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SLOVO STAROSTY
       Vážení spoluobčané, 

bylo po celá desetiletí zvykem, že k
inženýr Josef Gracias.  Na těchto stránkách se nás snažil informovat i povzbudit, v
na různé kulturní a společenské akce, v
se svým lidským a přátelským přístupem rovněž většinu kulturních akcí uváděl, aby se pak se stejným 
elánem a nasazením věnoval chodu městyse, shánění dotací na nejrůznější projekty a zastupování 
městyse na jednání spolků, organizací a úřadů.  Jeho postava byla s
takovým způsobem, že když nás dne 14. března 2021 zcela nečekaně navždy opustil, byla to pro všechny, 
kteří jej znali, obrovská a nepředstavitelná ztráta.  

Touto cestou bych chtěl poděkovat panu Josefu Graciasovi za věcný, klidný a lidský přístup, 
s jakým vedl náš městys. Já osobně bych mu rád poděkoval především za předané zkušenosti a rovněž
za jeho laskavý a osobitý humor, který ho provázel. 

Po rozloučení s Ing. Josefem Graci
zvoleno nové vedení, kde jsem jako starosta dostal důvěru já, místostarostou byl zvolen Ing. Michael 
Jedlička a nově se z pozice náhradníka z
paní Jana Bačovská.  Další složení zastupitelstva zůstává stejné, tj. Mgr. Iva Leinweberová  
výbor, Mgr. Petra Reslerová -  kulturní výbor, Ing. Miroslav Gracias 
kontrolní výbor.  

Ve staronovém složení je tř
projektech, zahajovat nové, řešit podněty občanů i úřadů a zastupovat městys v
Poličsko, AZZAS, Svaz měst a obcí ČR, Kraj Smetany a Martinů a Mikroregion Poličsko.  Prostřednictví
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zvoleno nové vedení, kde jsem jako starosta dostal důvěru já, místostarostou byl zvolen Ing. Michael 

pozice náhradníka z voleb 2018 stala zastupitelkou a předsedkyní sociální výbo
paní Jana Bačovská.  Další složení zastupitelstva zůstává stejné, tj. Mgr. Iva Leinweberová  

kulturní výbor, Ing. Miroslav Gracias – finanční výbor a Jiří Moravec 

Ve staronovém složení je třeba i nadále zajistit chod městyse, pokračovat v
projektech, zahajovat nové, řešit podněty občanů i úřadů a zastupovat městys v
Poličsko, AZZAS, Svaz měst a obcí ČR, Kraj Smetany a Martinů a Mikroregion Poličsko.  Prostřednictví
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pracovníků na VPP jsou v celém katastru městyse prováděny udržovací a úklidové práce a sečení trávy. 
Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich nasazení. V letošním roce došlo k vyřazení vozidla sloužícího 
k jejich dopravě a bylo zakoupené novější vozidlo Dacia, které snad bude svému účelu určitě dlouho a 
dobře sloužit.  

Zásluhou našich hasičů se pro městys podařilo bezúplatně získat hasičské cisternové zásahové 
vozidlo zn. Mercedes, které po technické stránce může směle konkurovat vozidlům svých 
profesionálních kolegů.  Pevně věřím, že s novou technikou se výrazně zlepší i možnosti při zásazích 
našich dobrovolných hasičů, jejichž obětavé práci patří velký dík.   

Z dalších projektů bych chtěl uvést úspěšnou kolaudaci nového sociálního zařízení na hřišti  
u rybníka, z dotačních titulů se realizovalo nové vybavení dětského hřiště u MŠ ve Starém Svojanově, 
oprava 1. patra MŠ a knihovny v MŠ Starý Svojanov. Jsou naplánovány opravy zábradlí na vybraných 
mostech ve vlastnictví městyse, proběhne umísťování nových turistických označníků a na úřadu městyse 
jsou již pro veřejnost k dispozici nové turistické mapy Svojanova a okolí. Chystá se realizace oprav 
pramene ve Starém Svojanově.  

  V letních měsících se (v případě příznivé epidemiologické situace) můžeme těšit na tradiční 
Zahájení prázdnin dne 3. 7. 2021, Závišovu škorni, která bude letos překvapivá a netypická (datum bude 
upřesněno) a pouť na Majdalence 25. 7.2021, kde bude sloužena mše za pana starostu Josefa Graciase. 
Dále nás čeká promítání letního kina na hřišti u rybníka, kdy program a čas bude ještě dále upřesněn 
na webových stránkách městyse Svojanova. 

 Závěrem mi dovolte velmi stručně několik základních informací o mně. Jak většina z Vás ví, 
nejsem rodák, přistěhoval jsem se do Svojanova z Liberce, manželka pochází z Kamence u Poličky a 
domov jsme nalezli v nádherném údolí městyse Svojanova.  Manželka pracuje jako pedagog, máme dvě 
malé dcerky, starší je žákyní ZŠ ve Vítějevsi a mladší navštěvuje MŠ ve Starém Svojanově. V roce 2014 
jsem byl požádán o kandidaturu do zastupitelstva městyse, kde jsem působil do roku 2018  
v pozemkovém výboru. V následujících volbách jsem díky Vašim hlasům vykonával post místostarosty, 
kdy se mi po již zmiňovaném tragickém odchodu Josefa Graciase  dostalo cti vést úřad ve Svojanově.  
Zastávám pozici neuvolněného starosty, od roku 2000 jsem ve služebním poměru u Policie ČR. Mojí vizí 
je udržení přírodního bohatství Svojanova pro další generace,  bezdlužnost městyse a podpora všech 
projektů, které povedou k rozvoji Svojanova. 

  Rok 2021, tak jak jsme jej do současné doby znali, byl rokem omezení, zákazů, uzavřených 
obchodů, služeb a škol. Všem nám situace související s nemocí Covid-19 v různé míře zkomplikovala 
běžný život, jak jsme ho do té doby znali.  Současná doba je ve znamení rozvolňování, kdy to horší 
můžeme nechat za sebou a s důvěrou vyhlížet klidné a snad i ničím neomezené prožití dovolených, 
letních prázdnin a svobodně vydechnout po dlouhotrvajícím nouzovém stavu, který v naší zemi byl 
v souvislosti s pandemií zaveden.  

     Přeji Vám všem do nadcházejících měsíců pevné zdraví, krásné a slunečné léto, hlavně pak vnitřní klid 
a pohodu v rodině i domácnosti každého z Vás.               

   Lukáš Havlíček, starosta městyse Svojanov 

 



 
 

  
Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

Všichni víme, jak to s kulturním a společenským životem v prvním pololetí tohoto roku bylo. 
I tříkrálová sbírka proběhla netradičním způsobem, ale napříč tomu byla, jako každoročně, úspěšná. 

 

 

Jakmile vláda rozvolnila nařízení, městys přichází s nabídkou mnohých kulturních akcí. 
 

 
Sobota 26. června vernisáž výstavy.       

Autorka výstavy a malířka Jana Svobodová 
má vřelý vztah přírodě, který vychází z jejího 
profesního zaměření na lesy a krajinu a  
také vřelý vztah ke Svojanovu, protože  
její manžel má kořeny ve Starém Svojanově. 
V trilleru filmu, promítaném na vernisáži,  
zazní originální píseň Hrad Svojanov,  
složená  speciálně J. Svobodovou.  
K poslechu je dostupná na stránkách městyse. 

     Text písně Hrad Svojanov 
Ref. Zastav se poutníku  
a tiše poslouchej výkřiky němých duší.  
Hradby jak pomníky zmařených životů,  
v nichž srdce doznělá navždy buší. 

