,  SVOJANOV 

 

 

JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA                                                                                          

Narodil se 20. září 1919 na Zakarpatské Ukrajině ve vesnici Klazanovo. 20. března 1944 vstoupil 
do 3., čs. samostatné brigády v Sovětském svazu, s níž odjel na frontu pod vedením generála Ludvíka 
Svobody a osobně působil po jeho boku. 



      Bojoval u Krosna, Dukly, Dukelského průsmyku a se svojí jednotkou se účastnil  všech bojů na 
území ČSR včetně posledních bojů u Kroměříže. U Dukelského průsmyku byl raněn. 

11. listopadu 1945 byl demobilizován a po odsunu Němců přidělen do Jedlové jako správce 
statku. Téhož roku přijal v Brně československou státní příslušnost  a jméno Jan Timovty a 29. dubna 
1946 se přiženil na zemědělskou usedlost do Starého Svojanova.  
 

Vzpomínáme 100. výročí narození člověka, který prošel spolu se svým přítelem, generálem a 
pozdějším prezidentem Ludvíkem Svobodou (1968) dlouhou a strastiplnou válečnou cestu našeho 
osvobození. 
  

 Ludvík Svoboda se právě při bojích na Dukle dozvěděl, že jeho jediný syn Miroslav byl ve svých 
necelých 18 letech zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byli popraveni i oba bratři jeho 
manželky Ireny Svobodové Jaroslav a Eduard Stratilovi a Svobodův synovec Jan Doležal. V koncentra- 
čním táboře Ravensbrück byla zavražděna Anežka Stratilová, matka Ireny Svobodové. Dalších 15 členů 
z obou rodin manželů Svobodových bylo tři roky vězněno v internačním táboře ve Svatobořicích  

na Moravě. 
Ludvík Svoboda zemřel před 40 lety 20. září 1979 přesně v den, kdy pan Timovty slavil svoje  

60. narozeniny.             
              
                  J. B.  

JEŠTĚ JEDNO PŘÁNÍ 

Je tomu už dva tisíce let, co miminko přišlo na náš svět. 
A ten malý človíček byl v jesličkách Ježíšek. 

Narodil se v Betlémě, spinkal, spinkal na seně. 
O něho tam Josef s Marií pečovali, volek s oslíkem ho dechem zahřívali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastýři se svými stády byli u něj také rádi. 
A že byl moc chudičký, dary mu nosili lidičky. 
I my za ním půjdeme, svoje dary poneseme. 

Půjdeme tam každý z nás v ten krásný vánoční čas. 
 

Krásný vánoční čas přeje všem občanům, příznivcům i čtenářům 
redakce Svojanovin 

 



 

 FOTOGALERIE  

 
   Poznáte děti z MŠ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
 
 
 
 
TFA SVITAVY 2019 Pavlína Vaverková                       a její vítězný čas 
 

   
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setkání se seniory na radnici                   Setkání se seniory v Bystrém 

   

  
 
Z koncertu PF QUITAR QUARTET                                       
  
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z Noci s Andersenem            Putování Františka Povídálka                                    

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                Z odhalení rozcestníku 
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