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SLOVO STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vám na těchto pár řádcích poděkoval za zvládnutí končícího roku 2021. 

Rok 2021 nebyl rokem jednoduchým.  Na jaře nás navždy opustil pan starosta Ing. Josef Gracias, 

kterému chci ještě jednou poděkovat za obrovský kus práce, kterou pro městys Svojanov odvedl.  

Následovala pandemie Covid 19, která si, kromě lehčích či vážnějších zdravotních problémů, vybrala 

 i svou daň v podobě různých omezení nařízených státem.  V létě jsme se mohli trochu nadechnout, 

abychom pak po celý podzim, až do současné doby, s obavou sledovali blížící se další vlnu pandemie  

a omezení, která nás opět čekají.  Od jara nás pak všechny zasáhla inflace, s ní spojený růst cen a ztráta 

hodnoty úspor.   

  Městys Svojanov i v této nelehké době zajišťoval základní chod obce. Po získání podpory 

z Ministerstva financí byla započata rekonstrukce části budovy hasičské zbrojnice ve Svojanově, kde v roce 

2022 bude dokončen byt v prvním patře a restaurace v přízemí.  Po návštěvě hejtmana Pardubického kraje 

získal náš městys elektrickou pracovní tříkolku, která v příští sezoně ulehčí práci našim zaměstnancům.  Pod 

vedením pana místostarosty Ing. Michaela Jedličky stále probíhá těžba a svoz kůrovcového dříví z našich 

lesů, kdy v současné době jednáme o možnosti dotace na vyvážečku, která by zefektivnila a zlevnila 

přibližování vytěžené dřevní hmoty.  V průběhu léta a podzimu byly realizovány výměny zábradlí na 

mostcích na Předměstí a nové zábradlí dostala i část parkoviště s mostkem pod kostelem sv. Mikuláše ve 

Starém Svojanově.  Dobrou zprávou pro občany i návštěvníky je pak zprovoznění cesty na hrad od penzionu 

Palla, kdy po úklidu spadlých stromů bylo opraveno osvětlení, včetně výměny jednoho ze sloupů.  

Z kulturních akcí byl ze strany úřadu vypraven zájezd do lázní Luhačovic, proběhl další ročník již 

tradiční Závišovy škorně – tentokrát od úřadu přes Svatojánské skály do Hlásnice a kolem Majdalenky 

na hřiště u rybníka, kde účastníky čekalo občerstvení.  V prostorách úřadu městyse proběhla v létě vernisáž 

výstavy krásných obrazů malířky Jany Svobodové s tématem přírody a hradu Svojanov. 

Do konce roku nás čeká ještě Mikuláš, Vánoce na radnici a rádi bychom naše občany pozvali i  

na tradiční vánoční bruslení v Poličce. Vzhledem ke  zhoršující se situací s Covid 19 budeme doufat, že 



všechny plánované akce budeme moci do konce roku uskutečnit, i kdyby to mělo být za cenu částečných 

omezení.  

  Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých, 

rodinnou a duševní pohodu, hlavně pevné zdraví a štěstí i do následujícího roku 2022. 

A úplně závěrem malý citát od Johna Lennona: 

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ 

                                                                                                                  Lukáš Havlíček 

                                                                                                  starosta městyse Svojanov 

 

 
 

 

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

         
 Už druhý rok, tak jak celý náš život, byl poznamenán i společenský život ve Svojanově tím, že  
se neuskutečnily všechny naplánované akce, ale podle ohlasů vím, že s akcemi, které kulturní výbor 
městyse mohl uspořádat, byli návštěvníci spokojeni. 

