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SLOVO STAROSTY 

 

Vážení spoluobčané, 

 uplynula krátká doba od chvíle, kdy jsem Vám zde v úvodníku Svojanovin vyjádřil 

poděkování za zvládnutí uplynulého roku, který nám všem komplikovala pandemie Covid 19. 

Když už vládní opatření končila a zdálo se, že to špatné máme za sebou, došlo k invazi na 

Ukrajinu ze strany Ruska. Asi nás bude většina, které tento bezprecedentní krok 

v poválečných dějinách Evropy překvapil.  O to více se však projevila okamžitá solidarita 

našeho národa, který se ihned zapojil do sbírek a organizování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.  

Svým dílem jste přispěli i Vy, naši občané, když se během krátké doby podařilo nashromáždit 

a přepravit potřebným několik vozidel plně naložených humanitární pomoci. Za to bych chtěl 

všem občanům, jakkoli v dané věci nápomocným, ze srdce poděkovat.  Městys Svojanov 

poskytl pomoc i konkrétním občanům Ukrajiny, kterým zajistil dočasný azyl v budově 

bývalého zdravotnického střediska. K datu uzávěrky Svojanovin je u nás ubytovaná Natalii - 

maminka s dcerkou a čerstvě plnoletý Ivan, které můžete vídat při údržbě zeleně v našem 



městyse. (Podrobněji k situaci okolo uprchlíků a jejich zapojení do dění ve Svojanově viz. 

článek  p. Kopecké.) 

  Od počátku roku městys realizoval nákup vybavení pro Lesy Svojanov, výměnu vrat 

hasičské zbrojnice ve Starém Svojanově a rovněž přispěl na servis hasičské techniky.  Více o 

dění  v SDH a okolo hospodaření v lesích Svojanova naleznete v článku p. místostarosty. 

 Do závěrečné fáze vstupuje rekonstrukce části budovy č. p. 126 ve Svojanově, kde je 

k předání a kolaudaci připraven byt v prvním patře objektu a restaurace v přízemí.  I díky 

dotaci z ministerstva financí a započetí stavby na podzim roku 2021 se podařilo stavbu 

dokončit bez výraznějšího navýšení ceny.  Doufáme, že již v létě bude restaurace otevřena 

k potěše místních i návštěvníků Svojanova.  

 Na základě schválené dotace od Pardubického kraje plánuje městys do konce roku 

2022 realizovat opravu fasády budovy úřadu, kde působením vody došlo k poškození 

zejména horní části pod střechou budovy.   

 Z kulturních akcí proběhl 2. června zájezd do Vítochova, 19. června jsem měl tu čest 

přivítat do našich řad nové občánky městyse Svojanova. Dále nás čeká pasování našich 

předškoláčků z MŠ Starý Svojanov na školáky, Zahájení prázdnin, vernisáž obrazů na radnici, 

Závišova škorně, program s herečkou p. Filipovskou na hradě Svojanov a v průběhu celých 

prázdnin je připraveno letní kino na hřišti u rybníka na Předměstí.  Bližší informace naleznete 

v článku od naší kulturní komise.  

 Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití léta, načerpání nových sil 

během prázdnin a dovolených a hodně zdraví a štěstí do dalších dní.     

Lukáš Havlíček, starosta městyse Svojanov 

 

 

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE 

 Dovolte mi, abych Vás informoval o novinkách, které se od posledního vydání 

Svojanovin udály.  

 V lesích Městyse Svojanova, které spravuje naše příspěvková organizace Lesy 

Svojanov, i nadále pokračuje těžba kůrovcového dříví. Zároveň probíhá úklid a zalesnění 

holin vzniklých při těžbě. Novinkou je nákup vyvážecího vleku za obecní traktor, díky kterému 

budeme více samostatní v převážení a přípravě dřeva k odvozu našim odběratelům. Zároveň 

je nově možnost odvozu dřeva našim občanům, kteří si palivové dříví buď koupí vyrobené, 

nebo využijí možnost samovýroby palivového dříví v našich lesích. Důležitou informací je to, 

že palivového dříví na samovýrobu je dost a je cenově dostupné. Cena dříví zakoupeného 

formou samovýroby se pohybuje od 100 do 400,- Kč za m3 a bude stanovena v závislosti na 

lokalitě, terénní dostupnosti a kvalitě dříví. Případní zájemci mohou kontaktovat pana 

Kopeckého nebo přímo mě.  

