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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. 

       K akcím, které jsme v letošním roce realizovali, patřily především opravy 

komunikací do Korýtek, do Kavin a na Rožínku. V plném proudu je výstavba 

sociálního zařízení na hřišti u rybníka. Pokračuje také oprava dalších křížků a božích 

muk. V rámci dokončení modernizace mateřské školy byla provedena oprava 

prostranství před školou a zahájena rekonstrukce prvního patra. Obměny se dočkaly 

také herní prvky na hřišti u mateřské školy.  

Investovali jsme také do vybavení našich hasičů potřebnou technikou i  

do modernizace vodovodu. Byla zahájena oprava věže na hasičské zbrojnici  

v Předměstí. 

Průběžně probíhá opravu chodníku a schodů na hřbitově ve Svojanově. 

Celkové 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.  
       Za našeho přispění byla opravena věž kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově. 

Dokončuje se projektová příprava na opravu hasičské zbrojnice ve Svojanově tak, 

abychom mohli v příštím roce zahájit postupnou realizaci.  



Pokračuje projektová příprava modernizace silnice od Svojanova na hranice kraje. 

Pardubický kraj nyní řeší majetkoprávní vyrovnání a vzešlé připomínky od občanů aby 

bylo možné dokončit stavební povolení.  

       V příštím roce bychom rádi pokračovali v nutných opravách místních komunikací 

a v modernizaci vodovodu. Z velkých investic nás pak čeká postupná oprava hasičské 

zbrojnice ve Svojanově i přeložky vodovodu v rámci připravované modernizace silnice.   

       Společenský a kulturní život ve Svojanově byl přes letošní omezení pestrý a to 

díky činnosti našeho kulturního výboru, knihovnic, hasičů i úřadu městyse. Díky 

kulturnímu výboru a kronikářce paní Bačovské došlo k aktualizaci a zpřehlednění 

internetových stránek městyse. 

       Všem, kteří se na životě ve Svojanově i všech aktivitách 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. 

       Rád bych Vás také pozval na tradiční bruslení v Poličce. Zimní stadión je  

pro městys rezervován na 28. 12. 2020 od 10,15 do 11,45 hod. 
      Jak již se stalo tradicí, i v letošním roce městys Svojanov pro vás připravil 

kalendář. Kalendář byl vytvořen z fotografií z rodinných archivů, fotografií míst od Ing. 

Karla Kubína a z návrhu a grafického zpracování paní Jany Bačovské. Věřím, že se 

bude líbit a zpříjemní vám příští rok.       

      Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky. Jsou vyvrcholením našeho 

kalendářního cyklu a stávají se, ve většině pro 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 vzpomínky na ně vám byly nejen 

krásnou vzpomínkou, ale rovněž posilou. 

      Děkuji všem za dobrou spolupráci a pomoc v letošním roce a do nového roku vám 

přeji mnoho zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.     

                                                            Ing. Josef Gracias , starosta městyse Svojanov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

         Je u nás nepsanou tradicí, že mají zájemci ve Svojanově každý měsíc možnost návštěvy nějaké 

kulturní akce. Nejinak by tomu bylo i letos, kdyby...  Každý asi ví, že to kdyby je covidové a bude platit  

i pro Svojanovský prosinec, kdy se kulturní výbor bude při organizaci tradičních akcí řídit příslušným 

vládním opatřením.  

 Ale přece se nám několik akcí podařilo uskutečnit. 

     Na červenec byla přeložena vzpomínková akce Díky vám na oslavu výročí ukončení 2. světové války. 

Při této příležitosti byla v Chodníčku paměti odhalena pamětní deska panu pplk. Janu Tymovty.    

     Při Zahájení léta si na své přišli především děti. Ohroženo nebylo ani Putování Františka Povídálka, 

věnované výročí Záviše z Falkenštejna. 

     Věřím, že si každý našel oblíbený titul filmu a strávil příjemné chvíle v letním kině s občerstvením.  

     Ani letošní Majdalenka nebyla zklamáním, jak po duchovní, tak i po materiální stránce. 

     V září se uskutečnila poslední akce tohoto roku. Koncert Návrat a odhalení pamětní desky 

svojanovskému rodákovi Vítězslavu Winklerovi. 

 Chtěla bych touto cestou poděkovat kulturnímu výboru městyse, jeho členkám a všem, z městyse, 

kteří svůj čas věnovali přípravě společenských akcí, které měly u veřejnosti vždy kladný ohlas. A také 

popřát do nového roku zdraví, stálý elán a dobré časy, abychom se opět mohli při kulturních akcích 

scházet.                  Mgr. Petra Reslerová, předseda KV.  

            

Plán kulturních akcí městyse Svojanov pro rok 2021, 

 který je současně i srdečným pozváním k vaší účasti. 

LEDEN     Tříkrálová koleda s charitativní sbírkou v 1. týdnu  

ÚNOR        Tradiční obecní ples 

BŘEZEN    Dětský karneval (hasiči a MŠ)  

DUBEN       Noc s Andersenem  

        Čarodějnice  

KVĚTEN   Závišova škorně  

         Zájezd  

ČERVEN  Výstava s vernisáží  

ČERVENEC Letní kino 

Zahájení léta 

             Majdalenka 

Putování Františka Povídálka  

SRPEN Letní kino 

Vzpomínková akce  

Ukončení léta 

Svojanovské talenty  

ZÁŘÍ 

ŘÍJEN  Vzpomínka 28. říjen 

LISTOPAD  Sejdeme se na radnici  

PROSINEC Možná přijde i Mikuláš a rozsvítí vánoční strom  

Adventní koncert  

Svojanovské Vánoce  

Vánoční bruslení 

Příprava kalendáře, Svojanovin červenec a prosinec, jarní a podzimní návštěva seniorů v DpS  Bystré 

Vše se může změnit podle epidemiologické situace. 

 



 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY   

Od posledních informací o dění v mateřské škole uběhlo pár měsíců. Proto vás chceme 

informovat o tom, co je u nás nového.  

Od září máme novou personální posilu, asistentku pedagoga, paní Květu Štěpánkovou z Trpína. 

Pro pedagogy i děti je velkým přínosem.  Velmi rychle zapadla do našeho kolektivu a děti si ji po krátké 

době oblíbily. Paní asistentce přejeme, aby se u nás cítila dobře a do práce se těšila, stejně jako my  

Kapacita školy je pro tento rok zcela naplněna. Do školy neodešel žádný předškolák, proto i volných míst 

bylo jen velmi málo.  