Některé akce již zmínil pan starosta, já bych chtěla zmínit i další, které proběhly v létě,  
kdy byla covidová situace příznivá a na kterých se podíleli členové kulturního výboru s členy 
zájmových organizací, kteří všichni věnují kultuře ve Svojanově svůj volný čas. 
Vracím se ještě k vernisáži výstavy obrazů malířky Jany Svobodové, která byla zpestřena ukázkou z filmu 
Dana Svobody Svojanovské pověsti a současně i k ukončení výstavy, kde měl film slavnostní premiéru. 
Velmi oceňuji spolupráci s oběma autory. 
Stejně tak jsem uvítala vstřícnost hasičů z SDH Předměstí, kteří přistoupili v programu dětského dne  
při Zahájení léta na téma kultura evropské vesnice. Určitě si odnesly nové zkušenosti a vědomosti nejen děti,  
ale i jejich rodiče.  
 I při setkání o pouti na Majdalence fungovala spolupráce. A to s farním úřadem, který poskytuje 
 na odpolední koncert dechové hudby zastřešení a s SDH Předměstí, který se stará o občerstvení poutníků. 
Také při poslední uskutečněné akcí Putování Františka Povídálka výborně probíhala spolupráce s místními 
knihovnami, což je záruka kvalitního organizačního zajištění.  
I plán kulturních akcí je tvořen na základě spolupráce, historie a tradic Svojanova ve spojení  
se současností.       



 Děkuji touto cestou všem, kteří svůj čas věnovali uskutečnění kulturních a společenských 
akcí, které měly všechny výborné organizační zajištění. 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 městyse 
 
 

 

Plán kulturních akcí městyse Svojanov pro rok 2022 

Leden  - Tříkrálová sbírka, vítání do života 
Únor -   obecní ples 
Březen - dětský karneval 
Duben -  pálení čarodějnic 
Květen -  vzpomínka výročí požáru Svojanova 1842 
Červen - Závišova škorně, vernisáž výstavy  
Červenec - Akce věnované připomínce 735let Svojanova 
         Zahájení léta -  dětský den, taneční zábava 
                    Benefice P. Filipovské  

       letní kino 
Srpen - Putování Františka Povídálka, letní kino 
Září - zájezd 
Říjen - 28. Říjen, Sejdeme se na radnici 
Listopad -  přednáška k výročí Bohuslava Březovského a Jaroslava Vrchlického     
Prosinec – Mikuláš, Lucie, Adventní koncert, Svojanovské vánoce, Vánoční bruslení 
Průběžně – vydání kalendáře 2023, letní a zimní Svojanoviny,  
 
Plán je současně i srdečným pozváním k vaší účasti. Zda se uskuteční, záleží na aktuálních 
epidemiologických opatřeních. 



 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY   

 

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
Touto cestou bych Vás ráda informovala o dění v MŠ v průběhu podzimu 2021.  

Pro letošní školní rok je kapacita naší mateřské školy naplněna. Nastoupily 3 nové děti – Nikolka 
Dvořáková ze Studence, Michálek Jedlička a Dominiček Rychnovský ze Svojanova. Předškoláčků 
je letos 8.  Zapsané děti jsou ze Svojanova a jeho částí, Vítějevsi, Bohuňova a Hlásnice. S převahou 
letos vedou chlapečci . 

Už od prvního dne bylo vidět, jak se děti do školky těší. Toto je pro nás to největší ocenění. 
Celý prostor školky se naplnil dětským smíchem, radostí, tvořivostí a hrou. K nástupu do školky 
patří i občasné slzičky z odloučení od rodičů. Toto se ale brzy podařilo překonat.  
V průběhu celého měsíce září si děti upevňovaly pravidla slušného chování a hygienické návyky.  
Podílely se na stanovení pravidel společného chování, které ve školce dodržují. Tato pravidla jsou 
proto, abychom se ve školce cítily bezpečně a všem se nám v ní líbilo. Chodili jsme do lesa a na 
vycházky do okolí MŠ, děti se učily pravidla chování na silnici. Nejvíce času ale trávily  
na přírodním hřišti a zahradě MŠ. Na horní zahradě jsou nové kovové herní prvky, které děti 
využívají v rámci docházky do MŠ, ale také jednotlivě odpoledne s rodiči. 

Z důvodu vládního nařízení je ve vnitřních prostorách nutnost ochrany dýchacích cest, 
rodiče se v prostorách zbytečně nezdržují. Děti zvládají hygienu umývání rukou, než vstoupí  
do třídy, na jedničku. Opět platí zrušení samoobslužného režimu stravování, děti si tedy berou svůj 
tác se svačinou. Mohou si kdykoli poprosit o přidání. U oběda mají nachystané příbory 
u talíře (neberou ze společného příborníku). Zbytky jídla ale chodí jednotlivě vysypávat  
do připravené nádoby. Učí se kultuře stolování a úklidu, pokud se podaří něco vylít nebo vysypat. 