Ohnivá zběsilá jízda i kámen krev tu roní. 
V ozvěnách výkřiků vítr si hvízdá.  
Brouká si písničku o něm, o ní. Ref. 

     Královna a rytíř z růže svou lásku neutají,  
Kunhuta, Alžběta, suď ho, kdo můžeš. 
Ostří se brousí, žaláře zavírají. Ref. 

Kde končí veliká láska, tam najdeš ukrytý hrob.  
O zradě, chtivosti, životě bez štěstí šeptá náš hrad Svojanov. Ref. 



                  
 turistický pochod                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. července

Další sobotu  

si užijí nejen dospělí,  

ale hlavně děti na Zahájení prázdnin,  

kdy budou v tematických úkolech  

cestovat evropským venkovem.  

Tímto tématem jsme chtěli připomenout, 

že před 20 roky se starali občané Svojanov

o účastníky festivalu evropského Venkova 

z vesničky Porrúa, ležící ve vzdálené  

španělské Asturii. 

Přátelství, která se započala v červenci 2001 

a to nejen ve Svojanově, přetrvávají dodnes.

 

                                   představení letního kina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omenout,  

Svojanova  

enkova  

 

červenci 2001  

a to nejen ve Svojanově, přetrvávají dodnes.  



 
 

 

25. července oslavíme svátek sv. Marie Magdalény, patronky našeho kraje, na Majdalence v 11 hod. 

slavnostní mší svatou, slouženou za Ing. Josefa Graciase. Od 12,30 hod. bude hrát k poslechu, a případně i 
tanci tradiční kapela.   

 
 

 
 
 
 
          
 
 
 

28. srpna bude v odpoledních hodinách ukončena výstava obrazů Jany Svobodové Kouzlo přírody a 

hradu Svojanova.  Na vernisáži byl promítnut triller k filmu Svojanovské pověsti a při tomto ukončení se 
můžeme těšit na zhlédnutí premiéry tohoto filmu v režii Dana Svobody. 
 

Za zdravou Vincentkou přímo ke zdroji je další nabízená srpnová akce, dlouho plánovaný zájezd 
(nejen) pro seniory do Luhačovic, který se uskuteční 18. srpna. V případě zájmu se obracejte  
do 30. června na úřad městyse, na paní Ilonu Kopeckou t. č. 731612078, která zájezd zorganizuje.  

 
I když léto sotva začalo, už píšeme o jeho ukončení, protože několik sportovních nadšenců 

připravuje ve finále prázdnin akci s tradičním fotbalem a večerní zábavou k letnímu rozloučení. 
         Mgr. Petra Reslerová, KV 

          

LETNÍ POZVÁNÍ ZA KULTUROU DO KRAJE SMETANY A MARTINŮ 

 
 
Borová 
4. 7. 2021 - Letní kino od 21.30 hod.  u sokolovny - film Špunti na vodě 
17. 7. – 18. 7. 2021 Borovská pouť 
14. 8. 2021 - Letní kino od 21.30 hod. u sokolovny – pohádka Ježek Sonic 
Bystré 
2. - 3. 7. 2021 - Letní kino od 21.30 hod. 
4. - 7. 8. 2021 - Řezbářské symposium 
Podrobné informace o programu na www.bystre.cz a Facebook (Turistické informační centrum a město Bystré) 
Výstava velkoformátových fotografií Fotoklubu Vysočina. K vidění bude v IC po dobu letních prázdnin vždy 
v provozní době IC. 
Dolní Újezd 
3. 7. 2021   Benátská noc, areál SDH, hraje kapela Epicentrum 
16. 7. 2021 Letní kino, areál koupaliště, od 21:30 hodin, 3Bobule 



 
 

 
17. 7. 2021 Italská I, areál SDH 
30. 7. 2021 Letní kino, areál koupaliště, od 21:30 hodin, Přes prsty 
31. 7. 2021 Letní zábava s Dj Alíkem, areál SDH 
13. 8. 2021 Letní kino, areál koupaliště, od 21:30 hodin Špunti na vodě 
14. 8. 2021 Italská II, areál SDH 
Jedlová  
17. – 20. 8. 2021 – Letní kino -od 21.00 hod. pod Cykloubytovnou, Kinematograf bratří Čadíků 
17. 9. 2021 - „Jedlovská muzikální tradice“ - na fotbalovém hřišti – koncert kapel Wohnout, Arakain a Paní věší 
prádlo.  
Litomyšl 
1. - 11. 7. 2021 -   Národní festival Smetanova Litomyšl - program na www.smetanovalitomysl.cz 
1. - 11. 7.  2021 -   Festivalové zahrady – doprovodná volně přístupná scéna festivalu Smetanova Litomyšl v 
Klášterních zahradách, program na www.festivalovezahrady.cz 
2. 7. - 27. 8.  Toulovcovy prázdninové pátky - pohádka nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé na Toulovcově 
náměstí v 18:00 hod. 
22. 7. 2021 - Arakain a Lucie Bílá - koncert na nádvoří Zámku Litomyšl  20:30 hod. 
24. - 25. 7. 2021 - Astrovíkend - Dny tajemna a zdraví / Zámecké návrší / So 9:00 -18:00 a Ne 10:00 -17:00 hod. 
30. 7. - 3. 8.  2021 -  Meda - divadelní představení na Zámku Litomyšl / denně 20:00 hod. 
1. 8. - 5. 8. 2021 -   Kinematograf bří Čadíků - letní kino na Smetanově náměstí / denně 21:00 hod 
5. 8.  2021 -  Čechomor: Kooperativa Tour 33 radostí života - koncert na nádvoří Zámku Litomyšl / 19:00  hod 
7. 8.  2021- Litomyšlský pivní festiválek na Toulovcově náměstí 
14. 8. 2021 - Slavnosti Prosecca na Zámku Litomyšl / od 12:00 hod. 
Lubná  
30. 7. 2021 -  Letní kino Lubná - ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC; promítání po setmění, vstup do letního areálu od 19:00, 
parkování v zadní části areálu, vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno, více na FB "Akce v Lubné" 
13. 8. Letní kino Lubná - PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
27. 8. Letní kino Lubná - BÁBOVKY 
Polička 
VALY VÁLÍ – série letních koncertů a divadlo  
                       v parku u hradeb 
26. 6. 2021 - ZNOUZECTNOST  
                        spolu s poličskými hudebníky 
30. 7. 2021 - PRAGO UNION + hosté 
14. 8. 2021 - POPRASKD – divadelní přestavení 
28. 8. 2021 - MARKANT ROCK 
17. 9. 2021 - VYPSANÁ FIXA + hosté 
20. - 22. 8. 2021 - Festival Polička 555   
Sebranice 
25. 7. 2021 – Anenská pouť na Vysokém Lese  
– začátek v 15 hodin mší svatou,  
poté sousedské posezení s harmonikami.  
15. 8. 2021 – Posezení pod lípou –  
od 15.00 hodin u kapličky na Pohoře.  
K tanci a poslechu zahraje  
kapela Jana Pohorského 
 
. 
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Druhé pololetí školního roku 2020-2021 se neslo v duchu zimních radovánek, kterých si děti 
letos užily. Sněhové podmínky přály, děti proto lopatovaly skoro každý den na kopečku na hřišti  
u MŠ, stavěly sněhuláky, vyšlapovaly stopy ve sněhu, dělaly pokusy s ledem a sněhem, malovaly  
do sněhu a mnoho dalšího. Počasí nás také zaskočilo. A to zejména, když jsme už netrpělivě vyhlíželi 
jaro, které ne a ne přijít. Zima se prostě nechtěla vzdát vlády. Jaro se jen mihlo, vždyť ještě v květnu jsme 
oblékali zimní bundy. Deště jsme si také užili až, až. V šatně stály každé ráno vyrovnané gumáčky jako 
vojáčci  Proto doufáme, že léto ukáže svoji sílu v podobě slunečních paprsků. Děti si svůj svátek MDD 
užily v podobě soutěží na hřišti a při cestě za pokladem – stopované. Bohužel ani letos, kvůli 
epidemiologické situaci, nemohl proběhnout tradiční karneval na radnici ve Svojanově. S dětmi jsme ale 
měli karnevalový týden ve školce.  