 I v letošním roce pokračujeme v modernizaci vybavení jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Svojanov. Na jaře letošního roku byla naše zásahová cisterna na opravě a servisu ve 

firmě THT Polička. S financováním opravy nám formou dotace pomohl Pardubický kraj. Další 



novinkou je instalace nových sekčních garážových vrat v hasičské zbrojnici ve Starém 

Svojanově, kde má naše jednotka zázemí. Jen pro zajímavost, v roce 2021 měla jednotka 12 

výjezdů, v letošním roce vyjela k zásahu již 13krát. Většinou se jedná o tzv. technické pomoci, 

hlavně odstraňování popadaných stromů, ale i požáry.  

 Během léta letošního roku proběhne oprava mostu u pošty ve Svojanově. Bude 

vyměněna dosluhující dřevěná část, která bude nově z modřínového dřeva, které bylo pro 

tento účel vytěženo v lesích Městyse Svojanova. Během opravy bude konstrukce mostu 

opatřena novým nátěrem. Budeme se snažit, aby oprava byla co nejkratší, protože se jedná o 

poměrně hodně využívaný most. Následovat bude oprava mostků u rybníka na Předměstí, 

které rovněž dosluhují.  

 Mnoho občanů se ptá, kdy bude nová silnice ze Svojanova do Bohuňova. Dle 

informace ze stavebního úřadu v Poličce probíhá poměrně velký spor mezi Pardubickým 

krajem jako investorem stavby a dodavatelem projektové dokumentace.  Pro nás to není 

dobrá zpráva, oprava silnice díky tomu nabírá zpoždění. 

                                                                      S pozdravem Ing. Michael Jedlička 

                                                    místostarosta městyse Svojanov a ředitel PO Lesy Svojanov 
 
 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 

 LETOŠNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 

Jistě všichni vnímáme, že letos není Svojanov tak krásně vysečený a upravený jako 

v minulých letech.  

Je to především tím, že nemáme zaměstnance na údržbu zeleně z úřadu práce. 

V současné době tyto práce provádí paní Natálie, kterou jsme ubytovali začátkem března i 

s dcerkou po jejich odchodu z Ukrajiny. Od druhého týdne měsíce června pracuje i další 

uprchlík Ivan. Oba se moc snaží, a tak snad do prázdnin budou vysečeny všechny plochy 

v celém Svojanově.  

Velké plochy nám také upravují traktůrky pan Řezníček a pan Němec v rámci brigády.  

I tak upozorňujeme, že se letos budou přednostně sekat plochy obou hřbitovů a zahrada 

mateřské školy.  

Tímto moc děkujeme rodině Novákových, chalupářů ze Svojanova, za každoroční úklid stráně 

pod kostelem sv. Petra a Pavla.  

Také panu Vaňkovi a panu Lorencovi ze Starého Svojanova, kteří vyčistili od náletů a 

naplavenin potok ve Starém Svojanově u řeznictví.  

 

UPRCHLÍCI Z UKRAJINY 

Hned první den války na Ukrajině jsme se rozhodli poskytnout oba apartmány na 

ubytovně ve Svojanově rodinám, které musely opustit své domovy a svou zem.  

28. února přijela první rodina. Maminka Natalyia s dcerou Viktorií a synem 

Maksymem. Přijeli z městečka Hrushka nedaleko Ivano-Frankivsku.  



4. března večer pak přijela Natalyia s dcerkou Katerynou přímo z Ivano-Frankivsku.  