Doba se šířícím se virem Covid 19 je náročná a omezuje realizace plánovaných akcí škol. 
Snažíme se dětem co nejvíce zpestřit program, avšak vládní nařízení nepovoluje mnoho kulturních, 
vzdělávacích a sportovních aktivit mimo MŠ. Ještě na začátku září jsme nevěděli, jestli proběhne 
tradiční plavecký výcvik. Neumíte si ani představit tu radost, když jsme se na konci září dozvěděli, 
že od 5. října bude plavání v Plavecké škole Svitavy, za dodržení určitých epidemických opatření, 
zahájeno. Přihlášených dětí bylo také dost, takže nic nebránilo tomu procvičovat fyzickou zdatnost, 
umět si dát pozor na svoje věci a hlavně se otužovat. Bohužel nás začátkem října zaskočila velká 
nemocnost dětí. Ta nás provázela celý podzim.  Přišli jsme také o 3lekce plavání, právě z důvodu 
nemoci dětí. Nakonec se podařilo plavecký výcvik dokončit a děti dostaly mokré vysvědčení. Bylo 
to náročné a prakticky jsme nevěděli, jestli ten týden na plavání pojedeme. Zdraví je ale pouze 
jedno, a to je důležitější. Je vidět, že imunita dětí je nyní velmi nízká. Doufejme, že příští rok to 
bude o mnoho lepší.  
     V říjnu za námi přijelo divadlo JOJO s Pohádkou Palečkova dobrodružství. Příroda byla tento 
měsíc rozmanitá. Chodili jsme sbírat kaštany, žaludy, šípky a šišky, děti si hrály se spadaným 
listím, které hrabaly na hřišti na hromadu jako postýlku pro ježečky. Ve školce z něj tvořily. Také 
se dozvěděly, jak bojovat s rozmary počasí, povídali jsme si o významu ovoce i zeleniny pro naše 
zdraví. Ochutnávaly je čerstvé, každé dítě si upeklo svůj štrůdl, který si odneslo domů. Dále už děti 
ví, které ovoce je domácí, které tropické a také, jak si jej uchovat na zimu – třeba sušením křížal, 
které mohou mlsat místo bonbónků. Až nás překvapilo, jaké mělo sušení křížal v sušičce na ovoce 
úspěch. 
Z přírodnin vyráběly krásné výtvory, na koberci z nich skládaly obrys kolem kamarádů, tvořily 
draka, učily se počítat. Také se dozvěděly, jaké barvy použít, aby docílily podzimní atmosféry. 



Tvořily různé dekorace do školky i před ni. A k tomu patřilo i zpívání podzimních písniček. Děti 
tancovaly, cvičily, učily se rozvíjet rytmus nejen na hudební nástroje, ale třeba i s kamínky z hřiště. 
     Na začátku měsíce listopad jsme otevřeli téma Dušiček. S dětmi jsme si povídali, co Dušičky 
znamenají a proč je slavíme. Při vycházce jsme se byli podívat na místním hřbitově, jak svítí 
svíčky, jak jsou nazdobené hroby a děti mluvily o tom, na koho vzpomínají. 
Nezapomněli jsme si také povídat o Halloweenu, ten mají děti velmi rády. Kulturním zážitkem bylo 
vystoupení pana Kubáta, který za námi přijel z Litomyšle. Měl připravený hudební program 
Lojzíkův hudební sen.  

A už nastupuje zimní měsíc prosinec, který je už tradičně plný příprav a toho nejkrásnějšího 
očekávání. Pustili jsme se do výzdoby školky a čekali, jestli i letos bude nadílka od Mikuláše, čerta 
a anděla. Nejvíce se však děti těšily na Ježíška, kterému napsaly dopis s prosbou, co by mohl do 
školky donést. A že těch přání je! Tak uvidíme, jestli i letos zazvoní zvoneček, rozzáří se dětská 
očka a pod rozsvíceným stromečkem děti najdou nové hračky, hry a pomůcky pro společně strávené 
chvíle ve školce. Bohužel stále nevíme, jestli se podaří uskutečnit vánoční vystoupení pro rodiče. 
Čekáme, jak to epidemiologická situace dovolí. S dětmi si ale vánoční čas ve školce užijeme a 
prožijeme tak, aby se jich tato těžká doba dotkla co nejméně. 