Během února se onemocnění Covid-19 zhoršovalo, a tak na základě rozhodnutí vlády ČR byly 
opět mateřské školy od 1. 3. 2021 uzavřeny a došlo i k omezení pohybu osob. V provozu zůstaly pouze 
MŠ vyhrazené pro IZS. Novinkou je pro MŠ tzv. „Distanční vzdělávání“, které vstoupilo v platnost od 1. 9. 
2020. Je to povinná výuka na dálku a týká se krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol 
z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Nevztahuje se pouze na epidemii 
koronaviru, ale také na další krizové situace, které by mohly nastat. Mateřské školy jsou povinné 
poskytovat vzdělávání tímto způsobem pouze dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání a 
dětem s odkladem školní docházky. Tato výuka na dálku se u nás týkala 7 dětí. Podle možností a 
vybavenosti rodičů jsme se rozhodli posílat úkoly na týden emailem, kdo neměl tiskárnu, dostal vše  
do schránky. Veškeré úkoly byly na procvičení rozvoje dětí k zápisu do ZŠ. Byl to také zdroj inspirace  
pro rodiče, jak děti doma zabavit. Vzdělávací nabídku jsme museli upravit tak, aby to mohli rodiče 
s dětmi zvládnout. Na každý den bylo několik úkolů – pracovní listy, čtení, tvoření, nápady pro aktivity 
venku, odkazy na písničky, básničky…. Zpětnou vazbou bylo přinesení vypracovaných úkolů a posílání 
fotek na email školy.  Veškeré materiály a odkazy byly dostupné i pro menší kamarády na webových 
stránkách, pro ně to bylo ale nepovinné.  

Touto cestou bychom chtěli pochválit děti a především i jejich rodiče a rodinné příslušníky, kteří 
se tohoto vzdělávání chopili svědomitě a všichni pracovali podle svých možností. Dostali jsme spoustu 
krásných pozdravů a fotek Moc jsme se těšili na znovuotevření MŠ, které bylo po dlouhých šesti 
týdnech od 12. 4. 2021. Bylo ale pouze pro předškoláčky a děti rodičů vybraných profesí.  Zaměstnanci  
i děti se museli 2x týdně testovat. Rodiče přivedli ráno děti, které se otestovaly a pak čekaly  
na vyhodnocení výsledku. Teprve poté mohly děti převzít učitelky. Toto období, které trvalo 3 týdny, 
bylo na jedné straně náročné a na druhé převládla radost ze setkání a z toho, že může být MŠ opět 
v provozu, i když s určitým omezením.  

Děti se také chystaly na zápis do ZŠ. Ten bohužel proběhl na dálku, bez osobní přítomností dětí. 
Toto mrzelo nejen děti, ale hlavně rodiče. Je to jeden z nezapomenutelných okamžiků v životě dítěte  
i rodiče, kdy si uvědomí, jak rychle to uteklo. Vždyť je to jako včera, kdy měli doma malé miminko, které 
časem nastoupilo do školky a dnes už je z něj téměř školák. A jak na celou záležitost pohlížíme my, 
učitelky ve školce? Víme, že pro děti zápis znamená takovou první životní maturitu, a tak jsme s dětmi 
procvičovaly všechno, co budou k zápisu potřebovat. Učily jsme děti počítat, rozeznávat pravou a levou 
stranu, vypravovat příběhy. Procvičovaly jsme výslovnost, hrály různé hry se slovíčky, cvičily paměť  



 
básničkami a učily se správně držet tužku. Často jsme si hrály
obrázků a výtvorů. Také jsme samozřejmě prováděly i různé pohybové aktivity, aby děti správně rostly, 
správně dýchaly, aby dokázaly třeba házet 
co jsme s dětmi dělaly a doufáme, že si ze školky odnesou hodně pozitivního, jak znalosti, tak i různé 
dovednosti. Budeme moc rády, když si na nás vzpomenou a přijdou se pochlubit prvními úspěchy, 
prvními jedničkami, které ve škole získají. Moc nás potěší,
a řeknou: „Paní učitelko, já na vás vzpomínám.“
vzali mě, bude ze mě školák!“ 

Od 3. 5. 2021 byly MŠ v provozu i pro ostatní děti, tentokrát už bez testován
zaměstnanci. Naše školička byla plná dětí a štěbetání bylo slyšet ze všech stran 
vyzkoušely nové herní prvky na horní zahradě. Jejich 

V květnu také proběhl zápis do MŠ. Byly zapsány dvě nové děti. Pokud je volná kapacita, 
přijímáme i děti v průběhu roku. Pro příští školní rok máme plno, došlo totiž ke změně vyhlášky, 
kdy musíme snižovat počet dětí na třídě za dvouleté děti.
které bylo příjemným zpestření, a děti 

Červen je už tradičně ve znamení ukončení školního roku a také akcí ve školce i mimo ni. 
Na začátku měsíce děti oslavily svůj svátek soutěžemi, které byly připraveny po ce
střílely z luku, házely oštěpem, kličkovaly, shazovaly plechovky, plazily se, malovaly obličej klaunovi a 
trefovaly se míčkem do obruče, hrály kriket, probíhaly tunelem, tréninkovým žebříkem a přeskakovaly 
překážku. Jeden den proběhla cesta za pokladem v
objevily truhlu s „drahými kameny“ a mincemi. Poté dostal každý pytlíček s
úkolů. Tradiční výlet dětí a rodičů se neuskuteční, ale máme v
ve Vítějevsi, navštívit firmu pana Havlíčka a jít zpátky lesem do MŠ. 
     Velmi důležitou a zároveň pro nás dojemnou akcí je rozloučení s
pasováni panem starostou do stavu školáků. Letos odlétnou do da
Bačovská, Emička Klusáková, Honzík Tichý, Tobík Málek, Lukášek Málek a Míša Štěpán.
něco končí, něco nového začíná. Naši předškoláčci se vrhnou vstříc novým zážitkům, vědomostem 
a zkušenostem. I když je nám líto, že děti odcházejí, přejeme jim,
co ve školce se svými kamarády prožily a do paměti zapsaly vše, co jsme se spolu naučily. Aby je škola 
bavila, potkaly nové kamarády, empatické paní učitelky a aby se jim v

Na závěr bych chtěla poděkovat celému svému týmu
až neuvěřitelnou urputnost vytvořit dětem lepší svět, s tradičními hodnotami, které se jinde vytrácejí.
Díky patří i rodičům za veškerou snahu, spolupráci i pochopení v
předškoláčků se rozloučíme už úplně a děkujeme jim za důvěru projevenou v
budou chybět stejně jako jejich děti. Poděkování patří 
naši MŠ i její okolí vylepšovat a modernizovat.
Bohužel nás všechny 14. 3. 2021 zasáhla velmi smutná zpráva o náhlém úmrtí pana starosty městyse 
Svojanov, pana Ing. Josefa Graciase. Touto cestou bych mu je
rodiče i děti tichou vzpomínku…. Děkujeme mu za vše 
 
