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HURÁ NA PRÁZDNINY

Těšíte se na prázdniny? 

Každý rok je trochu jiný.  

Kampak letos - kdo to ví?  

K babičce a dědovi,  

chytat kapry u rybníka,  

hrát si s dětmi na vodníka,  

sjíždět řeky, slézat skály,  

ať sluníčko hřeje, pálí.  

 

Těšíme se na prázdniny.    

Vždyť každý rok je trochu jiný.  

Do tábora s kamarády,  

poznat nové zámky, hrady,  

nové kraje, nové tváře,  

kolem ohně, při kytaře.  

Nebo moře s vodou slanou?  

Školo, teď už na shledanou. 

 

SLOVO STAROSTY 
         

Vážení spoluobčané, 

jsem rád, že vás mohu oslovit v dalším čísle Svojanovin, jejichž vydáním bychom rádi přispěli  

k zpříjemnění letního času.      

Vždy vás ve svém příspěvku informuji o všem, co v rámci městyse realizujeme, nebo 

připravujeme. Rád bych tak učinil i nyní, v koronavirové době a možná vás tak přivedl na jiné, 

pozitivnější myšlenky, než ty, které nás nyní provázejí.                                                                                                                                                                         

       K akcím, které v letošním roce realizujeme nebo budeme realizovat, patří především oprava 

komunikace do Korýtek. Rádi bychom také provedli opravu komunikací do Kavin a na Rožínku. V plném 

proudu je příprava výstavby sociálního zařízení na hřišti u rybníka. Pokračovat by měla také oprava 



 
 

dalších křížků a božích muk. Nutnou obměnou projdou herní prvky na hřišti u mateřské školy.  

K důležitým investicím patří další dovybavení našich hasičů potřebnou technikou i modernizace 

vodovodu. V průběhu letošního roku provedeme výměnu turistických tabulek po celé obci, dokončíme 

opravu prostranství před mateřskou školou a čeká nás také oprava věže na hasičské zbrojnici Předměstí. 

Celkové předpokládané letošní investice se pohybují okolo 4 miliónů korun. 

Na nákup a realizaci všech těchto akcí se snažíme získat dotace a granty, bez kterých jsou naše 

finanční možnosti značně omezené i díky současnému ekonomickému propadu.  

        Letos připravuje pan farář potřebné dokončení opravy věže kostela sv. Petra a Pavla ve 

Svojanově, na které se budeme rovněž finančně podílet.  

V současné době probíhá i projektová příprava na opravu hasičské zbrojnice ve Svojanově tak, 

abychom mohli v příštím roce zahájit postupnou realizaci.  

        Společenský a kulturní život ve Svojanově bude letos, díky současnému stavu omezený, ale věřím, 

že jej prožijeme příjemně. 

        Přesto, že žijeme v době plné příkazů, zákazů a mimořádných opatření je to doba také plná 

ochoty, tolerance, solidarity a pomoci. Toho si velmi vážím a je to pro nás všechny velká podpora v této 

době, kdy se i snažíme Vám být nápomocni a vše potřebné zajistit.  

         Na závěr bych chtěl srdečně poděkovat všem, kteří v této době pomáhají ať osobní nebo 

materiální pomocí či psychickou podporou. Věřím, že i díky tomu vše dobře zvládneme. 

        Přeji Vám především zdraví a optimismus v této nelehké době.        

      Ing. Josef Gracias , starosta městyse Svojanov     

 

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

     Na každý měsíc prvního pololetí roku 2020 byla naplánovaná nějaká kulturní akce.  

V lednu procházely obcí skupinky  

tříkrálové koledy, které se zúčastnily i děti 

 z mateřské školy. Výsledkem sbírky byla 

částka přes 18 000 Kč a od Oblastní charity  

Polička toto poděkování organizátorům,  

dárcům i koledníkům. 

 

 

Na radnici proběhl 7. 2. tradiční již 15. obecní ples. Návštěvníci odcházeli spokojeni a spokojeni 

mohli být i pořadatelé.  

8. 3. se sešli zástupci městyse s pozvanými rodiči a jejich dětmi na malé slavnosti uvítání dětí do 

života a mezi občany Svojanova. A dále… Každý se určitě dovtípí, co je tím míněno. Další setkání už 

nebylo možné uskutečnit. Připomeňme si, o jaké akce se jednalo. 

Pro svojanovské seniory v Domově nad Kašpárkem v Bystrém byly v březnu nachystány 

pozvánky na jarní setkání. Protože se neuskutečnilo, zástupci městyse zdraví všechny alespoň touto 

formou a těší se na brzké setkání. 

Děti přišly o svůj oblíbený dětský karneval a o Noc s Andersenem, museli jsme oželet i tradiční 

společné pálení Čarodějnic. 

Nekonala se ani oslava 75. výročí ukončení 2. světové války a tak byla alespoň položena kytice u 

pomníku lva a zařazena relace v místním rozhlasu:  



 
 

Vážení občané, 

8. května 1945 byla ukončena II. světová válka a 10. května jsme se měli sejít na oslavě 75. výročí 

osvobození Svojanova a při této příležitosti odhalit  pamětní desku panu Janu Timovty, člověku, který 

prošel v československé armádě pod vedením generála Ludvíka Svobody strastiplnou válečnou cestou 

osvobození našeho státu a ve Svojanově našel svůj domov. Ale protože to čas nouzového stavu 

nedovoluje, chceme prozatím touto cestou uctít památku všech, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na 

vítězství a zvláště vzpomenout na pana Jana Timovty. Čest jeho památce. 