Za všechny zaměstnance i děti mateřské školy Starý Svojanov, okres Svitavy Vám přeji 
krásné Vánoce, strávené v klidu, pohodě a ve zdraví v kruhu těch nejbližších a nejdražších. 
Ať jsou plné dárků, které se nedají koupit ani zabalit. Do nového roku máme přání, abychom 
všichni zůstali pozitivní, i když kolem proudí negativní zprávy. Není nic důležitějšího než zdraví. 
Přejeme si, abychom se mohli společně zase setkávat bez různých omezení. Pevně věříme, že svět 
bude opět lepší a zdravější, abychom si mohli plnit různá přání a sny. 
 
Veronika Bačovská, DiS. 
 ředitelka školy 

 
 

 

VÍME, ŽE 

 varhany v kostele sv. Petra a Pavla jsou ve velmi špatném stavu a jejich celková 
rekonstrukce bude stát 600 000 Kč. Městys poskytl příspěvek ve výši 50 000 Kč; 

 na hřbitově ve Svojanově vybraná firma v nejbližší době provede oplocení zdí, aby nedošlo 
poškozování osázení hrobů zvěří;  

 hřiště u rybníka Šindelky je doplněné osvětlením po celém prostoru;   

 předzahrádka a prostory hospůdky Na hasičárny procházejí celkovou rekonstrukcí. 
V prostorách je projektováno opět občerstvovací zařízení.  

 ve Svojanově našlo svůj domov několik nových rodin. Vítáme je touto cestou mezi 
svojanovské občany a přejeme klidné a pohodové spolužití; 

 



 p. Josef Horský vyklestil a vyčistil zítku při cestě nad hřbitovem ke Svatojánůma my mu 
děkujeme;  

 občané mohou nadále využívat masérské služby v místnosti cykloturistické ubytovny, kde 
masáže provádí paní Kateřina Medková, kontakt 777290371.  

 od 14. 12. na úřadu městyse, v Řeznictví Drašar a v obchodě ve Svojanově je možnost   

zakoupení kalendáře pro rok 2022  

V souvislosti s jeho realizací   

patří poděkování autorům fotografií 

K. Kubínovi, Evě Graciasové, Pavlíně  

Vaverkové a Libuši Richterjörkové. 

Návrh a grafické zpracování provedla  

Jana Bačovská. 

 

 Stejně tak je možnost zakoupení pexesa vydaného mikroregionem Kraj Smetany a 
Martinů (KSM).   
 
 
 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 

   

Svaz měst a obcí letos vydal knihu Starostenské humoresky a jiné příběhy aneb Jak se u 

nás žije starostům. Slavnostně pokřtěná byla 21. října 2021 na svazovém XVIII. sněmu v Hradci 

Králové. Za kmotry jí šli předseda Svazu František Lukl, místopředsedové Miroslav Žbánek, 

Vlastimil Picek a Pavel Drahovzal. Za starosty a také redakční radu to byl emeritní starosta 

Neveklova, pan Jan Slabý a pan Jiří Šťástka, bývalý starosta obce Chotilsko. 

Úvodní slovo z knihy:  

Milí čtenáři, 

leží před vámi příběhy řady našich starostů. Těch současných i minulých, neboť jak se říká, jednou 

starosta, navždy starosta. Budete číst příběhy veselé, humorné, ale i smutné nebo k zamyšlení. Ale vždy jsou 

plné laskavosti, empatie a vstřícnosti k lidem. A na tom stojí práce, či poslání každého jednoho starosty nebo 

starostky. Na jejich neuvěřitelné síle, obětavosti, nadšení, elánu a soudržnosti se svou obcí, se svým městem. 

Přejme jim jen to dobré, ostatně toho špatného si podle jejich líčení užijí až dost. Přejme jim, a hlavně i nám, 

občanům, aby byl vždy dostatek takových srdcařů, kteří kladou zájem obecní nad zájem vlastní, a pro které 

je jejich vzkvétající obec tou největší odměnou. 

František Lukl 

                      starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obci ČR 

Také naši starostové přispěli. Ing. Josef Gracias se bohužel vydání knihy nedožil, a tak medailonek a poděkování napsal 

současný starosta Lukáš Havlíček.  