Před letními prázdninami jsme si všichni přáli, aby se doba z jara 2020 už neopakovala, a aby byl 

školní rok 2020-2021 už v normálním režimu. Když jsme se po prázdninách přivítali, věřili jsme, že kromě 

hygienického opatření budeme fungovat tak, jak jsme zvyklí.  Bohužel se tak nestalo. Od 10. 9. 2020 

vstoupila opět povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Tato povinnost neplatí pro děti 

v MŠ. Museli jsme také omezit kontakt s rodiči pouze na nutné předání a převzetí dětí. Hned druhý 

týden v září začal tradiční plavecký kurz ve Svitavách. Kurz měl mít 10 lekcí, v plánu bylo jezdit každé 

úterý do poloviny listopadu. Bohužel epidemiologická situace ukončila kurz 9. 10. 2020. Odjezdili jsme  

5 lekcí a nevíme, jestli nám zbytek lekcí posunou nebo budou ukončeny. Také jsme museli zrušit všechny 

plánované akce školy – divadlo, rytmickou show, mobilní planetárium a také pro nás velmi milé 

vystoupení pro naše nejstarší občany městyse – setkání se seniory. Touto cestou bychom chtěli babičky 

a dědečky pozdravit a popřát jim hlavně zdraví.  Věříme, že jak to situace dovolí, opět se sejdeme a děti 

vás potěší svým vystoupením.   

Letos budou u nás i Vánoce v jiném duchu než jak je zvykem. Tradiční setkání s rodiči spojené 

s vystoupením dětí a následné posezení ve třídě a jídelně se tento rok kvůli epidemiologické situaci 

neuskuteční. S dětmi si ale tento krásný čas určitě oslavíme. Celé předvánoční období bude zaměřeno  

na rozvíjení citových vztahů dětí ke svým nejbližším. Dále pak na rozvíjení pracovních dovedností, jemné 

motoriky, na rozvíjení znalostí o adventu a Vánocích spojené s rozvíjením slovní zásoby dětí a slovním 

vyjádřením svých zážitků a citových prožitků. Budeme zpívat koledy, děti si vyrobí vánoční dekorace, 

ozdobíme si stromeček i prostory školy, budeme si povídat o vánočních zvycích a také si je vyzkoušíme. 

Už v listopadu si děti „psaly“ dopis Ježíškovi, co by si přály pod stromeček. I když jsou některé dny 

náročné a dětem občas vyrostou malé čertovské růžky, přesto věříme, že Ježíšek vidí i ty krásné chvilky a 

na děti z naší MŠ nezapomene. Doufáme, že děti najdou pod stromečkem dárečky, které je obohatí 

v jejich školičce. Snažíme se, aby děti celou situací okolo netrpěly, a věříme, že další akce se budou moci 

uskutečnit aspoň v druhé polovině školního roku.  

Uplynulé měsíce byly naplněny nejen o dětský smích, krásné chvíle a zajímavé okamžiky, ale také 

o nové věci, o které bychom se s Vámi rádi podělili. S novým školním rokem byl zakoupen nový koberec 

do třídy, jídelní stůl pro zaměstnance, pojízdný vozík na odkládání nádobí pro děti, matrace  

na odpolední odpočinek dětí, skříně na matrace, veselé povlečení, nepropustná prostěradla a krásné 

oranžové ručníky. Matrace nahradily železné postýlky, které už po 40 letech dosloužily, mnohé z nich už 

byly velmi poničené.                                                                                                                                         

Pod stromeček si děti přály nové hry, kuličkovou dráhu, pohádkové knížky, na pohyb, věci na 

písek a zahradu. Paní učitelky a paní kuchařka se přimlouvaly za nové talíře, hluboké i mělké, a také  

za příbory. Děti by si přály něco s obrázkem, proto se těšíme, jestli Ježíšek něco nadělí. 

 Vnitřní prostor mateřské školy  - mezipatro, kde se nyní nachází vrchní třída MŠ a knihovna  

pro veřejnost, bude do jara zrekonstruován.  Bude nová chodba a radiátory do všech prostor mezipatra.  

 



Také vrchní zahrada prošla velkou proměnou. Pro děti z MŠ byl zakoupen nový zahradní domek, 

který je uzamykatelný. Během podzimu byly nainstalovány nové prvky pro pohyb dětí – kolotoč, velká 

stěna se skluzavkou, kyvadlová houpačka, pružinová houpačka a prolézací tunel. Za oboje patří velký dík 

zřizovateli, městysi Svojanov, pro kterého je MŠ jednou z priorit. Děti se těší, až si všechno vyzkouší. 

Zahrada je volně dostupná i ostatním dětem a jejich rodičům, vždy po provozu MŠ a během velkých 

prázdnin.  

……Vánoce jsou tu. Je to krásný čas pro zastavení se a prožívání mnoha krásných chvil se svými 

blízkými. Nezbývá než vám všem popřát štěstí a hlavně zdraví napořád. A také úsměv, lásku i pohlazení.  

Vše krásné přejí děti a zaměstnanci MŠ Starý Svojanov. 

                                                                                                                     Veronika Bačovská, DiS., ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍME, ŽE 

 Hodinový stroj na radnici se ozývá opět příjemným tónem - je opravený pevným upevněním 

bicího zařízení – cimbálu; 

 na hřbitově ve Svojanově jsou vyměněné obrubníky a tím zpevněné kraje chodníku;  

 na hřišti u rybníka Šindelky chybělo sociální zařízení, ale to už je minulostí. Vyrůstá tam sociální 

zázemí včetně umývárny; 

 byly aktualizovány webové stránky městyse; 

 každý čtvrtek v 17 hod. na radnici se budou po covidovém přerušení opět scházet seniorky, aby 

jednoduchým cvičením upevnily zdraví a svou tělesnou kondici pod vedením paní Alice Veselé;  

 tak jako minulý rok, i letos se o pořádek u rybníka staral pan Jiří Dvořáček. Děkujeme.;  

 na úřadu městyse je k zakoupení kalendář 2021, v této souvislosti patří poděkování osobnostem a 

jejich rodinám za poskytnutý souhlas a fotografie k uveřejnění; 

 planety Jupiter a Saturn připravují na obloze doslova nebeskou podívanou. Planety se k sobě 

budou přibližovat ve dnech 16. až 25. prosince a nejlepší příležitost na pozorování nastane nad 

jihozápadem krátce po západu Slunce 21. prosince. Naposledy mohli lidé sledovat obě 

planety pohromadě 16. července 1623. Tak se chvíli zastavte a zadívejte se na předvánoční nebe, 

protože další přiblížení nastane v březnu 2080 a poté se však Jupiter a Saturn k sobě přiblíží 

podobným způsobem až v roce 2400;  

 v místě přechodného skladování pytlů s plasty a s papírem na Dělnické zahradě (sklad městyse) se 

tvoří černá skládka. Tento prostor bude sledován kamerovým systémem, ale nejen proto žádáme 

občany, aby k tomuto nešvaru nedocházelo.; 

 poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky za psy i cena vodného zůstává pro rok 2021 

stejná, jako v roce 2020;  

Jestliže chcete, aby vám byly odvezeny plasty, dávejte je pouze do žlutých pytlů. V jiných než 

žlutých pytlích sváženy nebudou, protože následná svozová firma takový odpad neodveze.  