 

Květnové dny přinesly ještě jedno výročí, proto byla na mříži dveří kapličky sv. Jana Nepomuckého 

kytice a nápis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci tradičního „výšlapu“ Závišova škorně se určitě těšili, jak půjdou zajímavou trasou po 

panství pana Záviše z Falkenštejna. Letos měl být připomínkou 730. výročí od jeho stětí pod hradem 

Hluboká. 

  Pro seniory byl opět naplánovaný zájezd. V budoucnu se určitě na zájezdu do lázní Luhačovice 

setkají. 

Tradiční kulturní akcí je v začátku léta na radnici vernisáž výstavy některého z výtvarníků 

regionu. Radnice se letos stane výstavním místem pro obrazy Ladislava Šauera z Dalečína. Ale pro 

přetrvávající hygienická opatření bude výstava otevřená bez vernisáže a přístupná veřejnosti na radnici  

od 28. června na požádání v IC městyse. Přijměte touto formou srdečné pozvání ke zhlédnutí malovaných 

krajin a zátiší. 

 

 

Vzpomínková akce 

Díky Vám  

s odhalením pamětní desky Janu Timovty se uskuteční ve Svojanově 

na náměstí u sochy lva v neděli 5. července v 16 hod.. 

Věříme, že v létě se budou občané i návštěvníci Svojanova rádi setkávat a bavit při dalších 

plánovaných kulturních akcích.   

Zahájení léta 4. července 

letní filmová představení  

Majdalenku 26. července  



 
 

Putování Františka Povídálka  

Svojanovské talenty 

zájezd do Vyššího Brodu k hrobu Záviše z Falkenštejna 15. srpna 

Ukončení léta  

a 12. září připomínka  nedožitých 90. narozenin a odhalení pamětní desky starosvojanovskému rodákovi, 

významnému hobojistovi a pedagogovi Vítězslavu Winklerovi.  

Všechny akce budou včas plakátovány.  Petra Reslerová, předseda KV městyse 

 

 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  Začátek druhé poloviny školního roku 2019/2020 se nesl v duchu zimních radovánek. Zimní 

radovánky a Pohádková zima jsou i názvy bloků našeho Školního vzdělávacího programu. Cílem je 

naučit děti všímat si změn v přírodě, seznámit je se zimními sporty, hrami a činnostmi. Dále také pracovat 

s knihou, nechat se vtáhnout do světa pohádek a připravovat se na masopustní veselí. Škoda jen, že děti  

si sněhu užily jen velmi málo. Sníh je totiž výborným stavebním a tvořivým materiálem. Nezbývalo než 

jim ve školce připravit pokusy s ledem, zachytit zimu různými výtvarnými technikami a zkusit si zimní 

sporty v horní třídě s využitím různého náčiní. Využili jsme každou příležitost venku, když byl sníh, aby 

děti mohly sjíždět na lopatách kopeček na přírodním hřišti, sněhuláka stavěly pouze jednou. I tak si 

myslím, že si děti ve školce zimu užily. 
Ke konci února začaly velké přípravy na tradiční maškarní karneval, který se měl uskutečnit 21. 3. 

2020 na radnici ve Svojanově. Vzhledem k tomu, že se po celém světě začala šířit pandemie nového 

onemocnění COVID -19, vydala vláda nařízení, která byla nutná respektovat. Toto se týkalo i zákazu 

akcí, karneval byl tedy zrušen. Doufáme, že příští rok si jej naplno užijeme. 

11. 3. došlo také k uzavření škol a školských zařízení. Mateřské školy mohly nadále fungovat, i když  

v omezeném režimu. Většina rodičů děti odhlásila, do MŠ týden docházelo 4-5 dětí pouze pracujících 

rodičů. V této době také začalo platit opatření, že každý, mimo domov, musí nosit roušku, včetně dětí.   

Od 18. 3. byla tedy po dohodě se zřizovatelem MŠ uzavřena do odvolání, aby se zabránilo dalšímu 

rozšiřování onemocnění. Pracující rodiče mohli čerpat ošetřovné. 

Zaměstnanci MŠ nadále pracovali. Některé činnosti dělali z domu, některé v MŠ. Jedním  

z nařízení bylo totiž i neshlukování na pracovišti. Učitelky uklízely sklad pomůcek, upravovaly třídní 

vzdělávací program, připravovali zásobníky her a nápadů, administrativní činnosti spojené s provozem 

MŠ, byla obnovena výmalba v šatně a ředitelně a byl nově vymalován prostor u vstupu do třídy, kde se 

objevily stromy a zvířátka z divočiny. Paní uklízečka umývala okna, vydezinfikovala všechny hračky, 

pomůcky a prostory MŠ.  Společně s paní uklízečkou jsme uklidily domeček na zahradě. Musela být 

vyhozena více než polovina hraček z důvodu zničení cizími návštěvníky hřiště. Problém máme poslední 

dobou i s úklidem hraček, pokud si někdo přijde na zahradu a hřiště pohrát. I přes upozornění u vstupu, 

aby si návštěvníci uklízeli hračky zpátky do domečku, se toto neděje. Je nám to líto, protože může dojít 

 k tomu, že žádné hračky nebudeme v domečku nechávat, budeme si je nosit každý den v koších ze 

školky. Věříme, že k tomuto už nebude docházet. 