 



 

 



 

 



 

POPLATKY 2022 

- poplatky za psy i cena vodného zůstává pro rok 2022 stejná, jako v roce 2021,  
 

         ZA PSA: 

         - 100,- Kč za jednoho psa 

         - 200,- Kč za každého dalšího psa  
 
 
 

          ALE ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU SE MĚNÍ:   

- 560,- Kč za osobu s trvalým pobytem ve Svojanově 

- 560,- Kč za nemovitost pro chataře a chalupáře  

 

          SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. 6. 2022  
  
           CENA ZA VODU 

- 28,- Kč/m3 
 

 

SVOZ ŽLUTÝCH PYTLŮ S PLASTY  

a MODRÝCH PYTLŮ S PAPÍREM - ROK 2022 

 

PLASTY A PAPÍR SE BUDOU OPĚT SVÁŽET KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI. 

POKUD TERMÍN SVOZU PŘIPADNE NA SVÁTEK, POSOUVÁ SE O TÝDEN. 

STEJNĚ JAKO LONI APELUJEME A PROSÍME  

O UZAVÍRÁNÍ JAK ŽLUTÝCH PYTLŮ S PLASTY, TAK MODRÝCH PYTLŮ S PAPÍREM 

A O UMÍSTĚNÍ PYTLŮ K SILNICI. 

ŽLUTÉ I MODRÉ PYTLE JSOU ZDARMA K VYZVEDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTYSE 

SVOJANOV. 

V zimních měsících, v případě velkého množství sněhu, budou svozy 

posunuty na jiný termín dle technických možností. 

 



ZPRÁVA Z OBLASTNÍ CHARITY V POLIČCE 

 

 

 

 

 



 

OD DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
 
Z úspěchů hasičů 
Ženy SDH Předměstí obsadily v Okresní lize Svitavska v požárním útoku 9. místo z 21 týmů. 

Přispělo k tomu 1. místo v závodě v Nedvězí. Muži obsadili z 33 týmů 25. místo. 
 
SDH Předměstí i v letošním roce reprezentovala v TFA 

(Nejtvrdší hasič přežije) Pavlína Vaverková z Předměstí.  
Na soutěži v Bystřeci byla druhá. Pěkné umístění i v ostatních 
závodech jí vyneslo v Moravské lize TFA  v celkovém 
hodnocení při velké konkurenci žen 5. místo. Zúčastnila se i 
Misrovství  ČR v TFA za Pardubický kraj 28. srpna ve 
Svitavách, kde byla z 22 závodnic třináctá.  
Jejím největším úspěchem sezony  i úspěchem osobním  
byla účast na Akademickém mistrovství ČR v TFA v Ostravě,  
kde soutěžila za tým Vysoké školy báňské – Technické 
univezity Ostrava. V jednotlivcích skončila osmá, ve štafetě žen obsadila s týmem 1. místo. 

 
 
Hasiči ze Svojanova se zúčastnili již VIII. ročníku 

soutěže parních stříkaček tentokrát v Bořitově. V České 
republice je cca 15 funkčních parních stříkaček. V 
konkurenci těch nejlepších, které do Bořitova přijely, 
obstála jejich parní stříkačka vyrobená v roce 1908 na 
výtečnou. Ve čtyřech disciplínách se postupně probojovala 
na stupně vítězů a v konečném pořadí obsadila historicky  
1. místo. 
Obsluhu parní stříkačky tvořili tito hasiči: Petr Hudský, 
Radek Svojanovský, Vítězslav Jedlička, Václav Moravec, 
Jan Svojanovský a Tomáš Hudský. 

                                    Více na https://mestyssvojanov.cz/w/galleries/vitezstvi-parnicky-v-boritove/ 
 
 
 

LESY SVOJANOV 

 
Městys Svojanov vlastní celkem cca 85 ha lesních porostů. Většinu na území Pardubického 

kraje a 10 ha na území Jihomoravského kraje v katastrálním území Kněževes v lokalitě Jezdiny. 
Ptáte se, jak je to možné, že městys Svojanov má lesy i na území Jihomoravského kraje? Je to 
proto, že až do 60 let minulého století patřila Jobova Lhota ke Svojanovu.  