 

https://www.extralife.cz/trendy/mimozemsky-zivot-u-jupitera-na-jeho-mesici-evropa-je-pry-voda-a-v-ni-chobotnice_45903.html


ZPRÁVA Z OBLASTNÍ CHARITY V POLIČCE 

 

 

 

Vážení a milí přátelé charitního díla, 

srdečně Vás zdravíme z Oblastní charity v Poličce. Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme, že 

jste při předchozích ročnících rádi přijímali tříkrálové koledníky a štědře je obdarovávali. Děkujeme za to, že jste 

nechávali do svého domova vstoupit radostnou zvěst, kterou Vám přinášeli. I tentokrát Česko čeká na krále. Tři 

králové pro Vás budou mít i tentokrát vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a naději. Zároveň ale současná 

opatření v naší společnosti nastavila vše jinak. Tříkrálová koleda ale zazní a my se připravujeme na setkání s Vámi, 

ať už bude více či méně osobní nebo více či méně tzv. on-line. Zásadní zpráva směrem od Charity k Vám, našim 

štědrým a věrným dárcům i koledníkům, je ale každopádně tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové sbírky a jejího 

lidského, sbližujícího poslání se nevzdáváme. O tom, jakou formou se právě u nás v poličském regionu Tříkrálové 

koledování v lednu 2021 uskuteční, Vás budeme průběžně aktuálně informovat. Již dnes víme, že Tříkrálová 

sbírka proběhne v širším časovém rozmezí, a to od 1. do 24. ledna 2021. Bude možné darovat on-line a 

připravujeme pro Vás také možnost přímého osobního darování na vybraných místech ve Vaší obci. Aktuální 

Tříkrálové zprávy naleznete již v průběhu prosince na www.policka.charita.cz, také na 

www.facebook.com/charitapolicka. Vaše důvěra je pro naši práci cenným povzbuzením i velkým závazkem. 

Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka886 177 

Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme: 

-       finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,  

-       posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,  

- poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci, 
- zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii   

Z nové sbírky (2021) chceme: 

- v roce 2021 posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb 
Domácího hospice sv. Michaela (o tyto obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, 
Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves); částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské 
služby a domácí hospicové péče, 

- částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou 
psychiatrické péče, posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, 

- pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii, 
- vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů naodstraňování následků povodní, požárů apod. 

 Kontakty: Mgr. Martin Dvořák, ředitel|Oblastní charita Polička|Vrchlického 16|572 01 Polička 
tel: 461 725 552|e-mail:reditel@pol.hk.caritas.cz|www.policka.charita.cz 

Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová|tel: 731 591 558|jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz 
Jana Poliačiková|tel: 737 501 941|jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz 

 
 
 

http://www.policka.charita.cz/
http://www.facebook.com/charitapolicka
mailto:reditel@pol.hk.caritas.cz
mailto:558%7Cjitka.balasova@pol.hk.caritas.cz
mailto:941%7Cjana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz


 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
 

 

Novinky z SDH Předměstí a hasičského sportu 

 

- 19. 9. 2020 bylo zajímavé a příznivé datum pro tým žen SDH Předměstí. Ženy  vyhrály  1. místo v 

soutěži   "O pohár starosty obce Květná"  a to  skvělým časem  17:85. Ale více nový starosta sboru: 

 

Letošní rok 2020 jsme zahájili koronavirovou krizí. Vypadalo to, že budeme muset 

všechny plánované akce zrušit. Naštěstí se doba zklidnila a vrátila se do starých kolejí. A tak 

jsme mohli uspořádat alespoň tyto akce Zahájení léta a tradiční Majdalenku. Zahájení léta  

se konalo 4. 7., tentokrát na téma HIPPIES, zakončené taneční zábavou s kapelou Dodna. 

Další akcí byla Majdalenka, která se konala v termínu 26. 7., kde náš sbor zajišťoval 

občerstvení pro poutníky.  

Naše sportovní týmy pak ještě mohly reprezentovat na Okresní lize svitavska a to 

v kategorii mužů i žen. Tým mužů v letošní sezóně moc úspěchů neměl. Umístil se na celkovém 

29. místě. Naopak, tým žen měl výsledky o poznání lepší a završil to posledním závodem 

v Květné, kde se umístil na 1. místě. Celkové umístění našich žen je 6. místo. Tímto jim gratuluji 

a děkuji za reprezentaci našeho sboru.   

Dalibor Zítka, starosta sboru SDH Předměstí  

 
 
 
 

  
Vítězné družstvo žen                  a jejich trofej 

 
 

I Pavlína Vaverková reprezentovala SDH Předměstí v TFA. Do sbírky jí přibyly dva poháry za druhá 
místa a další pěkná umístění. Její umístění v Moravské lize ještě není, protože ji čeká ještě poslední 
závod ligy. 

 
 
 



 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 

    Žijeme v době, kdy si klademe otázky: Má smysl si něco plánovat? Jak to bude 
s Vánocemi? Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? Zvládnu nastalou situaci? Takovéto 
otázky nás můžou znepokojovat a přinášet nám neklid a nejistotu. Jistoty, které jsme 

měli, se stávají najednou nejistými. Ti, kdo mají věci rádi přesně naplánované, musí 
své plány velmi rychle měnit, a to ze dne na den. Musíme konstatovat, že věci 

samozřejmé a ustálené se stávají proměnnými.  

    Avšak tato doba nás může také obohatit a pomoci nám, abychom se zaměřili na to, 
co je opravdu důležité. Svou budoucnost totiž neznáme nikdo. Křesťané ale znají Toho, 

kdo ji dobře zná a zná i nás, zná naše srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i 
radosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat a organizovat. 

     Sám si to prožil. V době jeho narození byly přeplněné, a tedy pro něho prakticky 

zavřené, všechny hotely a ubytovací zařízení. Musel jako novorozenec utíkat před 
Herodem z Betléma do Egypta a kdo ví, zda nemusel jít do karantény nebo se prokázat 

negativním testem při přechodu hranic. Nebyl jako cizinec zbaven sociálních kontaktů, 
bez možnosti volat, či psát zprávy širší rodině? V pozdějším věku se sice nemusel 
účastnit online výuky, ale co naplat, stejně se musel distančně naučit číst a psát.  