Obě rodiny byly vystrašené. Vojenské letiště Ivano-Frankivsk bylo od prvních dnů války 

terčem náletů a bombardování, a tak si všichni prožili neustálé houkání sirén a útěky do 

krytu. Maminkám nezbylo nic jiného, než sbalit malou tašku s nejnutnějším, sednout na 

autobus a odvézt děti do bezpečí. Když vystoupili z auta ve Svojanově a ubytovali se v naší 

ubytovně, byla na nich vidět obrovská úleva. A první dojem z večerního Svojanova? Ticho, 

teplo, bezpečí… 

My i maminky máme velké štěstí, že mezi námi ve Svojanově žijí dvě báječné ženy 
původem z Ukrajiny – Naďa Lidmilová a Olha Resler. Bez nich bychom jen těžko mohli projít 
počátečními problémy s registrací a hlavně s vysvětlením základních pravidel pobytu. Rodiny 
totiž neuměly česky.  

Již 14. března začala Kaťa chodit do školy v Bystrém. Všechny novinky ve svém životě 

zvládla na výbornou. Zpočátku s ní maminka jezdila do školy i zpět, ale po dětské párty na 

uvítanou, která byla na radnici, už měla tolik kamarádů a jistoty, že hned druhý den začala 

jezdit do Bystrého sama za doprovodu paní učitelky Leinweberové. A maminka mohla začít 

chodit do práce.  

První rodina se začátkem dubna odstěhovala do Letovic. 

Natalyia a Kaťa zůstávají s námi. Přestože na Ukrajině bydlí ve velkém městě /230 000 

obyvatel/, Svojanov si zamilovaly. Obě mají rády přírodu a květiny, a tak je pro ně Svojanov 

ráj.  

Natályia se naučila jezdit s naší elektrickou tříkolkou, pracovat s křovinořezem a žádný úkol 

pro ni není problémem. Jak sama říká, je vděčná za péči, kterou jí Svojanov dal a dává, tak 

práce pro obec je to jediné, co nám může dát na oplátku.  

6. června jsme převzali od orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Žamberku zatím nezletilého 

Ivana. Je v České republice sám, protože maminka je nemocná a musela zůstat na Ukrajině 

s dalšími dětmi. Přibylo nám trochu starostí, protože Ivan je správný sedmnáctiletý puberťák, 

ale hned začal pracovat s Natályií a věříme, že se nám společně podaří pomoci i jemu.  

Ještě jednou děkuji Ole a Nadě za jejich pomoc při překladu do češtiny, protože bez 

nich bychom spoustu věcí nedokázali vyřešit – google překladač není spolehlivým 

pomocníkem.  

 

ZÁJEZD DO VÍTOCHOVA 

2. června po obědě jsme vyrazili na zájezd do kostela sv. Michaela Archanděla do 

Vítochova.  

Krásné slunečné počasí pro nás vytvořilo nádhernou kulisu u gotického kostela. Místní 

průvodce nás pak dokonale seznámil s historií. Jeho poutavé vyprávění pak skupinka našich 

zpěvaček zakončila písní k sv. Cyrilu a Metodějovi Bože, cos ráčil před tisíci roky. A neměli 

jsme štěstí jen počasí. V kostele právě probíhala oprava varhan a pan varhanář nám zahrál 

malinký koncert.  

Z Vítochova jsme odjeli do Víru na kávičku. Bylo to příjemné posezení na břehu řeky 

Svratky, plné veselého povídání.  



Bylo nás 18, a tak jsme měli k dispozici mikrobus. A protože na cestě zpět bylo plno 

uzavírek, pan řidič nás provezl cestou necestou. Viděli jsme tak kouty Vysočiny, které bychom 

jinak jistě nenavštívili.  

A když jsme se v podvečer loučili ve Svojanově, bylo to „Brzy na shledanou!“. Na 

podzim totiž vyrazíme na exkurzi do výrobny vánočních ozdob poblíž Hlinska. A už teď se moc 

těšíme.  