Přeji Vám za celý kolektiv MŠ krásné a klidné léto plné sluníčka, odpočinku a načerpání nových sil. 
Doufejme, že nový školní rok bude už klidnější a vše bud
                                                                            
 

básničkami a učily se správně držet tužku. Často jsme si hrály na malíře a vytvářely spoustu zajímavých 
Také jsme samozřejmě prováděly i různé pohybové aktivity, aby děti správně rostly, 

správně dýchaly, aby dokázaly třeba házet a chytat míč nebo udělat kotrmelec. 
co jsme s dětmi dělaly a doufáme, že si ze školky odnesou hodně pozitivního, jak znalosti, tak i různé 
dovednosti. Budeme moc rády, když si na nás vzpomenou a přijdou se pochlubit prvními úspěchy, 
prvními jedničkami, které ve škole získají. Moc nás potěší, když nás už jako školáci na ulici pozdraví 
a řeknou: „Paní učitelko, já na vás vzpomínám.“ No a tak se později mohlo ozvat: "Hurá, půjdu do školy, 

provozu i pro ostatní děti, tentokrát už bez testován
školička byla plná dětí a štěbetání bylo slyšet ze všech stran .

nové herní prvky na horní zahradě. Jejich hodnocení bylo, že jsou parádní:D
také proběhl zápis do MŠ. Byly zapsány dvě nové děti. Pokud je volná kapacita, 

průběhu roku. Pro příští školní rok máme plno, došlo totiž ke změně vyhlášky, 
kdy musíme snižovat počet dětí na třídě za dvouleté děti. Na konci května přijelo do školky divadlo JOJO, 

 si ho moc užily. 
je už tradičně ve znamení ukončení školního roku a také akcí ve školce i mimo ni. 

Na začátku měsíce děti oslavily svůj svátek soutěžemi, které byly připraveny po ce
luku, házely oštěpem, kličkovaly, shazovaly plechovky, plazily se, malovaly obličej klaunovi a 

trefovaly se míčkem do obruče, hrály kriket, probíhaly tunelem, tréninkovým žebříkem a přeskakovaly 
esta za pokladem v podobě plnění různých úkolů. Po dlouhé cestě děti 

„drahými kameny“ a mincemi. Poté dostal každý pytlíček s odměnami za splnění všech 
se neuskuteční, ale máme v plánu s dětmi zajet na 

ve Vítějevsi, navštívit firmu pana Havlíčka a jít zpátky lesem do MŠ.  
Velmi důležitou a zároveň pro nás dojemnou akcí je rozloučení s předškoláčky, kteří budou slavnostně 

pasováni panem starostou do stavu školáků. Letos odlétnou do další etapy svého života: 
Bačovská, Emička Klusáková, Honzík Tichý, Tobík Málek, Lukášek Málek a Míša Štěpán.
něco končí, něco nového začíná. Naši předškoláčci se vrhnou vstříc novým zážitkům, vědomostem 

že děti odcházejí, přejeme jim, aby si do srdíčka uložily všechno hezké, 
co ve školce se svými kamarády prožily a do paměti zapsaly vše, co jsme se spolu naučily. Aby je škola 
bavila, potkaly nové kamarády, empatické paní učitelky a aby se jim v životě jen dařilo.

Na závěr bych chtěla poděkovat celému svému týmu za pečlivou a obětavou práci a za někdy 
až neuvěřitelnou urputnost vytvořit dětem lepší svět, s tradičními hodnotami, které se jinde vytrácejí.
Díky patří i rodičům za veškerou snahu, spolupráci i pochopení v této nelehké době. S

se rozloučíme už úplně a děkujeme jim za důvěru projevenou v naši MŠ. Věřte, že nám 
budou chybět stejně jako jejich děti. Poděkování patří i zřizovateli za výbornou spolupráci a snahu stále 
naši MŠ i její okolí vylepšovat a modernizovat. 

2021 zasáhla velmi smutná zpráva o náhlém úmrtí pana starosty městyse 
Svojanov, pana Ing. Josefa Graciase. Touto cestou bych mu ještě ráda věnovala za sebe a svoje kolegyně, 
rodiče i děti tichou vzpomínku…. Děkujeme mu za vše . 

za celý kolektiv MŠ krásné a klidné léto plné sluníčka, odpočinku a načerpání nových sil. 
, že nový školní rok bude už klidnější a vše bude tak, jak bychom si přáli. 

                                                                                                                   Veronika Bačovská, DiS.

na malíře a vytvářely spoustu zajímavých 
Také jsme samozřejmě prováděly i různé pohybové aktivity, aby děti správně rostly, 

Bylo toho spousta,  
co jsme s dětmi dělaly a doufáme, že si ze školky odnesou hodně pozitivního, jak znalosti, tak i různé 
dovednosti. Budeme moc rády, když si na nás vzpomenou a přijdou se pochlubit prvními úspěchy, 

když nás už jako školáci na ulici pozdraví  
No a tak se později mohlo ozvat: "Hurá, půjdu do školy, 

provozu i pro ostatní děti, tentokrát už bez testování. Testují se pouze 
. Děti si s nadšením 
:D 

také proběhl zápis do MŠ. Byly zapsány dvě nové děti. Pokud je volná kapacita, 
průběhu roku. Pro příští školní rok máme plno, došlo totiž ke změně vyhlášky,  

elo do školky divadlo JOJO, 

je už tradičně ve znamení ukončení školního roku a také akcí ve školce i mimo ni.  
Na začátku měsíce děti oslavily svůj svátek soutěžemi, které byly připraveny po celém areálu hřiště – 

luku, házely oštěpem, kličkovaly, shazovaly plechovky, plazily se, malovaly obličej klaunovi a 
trefovaly se míčkem do obruče, hrály kriket, probíhaly tunelem, tréninkovým žebříkem a přeskakovaly 

podobě plnění různých úkolů. Po dlouhé cestě děti 
odměnami za splnění všech 

dětmi zajet na hřiště u školy  

předškoláčky, kteří budou slavnostně 
lší etapy svého života: Adélka 

Bačovská, Emička Klusáková, Honzík Tichý, Tobík Málek, Lukášek Málek a Míša Štěpán. Vždy, když 
něco končí, něco nového začíná. Naši předškoláčci se vrhnou vstříc novým zážitkům, vědomostem  

aby si do srdíčka uložily všechno hezké, 
co ve školce se svými kamarády prožily a do paměti zapsaly vše, co jsme se spolu naučily. Aby je škola 

dařilo. 
za pečlivou a obětavou práci a za někdy  

až neuvěřitelnou urputnost vytvořit dětem lepší svět, s tradičními hodnotami, které se jinde vytrácejí. 
této nelehké době. S některými rodiči 

naši MŠ. Věřte, že nám 
i zřizovateli za výbornou spolupráci a snahu stále 

2021 zasáhla velmi smutná zpráva o náhlém úmrtí pana starosty městyse 
ště ráda věnovala za sebe a svoje kolegyně, 

za celý kolektiv MŠ krásné a klidné léto plné sluníčka, odpočinku a načerpání nových sil. 