     Internetové obchody neexistovaly, a proto se rozhodl nás všechny už před dvěma 
tisíci lety obdarovávat osobně. Z celého svého života učinil dar, který nám nabízí. On 

nám dává své dary jinak než lidé, kteří se nám snaží udělat radost. Ježíš se rozhodl, že 
bude s námi osobně, přebývá v našich srdcích. To je úplně jiná úroveň a kvalita 
sdílení, lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví svůj 

soucit, nabídne pomoc, a pak se vrátí domů. ... Ježíš s námi spojil svůj život naprosto 
a navždy. Všechno, co prožíváme, prožívá s námi. Rozumí nám. Vždyť jsou to naše 
starosti, trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal. Využijme proto tuto dobu a 

buďme s Tím, kterému na nás záleží.  

     Když už jsme mluvili o tom plánování, opravdu dnes nevíme, jak budou probíhat 

vánoční bohoslužby a kolik na ně bude moci přijít lidí. Přesto vám přeji o Vánocích i 
do nového roku pokoj a lásku Betlémského dítěte, přinášejícího radost do každé 
rodiny, do každého srdce.                                                          P. Stanislav Tomšíček 

Z KNIHOVNY 

     Knihovna Dolní Lhota je pro Vás běžně otevřena každé úterý od 18 do 19 hodin. 

Je možné si vybrat z knih různých žánrů, kterých tu na Vás čeká přes tisíc. Novinkou jsou nově vydané 

knihy o Bystrém. K Zapůjčení máme i knihy o Svojanově a okolí i zcela nový soubor padesáti knih z 

výměnného fondu. 

     V současné době i knihovny postihlo nařízení vlády a musely pro návštěvníky zůstat uzavřené. 

Nabízím tedy v tomto čase možnost doručení knih domů všem občanům Svojanova, kteří by si rádi 

přečetli zajímavou knihu. Stačí kontaktovat na tel. 734 809 565 a domluvit se.  

Koronavirová doba nás nutí vše omezovat, ale v té předvánoční době možná také cítíte, že nás vrací tak 

trochu do klidu, jak ho prožívali naši předci. Ti si vždy mezi předením, tkaním a draním peří našli chvíli 

na výrobu figurek do JESLIČEK. Máte možnost to vyzkoušet také. Knihovny ze Svojanova, Dolní Lhoty 

a Starého Svojanova vyhlašují další kolo tradiční soutěže o Nejzajímavější Betlém. Těšíme se, že se do 

soutěže zapojíte i přes všechna omezení. Tentokrát bude výstava Betlémů připravena, pokud dojde k 

uvolnění nařízení, v knihovně v Dolní Lhotě, kde ji budete moci obdivovat až do konce ledna. Fotografie 

betlémků budou k vidění na stránkách městyse Svojanova. 

     Přeji všem krásný předvánoční a vánoční čas, pevné zdraví a někdy nashledanou v knihovně.  

                                                                                               Jitka Olšánová vaše knihovnice z Dolní Lhoty 



 

 

PÁR ŘÁDKŮ OD RODÁKŮ 
 

Na poprvé od pana Miloše Janečka, který ve svých řádcích vzpomíná na dědečka a babičku Josefa 

a Marii Janečkovi a hlavně na svého otce Slavomila Janečka.  Autor vzpomínek emigroval v roce 1968 a 

nyní žije v německém Frankfurtu. 

Táta byl podle vyprávění pěkné kvítko, a tak si s ním rodiče pěkně užili. Nosil dlouhé vlasy a do 

deseti let běhal bos a v sukni, takže si každý myslel, co je to za bláznivou Viktorku. Chodil do místní 

školy, bylo to takzvaná jednotřídka, kam chodily děti i z okolních vesnic. 

Svojanov byl povýšen na městys, ale říkalo se mu Městečko. Měli tam školu, hasičárny, kováře, 

truhláře, koláře, pekaře, vlastní pivovar, mlýn četníka, doktora, poštu, kostel s farou a samozřejmě i 

faráře. K tomu i několik hospod s penzionem a nad městečkem starý hrad Svojanov.  

Táta měl nějakého kamaráda, se kterým chodil často pozdě do školy. Pan řídící je za trest nechal 

klečet za posměchu celé třídy. Jednou se domluvili, že přijdou do školy včas, vylezou na půdu, zastaví 

věžní hodiny, a tak budou první ve třídě a pak bude muset celá třída před nimi za trest klečet. Děti stály 

před školou a čučí na hodiny, až odbijí půl osmé. Učitel vejde do třídy a ta prázdná, jen ti dva synci v ní. 

Školník šel na půdu podívat se na hodiny a zjistil, proč nejdou. Kluci totiž dali mez ozubená kolečka 

hodin klacek a to byla mela. Kluci nemohli pochopit, jak se na to mohlo přijít, a tak zase klečeli jenom 

oni. Doma potom dostali pořádný výprsk opratí. 

Jednou v létě, že mají přinést do školy ranní moč. Táta to tenkrát zapomněl. Cestou do školy, kde 

se pásly krávy, si táta „natankoval“. Za pár dní přišel doktor do školy, a že má strašně moc bílkovin 

v moči a čím to je? A tak to na něj prasklo a už zase byla „odměna „ opratí. 

Do školy chodili okolo lísek, kam na oříšky chodili veverky, a protože za jednu veverčí kožešinu 

dával hajný jednu korunu padesát, to byl tenkrát velký peníz, tak se kluci snažili jednu chytit. Tátovi se to 

povedlo, dal si ji do ruksaku s učivem, a protože už bylo dost pozdě, takže ji dají hajnému až po škole. 

Řídící ve škole vyzval děti, aby si vyndaly sešity a učebnice a říká: „Janečku, co je s tebou, kde máš  

 



učebnici?“ Prý: „Já ji zapomněl!“ „Tak si vyndej sešit a piš!“ „Ten taky nemám!“ „Co to tam pořád 

hrabeš?“ Přišel k němu, otevřel mu ruksak, z toho vyskočila veverka, která mu mezi tím rozcupovala 

učebnice i sešity. Začala velká honba a drbání. Než se podařilo veverku vyhnat oknem ven, byli všichni i 

s řídícím plni blech. A tak byla doma zase oprať místo korunek od hajného. 

Svojanov 

Ten nejkrásnější kousek země nemohl jsem si představit beze mě. Já tady trávil každé prázdniny a 

využíval každé hodiny. 

Svojanov 

To byl taky hrad a ten já měl strašně rád. Pro nás, na zemi to byl ráj a nekrásnější to kraj. 

Tam já vždy rád jezdil, i když se o pár dnů zpozdil. 