 

Ilona Kopecká  
 

 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

Ve druhé polovině školního roku 2021-2022 nám zimní počasí moc nepřálo. Trochu 

víc sněhu by děti určitě uvítaly, lopatování na kopečku na hřišti bylo jen málo. Sníh je 

materiál vhodný nejen k zimním sportům, ale i ke tvoření a zkoumání. S dětmi jsme tak 

aspoň dělaly různé pokusy ve školce. A pokud byl sníh venku, vyrazily jsme ven, kde děti 

stavěly sněhuláky, dělaly sněhové cestičky, zkoušely stavět iglú a jezdily na lopatách. Také 

kreslily do sněhu barevnou vodou. Zkrátka ať je zima jakákoli, vždy si ji užijeme. 

V letošním roce byl spuštěn dotační program z MŠMT Digitalizace do škol. Každá MŠ 

dostala určitý obnos peněz na pořízení nových věcí. Tyto prostředky naše MŠ investuje do 

pořízení ozvučení, konkrétně zakoupení reproduktoru, který použijeme ve třídě i na zahradě. 

A dále zakoupíme robotické hračky pro starší i mladší děti tak, aby to obohatilo vzdělávání. 

Starší děti se tak budou učit jednoduchým základům programování.  

I letos se, bohužel, nemohl uskutečnit tradiční dětský karneval na radnici, proto jsme 

si opět udělali karnevalový týden ve školce. Děti soutěžily v různých disciplínách, kdo chtěl, 

mohl si nechat pomalovat obličej a také si děti zatancovaly v kostýmech. Celá třída byla 

karnevalově vyzdobena. 

Vždy jednou za dva měsíce navštíví naši MŠ Divadlo JOJO s různými tematickými 

pohádkami. Na toto divadlo se těší nejen děti, ale i všichni zaměstnanci MŠ. Děj pohádek 

vtáhne naprosto všechny.  Děti nesedí jen na židličkách, ale jsou přímo zapojeny do děje. 

Cvičí, zpívají, hrají na hudební nástroje z netradičních materiálů. Musíme také vyzdvihnout 

všechny rekvizity divadla, které jsou propracované, nápadité a někdy i velmi inspirativní. 



Velikonoce jsme si také užili. Toto období přímo vybízí k tvoření. Děti si vytvořily ve 

školce spoustu krásných dekorací, které si pak odnesly domů. Klíčili jsme také čočku, kterou 

jsme pak zasadili na záhonky na hřišti a chodili pozorovat, jak roste. Naučili jsme se pohádku 

o Budulínkovi, kterou si děti samy zahrály. 

V dubnu se konal zápis dětí do základní školy. Letos už mohl zápis 

proběhnout„normální“ cestou, tzn., že byl za přítomnosti dětí a rodičů. Děti si tak vyzkoušely 

svoje znalosti a dovednosti v novém prostředí. Tento den je pro ně i jejich rodiče takovým 

svátkem a znamená další důležitý mezník v životě. Byly velmi šikovné a zanedlouho se 

dozvěděly, že v září nastoupí už jako školáci. 

A protože je to takový koloběh života, kdy někdo odejde a někdo přijde (nastoupí), 

byl v květnu zase zápis do mateřských škol. Na příští školní rok máme opět plný stav a moc se 

na nové děti těšíme. 

V květnu dostaly děti pozvání vystoupit na radnici pro seniory. Bylo to poprvé po 

dvou letech, moc jsme se na toto vystoupení těšili a doufáme, že se zase brzy sejdeme. Hned 

po vystoupení jsme začali trénovat na oslavu svátek maminek, který jsme s nimi oslavili ke 

konci května. 

A už je tu měsíc červen, který je plný výletů, smíchu, chystání na vystoupení a také 

loučení….  Dětský den jsme s dětmi slavili celý týden. Děti hledaly poklad, tentokrát byla část 

pokladu ukrytá v lese a část na hřišti. Aby poklad našly, musely plnit po cestě různé úkoly. 

Jeden den byl celý věnovaný soutěžím na hřišti v indiánském duchu. Na závěr děti dostaly 

medaili a pytlíček s bonbóny, balónky a tetovacím obrázkem.  Také tancovaly, hrály různé hry 

podle svých přání, vyráběly indiánské čelenky, náhrdelníky z těstovin a koníky z kartonu a 

tyčky. Poslední den jsme si udělali piknik v altánu, kde nechyběla ani zmrzlina. 