V březnu letošního roku byla založena příspěvková organizace Lesy Svojanov. Bylo to 
především z daňových důvodů a větších možností získávání dotací na podporu hospodaření v 
lesích. 

Každý, kdo vyrazil směrem na Brno nebo Vysočinu, na vlastní oči poznal, co znamená 
kůrovcová kalamita, jaká nemá v českých dějinách obdoby. Bohužel se nevyhnula ani 
Svojanovským lesům. V loňském roce jsme byli nuceni vytěžit cca 1000 m3 a v letošním roce cca 
2000 m3 kůrovcového dříví. Jen pro srovnání: průměrná roční těžba dle hospodářského plánu činí 
v Lesích městyse Svojanova cca 500 m3 za rok.  

S narůstající těžbou nám přibývají i holiny, na kterých je nutné uklidit klest a postupně je 
zalesnit. Plocha holin dosáhla v letošním roce téměř 6 ha. Na podzim se nám podařilo cca 3 ha 



zalesnit. Při zalesnění se snažíme, aby druhová skladba byla co nejpestřejší. Z jehličnatých dřevin 
vysazujeme borovici, modřín, smrk a jedli, z listnatých především buk, lípu a javor. 

 Vytěžené dříví z lesů městyse Svojanova prodáváme odběratelům po celé České republice, 
ale i do Polska, Rakouska, Slovenska i do daleké Číny.   

Na přiloženém obrázku probíhá 
plnění lodního kontejneru, do kterého se 
nakládá cca 35 až 40 m3 smrkových výřezů o 
přesné délce 11,9 m. Po naložení je 
kontejner nákladním automobilem dovezen 
do přístavu v Gdaňsku, kde se nalodí na 
kontejnerovou loď a pak zhruba po 4 týdnech 

plavby je vyložen v čínské Šanghaji.    

 
 
 
Tak jako v minulých letech, tak i letos žádáme o dotace na podporu hospodaření v lesích, 

celkem 720 000,- Kč. Žádáme jak o krajské dotace, tak i o dotace ministerstva zemědělství.  
V příštím roce budeme opět pokračovat ve zpracování kůrovcového dříví, úklidu klestu po 

těžbě, zalesňování a výchově mladých lesních porostů do 40 let. Také nás čeká příprava nového 
lesního hospodářského plánu, kde v současné době již připravujeme podklady a začátkem roku nás 
čeká výběr dodavatele na jeho vypracování. Plánujeme také nákup vyvážecího vleku na dřevo za 
obecní traktor. O dotaci na jeho nákup máme již požádáno u MAS Poličsko. Pokud nebudeme 

úspěšní, budeme žádat o dotaci státní zemědělský intervenční fond.  
Ing. Michael Jedlička 

Místostarosta městyse Svojanov a ředitel PO Lesy Svojanov 
 
 
 

Z KNIHOVNY 

 
Knihovna Dolní Lhota 

Výpůjční doba je každé úterý od 18 do 19 hodiny. 
Knihovnu najdete v bývalé škole a turistické ubytovně vedle odbočky na Studenec. 

Čeká tu na vás více jak 1000 knih z našeho knižního fondu i nové knihy z výměnného fondu 
knihoven. Zapůjčit si můžete knihy různých žánrů od dětské literatury přes skutečné i smyšlené 
životní příběhy, detektivky, životopisy a cestopisy až po knihy naučné či tvořivé. Zapůjčit si tu 
můžete i knihy o Svojanově a okolních místech - Svojanovské letopisy, Dějiny Trpína a okolí, 
Jobova Lhota, Bystré, Kněževes, Hlásnice a další.  
Pro obyvatele městyse Svojanova je služba zapůjčení knih zcela zdarma. Hradíte pouze vaší vinou 
zničené nebo ztracené knihy. Využijte tedy nabídku Obecní knihovny Dolní Lhota a přijďte si sami 
vybrat tituly, které vás zajímají. Seniorům po domluvě mohu knihy přinést domů. 
Vždyť pro dlouhé zimní večery je kniha ideálním přítelem. 
 
Ohlédnutí za akcemi knihovny 

Letošní rok byl a je poznamenaný vládními opatřeními, které je určitě dobré dodržovat a 
chránit si to nejcennější, co máme a to je zdraví.  
Tudíž se nemohla konat jarní přespávací akce pro děti Noc s Andersenem. 