Už tu pomalu nikdo není, ale neupadlo to v mé zapomnění. Alespoň jednou v roce, musím se projít po 

potoce. Navštívím hřbitov, náves, abych si ty dobré vzpomínky odvez. V Praze jsem se sice narodil, ale 

tady se pořádně vždy vyřádil. Pásali jsme tady krávy, lehali si do trávy, koukli se do nebe a těšili se na 

sebe. 

Sestřenice – bratranci byli moji ochránci. Je to velká škoda, že mi to vše vzala voda. Jen vzpomínky zbyly 

nám a ty nejkrásnější, ty jen já mám. Miloš Janeček 

 

TROCHA SVÁTEČNÍ HISTORIE OD ČERVENCE DO PROSINCE  
     Tentokrát se chceme věnovat svátkům. Těm co se slaví i těm, na které se pomalu zapomíná. Na ty se 

chceme právě soustředit více. 

V červenci 5. 7. svátek Cyrila a Metoděje i 6. 7. svátek Mistra Jana Husa jsou známé a slavené, ale už 

v srpnu jsou svátky opomíjené.  

 

Svátek sv. Vavřince 

Slaví se 10. srpna 

A u nás na venkově dříve zvonily zvony a každý hospodář pozoroval počasí, protože v jedné z důležitých 

pranostik se říká: „Jak Vavřinec zavaří, tak se podzim podaří, jestli mu to Bartoloměj nepokazí.“ 

      Narodil se roku 225 ve Španělsku. Když císař Valeriánus pronásledoval křesťany, nechal popravit 

papeže Sixta II., který jmenoval v Římě Vavřince jáhnem. Ten provázel papeže 6. srpna 258 na 

popraviště.  Sixtus mu dal za úkol, aby po jeho smrti rozdělil celý tehdejší majetek církve mezi chudáky. 

Po popravě vznesl císař Valeriánus na tento majetek nárok. Vavřinec požádal císaře o tři dny na 

shromáždění všech pokladů. Tuto dobu využil na rozdělení majetku církve mezi chudáky a třetí den 

přivedl tyto lidi před Valeriánuse a prohlásil, že před ním stojí pravé poklady církve. Valeriánus neznal 

slitování a odsoudil Vavřince k smrti upálením na železném roštu.  Dnem Vavřincovi smrti byl 10. srpen 

258. Jeho srdce je uloženo v katedrále v Dublinu.  

      Svatý Vavřinec je  nejen patronem  kuchařů a cukrářů, ale i archivářů, hasičů, hostinských, 

knihovníků,  pivovarníků, pradlen, sklenářů, správců a studentů. Asociace kuchařů a cukrářů České 

republiky uděluje, jako své nejvyšší vyznamenání Řád Sv. Vavřince 

 

Sv. Bartoloměj 

Svátek slaví 24. srpna 

Důležitý den pro hospodáře vzhledem ke sklizni úrody. 

     Pocházel z Kány Galilejské, města severně od Nazaretu. A je tedy možné, že byl svědkem prvního 

Ježíšova zázraku, kdy na svatbě v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno, protože byl jedním z jeho 

apoštolů. Po Ježíšově smrti se dostal až ke královské rodině šírvánšáhů. Arménský král Polimeus měl  

dceru, která byla tak zuřivá, že musela být spoutána řetězy. Bartoloměj, jakmile o tom uslyšel, vešel  

ke králi a slíbil mu, že ve jménu Ježíše Krista jeho dceru uzdraví, jestliže on přijme křesťanskou víru.  

Král ochotně svolil. Bartoloměj se nad posedlou dívkou pomodlil a zbavil ji zlého ducha. Tento zázrak  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1na
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způsobil veliké podivení, a král i celý jeho dvůr i obyvatelé dvanácti měst uvěřili. Tím Bartoloměj proti 

sobě popudil pohanské kněze, kteří na něj poštvali králova bratra Astyagese zarytého pohana. Ten ho 

úkladně zajal, uvěznil a krutě mučil. Údajně se tak stalo ve městě Derbent na břehu Kaspického moře. 

Bartoloměj byl odsouzen k tzv. perskému trestu smrti. To znamenalo, že byl nejprve stažen z kůže a 

posléze ukřižován hlavou dolů. 

  

Sv. Ludmila 

Svátek slaví 16. září 

     Je první historicky doložená česká panovnice a první světice. Narodila kolem roku 860 (někdy se 

uvádí i 850) jako dcera Slavibora z rodu Pšovanů se sídlem v dnešním Mělníku, který sousedil s kmenem 

Čechů, tedy s Přemyslovci. Ludmila byla provdána asi ve 14 letech za knížete z rodu Přemyslovců 

Bořivoje. Ten se údajně dožil pouhých 36 let, takže Ludmila se stala v necelých 30 letech vdovou. 

V manželství se údajně narodilo šest dětí, tři synové a tři dcery. Jménem ale známe pouze dva nejstarší – 

Spytihněva a Vratislava. Křesťanství  z rukou samotného biskupa Metoděje přijali manželé na Velké 

Moravě, kam zavítali na oficiální návštěvu. Po smrti Bořivoje se ujali vlády postupně oba 

synové Spytihněv a Vratislav. Kněžna Ludmila jejich vládu zpovzdálí sledovala a už tehdy měla velký 

vliv na křesťanskou výchovu Vratislavových synů z jeho manželství s Drahomírou – zejména staršího 

Václava. Dochází ke sporům dvou hrdých žen - kněžny Ludmily s kněžnou Drahomírou, další silnou 

ženou našeho dávnověku, která pocházela z pohanského rodu Stodoranů. Ta žárlila na Ludmilin vliv, 

oblibu u lidu i postavení zejména po smrti svého manžela Vratislava. Čeští velmožové tehdy dokonce 

oficiálně odňali Drahomíře syny Václava a Boleslava a svěřili je do výchovy babičky Ludmily. Správu 

země formálně ponechali Drahomíře. Pro ni však bylo velmi potupné, že budoucího knížete vychovává 

její tchyně. Kněžna Drahomíra poslala na hrad Tetín dva najaté vrahy ukončit Ludmilin život. K uškrcení 

oběti použili Ludmilinu vlastní šálu či závoj. Ludmila prý prosila, aby byla sťata mečem, to vrahové 

odmítli. Zřejmě dostali instrukce, aby nemohla být Ludmila prohlášena za mučednici.  Když byl 

 prováděn výzkum ostatků Přemyslovců - a tedy i kněžny Ludmily, dospěli antropologové k zajímavým 

závěrům. Kněžna byla vysoké postavy, měřila sto šedesát osm centimetrů, což bylo ve své době opravdu 

hodně. A nebyla ani drobné postavy, její kosti byly opravdu silné. Nebyla to tedy přibližně v 60 letech, 

kdy zemřela, žádná křehká stařenka, ale energická, robustní žena. 