     Všichni už jsme netrpělivě čekali, až toto období skončí a budeme se opět těšit z dětského smíchu 

v MŠ. I když jsme věděli, že provoz MŠ nebude do konce školního roku jako dřív. Na začátku května byl 

MŠMT vydaný manuál k obnovení provozu. Po projednání se zřizovatelem byl znovu obnoven provoz 

MŠ od 25. 5. 2020. Museli jsme vydat Mimořádná pravidla, kde byla doporučena zvýšená hygiena, rodiče 

se nesmí shlukovat před MŠ ani v šatně, dohlédnou na umytí rukou dětí, než je předají učitelce. Poté 

neprodleně opouští budovu. Ve vestibulu je k dispozici desinfekce. Uvnitř budovy nemusí mít děti ani 

pedagogický personál roušky. To samé na zahradě. Rodiče v budově MŠ mají roušku vždy. Režim dne  



 
 

se nijak výrazně nemění, bylo doporučeno trávit větší část dne venku. Změna je u stolování, děti si nesmí 

nabírat jídlo samy. Jídlo vydávají učitelky nebo paní kuchařka, všechno mají nachystáno na stolečku  

na svém místě. Rodiče museli odevzdat při nástupu čestné prohlášení, že dítě nepřišlo do styku s infekční 

nemocí. Do MŠ nesmí děti s příznakem jakéhokoli onemocnění. Prostory MŠ jsou pravidelně 

desinfikovány, třída je větrána také častěji.  

25. 5. 2020 jsme přivítali 12 dětí. Věřte, že radost ze shledání dětí s kamarády, učitelkami a paní 

kuchařkou byla nepopsatelná… A co si budeme povídat, i radost rodičů byla veliká :) Od více rodičů jsem 

za tu dobu měla zpětnou vazbu, že děti prostě „školkový režim“ potřebují. To nás potěšilo. Pevně věříme, 

že i přes to, že veškeré akce školy jsou do konce školního roku zrušeny, si to do prázdnin užijeme. V září 

se potom budeme těšit i na kamarády, kteří už do MŠ nyní nenastoupí. 

V květnu proběhl zápis do MŠ na další školní rok. Přijaty byly dvě děti starší tří let. Letos nám 

neodchází žádný předškoláček, kapacita školy je tak naplněna. Mrzí mě, že nebudeme moct přijmout 

všechny děti, které by se nahlásily v průběhu školního roku. Příští rok bude zase předškoláčků více, to 

znamená i více volných míst.  Velmi nás ale těší zájem o naši mateřskou školu. 

Dobrou zprávou je i to, že zřizovatel ve spolupráci s MŠ požádal o dotaci na horní zahradu, kde 

chybí prvky pro vyžití dětí. Na zahradě se sešla výběrová komise, která vybírá ze všech podaných žádostí 

a výsledek by měl být znám v průběhu června. 

 Touto cestou bych chtěla poděkovat svým zaměstnancům za jejich práci v této nelehké době, 

rodičům za vstřícnost a pochopení v době uzavírání mateřských škol a také za dodržování nastavených 

pravidel při obnovení provozu. Dále bych chtěla poděkovat zřizovateli za přístup a podporu při řešení 

věcí souvisejících s protikoronavirovými opatřeními. Jedná se nejen o přístup, ale také o zajištění 

desinfekce a ochranných pomůcek. V neposlední řadě také za to, že nám vychází vstříc v našich 

požadavcích, které se týkají provozu MŠ. 

Nezbývá než Vám všem popřát krásné a doufám, že i slunečné dny a hlavně, abychom se  

ve zdraví zase někdy sešli a mohli jsme Vás s našimi malými sluníčky ze školky potěšit. 

                                                                                       Veronika Bačovská, DiS., ředitelka školy                                                                                       

 

VÍME, ŽE 

- probíhá příprava kalendáře na příští rok 

- Svojanov zvládl bez újmy koronavirovou epidemii. Díky za aktivitu při šití roušek Iloně, Hance, 

Mirce, Lence, Janě, Aleně, Pavle a Tereze. Také všem občanům za ukázněnost v době nouzového 

stavu a dodržování epidemiologických vládních nařízení.  

- pro poslech pořadu Východočeské výlety na rozhlasu Pardubice, vysílaném 7. 6. je adresa 

 https://pardubice.rozhlas.cz/udolim-kretinky-ze-svojanova-na-majdalenku-8219706 

- prosba „pejskařům“ už byla uvedena v obecním rozhlase, ale dovolujeme si ještě jedno zveřejnění.                   

„Na základě negativních zkušeností místních občanů a na jejich žádost, prosíme majitele psů, kteří 

do Svojanova dojedou jako chataři a chalupáři, návštěvníci a chodí na vycházky se svými 

mazlíčky, aby po nich důkladně uklízeli a nezanechávali zřetelné důkazy jejich přítomnosti. 

Děkujeme Vám a věříme, že se tato situace už nebude opakovat.“ 

- na základě stížnosti svojanovských chalupářů k bití hodin na radnici byla provedena jejich 

kontrola. Bylo zjištěno, že zvláštní (nepříjemný zvuk) je způsobený nesprávným seřízením 

dorazového pera, proto kladivo neodskočí od cimbálu a tím dochází k silnému nepřirozenému, 

rušivému zvuku. Železná páka, která plní funkci kladívka a při impulsu v úhlu cca 40 stupňů udeří 

do původního cimbálu a zůstane krátkou dobu opřena o cimbál. To způsobí, že cimbál se nemůže 

rozeznít. U čtvrťového a celého cimbálu bylo zjištěno uvolněné zavěšení. Dále tato páka vlivem 

https://pardubice.rozhlas.cz/udolim-kretinky-ze-svojanova-na-majdalenku-8219706


 

velikosti síly úderu vyklepala v okraji čtvrťového cimbálu prohlubeň do hloubky cca 8 mm, /hrozí 

prasknutí cimbálu v místě výtluku/. Věříme, že dojde k jejich opravě a hodiny zase budou bít 

příjemným tónem. Vždyť jejich bití není jen současnou záležitostí, patřící ke koloritu Svojanova. 