Bylo období, kdy byly knihovny uzavřeny pro veřejnost a také období, kdy se čtenáři báli 
přijít do knihovny. V těchto těžkých obdobích, kdy lidé byli zavřeni doma s televizí a rozhlasem 
chrlícím děsivé zprávy jsem nabídla možnost dovozu nebo donosu knih přímo domů. Této možnosti 
využilo několik seniorů. Věřím, že knihy přispěly k jejich lepší náladě. 

Při letním rozvolnění svojanovské knihovny společně uspořádaly opět tradiční 
POHÁDKOVOU CESTU FRANTIŠKA POVÍDÁLKA. Pohádková cesta přilákala děti s rodiči na 
dobrodružnou výpravu cestou od knihovny ve Starém Svojanově kolem kostela svatého Mikuláše 
přes Korýtka až na hrad. V letošním roce se děti opět setkaly se strašidly z knihy Tajemný hrad 
Svojanov od Bohuslava Březovského jako je Hamrlík, baba Kalafuna, holič Kubíček, kouzelník 
Skočdopole, Mezulíni a mnoho dalších. Velmi si vážím a děkuji všem dobrovolníkům, kteří mi se 
stanovišti pomáhali. Součástí cesty byla prohlídka Kostela sv. Mikuláše a zvolený prohlídkový 
okruh na hradě Svojanově. Za umožnění návštěvy těchto památek velmi děkuji duchovnímu správci 
faráři Stanislavu Tomšíčkovi a kastelánovi hradu Svojanova Miloši Dempírovi. V Korýtkách na 
děti čekalo také překvapení v podobě ptáčníka Jana, který natáhl své sítě u nedalekého lesíka, 
připravil pro děti poznávání ptáků i další pozorování. Za toto stanoviště děkuji ornitologovi 
Jakubovi Vránovi. Co dodat, počasí naší akci přálo, a tak to bylo velmi milé odpoledne pro všechny 
zúčastněné.  

Těším se na shledanou v knihovně v Dolní Lhotě nebo na akcích knihovny, krásné 
fotografie vyrobených betlémů a přeji všem zdraví pohodu a klidné sváteční dny. 

 
Soutěž pro všechny tvořivé, mladé i ty starší 
I v letošním předvánočním čase vyhlašuje Obecní knihovna soutěž o nejzajímavější betlém. 
 
 
 

 
 
Jak letos soutěžit: 
 vyrobte betlém 
 použijte jakýkoli materiál 
 fantazii se meze nekladou 
 muže být malý 
 může být velký 
 může být netradiční 
 může být tradiční 
 betlém pěkně nafoťte (1-3 fotografie) 
 fotografie pošlete na 

olsanova@email.cz 
 nezapomeňte uvést jméno a adresu 

tvůrce betlému a telefon 
 o tom, jak soutěž dopadne, se dozvíte 

na stránkách městyse Svojanov 
 a také vás kontaktuji a domluvíme se 

na předání ceny pro vítěze a 
případné výstavě betlému. 

 uzávěrka zasílání fotografií je 16. prosince        
 
 
 
           Vaše knihovnice Jitka Olšánová z Dolní Lhoty 
 
 
 



 

PÁR ŘÁDKŮ OD RODÁKŮ                                    
 
Srpnový výlet do Luhačovic 

Ve středu 18. srpna 2021 jsme se ze Svojanova společně vydali na celodenní výlet  
do lázeňského města Luhačovice, které leží ve Zlínském kraji. Léčí se zde především nemoci 
dýchacího ústrojí. Cesta autobusem trvala přes tři hodiny, ale návštěva největšího lázeňského města 
na Moravě stála za to.  

Naše prohlídková trasa začala na přehradě Pozlovice, kam nás přivezl vyhlídkový vláček. 
Počasí nám přálo a po obědě jsme se mohli procházet luhačovickými uličkami  
a navštívit nejednu kavárnu, restauraci, či cukrárnu. Ve dvě hodiny odpoledne jsme se všichni sešli 
u staré pošty a za doprovodu paní průvodkyně jsme se vydali na exkurzi  
po Luhačovicích. Sympatická paní průvodkyně nám přiblížila historii města, pohovořila 
o architektuře lázeňských budov a významných staveb a zmínila významné osobnosti Luhačovic. 
Za zmínku určitě stojí moderní kostel svaté Rodiny nebo lázeňský hotel Jurkovičův dům.  