     Už brzy po smrti byla Ludmila českým lidem uctívána jako mučednice a její ostatky pak kníže Václav 

nechal uložit v chrámu sv. Jiří na Pražském hradě. Za svatou byla prohlášena v 40. letech 12. století.          

Sv. Ludmila je českou patronkou a patronkou vychovatelů, babiček a vinařů. 

 

Sv. Václav  

Svátek slaví 28. září 

     Syn knížete Vratislava a vnuk kněžny Ludmily, další oběť rodu přemyslovců. Ani historii tohoto 

svátku nemusíme uvádět. 

 

Sv. Hubert 

Svátek slaví 3. listopadu. 

     Jeho památka byla dříve slavena ve spojení s podzimními hony a soutěží jezdců o liščí trofej tzv. 

Hubertovou jízdou, je patronem lovců a střelců. 

     Pocházel z Akvitánie, narodil se asi roku 655. Byl šlechticem a lovcem, ale srdce měl dobré a povahu 

ušlechtilou. Oženil se s Floribanou, která však při porodu syna Floriberta zemřela. Legenda vypráví, že 

hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý 

otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" Pod vlivem tohoto 

zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.  Asi roku 705 se stal biskupem v Maastrichtu a 

po přeložení sídla prvním biskupem v Lutychu. Zemřel roku 727.  
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Sv. Martin 

Svátek slaví 11. listopadu 

     Dříve opomíjený svátek, známý pouze rčením o bílém koni, se dnes stává svátkem populárním, ale 

spíše konzumním. Vždyť k němu patří pečená husa, martinské rohlíčky a svatomartinské víno. Naši 

předkové konzumovali husu na znamení konce zemědělského roku a taktéž šlo o přípravu na předvánoční 

šestitýdenní půst, který začíná 12. listopadu. 

     Svatý Martin se narodil roku 316, nebo 317 v panonské Sabarii (dnešní Szombathely  

v Maďarsku). Přes odpor rodičů byl ve dvanácti letech přijat jako čekatel křtu do katechumenátu, ale až  

po šesti letech mohl přijmout křest. Navíc byl v patnácti letech přinucen narukovat. Stal se důstojníkem 

jízdní stráže a brzy si získal oblibu a úctu u vojáků díky svým ctnostem, laskavosti a skromnosti. Prokázal 

také asketického ducha. Známou se stala příhoda ze zimy roku 334. Tehdy se Martin před branami města 

Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho 

kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiensu. Martin opustil vojenskou službu až roku 356. Později 

(roku 360) se usadil v poustevně Ligugé blízko Poitiers, později založil klášter v Marmoutier, nedaleko 

Tours. Roku 371 byl na žádost lidu zvolen biskupem Tours.Svatý Martin zemřel dne 11. listopadu roku 

397 v Candes.  

Sv. Martin je uctíván jako ochránce a patron všech vojáků, jezdců, koní, hus a vinařů.  

Jak ale se sv. Martinem souvisí oblíbená „Martinská husa“? Podle legendy, když sv. Martin kázal, rušilo 

ho kejhání hus natolik, že jako trest skončily na pekáči jako lahodný pokrm. Existuje také druhá legenda, 

podle které se sv. Martin schovával před volbou biskupem mezi husami, které ho kejháním prozradily.  

  

Sv. Cecílie  

Má svátek 22. listopadu. 

Svatá Cecílie hroudy v poli sněhem kryje. 

     V tento den se dříve scházeli venkovští muzikanti, aby oslavili památku své patronky a pořádaly se 

cecilské zábavy. 

      Svatá Cecílie žila v letech 200-230 v Římě. Byla horlivou křesťankou. Učila se hudbě a zpěvu, aby 

mohla lépe oslavovat Boha a zavázala se slibem věčného panenství. Chodila sice v šatech odpovídajících 

jejímu vznešenému původu, ale nosila pod nimi žíněnou košili. Vdala se, na přání rodičů, za pohana 

Valerianuse, jehož sv. Urban získal pro křesťanskou víru s tím, že neposkvrní manželčino panenství. 

Také oba bratři Velariánuse byli získáni svatým Urbanem pro víru, ale všichni zahynuli mučednickou 

smrtí při pronásledování křesťanů, muži byli jako šlechtici sťati mečem. Cecílie stačila rozdat všechen 

majetek chudým, aby nepřipadl císaři. Byla odsouzena ke smrti ve žhavé komoře (horké lázni). Když ale 

zůstala i po žhavé komoře živa, dali jí také stít. Kat zasadil tři rány mečem do hrdla. Cecílie však ještě tři 

dny umírala v bolestech. Papež Urban I., svatý Urban pochoval její tělo v Kalistových katakombách 

v Římě. Papež Paschalis I ho nechal převézt do kostela svaté Cecílie. Při otevření rakve roku 1595 prý 

bylo její tělo v tom stavu, v jakém bylo pohřbeno. Tento okamžik ztvárnil Stefano Maderna v mramorové 

soše, jež je umístěna v chrámu svaté Cecílie v Trastevere (Itálie).   

     Je patronkou duchovní hudby, muzikantů (především varhaníků), zpěváků, básníků, řemeslníků - 

výrobců hudebních nástrojů a slepců.  

 

Sv. Kateřina 

Má svátek 25. listopadu 

Svatá Kateřina zavěsila housle do komína. 

Na sv. Kateřinu, zalezeme pod peřinu. 

Podle křesťanské legendy, doložené od 10. století, spadá život svaté Kateřiny Alexandrijské do období 

okolo roku 300. Byla vzdělanou egyptskou princeznou a stala se křesťankou. Během pronásledování  

křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své víry a v disputaci přesvědčila o své pravdě padesát 

pohanských filozofů (císař je za to dal upálit). Maxentius, fascinovaný její osobností, jí nabídl místo  

po svém boku, ona však odmítla, protože se zasvětila panenství. Zhrzený vládce ji proto chtěl dát umučit.  

http://kalendar.najdise.cz/pranostika-2296/svata-cecilie-hroudy-v-poli-snehem-kryje
http://www.katopedia.cz/index.php?title=25._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
http://www.katopedia.cz/index.php?title=300&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxentius
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna


Nechal připravit soukolí, v němž dvě kola posetá železnými hroty a noži se točila na jednu stranu a další 

dvě, opět s hřeby, se měla točit opačně. Na tento mučicí stroj byla přivázána sv. Kateřina, aby otáčením 

kol bylo tělo její rozbodáno, polámáno a rozdrceno. Světice prosila Boha, aby k chvále svého jména ten 

mučicí mlýn zničil. Byla vyslyšena, anděl Páně stroj roztrhl a zahubil přitom čtyři tisíce pohanů.  