Více než dvacet let je chodil každé jaro seřizovat pan Ota Kaderka. Než se hodiny odmlčely, 

chodila je každý den natahovat paní Emílie Kaderková pak pan Pavel Hudský a následně pan 

Vladimír Loskot.  

- v archivu chybí fotografie z dětských karnevalů a z poutí na Majdalence, proto se obracíme 

s prosbou o jejich poskytnutí. 

- v roce 2019 byla ve Svojanově nejvíce zastoupená profese učitelka. V produktivním věku to byla 

Radka Kubínová, Iva Leinweberová a Eva Pallová ze Svojanova, Hana Havlíčková a Aneta 

Moravcová Doležalová ze Starého Svojanova, Ladislava Drašarová, Petra Reslerová, Jana 

Vaverková z Předměstí, Veronika Bačovská z Dolní Lhoty, Jana Kalasová a Kristýna Dvořáková 

ze Studence.  V důchodovém věku Jana Kubínová, Dagmar Marečková ze Svojanova, Jana 

Bačovská, Alena Jedličková z Předměstí, Libuše Graciasová ze Studence. Ve Svojanově nyní žije 

Jana Matoušková a Bronislava Dvořáčková Mitášová. Další učitelé, kteří ze Svojanova pochází 

Milena Řezníčková, Pavlína Jedličková, Jana Horníčková Jedličková, Petra Bačovská Kropfová, 

Ludmila Graciasová Michková, Jana Tocháčková Kaderková, Dagmar Zemanová Křibská, 

Veronika Staňová Báčová, Věra Doskočilová Hamerská, Sylva Macáková Kolísková, Eliška 

Musilová Moravcová. Mezi učitele patřila i loni zemřelá Jana Peterková a již dlouho nežijící 

Zdeńka Ducháčková ze Starého Svojanova.  

Milé vzpomínky mám na další učitele ze Svojanova. Na svou učitelku v první třídě v Bystrém Jitku 

Graciasovou z Předměstí, v šesté třídě mě učila Miluška Schwarz Čermáková ze Svojanova. Znala jsem i 

pana učitele Miloše Satrapu, který byl ze Svojanova a také zde učil. Byl totiž naším sousedem v Bystrém. 

Nemohu nevzpomenout ani na paní učitelku Marii Burešovou, Zdeňku Loskotovou a téměř přítelkyni 

Jiřinu Gerišerovou a jejího manžela Viktora Gerišera. Vzpomínám i na milou paní učitelku Miladu 

Gregorovou, se kterou jsem se setkávala jako s knihovnicí ve Starém Svojanově.  

Vy starší si určitě pamatujete na p. učitele Širůčka a Jelínka. 

Jestli jsem nějakého svojanovského učitele zapomněla, prosím vás o jeho připomenutí. Děkuji. 

           Jana Bačovská 

 

 

OŽIVENÉ VZPOMÍNKY 

 

Pro některé ze čtenářů bude tento příspěvek, napsaný tehdejším kronikářem panem Jaroslavem 

Truhlářem ve Svojanovských novinách v květnu 1993, oživenou vzpomínkou, ale pro mnohé novými 

informacemi o konci 2. světové války ve Svojanově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAS POLIČSKO INFORMUJE 

 
Dobrý den, 
  
Ráda bych Vás touto cestou informovala o aktivitě, kterou začala naše MAS rozjíždět. MAS se zapojila do 
dobrovolné propagační kampaně www.regionysobe.cz  Je to určitý malý krok k podpoře lokální ekonomiky. 
  Jedná se o web na propojení lokální nabídky producentů s nejen místními konzumenty. Dá se totiž 
předpokládat, že letos hodlá trávit  dovolenou v tuzemsku většina Čechů. 
  MAS POLIČSKO má již zřízenou svoji vlastní webovou adresu www.regionysobe.cz/policsko, kde 
chce propagovat místní podnikatele ze svého území. Smyslem tohoto webu je podchytit kvalitní služby a 
výrobce v území a propagovat jejich činnost. Toho, doufáme, využijí nejen zákazníci z regionů, ale také 
turisté, kteří navštíví naši oblast. 
  Pokud byste měli zájem zapojit se do kampaně, v příloze naleznete velice jednoduchý formulář, který 
prosím vyplněný zašlete na moji adresu.  Výhodou budou i fotografie, které specifikují Vaši činnost. Já poté 
Vaši firmu zavedu do webových stránek a zařadím ji do skupiny, kterou si určíte Vy ve formuláři. Jako příklad 
již aktivního webu můžete navštívit www.regionysobe.cz/ceskyzapad 
  Regiony sobě! je kampaň všech MAS v republice. Bude to tedy publikováno i mimo území MAS a kraj. 
Bude také výhodou, pokud budete přiložený leták propagovat i ve své obci nebo provozovně. Pokud máte 
kontakt na někoho, koho bychom mohli oslovit, informujte nás. 
  
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat. Předem děkuji za spolupráci. 
  
Zdravím Vás z Bystrého a přeji pěkné dny. 
  