Veronika Bačovská, DiS., ředitelka MŠ 



 

 

VÍME, ŽE 

 V přípravě je svojanovský kalendář pro rok 2022;   
 Svojanov zvládl bez újmy koronavirovou epidemii;  
 Hodiny na radnici odbíjí čas už zase tónem, který nikoho neruší. Jsou součástí koloritu Svojanova; 
 V rámci Zahájení léta 3. 7. proběhne na hřišti u rybníka Šindelky otevření nově zbudovaného 

sociálního zařízení; 
 Několik žen, pod vedením paní Helenky Nečasové, využilo (za příznivých epidemiologických 

opatření) možnost cvičení zaměřené na zpevnění svalstva bederní a krční páteře a to 2x týdně  
na radnici. Paní Helence patří poděkování, protože tělesná kondice účastnic se, díky její motivaci  
k pravidelnému cvičení, zlepšila. Během letních měsíců budou ženy využívat sezónní aktivity, 
ale věří, že od září budou ve cvičení na radnici pokračovat.  Kdo má zájem, ať se přidá. 
 
 
 

OŽIVENÉ VZPOMÍNKY 

 
Konec zimy 1986 

Tenkrát nastala pro Svojanov významná událost, která byla z  pohledu několika vybraných měst  
a obcí v republice mimořádnou příležitostí k popularizaci a zviditelnění. 

Do Svojanova přijela dramaturgyně České televize Libuše Pospíšilová s hotovou věcí. Příští rok 
slaví Svojanov 700let od svého založení (od první písemné zmínky), a proto se zde bude natáčet 
Dostaveníčko ve Svojanově jako součást k losování Malého televizního sázení – MATES.  
Od představitelů obce a kastelána hradu dostali podklady pro scénář.  
 
Červen 1986  

Je to už 35 let, kdy do Svojanova přijel štáb České televize Praha a začalo natáčení. Režisér 
Alexej Nosek a všichni byli tak uchváceni tehdejší krásou Svojanova, že byli na rozpacích, které krajinné 
scenérie natočit. Na několik dnů se zde štáb zabydlel, a natáčelo se na hradě, ve „městečku“ a u řeky 
Křetínky i scény s panem Jiřím Sovákem a Pavlínou Filipovskou, kteří celé dostaveníčko provázeli,  
ale také se skupinou Plavci. Svojanovským průvodcem Dostaveníčka byl pan Miloslav Klíma, tehdejší 
představitel obce.  
 
Pavlína Filipovská ve své knize vzpomíná: 
 
„Posledním z partnerů byl Jiří Sovák. Pro mě to 
byl dost nebezpečný partner. Já jsem velký 
smíšek a tím jsem pro něj byla snadná oběť. 
Měla jsem před sebou dlouhý a náročný text, a 
když se blížil ke konci a já jsem byla šťastná, že 
to budu mít za sebou, stačilo mně, když se na 
mě podíval Jiří Sovák a byl konec. A všechno 
zvonu od začátku. Jednou to došlo až tak 
daleko, že pan režisér řekl: „Tak pro dnešek 
dost, Pavlína se snad do zítřka vysměje a 
budeme pokračovat!“ Jiří Sovák byl velice 
přemýšlivý a moudrý člověk a bylo co se od něj 
učit." 

 

 

 



 
Jak probíhalo losování, jsem zažila

velkému televiznímu dobrodružství jsem šla já
6. prosince jsme jeli dodávkou do Prahy na Kavčí Hory 
s P. Filipovskou a následným losováním šesti výherních čísel MATESa v

 
,,Bylo to většinou kolem desáté hodiny večer a teprve pak nastaly nerváky. Celé natáčení Dostaveníček 
byla pohoda, nádhera, ale jak došlo na losování, celá ta pohoda byla pryč. Zůstala jsem tam sama a 
nikdo statečně už se mnou na losování nechtěl jít. Z dotyčného města nebo obce jsem dostala hosty, 
kteří se báli společně se mnou, ale hlavní odpovědnost byla přece jenom na mně. Musela j
vysvětlit třeba i to, jak losování probíhá, že musí vytáhnout jenom jednoho
zatáhnout za ouška. Vše jsme si nacvičili, každý si cvičně vytáhl jednoho Matýska, správně nasměroval 
a přečetl číslo. Všichni to respektovali a na
 
  I my jsme, po péči vizážistky, tyto instrukce absolvovali. Př
zvládli i díky přístupu a klidu paní Pavlíny
se nám nepřihodilo nic z toho, na co paní Pavlína dál vzpomíná.
 
 „Ale přišel přímý přenos a vše bylo jinak.
Matýskovi ouška. Největší malér nastal ale ve chvíli, když někdo Matýska ve velké nervozitě dokonce 
upustil. Matýsek se kutálel studiem a najednou jsme všichni čtyři byli na čtyřech a po studiu jsme 
Matýska hledali. Kdyby se totiž někam zatoulal vylosovaný Matýsek, byl by to veliký průšvih.
  

Na celý pořad se hodně dohlíželo, vše se pečlivě hlídalo, každé jedno slovo
stran. Přesto se i povedly věci, které by člověka nenapadly ani v tom nejdivoč
pamatuji na jedno květnové vysílání, které se konalo v čase, když v Praze probíhal festival Pražské 
jaro. A já jsem naprosto necíleně přivítala diváky, řekla jsem, jak je venku krásně, všechno květe a 
začíná Pražské jaro. V tu chvíli jsem viděla, jak se začínají v režii hroutit, měla jsem pak hodně co dělat, 
abych vysvětlila, že jsem opravdu neměla na mysli Pražské jaro 1968, ale jen
festival. Jednou jsem také pochválila losujícího, když vytáhl sedmičku. Řekla jsem něco v tom smyslu, že 
vytáhl šťastné číslo. A zase bylo zle. Prý se to říkat nemůže, protože sedmička je židovské číslo."
 
 Byli jsme na své vystoupení docela
že všichni hosté nás právě viděli na obrazovce.
      
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jsem zažila na vlastní kůži. Bylo nás pět (jako v Poláčkově knize) 
jsem šla já - J. Bačovská, V. Pešová, M. Klíma, J. Truhlář a 
do Prahy na Kavčí Hory do nového studia ČT

P. Filipovskou a následným losováním šesti výherních čísel MATESa v přímém přenosu. 

,,Bylo to většinou kolem desáté hodiny večer a teprve pak nastaly nerváky. Celé natáčení Dostaveníček 
došlo na losování, celá ta pohoda byla pryč. Zůstala jsem tam sama a 

nikdo statečně už se mnou na losování nechtěl jít. Z dotyčného města nebo obce jsem dostala hosty, 
kteří se báli společně se mnou, ale hlavní odpovědnost byla přece jenom na mně. Musela j
vysvětlit třeba i to, jak losování probíhá, že musí vytáhnout jenom jednoho Matýska, vlásky nahoru a 
zatáhnout za ouška. Vše jsme si nacvičili, každý si cvičně vytáhl jednoho Matýska, správně nasměroval 

ktovali a na zkouškách to i šlo.“ 

vizážistky, tyto instrukce absolvovali. Přes všechnu trému jsme rozhovor 
díky přístupu a klidu paní Pavlíny a ani při losování Matýsků z osudí, které se roztáčelo ručně, 

na co paní Pavlína dál vzpomíná. 

přenos a vše bylo jinak. Vlásky byly dole, mockrát se i stalo, že v tom rozčílení utrhli 
Matýskovi ouška. Největší malér nastal ale ve chvíli, když někdo Matýska ve velké nervozitě dokonce 

sek se kutálel studiem a najednou jsme všichni čtyři byli na čtyřech a po studiu jsme 
Matýska hledali. Kdyby se totiž někam zatoulal vylosovaný Matýsek, byl by to veliký průšvih.