Sv. Kateřina zůstala bez úrazu. Kateřinu poté odsoudil císař ke stětí mečem. Když jí srazili hlavu, z jejích 

žil místo krve prýštilo mléko. Mniši v tajnosti odnesli mrtvé tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. Zde 

byly ostatky později nalezeny a vystavěn dodnes stojící klášter sv. Kateřiny. 

   Svatou Kateřinou oficiálně začíná před adventní čas. Bylo to rovněž časté datum svateb. V tento den 

lidé započínali velký předvánoční úklid (a to proto, aby do první adventní neděle bylo vše čisté a 

uklizené.). Pekly se perníčky. V tento den také děvečky a čeleď dostávali vyplacenou svou roční mzdu, a 

také se mohli vyvázat ze smlouvy nebo naopak novou smlouvu uzavřít. Na svatou Kateřinu probíhaly 

poslední tancovačky a zábavy. Veškerá organizace těchto zábav přitom byla v rukách žen a dívek, jelikož 

ten den platilo tzv. ženské právo. Ženy proto na tuto zábavu musely obstarat jídlo i pití a rovněž platily  

za hudbu muzikantům. Kateřinská zábava se obvykle konala až do svítání. 26. 11. nastal čas pokory, 

skromnosti a rozjímání. 

Sv. Ondřej      

Svátek slaví 30. listopadu 

Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.  

Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než poznal Ježíše, byl rybářem a učedníkem Jana Křtitele. Po dobu 

Ježíšova veřejného působení byl v jeho blízkosti a evangelia o něm hovoří na mnoha místech. Podle 

tradice šířil evangelium, zejména na Východě a zemřel v Patrasu v Achaji (dnešním Řecku), kde byl 

kolem roku 60 přivázán na kříž ve tvaru písmene X. Stal se patronem rybářů sedláků a nevěst. Na jeho 

svátek si svobodná děvčata věštila kdy a za koho se vdají i jaké bude jejich manželství.vátkem je den sv.  

Sv. Barbora 

Svátek slaví 4. prosince 

Křestní jméno Barbora (též Barbara) je řeckého původu, což znamená cizinka, barbarka. Řekové tak 

označovali cizince, jimž nebylo rozumět, podle nich breptali. Barbora se narodila ve 3. století 

v Nikomédii (dnešní Izmit v Turecku). Podle legendy ze 7. století byla dcerou bohatého kupce Dioskura. 

Všichni obdivovali její krásu a učenost. Otec ji zavřel do věže, aby nepodlehla svodům nápadníků. Dívka 

se mu pomstila tím, že se stala křesťankou. Jakmile to otec, zapřisáhlý nepřítel křesťanů, zjistil, snažil se 

ji proklát mečem. Barbora mu ale utekla, úkryt jí poskytla skála, která se před ní otevřela. Její skrýš však 

prozradil pastýř. Otec dal Barboru krutě zbičovat, druhého dne její nepřátele překvapilo, že rány z jejího 

těla zmizely. Byla drasticky mučena, čímž ji chtěli odvrátit od víry. Nato soudce dívku odsoudil k smrti. 

Když ji znetvořenou vlekli městem k popravišti, anděl prý Barbořino krvácející tělo zahalil bílým 

oděvem. Nenávistný otec se ujal role kata a sťal dceři hlavu. Vtom sjel z nebe blesk a otce spálil na uhel. 

V předvečer svátku svaté Barbory obcházely dívky a ženy oblečené do bílého hávu vesnici, měly 

zamoučněný obličej a vlasy jim dobily zelené věnečky. Barborky obdarovávaly hodné děti ovocem a 

cukrovím, ty zlobivé dostaly našleháno metlou. Svátek je spojen s řadou lidových zvyků. Nejznámějším  

z nich je řezání tzv. barborek - třešňových větviček. Použít lze i višeň, jabloň, slivoň nebo zlatici.   

Svatá Barbora je patronkou horníků, zedníků, dělostřelectva, zajatců, hrobníků, umírajících aj.  

 

Sv. Mikuláš 

Svátek slaví 6. prosince  

    Tradice tohoto svátku přežila a díky tomu potkáváme v předvečer svátku skupinky darovníků na počest 

obdarovatele sv. Mikuláše. Ve Svojanově, mimo nadílky, už po několik let rozsvěcuje vánoční strom. 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinaj_(biblick%C3%A1_hora)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny
http://kalendar.najdise.cz/pranostika-2357/prijdou-li-vetry-s-ondrejem-dobre-zimy-se-nadejem


 

Sv. Lucie 

Svátek slaví 13. prosince 

Sv. Lucie noci upije, ale dne nepřidá 

Rčení Lucie noci upije, platilo před změnou kalendáře v 16. století, kdy zimní slunovrat vycházel na 

dobu okolo 13. prosince. Po přijetí gregoriánského kalendáře to již neplatí, tak bylo do rčení přidáno: ale 

dne nepřidá.  

Lucie přišla na svět kolem roku 286 v Syrakusách. Už jako dítě složila slib věčné čistoty (podle 

některých legend to byl slib za záchranu života matky). Když vyrostla, chtěla ji matka Eutychie vdát za 

váženého pohanského mladíka. Lucie ovšem chtěla nadále vést zdrženlivý a panenský život. Snoubenec 

se s tím nechtěl smířit, Když se Lucie dozvěděla, že onen mladík na ní nejvíc miluje její oči, vydloubla si 

je a nechala mu je poslat. Druhý den se jí však zrak a ještě krásnější oči vrátily. Snoubenec dívku udal 

císaři Diokleciánovi, což byl vyhlášený pronásledovatel křesťanů, a ten ji dal krutě mučit a podříznout 

hrdlo. Ve chvíli, kdy Lucie umírala, vyřkla proroctví, že pronásledování křesťanů brzy skončí, jež se 

později naplnilo. Dioklecián do roka padl a devět let nato římský císař Konstantin I. Veliký povolil 

křesťanství. Lucie zemřela mučednickou smrtí 13. prosince roku 304. Existence Lucie je historicky 

doložena přinejmenším od té doby, co se našla Luciina katakomba a hrob v Syrakusách. 

Lucie je patronkou, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, tkalců, nožířů, kočích, písařů, notářů, 

poduškám a vrátných. 

      V českých zemích chodíval dříve vesnicí průvod masek, který vedla dívka převlečená za svatou Lucii. 

Doprovázely ji masky dráteníka, řezníka, kominíka, poustevníka a družičky. Někde ženy, převlečené za 

lucky nebo lucy se halily do bílých plachet a obličej si bílily moukou. Chodily po domech a vymetaly ze 

všech koutů nemoci a zlé duchy. 