Petra Martinů 
Manažerka MAS POLIČSKO  z.s. 
Tel.: 773 577 270 
  
 
Sulkovská 340 
569 92 Bystré 
IČO: 270 308 22 
 

Z KNIHOVNY 
 

Ve svojanovské knihovně došlo k personální změně. Knihovnice paní Dana Moravcová podala 

žádost o ukončení činnosti. Zastupitelstvo její žádost schválilo. Pracovnice městské knihovny v Bystrém 

provedla revizi knižního fondu a knihovny se ujala paní Radka Kubínová. 

Paní Daně Moravcové děkujeme touto cestou za práci a spolupráci při organizování kulturních akcí. 

Paní Radce Kubínové přejeme krásné chvíle mezi knihami a spokojenými čtenáři a těšíme se  

na spolupráci. 

 

 

NÁŠ ROZHOVOR 

 Prvním rozhovorem otvíráme novou rubriku, kde chceme pokládat aktuální otázky. Tentokrát 

odpovídá svojanovský duchovní správce P. Stanislav Tomšíček. 

 

 Co Vám vzala nebo naopak dala koronavirová epidemie? 
Nad touto otázkou se již delší dobu zamýšlím. Tato situace něco radikálně změnila. Mě, tak jako i 

ostatním, odpadly různé aktivity, setkání atd. Opravdu mi chybělo, že nemohu navštěvovat farníky nebo 
mé příbuzné. Avšak mohli jsme si uvědomit, co je opravdu důležité, jaké jsou klíčové hodnoty. Například 
jsme zjistili, že mnoho věcí, které jsme před tím museli, kvůli nimž jsme spěchali a stresovali se, se 

http://www.regionysobe.cz/
http://www.regionysobe.cz/policsko
http://www.regionysobe.cz/ceskyzapad


 

najednou dělat nemusejí. Čas jsem si začal, tak jako mnozí, organizovat trochu jinak a například bylo 
možné občas zajít na procházku. Z různých rozhovorů jsem mnohokrát slyšel o změně prožívání vztahů 
v rodinách. Mnohdy měli na sebe více času, mohli si více povídat, více být spolu nebo byl prostor  
pro znovuobnovování, posilování vztahů.  Kéž bychom si uchovali vědomí, co je opravdu podstatné a 
důležité.  

Zaujal mne jeden rozhovor s papežem Františkem, který napsal o současné době: 
„Nyní, když vymizely veškeré lidské jistoty, potřebuje svět, abychom mu dávali Ježíše. Vyžaduje naše 
svědectví o evangeliu, Ježíšově evangeliu, které můžeme vydat jedině v síle Ducha svatého. Máme 
zapotřebí, aby nás Duch vybavil novýma očima, otevřel naši mysl i srdce, abychom se s nynějškem i 
budoucností vyrovnali za pomoci ponaučení, že tvoříme jediné lidstvo. Nikdo nemůže zachránit sám 
sebe. Dobře to víme, avšak pandemie, kterou prožíváme, nám to dává zakusit mnohem dramatičtěji. 
Stojí před námi povinnost utvářet novou realitu. Pán ji učiní, my můžeme spolupracovat. Až vyjdeme  
z této pandemie, nebudeme moci pokračovat v tom, co jsme dělali a jak jsme to dělali. Nikoli, všechno 
bude jiné. Veškeré nynější utrpení přijde vniveč, jestliže všichni společně nevybudujeme spravedlivější, 
rovnoprávnější a křesťanštější společnost, nejen podle názvu, ale doopravdy, tedy realitu, která nás 
podnítí ke křesťanskému chování. Nebudeme-li pracovat na tom, abychom ve světě ukončili pandemii 
hladu, pandemii chudoby v zemi či městě, ve kterých žijeme, prožili jsme tento čas nazmar. Z velkých 
zkoušek lidstva, včetně pandemie, můžeme vyjít lepší, nebo horší. Nikdy stejní. Zeptám se vás: Jací z ní 
chcete vyjít vy? Lepší anebo horší? Právě z toho důvodu se dnes otevíráme Duchu svatému, aby nám 
změnil srdce a pomohl nám, abychom vyšli lepší. To znamená, žijme podle Ježíšových slov: “Neboť jsem 
měl hlad, a dali jste mi najíst, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně, byl jsem na cestě, a ujali jste se 
mě”“. (https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31174) 

Je pravda, že jsem se mohl také něčemu přiučit. Například jsem začal přenášet online bohoslužby 
farníkům, pořádali jsme internetové přenosy setkání, přednášek. 
Je konec zvláštního školního roku. Máte nějaké poselství pro školáky?  

Chtěl bych jim popřát, aby nezakoušeli nudu, aby využili čas, který nyní prožívají.    
Současná situace ukázala důležitost různých komunikačních prostředků, mobilů, počítačů. Jen si nejsem 
jistý, jestli nás to k nim nepřipoutalo až moc. K prožívání pěkných vztahů sice mohou pomoci, avšak 
vnímáme, že nestačí se setkávat jen na vlnách komunikačních sítí. Stojí za to obnovit osobní vztahy, 
posílit kamarádství, vyjít do přírody, za poznáním něčeho nového, podle zájmu navštívit památky, 
zajímavosti. Víte, že v okolí je mnoho překrásných a zajímavých míst? Nemějte strach je začít objevovat. 
Nejen o prázdninách můžeme číst knížky, ale především se na chvíli zastavit, abychom mohli „snít“  
o dobru, o kráse, o ideálech. Pokud totiž budeme mít své sny, můžeme je potom také začít uskutečňovat 
ve svém životě.  