Na celý pořad se hodně dohlíželo, vše se pečlivě hlídalo, každé jedno slovo bylo 
stran. Přesto se i povedly věci, které by člověka nenapadly ani v tom nejdivočejším snu. Moc dobře si 
pamatuji na jedno květnové vysílání, které se konalo v čase, když v Praze probíhal festival Pražské 

eně přivítala diváky, řekla jsem, jak je venku krásně, všechno květe a 
začíná Pražské jaro. V tu chvíli jsem viděla, jak se začínají v režii hroutit, měla jsem pak hodně co dělat, 
abych vysvětlila, že jsem opravdu neměla na mysli Pražské jaro 1968, ale jen

lila losujícího, když vytáhl sedmičku. Řekla jsem něco v tom smyslu, že 
vytáhl šťastné číslo. A zase bylo zle. Prý se to říkat nemůže, protože sedmička je židovské číslo."

Byli jsme na své vystoupení docela pyšní, a když jsme šli na večeři do restaurace, připadalo nám, 
že všichni hosté nás právě viděli na obrazovce.      

                             

Poláčkově knize) a vstříc 
J. Truhlář a F. Kejík.  

do nového studia ČT k rozhovoru  
přímém přenosu.  

,,Bylo to většinou kolem desáté hodiny večer a teprve pak nastaly nerváky. Celé natáčení Dostaveníček 
došlo na losování, celá ta pohoda byla pryč. Zůstala jsem tam sama a 

nikdo statečně už se mnou na losování nechtěl jít. Z dotyčného města nebo obce jsem dostala hosty, 
kteří se báli společně se mnou, ale hlavní odpovědnost byla přece jenom na mně. Musela jsem jim 

Matýska, vlásky nahoru a 
zatáhnout za ouška. Vše jsme si nacvičili, každý si cvičně vytáhl jednoho Matýska, správně nasměroval 

es všechnu trému jsme rozhovor 
osudí, které se roztáčelo ručně,  

Vlásky byly dole, mockrát se i stalo, že v tom rozčílení utrhli 
Matýskovi ouška. Největší malér nastal ale ve chvíli, když někdo Matýska ve velké nervozitě dokonce 

sek se kutálel studiem a najednou jsme všichni čtyři byli na čtyřech a po studiu jsme 
Matýska hledali. Kdyby se totiž někam zatoulal vylosovaný Matýsek, byl by to veliký průšvih. 

 váženo z několika 
jším snu. Moc dobře si 

pamatuji na jedno květnové vysílání, které se konalo v čase, když v Praze probíhal festival Pražské 
eně přivítala diváky, řekla jsem, jak je venku krásně, všechno květe a 

začíná Pražské jaro. V tu chvíli jsem viděla, jak se začínají v režii hroutit, měla jsem pak hodně co dělat, 
abych vysvětlila, že jsem opravdu neměla na mysli Pražské jaro 1968, ale jen a jen hudební 

lila losujícího, když vytáhl sedmičku. Řekla jsem něco v tom smyslu, že 
vytáhl šťastné číslo. A zase bylo zle. Prý se to říkat nemůže, protože sedmička je židovské číslo." 

pyšní, a když jsme šli na večeři do restaurace, připadalo nám, 
   

                        Jana Bačovská 



 

 

 INFORMACE MÍSTOSTAROSTY 
 

NOVÁ CISTERNA PRO SVOJANOVSKÉ HASIČE 

 
V roce 2019 jsme požádali Hasičský 

záchranný sbor Pardubického kraje o převod 
cisternové automobilové stříkačky do majetku 
městyse Svojanov, protože naše stará cisterna již 
začínala dosluhovat a přestávala plnit současné 
požadavky na zásahové vozidlo. 
 V březnu letošního roku došlo k podpisu 
smlouvy o bezúplatném převodu a nová cisterna 
se mohla přestěhovat do Svojanova. Jedná se  
o vozidlo značky Mercedes Atego rok výroby 2008 
s pohonem 4x4. Uveze šest členů posádky, 2000 l 
vody a 200 l pěnidla. Je vybaveno osvětlovacím 
stožárem a vysokotlakým čerpadlem. 

 

 V průběhu měsíce dubna odpracovali na nové cisterně členové výjezdové jednotky několik 
pátečních večerů na úpravách a umísťování vybavení potřebného k zásahům, které již v minulých letech 
městys Svojanov nakoupil za významného přispění Pardubického kraje, společnosti MAS Poličsko a Lesů 
ČR. Jen pro představu, částka, která byla za poslední tři roky investována do vybavení, přesahuje 600 
tisíc korun a dotačně byla pokryta z téměř 90 procent. Nakoupeno bylo například: motorová pila, 
vybavení na odstraňování spadlých stromů, vyprošťovací naviják, hliníkové žebříky, ruční svítilny, 
přenosný osvětlovací systém, elektrocentrála, ruční nářadí, zásahové přilby, dýchací přístroje, zásahové 
oděvy a boty. V letošním roce máme požádáno o dotaci na nákup kalového čerpadla a zásahových 
rukavic.  
 Nová cisterna je trvale zaparkovaná v požární zbrojnici ve Starém Svojanově, kde má výjezdová 
jednotka městyse Svojanov svou základnu a zázemí.  

Na letošním zahájení prázdnin, které se bude konat 3. července na hřišti u rybníka, bude nová 
cisterna již plně vybavená a připravená k výjezdům, představena veřejnosti.  

            Ing. Michael Jedlička, místostarosta městyse Svojanov 

 
 

Z KNIHOVNY 
 

Knihovnice všech tří knihoven spolupracují a plánují uskutečnit v srpnu tradiční a velmi oblíbenou 
akci Putování Františka Povídálka. Dětské účastníky určitě čeká nějaké příjemné překvapení, plnění 
zajímavých úkolů i odměna. 

 
Ve všech knihovnách je opět obnovený pravidelný provoz. Tak přijďte, však je co číst. Čtěme pro 

sebe, ale hlavně dětem.  



 

Tentokrát s  paní malířkou 

Žijete ve Vítějevsi. Jaký je Váš vztah ke Svojanovu?
Ve Svojanově má své svoje kořeny můj manžel. Moc ráda jsem chodila s

paní Svobodovou ze Starého Svojanova. Její tatínek měl řeznictví a před kolektiviza
Svojanově obchod. Bylo kouzelné, když nám vyprávěla různé historky, které se tam udály, proč se na 
různých místech jak říká a s nadhledem prožitých let a svých zkušeností ukazovala na souvislosti, které 
by nás vůbec nenapadly. 
Jaká byla Vaše reakce, když jste byla oslovena k výstavě ve Svojanově?