 

Adam a Eva - Štědrý den 

Svátek slaví 24. prosince 

24. prosince začínají vánoční svátky.  

Dle katolické církve je večer Štědrého dne 

 začátkem oslav Narození Páně. 

Církev předpisovala na Štědrý den  

přísný půst. Až od poloviny 19. století  

se začal zdobit vánoční stromeček.  

Zvykem bývalo zpívat po večeři koledy a nadělovat dárky. K tomuto dni se pojí také mnoho tradičních 

zvyklostí: rozkrajování jablka, lití olova, schovávání kapří šupiny pod talíř, házení střevícem a další. Od 

roku 1990 je tento den státním svátkem.   

Narození Ježíše Krista  

Slaví se 25. prosince jako Hod Boží vánoční  

 

Sv. Štěpán 

Svátek slaví 26. prosince - 2. svátek vánoční 

Toto datum nemá spojitost se Štěpánovým narozením, nebo úmrtím, ale tento den byly nalezeny jeho 

tělesné pozůstatky. 

Narodil se kolem roku 1 a apoštolové ho jako jednoho z jáhnů ustanovili k boží službě. Kázal Ježíšovo 

učení a to bylo podle židů rouhání proti Bohu a zákonům Mojžíšovým. Roku  33 byl odsouzen a podle 

tradice za rouhání ukamenován před hradbami Jeruzaléma. Stal se tak prvním křesťanským mučedníkem. 

Štěpánův svátek církev o Vánocích slavila podle legend právě proto, že se jeho mučednictví vztahuje k 

narození Krista. 

 

http://zeny.e15.cz/clanek/domov/vanoce-a-vanocni-tradice-u-nas-a-ve-svete
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/katolicka-cirkev-investovala-do-skol-pres-sto-milionu-1317293
http://www.blesk.cz/clanek/radce-magie-a-carovani/292570/stedry-den-pozehnany-i-hororovy.html
http://www.dama.cz/zdravi/vanoce-a-zvyky-od-pradavnych-dob-4549
http://www.dama.cz/zdravi/vanoce-a-zvyky-od-pradavnych-dob-4549


"Na Štěpána není pána", tvrdilo staré pořekadlo - na tento den se měnila i služba vesnické chasy. I ve 

starém Římě dostávali otroci v tuto dobu při saturnáliích dočasnou svobodu. Veselí souviselo s tím, že se 

vyplácela celoroční odměna, což byly kromě peněz i naturálie, šaty a dary - například pěkná vánočka. 

K charakteristické atmosféře venkovských Vánoc patřilo pastýřské vytrubování. Právě pastýři si totiž 

jako obecní zaměstnanci chodili dům od domu pro výplatu.  

Štěpán je patronem jáhnů, koní a kočí, pacholků u koní, kameníků a zedníků, krejčích, tkalců, 

tesařů, bednářů.  

 

Sv. Silvestr 

Svátek slaví 31. prosince 

  Pocházel z Říma a církev spravoval v letech 314 - 335. Byl papežem uznávaným biskupy z Východu i 

ze Západu, kteří s úctou přijímali jeho vyslance na sněmech. Za jeho pontifikátu došlo k proměně 

pohanského Říma na křesťanský, vyrůstaly nejvýznamnější římské chrámy a konaly se důležité koncily. 

Zaváděl církevní disciplínu a usiloval o zvelebení bohoslužeb. Zemřel poslední den v roce 335, po 

necelém 22letém pontifikátu v Lateránském paláci. Ke slavení Silvestrovy památky v den, kdy zemřel, 

došlo již po jediném roce. Jeho hrob u sv. Priscilly roku 1890 objevil archeolog De Rossi, ale již bez 

ostatků, protože ty nechal v 8. století papež Pavel I. přenést do chrámu sv. Silvestra v centru Říma. 

Je patronem zedník a kameníků. 

Jsme na konci roku. Oslavte si poslední den každý, jak to cítí, a s vírou že bude příznivější, 

pojďme do nového roku 2021.          S pomoci internetových zdrojů Jana Bačovská 

  

 

   

 

A co 

vám dá, 

ptáte se? 

 

 Jste na špatné adrese, 

na něm vůbec nezáleží. 

Chtěl by vám dát radost, smích 

Ale vaše štěstí leží jenom ve vás samotných. 

 

 

 

 

  



JEŠTĚ JEDNO PŘÁNÍ 

 Chtěla bych ho splnit, a proto se obracím na čtenáře Svojanovin. Hledám informace o dětech, které 

byly do roku 1918 přiváženy z Rakouska na vychování do Čech. Jedním takovým dítětem byla i 

Magdaléna Löflerová, která se narodila ve Vídni. Maminka jí záhy zemřela. Do sirotčince si pro ni přijela 

paní Hromádková ze Svojanova a vychovávala ji jako vlastní dceru od roku 1916. Většinou byly tyto děti 

v šesti letech, jako levná pracovní síla, vráceny do Rakouska. Magdaléna k náhradní matce přilnula, 

považovala ji za svou matku a nechtěla se vrátit zpět, a proto ve Svojanově i dospěla. Možná se najde 

někdo, kdo bude osobně nebo z vyprávění pamětníků něco o této skutečnosti, nebo o někom jiném, vědět.             

Prosím o informace (tel.736 761 595) a předem děkuji.        

         Jana Bačovská, kronikářka 

 

  

            LAHOPŘEJEME JUBIANTŮM 
ŘÍJEN 

STEJSKAL EMIL, SVOJANOV 

 

LISTOPAD 

STEJSKALOVÁ RŮŽENA, SVOJANOV 

CUPAL JOSEF, STUDENEC 

DOLEŽELOVÁ MARIE, PŘEDMĚSTÍ 

ŠUDOMA FRANTIŠEK, PŘEDMĚSTÍ 

 

PROSINEC 

PETERKOVÁ HELENA, ST. SVOJANOV 

MACHOVÁ BOŽENA, SVOJANOV 

 

                              

  ODEŠLI, VZPOMÍNÁME 
      

      František Bačovský z Předměstí 

               Pavel  Kropf  ze Svojanova 

      Marie Loskotová ze Svojanova 

 

             

 Vzpomínáme také na chalupáře pana Miroslava Černého ze Městečka a na pana Milana 

Doskočila, který sice bydlel v Bohuňově, ale velkou část života zanechal ve svojanovské Vigoně a 

kulturním domě, kde technicky zabezpečoval svojanovské kulturní akce.  
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Odhalení pamětní desky pplk. Janu Timovty k výročí ukončení II. světové války  

 

                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 



Putování Františka Povídálka 
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Návrat Vítězslava Winklera 
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