Nezapomeňme, že Bůh je pramenem pěkných vztahů a opravdové lásky, On nám ji může pomoci 
objevovat a prožívat. 
Kdy, a jak oslavíme svátek sv. Máří Magdalény?  

Pokud to dovolí situace, počasí a státní hygienické předpisy, tak svátek sv. Máří Magdalény 
oslavíme 26. 7. 2020.  Jako hlavní host je pozván generální vikář Mons. Jan Paseka.  
Můžete nám sdělit současný příběh gotické sochy Panny Marie, která byla umístěna v kostelíku sv. 
Mikuláše? 

Socha Panny Marie byla v minulém roce restaurována a poté zapůjčena do Muzea východních 
Čech v Hradci Králové, kde právě začíná výstava „Uprostřed koruny české, gotické a raně renesanční 
umění východních Čech.“ Následně bude zapůjčena na výstavu do Chrudimi, která zde bude probíhat od 
8. 10. 2020 – 31. 1. 2021. 
Mohou Vám být občané Svojanova něčím nápomocni, a kde byste jejich pomoc uvítal?  
Pozvěte mne, prosím, mezi sebe. Velmi rád mezi vás přijdu.  
 
Redakce Svojanovin děkuje za rozhovor a moudrá i laskavá slova.  
 
 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31174


 

 

ZPRÁVY Z HRADU 

 
 
        Hrad Svojanov 
        569 73 Svojanov 1 
        Tel.: 461 744 124 

e-mail: hrad@svojanov.cz 
        IČ: 00194620, DIČ: CZ00194620 
 

 

Hrad Svojanov v létě 2020 

Po vynucené jarní několikatýdenní odstávce má hrad Svojanov znovu otevřeny brány pro návštěvníky. 

Musejí však dodržovat pravidla nařízená Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

V nabídce hradu Svojanov jsou oba prohlídkové okruhy, tedy jak empírový palác, který je situovaný do 2. 

poloviny 19. století, tak i tajemná gotická sklepení, opředená legendami a pověstmi. „Prohlídky jsou omezené, aby 

splňovaly nařízení ministerstva zdravotnictví. Kapacita je snížená na 15 osob,“ říká kastelán hradu Miloš Dempír. 

Návštěvníci by měli být trpěliví a také držet se všech bezpečnostních pokynů, se kterými se na hradě setkají. 

 

              „Turisté musejí dodržovat dvoumetrové odstupy mezi sebou, s výjimkou osob blízkých, a to jak při 

prohlídkách, tak i ve venkovním areálu,“ upozorňuje kastelán. Návštěvníci nesmí doma zapomenout ani roušky, či 

jinou ochranu úst a nosu, protože bez nich by se do interiérů hradu, ani do sklepení nedostali, i kdyby měli 

koupenou vstupenku. Podle Miloše Dempíra v případě, že by si návštěvníci při vstupu do hradu nechránili dýchací 

cesty, nemohli by se do vnitřních prostor podívat.  

                  Pracovníci hradu budou dodržování bezpečnostních nařízení kontrolovat. Aby se lidé neshlukovali ve 

větších skupinách, zda si dezinfikují ruce a používají roušky, respirátory či jiné prostředky pro ochranu dýchacích 

cest. Velkou pozornost, jako doposud, budou věnovat také dezinfekci frekventovaných prostor a ploch, na které 

lidé nejčastěji sahají, tedy zábradlí, klik apod. 

                   Novinky letošní sezony hrad představil na začátku března. Všichni však neměli dostatek příležitostí se 

s nimi seznámit. Od konce května lidé mohou obdivovat unikátní výmalbu haly, včetně stropu, v prvním patře 

hradního paláce, provedenou současnými malíři. Obdivu neuniknou ani zrestaurované klasicistní stropní malby 

v jídelně a přípravně, ale také třeba historické hračky v dámské ložnici s dětským koutkem. První příjemný dojem 

z návštěvy hradu však vzbuzuje i vydlážděné parkoviště, které výletníkům zajišťuje komfortní odstavení aut. 

                   Od 1. června se návštěvníci podívají také do galerie v předhradí, která vznikla rekonstrukcí bývalých 

koníren. „Konírnu jsme zpřístupnili od června výstavou „Dracula a ti druzí“. Představuje tajemné bytosti nejen 

z historie našich zemí, které spojuje to, že lačnili po lidské krvi,“ popisuje kastelán. Výstavu doplní i oživlé obrazy, 

aby ti, kteří se rádi bojí, si to na Svojanově pořádně užili. Zpřístupněná bude rovněž i ta část koníren, kde našly 

důstojný azyl barokní sochy z poličského mariánského sloupu.  

Hrad Svojanov má během prázdnin brány dokořán každý den, včetně pondělků, a to od 9 do 18 hodin, od 

září jen do 17 hodin a od října navíc kromě pondělků. V listopadu a první polovině prosince bude otevřeno o 

víkendech. 

Květa Korbářová  

               Hrad Svojanov 

mailto:hrad@svojanov.cz


 

 

Z HISTORIE SVOJANOVA  

 

Na konci minulého vyprávění jsme opustili pana Záviše z Falkenštejna „dne 9. září 1285 

roku neboť zemřela Kunhuta, matka pana krále Václava,“, jak konstatuje Zbraslavská kronika Petra 

Žitavského v próze, a dál už pokračuje ve verších. 

„Mrtvou pak pomazali a v kostele pohřbena byla 

svatého Františka. Zástupy kněží, co prapory nábožně nesli , 

slavnostně za zemřelou tam zpívali: Smiluj se, ó Pane!  