Měla jsem velkou radost. Už jsem si druhý rok plánovala výstavu ve Bělé nad Svitavou, kde 
několikrát vystavovala a bylo mi tam moc hezky, ale kvůli situaci s
Když mi pak paní Reslerová zavolala, tak jsem to uvítala jako jednu s
v souvislosti s tím, že můj starší syn Dan dokončil film „Svojanovské pověsti“, který může být na výstavě 
prezentován. 
Příroda je Vaším životním průvodcem. Co Vá

V přírodě mě nejvíc inspiruje krása, kterou si nejvíc uvědomuji
stínu a když se dívám  do korun mohutných stromů a na různorodou křehkost květin.
Vaše obrazy vyjadřují určité prožitky, kde jste se učila

Základy malby a kresby jsem se učila u akademického malíře Josefa Kremláčka, ale moje dnešní 
technika vychází především z vlastní potřeby vyjádřit pocity, které musely ven. Kombinace plastiky a 
olejomalby mi umožňuje  zvýraznit hloubku prostoru a plněji vyjádřit atmosféru, kterou chci zachytit.
Můžete prozradit, kde čerpáte energii pro Vaši tvorbu?
           Moje tvorba je právě tím, co mi energii dává, neodčerpává. Když tvořím, tak se mi daří setřást 
starosti a pochopit, že mohou být někdy malicherné. Nejsem zrovna stoický typ a stále musím něco 
vymýšlet a tvořit. Když se zaberu do malování, nevnímám ani zimu a zdárně dokončený obraz mi přináší 
uspokojení. Asi mi většina žen dá za pravdu, že práce doma je nekonečná a když ji děl
tak vlastně neviditelná. Obrazy jsou to, co vidět lze.
  

 

Z HISTORIE 
 
 
 
Milí pamětníci, 

mám k dispozici fotografii staré stodoly 
a pátrám, ke kterému stavení patřila.  
Budu ráda a děkuji za vaše informace. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NÁŠ ROZHOVOR 

 Janou Svobodovou. 

Žijete ve Vítějevsi. Jaký je Váš vztah ke Svojanovu? 
Ve Svojanově má své svoje kořeny můj manžel. Moc ráda jsem chodila s dětmi za jeho babičkou, 

paní Svobodovou ze Starého Svojanova. Její tatínek měl řeznictví a před kolektivizací měli ve Starém 
Svojanově obchod. Bylo kouzelné, když nám vyprávěla různé historky, které se tam udály, proč se na 

nadhledem prožitých let a svých zkušeností ukazovala na souvislosti, které 

Vaše reakce, když jste byla oslovena k výstavě ve Svojanově? 
Měla jsem velkou radost. Už jsem si druhý rok plánovala výstavu ve Bělé nad Svitavou, kde 

několikrát vystavovala a bylo mi tam moc hezky, ale kvůli situaci s COVIDem  mi to bohužel nevyšlo.
Když mi pak paní Reslerová zavolala, tak jsem to uvítala jako jednu s řady příznivých náhod i 

tím, že můj starší syn Dan dokončil film „Svojanovské pověsti“, který může být na výstavě 

Příroda je Vaším životním průvodcem. Co Vás nejvíce inspiruje? 
přírodě mě nejvíc inspiruje krása, kterou si nejvíc uvědomuji  na přelomu dne a noci, světla a 

do korun mohutných stromů a na různorodou křehkost květin. 
Vaše obrazy vyjadřují určité prožitky, kde jste se učila výtvarným technikám? 

Základy malby a kresby jsem se učila u akademického malíře Josefa Kremláčka, ale moje dnešní 
technika vychází především z vlastní potřeby vyjádřit pocity, které musely ven. Kombinace plastiky a 

hloubku prostoru a plněji vyjádřit atmosféru, kterou chci zachytit.
Můžete prozradit, kde čerpáte energii pro Vaši tvorbu? 

Moje tvorba je právě tím, co mi energii dává, neodčerpává. Když tvořím, tak se mi daří setřást 
ou být někdy malicherné. Nejsem zrovna stoický typ a stále musím něco 

vymýšlet a tvořit. Když se zaberu do malování, nevnímám ani zimu a zdárně dokončený obraz mi přináší 
uspokojení. Asi mi většina žen dá za pravdu, že práce doma je nekonečná a když ji děl
tak vlastně neviditelná. Obrazy jsou to, co vidět lze. 

Za milé odpovědi autorce děkuje redakce Svojanovin
 
 
 

HISTORIE SVOJANOVA  

dispozici fotografii staré stodoly  

 

dětmi za jeho babičkou, 
cí měli ve Starém 

Svojanově obchod. Bylo kouzelné, když nám vyprávěla různé historky, které se tam udály, proč se na 
nadhledem prožitých let a svých zkušeností ukazovala na souvislosti, které 

Měla jsem velkou radost. Už jsem si druhý rok plánovala výstavu ve Bělé nad Svitavou, kde  jsem 
mi to bohužel nevyšlo. 

řady příznivých náhod i 
tím, že můj starší syn Dan dokončil film „Svojanovské pověsti“, který může být na výstavě 

na přelomu dne a noci, světla a 

Základy malby a kresby jsem se učila u akademického malíře Josefa Kremláčka, ale moje dnešní 
technika vychází především z vlastní potřeby vyjádřit pocity, které musely ven. Kombinace plastiky a 

hloubku prostoru a plněji vyjádřit atmosféru, kterou chci zachytit. 

Moje tvorba je právě tím, co mi energii dává, neodčerpává. Když tvořím, tak se mi daří setřást 
ou být někdy malicherné. Nejsem zrovna stoický typ a stále musím něco 

vymýšlet a tvořit. Když se zaberu do malování, nevnímám ani zimu a zdárně dokončený obraz mi přináší 
uspokojení. Asi mi většina žen dá za pravdu, že práce doma je nekonečná a když ji děláte dobře,  

děkuje redakce Svojanovin 



 

 
Určitě si vzpomenete na článek ve Svojanovinách o nemanželských dětech, které se narodily  

za Rakouska-Uherska ve Vídni a byly dány na vychování do Čech. Pátrali jsme po „Vídeňátkách“  
ze Svojanova. Díky paní Ivě Petráskové, roz. Ondrové, která souhlasila s uveřejněním materiálu,  máme 
zprávu o její prababičce Anně Šejnohové, která žila na usedlosti Šejnohů na Předměstí Na kopci.  
Zde je její životní příběh. 

 

Anna Šejnohová (roz. Desch) se narodila 12. července 1899 ve Všeobecné nemocnici ve Vídni 
(Alservorstadt 195). Porodila ji svobodná žena Juliana Desch (11. 5.1878 – 3. 10. 1939).  

Anna byla poslána na vychování do Čech. První záznam jejího pobytu v Čechách je uveden z roku 
1914 v domě ve Studenci č. 19. Pěstouni jí byli František Oliva (4. 1. 1869 - 12. 1. 1946) a Marie  
(roz. Svojanovská) Olivová (14. 12. 1869 - 30. 1. 1932). Určitě byla do Čech poslána dříve, ale bohužel 
nevím kdy.  

Prababička Anna vyrůstala ve Studenci společně s dalšími dětmi od Olivů. Byli všichni podobně 
narozené. Až dorostla do pracovního věku, stala se dělnicí v továrně. 

Anna se snad měla jako již starší holčička vracet do Vídně, ale nakonec zůstala v Čechách.  
Do období návratu do Rakouska spadá svatba (5. 2. 1912) její matky Juliany s Josefem Kromoserem  
(20. 2.1881 – 13. 1. 1957). 

Její biologická matka Juliana byla dcerou Petra a Scholastiky Desch. Celý její rod pochází 
z Dolního Rakouska, kde dnes stále žijí její potomci. Konkrétně se jedná o okres Amstetten.  

V době porodu ve Vídni byla služkou a bydlela v klášteře. Anna nebyla její jedinou dcerou. Měla 
ještě tři další nemanželské děti a jedno manželské. Zajímavostí je, že u všech dětí, které porodila  
za svobodna, je zpětně uveden Josef Kromoser jako otec.  