Také nám ukázala místa, kde vyvěrají ze země minerální prameny. Nebyl nikdo,  
kdo by léčivou vodu neochutnal. V Luhačovicích vyvěrá šest přírodních pramenů a desítky 
pramenů je navrtaných. Domů jsme si téměř všichni načepovali nejznámější luhačovickou 
minerálku Vincentku, která se nachází ve zdejší kolonádě, a nakoupili jsme lázeňské oplatky pro 
svou rodinu a známé. 

Do Svojanova jsme se sice vrátili v pozdních večerních hodinách, ale příjemně unaveni 
společenským a lázeňským ruchem. Výlet byl velice dobře naplánovaný a časově zorganizovaný,  
za což musíme poděkovat paní Iloně Kopecké. Škoda jen, že autobus byl naplněný jen z poloviny! 

    Aneta Moravcová 

 

 

Na poprvé od pana Miloše Janečka,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip k návštěvě 
Budete-li mít cestu do Prahy, zastavte se  
v museu Kampa, které představuje  
od pátku 26. 11. díla malíře, sochaře  
a sklářského výtvarníka,  
našeho rodáka Vladimíra Kopeckého.  
Výstava nazvaná Gloria se koná u příležitosti  
jeho devadesátin. 
    
 
 



 

 

             

         LAHOPŘEJEME JUBILANTŮM 
ZÁŘÍ 

JAROMÍR KORČÁK, HUTĚ 

LISTOPAD 
VĚRA BÁČOVÁ, SVOJANOV 

MARIE PACHOVSKÁ, PŘEDMĚSTÍ 

LIBUŠE GRACIASOVÁ, STUDENEC 

MARIE MENŠÍKOVÁ, SVOJANOV 

 

 

 

 

 

 

Ještě jedno blahopřání 

   26. 11. ve Svojanově padal první letošní sníh. Ten den před devadesáti roky se u 

Kopeckých ozval první pláč miminka a to hned dvakrát. Sudičky, co stály u kolébky, daly 

jednomu z nich do vínku velký dar uměleckého talentu, pokory, úsilí a empatie. Proto z něj 

vyrostl umělec světového jména, který svůj um předával dalším generacím.  

Posíláme touto cestou blahopřání k jeho životu, který dovršil 90 let a přání pevného zdraví i 

spokojenosti. 

Těšíme se na setkání ve Svojanově. 

                                                                   redakce Svojanovin. 

 

                                     ODEŠLI, VZPOMÍNÁME 

    MIROSLAV KOVÁŘ, STARÝ SVOJANOV  

    
      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na adventním věnci hořely svíčky tak tiše, že bylo slyšet, jak mezi sebou hovoří. 

První svíčka vzdychla a řekla: 

 „Jmenuji se mír.  

Moje světlo sice svítí, ale lidé si míru neváží.“ 

Její světélko bylo čím dál tím menší, až docela zhaslo. 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: 

 „Jmenuji se víra.  

Lidé víru nechtějí. Jsem zbytečná, nemá tedy cenu, abych svítila.“ 

Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla. 

Tiše a smutně se ozvala i třetí svíčka:  

„Jmenuji se láska. 

Můj plamínek už nemá k hoření sílu, lidé vidí jen sami sebe a jinak nikoho, koho by 

měli mít rádi.“ 

A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo. 

V tom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo: „Proč vy tři nehoříte? 

Musíte svítit a ne být zhaslé.“ A skoro začalo plakat. 

Najednou se ozvala i čtvrtá svíčka:  

„ Neboj se, dokud já svítím, můžeš zapálit i svíčky ostatní.  

Jmenuji se Naděje. 

Dítě tedy od Naděje zapálilo plamínek Míru, Víry a Lásky.  

Udržujme všechny plamínky, aby neustále hořely. 
Krásný adventní i vánoční čas a příznivý, ve zdraví prožitý nový 

rok všem občanům, čtenářům i příznivcům  Svojanovin  
přeje jejich redakce.  
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