Proto je smutný náš král, i Záviš prolévá slzy,  

jeden pro matku truchlí, smrt manželky druhého kruší.  

Pláčí tu oba dva a ovzduší plní svým nářkem.“ 

  Přestože královna zemřela, její smrt neznamenala okamžitou změnu vztahů mezi Václavem 

a Závišem. Otčímovo privilegované postavení nebylo nijak narušeno a ještě v říjnu téhož roku obdaroval 

král Záviše a jeho syna Jana rozsáhlým územím ve východních Čechách.  Záviš opustil královský dvůr, 

aby unikl žalu, ale to neměl dělat. Neuvědomil si, že  Čechy byly zemí závisti a nepřejícnosti. Za čas se 

také začal ohlížet po ženě, která měla zaujmout Kunhutino místo. Kunhutina následovnice měla být 

Závišovou třetí manželkou; před Kunhutou byl už jednou ženatý. Náhradu si našel a možná k  tomu 

přispěla i Kunhuta. Záviš věděl, že má sestřenici, která pocházela z královského rodu. Byla to 

Alžběta, dcera uherského krále Ladislava. Tedy princezna,  ale současně i jeptiška. Byla abatyší 

kláštera na Zaječím ostrově na Dunaji u Budína, odkud už jednou utekla  a to do Srbska ke své 

sestře, provdané za knížete. Zakrátko nato se důvěrně sblížila s jeho bratrem  a narodilo se jí dítě. 

Přes to všechno se pro ni Záviš rozhodl a jel do Uher slavnostně s velkolepým nákladem. 

"Když konal Záviš cestu kolem Železných hor, jeden šlechtic jménem Haiman z 

Lichtemburka nepřátelsky ho stíhal a napadl a zajav vozy obral ho o všechno bohatství, které si na 

cestu připravil. Záviš dal se na útěk a s hrstkou svých uchýlil se do Opatovic do kláštera a tam 

unikl rukám pronásledovatelovým." 

Už se nikdo nedozví, jak dal dohromady novou výpravu a nové dary, ale podařilo se mu to. 

Na jaře 1288 se s Alžbětou v Budíně oženil a pak se novomanželé ubírali do Závišova panství  

na Českomoravské vysočině, na Svojanov. Zanedlouho se Závišovi v novém manželství narodil syn, 

který dostal jméno Záviš. Jeho otec chystal na Svojanově slavné křtiny a králi Václavovi poslal pozvání, 

aby se jich zúčastnil a aby společně s uherským králem Ladislavem dělal mladému Falkenštejnovi 

kmotra.  Václav se ale nechal přesvědčit Závišovými nepřáteli o tom, že se jedná o spiknutí proti jeho 

osobě a životu a rozhodl se pomstít. Naoko pozvání přijal, ale žádal otčíma, aby k němu přijel a  

na slavnost ho doprovodil. Ve skutečnosti to byla past. Nevíme, kdo a jak vehementně Václava 

zpracovával. Určitě k tomu přispěla jeho habsburská manželka Guta, zřejmě i biskup Tobiáš. Tak se 

stal během své několikaměsíční nepřítomnosti dosavadní milovaný otčím Záviš z Falkenštejna  

v labilní mysli krále Václava potenciálním vrahem. Stačilo, aby se vzdálil pražskému dvoru a jeho 

magický vliv pominul. 

 

Leden 1289 

Záviš nic zlého netušil, opustil Svojanov, svého syna  

i paní Alžbětu a jen s malým doprovodem mířil do Prahy.  

Když dojel na královský dvůr, neubránil se zákeřnému útoku 

a velké převaze královských, byl zajat a souzen a odsouzen. 



 

 

„Nevíme, kdo Záviše soudil a jaké vedeny žaloby proti němu; jen tolik jest známo, že mu 

poručeno vrátiti hrady a poklady královské, v jejichž držení byl. On ale odpíral tomu stále, tvrdě,  

že to je zástava za 50 000 hřiven stříbra, které král Přemysl Otakar  zapsal kdysi manželce své 

Kunhutě a tato pak je odkázala synu svému. Jen když tato částka složena bude, sliboval splniti, co 

se žádalo. To odmítl, proto byl odsouzen všech svých statků a co nějaký zločinec uvržen do Bílé 

věže nad branou hradu pražského, kde ho drželi asi půl druha léta, do roku 1290." 

Pobyt ve vězení ho nezlomil, říká se, že si krátil chvíli skládáním písní, které se i po jeho smrti 

lidé dlouho pamatovali. 

Pak přemyslovská armáda vodila spoutaného Záviše od hradu k hradu vítkovců, hrozila Závišovou 

popravou a lámala jejich odpor takřka bez boje. Tato účinná taktika však selhala pod hradem Hluboká, 

který patřil Závišovu staršímu bratrovi Vítkovi z Krumlova.  

( http://www.minulost.org/archiv/42/zavis-z-falkenstejnarn) 

24. srpna 1290 na louce pod hradem Hluboká stál zničený, zchátralý Záviš v železných poutech 

vedle Herolda. Okovy a řetězy ho stahovaly k zemi. Před Vítkem byla strašlivá volba. Buď jeho bratr 

zemře anebo on uzná, že rod Vítkovců jsou zloději a majetek drží neprávem. Král přece nedovolí popravit 

svého otčíma.  A proto se rozhodl hrad nevydat. A pak se musel dívat na příšerné divadlo, k němuž došlo 

pod hradbami. Kat zvedl širokou sekyru, zvanou plkno a ta pak zbavila Záviše života. Po rozkvetlé louce 

rozstříkla se krev nevinně popraveného. 