Anně se na Svojanovsku velice líbilo, a tak tu zůstala celý život. Jako nevěstu si jí vyhlédl 
nejstarší syn z rodu Šejnohů z Předměstí č. 4. František Šejnoha (9. 10.1898 – 22. 7. 1978).  Svatba  
se konala 13. května 1929 a společně vychovali tři děti - Marii, Františka a Jarmilu. Potomci rodu 
Šejnohů stále vlastní, opravují a žijí v domě č. 4.  

Anna měla celý život pochroumané zdraví. Ke stáří již téměř neviděla, což bylo způsobené 
cukrovkou. Dožila se pěti vnoučat. Zemřela na selhání ledvin 30. 12.1970 ve věku 71 roků.   

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Jana Bačovská, kronikářka 



 

 

OZNÁMENÍ 
 

 
Ceny prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví městyse Svojanov 

 
PRODEJ POZEMKŮ 
- Pozemková parcela   25,- Kč/m2  
- Stavební parcela              50,- Kč/m2  
- Lesní pozemky              neprodejné 
Prodej pozemků se řídí schváleným územním plánem městyse. 
Cena pozemku musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy v plné výši. 
Veškeré náklady spojené s prodejem hrdí kupující. 
 
PRONÁJEM POZEMKŮ 
- Zemědělská půda              0,50 Kč/m2 za rok, nejméně však 100,- Kč  
- Pozemky k zemědělské činnosti  0, 25 Kč/m2 za rok 
- Ostatní plocha (předzahrádky apod.)    1,- Kč/m2 za rok, nejméně však 100,- Kč  
 
- Veřejná prostranství viz Obecně závazná vyhláška městyse Svojanov o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč 

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  10 Kč 

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje   10 Kč 

d) za provádění výkopových prací    10 Kč 

e) za umístění stavebních zařízení    10 Kč 

f) za umístění reklamních zařízení    10 Kč 

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí    10 Kč 

h) za umístění zařízení cirkusů           10 Kč 

i) za umístění skládek   10 Kč 

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa   10 Kč 

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce       1 Kč 

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce             1 Kč 

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce           10 Kč 

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby  

tvorby filmových a televizních děl            10 Kč 

(2) Obec stanovuje paušální poplatek za rok částkou takto: 

a) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil              500 Kč 

b) Za umístění reklamního zařízení                              500 Kč    

 

   



                       

 
              LAHOPŘEJEME
kk  vvzzááccnnéémmuu  žžiivvoottnníímmuu  vv

LEDEN 
ŠUDOMOVÁ LADISLAVA, PŘEDMĚSTÍ

ÚNOR 
NEČASOVÁ HELENA, SVOJANOV

KRAJSL KAREL, PŘEDMĚSTÍ
BŘEZEN 

GRACIASOVÁ JANA, DOLNÍ LHOTA
DUBEN 

KRÁL JAN, SVOJANOV
KVĚTEN 

ŽILA LUBOMÍR, SVOJANOV
ČERVEN 

GRACIAS BŘETISLAV, SVOJANOV
 

kk  nnaarroozzeenníí  mmiimmiinnkkaa..  
  
KRISTÝNA LETFUSOVÁ, TOBIÁŠ FINDEJS, JACK HAAS,

NELLY MICHAELA RYCHNOVSKÁ

Zástupci městyse navštívili v
Lubomíra Žilu, nejstaršího občana 
Svojanova, u příležitosti jeho 95. narozenin. 
Byla to milá hodinka s moudrým člověkem, 
který má stále jiskru v oku. 
z dárku, rád si zavzpomínal a došlo i na zpěv 
při harmonice.  
Věříme, že se budeme ještě dlouho potkávat 
na jeho vycházkách „městečkem“

LAHOPŘEJEME 
vvýýrrooččíí  

ŠUDOMOVÁ LADISLAVA, PŘEDMĚSTÍ 

NEČASOVÁ HELENA, SVOJANOV 
KRAJSL KAREL, PŘEDMĚSTÍ 

GRACIASOVÁ JANA, DOLNÍ LHOTA 

KRÁL JAN, SVOJANOV 

ŽILA LUBOMÍR, SVOJANOV 

GRACIAS BŘETISLAV, SVOJANOV 

ČERVENEC
VORBOVÁ LIBUŠE, DOLNÍ LHOTA
ŘEZNÍKOVÁ ALENA, SVOJANOV

KRAJSLOVÁ ELIŠKA, PŘEDMĚSTÍ
BÁČA MIROSLAV, SVOJANOV

KUBOVÁ JANA, STARÝ SVOJANOV
BREJCHA FRANTIŠEK, SVOJANOV

SRPEN 
ŠUDOMOVÁ MARIE, DOLNÍ LHOTA

PAVLÍK JOSEF, DOLNÍ 
MICHKOVÁ MARIE, SVOJANOV

 

KRISTÝNA LETFUSOVÁ, TOBIÁŠ FINDEJS, JACK HAAS, 

NELLY MICHAELA RYCHNOVSKÁ, KLÁRA JEDLIČKOVÁ 

 

 

VZPOMÍNÁME, ODEŠLI

ING. JOSEF GRACIAS starosta Svojanova

         Odešel, ale jeho úsilí a výsledky práce zůstáv

PAVEL BÁČA, SVOJANOV, EMIL STEJSKAL, SVOJANOV

 
NA NÁVŠTĚVĚ  

v květnu pana 
, nejstaršího občana 

u příležitosti jeho 95. narozenin. 
moudrým člověkem, 

oku. Měl radost 
došlo i na zpěv 

budeme ještě dlouho potkávat 
na jeho vycházkách „městečkem“.   

ČERVENEC 
VORBOVÁ LIBUŠE, DOLNÍ LHOTA 
ŘEZNÍKOVÁ ALENA, SVOJANOV 

KRAJSLOVÁ ELIŠKA, PŘEDMĚSTÍ 
BÁČA MIROSLAV, SVOJANOV 

KUBOVÁ JANA, STARÝ SVOJANOV 
BREJCHA FRANTIŠEK, SVOJANOV 

 
ŠUDOMOVÁ MARIE, DOLNÍ LHOTA 

PAVLÍK JOSEF, DOLNÍ LHOTA 
MICHKOVÁ MARIE, SVOJANOV 

VZPOMÍNÁME, ODEŠLI 

ING. JOSEF GRACIAS starosta Svojanova, HUTĚ 

práce zůstávají. Děkujeme. 

EMIL STEJSKAL, SVOJANOV 



 
Přišlo léto voňavé, pojďme běhat po trávě.

Motýl nese prázdniny, dejme si kopec zmrzliny.
O prázdninách s vodou sladkou, či slanou

A když se slunce za 
vystřihni si ho do oken.

Redakce přeje krásný letní a dále i podzimní
příznivcům Svojanov

              Svojanoviny vychází od 21. 6. 20

Redakce Mgr. Petra Reslerová, 
          Adresa – Městys Svojanov, Svojanov 25,569 73, IČO 277452  
 
 

 

 

Přišlo léto voňavé, pojďme běhat po trávě. 
Motýl nese prázdniny, dejme si kopec zmrzliny. 

vodou sladkou, či slanou při koupání, nashledanou.
A když se slunce za mraky schová celý den, 

vystřihni si ho do oken. 
 
 
 

letní a dále i podzimní čas všem občanům, čtenářům 
příznivcům Svojanovin 
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při koupání, nashledanou. 

všem občanům, čtenářům i 

21. 6.2021 

Jana Bačovská 
744 130 