Od těch dob tu dlouhé roky ze země vyrůstala pouze rudá tráva, aby připomněla vraždu, k 

níž zde došlo z vůle Václava II., krále českého.  

A tak se skončil život mocného muže, který měl na čas ve svých rukou celé království české, a 

který se stal historicky prvním milencem české královny.  Jeho tělo bylo uloženo v rodové hrobce 

Vítkovců v kapitulní síni vyšebrodského kláštera. 

 

 

  

 

     

                          

                                                                                               

 

                                                                                             

 

      Pomník Záviše z Falkenštejna v obci Kamenný Újezd        Erb Záviše z Falkenštejna 

      Foto: obecstrycice.cz  

 

Co se stalo se Závišovými blízkými? 

Alžběta se synem se ze Svojanova raději hned uchýlila ke své královské sestře Marii do Neapole. 

Její pobyt u tamního dvora je doložen ještě v roce 1300. Pak se stopa ztrácí. 

           Syn Jan, který se narodil královně vdově Kunhutě, byl poslán na králův příkaz do Pruska, kde se 

stal mistrem řádu Německých rytířů. 

           Závišovi bratři Vítek a Vok utekli do Uher a později do Polska. Jindřich z Rožmberka a ostatní  

http://www.minulost.org/archiv/42/zavis-z-falkenstejnarn


 

 

Vítkovci, po dlouhém jednání s králem Václavem II., své majetky udrželi. 

            Závišova dcera z prvního manželství se vdala za Hynka Krušinu z Lichtenburka a po roce 1306 

vznesla na otcův majetek dědický nárok. 

Tím příběh nejslavnějšího a nejmocnějšího pána na Svojanově končí. Mohly by ho doplnit o 

mnohá tajemství nejen zdi hradu, ale vyprávět by mohla i místa v podhradí i místo nejposvátnější - 

kostelík sv. Mikuláše ve Starém Svojanově. 

Na závěr ještě několik čísel - letos uplyne 725 roků od smrti královny Kunhuty, 730 roků od 

Závišovy smrti, to ves Svojanov byla ještě velmi mladá (první písemná zmínka 1287).   Je nasnadě, 

že po přečtení historických faktů si každý podle svého představí život  nejen na hradě, ale i 

v podhradí. Snad byly na Královské louce (před Dolní Lhotou) pořádány rytířské turnaje, snad se 

Záviš se svými manželkami účastnil bohoslužeb v kostelíku sv. Mikuláše, snad přispěl k rozvoji 

Svojanova, snad vyjížděl s Kunhutou do okolí, a tak i na kopec, kde Kunhuta založila klášter 

Magdalenitek, snad společně pobývali i na Hradisku a mnoho dalších snad  i s manželkou 

Alžbětou…  

 

Osobní vzpomínka 

Učila mě Milena Schwarz Čermáková ze Svojanova 

a jeli jsme na školní výlet do jižních Čech. 

Když nastoupila do autobusu, nesla obrovskou  

kytici kopretin.  Nikomu nebylo jasné, proč veze  

na výlet květiny ze Svojanova. Celou dobu byla 

kytice v autobusu, ale když jsme dojeli  

do Vyššího Brodu, nesla ji do kláštera s sebou. 

Při prohlídce kapitulní síně, ji položila na studenou dlažbu, kde bylo jméno Záviše z Falkenštejna. 

Přinesla mu pozdrav z jeho posledního svobodného působiště, pozdrav ze Svojanova.                                                                    

Jana Bačovská, kronikářka 

 

 

OZNÁMENÍ 
 

Opět se vrací do cykloturistické ubytovny služba 

 

Masáže Dana Kolbabová Svojanov 19 

 

nabízí      - klasickou masáž 

                - reflexní masáž  

                - protistresovou masáž hlavy 

                - lymfatickou masáž 

                - reiki 

                - Dornovu metodu 

 

objednávky na tel. č. 602 766 583 
 

 

 

 

 



 

 

 

                            LAHOPŘEJEME 
 

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

BŘEZEN  

MORAVEC LADISLAV  SVOJANOV 

DUBEN  

KOLÍSEK FR.   ST. SVOJANOV 

KVĚTEN 

DUCHÁČKOVÁ MARIE     SVOJANOV  

ŽILA LUBOMÍR   SVOJANOV 

ČERVEN 

GRACIAS BŘETISLAV  SVOJANOV 

 

ČERVENEC  

ŘEZNÍKOVÁ ALENA  SVOJANOV 

KUBÍNOVÁ JANA  SVOJANOV   

BÁČA MIROSLAV   SVOJANOV 

SRPEN    

ŠUDOMOVÁ MARIE   DOLNÍ LHOTA  

KRATOCHVÍL JAN   STUDENEC 

BENEŠ FRANTIŠEK ST. SVOJANOV 

MICHKOVÁ MARIE    SVOJANOV 

PETERKOVÁ MIROSLAVA  HUTĚ 

 

 

K NAROZENÍ MIMINKA 

                                   PETR JEDLIČKA 

 

 

 

 

 

ODEŠLI, VZPOMÍNÁME 

                 OLDŘICH DUCHÁČEK, SVOJANOV    

    

 

 

 

 

 

 



 

NA PRÁZDNINY  

 

 



 

 

Vymalujte si kousek léta

 

  

Krásný letní a podzimní čas přeje všem občanům, příznivcům i čtenářům 
redakce Svojanovin                                 
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