Tradiční výlet s rodiči jsme po dvouleté pauze naplánovali do zábavného parku 

Permonium – Oslavany u Brna. Děti měly pro sebe celý Duhový svět, kde plnily úkoly, na 

konci cesty našly jeskyni s vílou a dostaly krásnou duhovou medaili s vílou. Na začátku cesty 

jsme měli trochu obavy o počasí, pršelo nám totiž celou cestu tam, ale naštěstí se počasí po 

příjezdu umoudřilo, a dokonce se děti i koupaly. Když se blížil čas odjezdu, tak opět začalo 

pršet. Takže výlet vyšel na jedničku. Moc jsme si ho užili a těšíme se na příště.  

Z časových důvodů nám asi nevyjdou všechny naše výletní plány, ale máme ještě MŠ 

v provozu prvních 14 dní o prázdninách, proto věříme, že ještě něco zvládneme. 

Momentálně chystáme vystoupení k ukončení školního roku, kde se rozloučíme s našimi 

malými – velkými předškoláčky. Letos odchází do školy Stelinka Moravcová, Klárka 

Havlíčková, Sofinka Metelová, Matyášek Neubauer, AlíšekLetfus, Mariánek Metela a 

Šimonek Findejs. S dětmi jsme si užili plno legrace, byly to krásně strávené roky. Tímto jim 

přejeme hezké vykročení do školy, ať mají štěstí na nové kamarády i paní učitelky.  Aby jejich 

další krok byl velkou zábavnou hrou plnou úspěchů a nových radostných zážitků.  A doufáme, 

že až budou velké, občas si na naši svojanovskou školičku vzpomenou. 

Letos se také rozloučíme s paní asistentkou Květou Štěpánkovou. Ráda bych i jí touto 

cestou za nás všechny popřála hodně štěstí v další práci a poděkovala za její spolehlivost, 



ochotu, za milou povahu a za krásně strávené dva roky v naší MŠ. Třeba se naše cesty zase 

někdy protnou. 

Také bych ráda poděkovala všem rodičům za jejich ochotu a spolupráci. Rodičům dětí, 

kteří odcházejí do školy, přejeme nejen pevné nervy a trpělivost, ale také spoustu radosti a 

zážitků v další etapě života jejich dětí. 

Velké poděkování patří také našemu zřizovateli za výbornou spolupráci, pohodové 

vztahy a veškerou snahu.  

Nakonec patří velké poděkování za celý tento školní rok celému týmu MŠ za jejich 

obětavost, ochotu pracovat i nad rámec svých povinností, spolehlivost a za krásné vztahy, co 

máme. Přes prázdniny načerpáme všichni opět energii na další školní rok, kdy „pojedeme“ 

opět naplno. 

Přejeme všem krásné a veselé letní dny, hodně sluníčka, úžasné výlety a 

neopakovatelné zážitky. Užijte si léto.  

                                                                                                              Za kolektiv zaměstnanců MŠ  

                                                                                      Veronika Bačovská, DiS., ředitelka školy 

 
 

 

 

 

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

 Už druhý rok se v jarním období  
neuskutečnily všechny naplánované akce. 
Teprve až konec jara a nastávající léto  
otvírá dveře k návštěvě kulturních akcí  
i v městyse Svojanov. Proto se mohli na radnici  
sejít senioři s dětmi MŠ a bavit se 
květnovými tradicemi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. června se uskutečnil výlet do Vítochova (více v INFORMACÍCH ÚŘADU MĚSTYSE). 
 
19. června mohlo být  
na radnici slavnostní 
přivítání několika nových  
občánků Svojanova. 
Přejeme jim, 
aby byl Svojanov pro ně 
domovem po celý jejich  
život. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letošní pouť na Majdalence 24. července bude opět probíhat tradičně, ale trochu 

nostalgicky. Koncem srpna totiž odchází pan farář Stanislav Tomšíček na jiné působiště, a tak 
Majdalenka bude jeho poslední poutní slavností.  
Pro mnohé z nás je s podivem, že když si kněz a věřící i často nevěřící k sobě najdou cestu, 
musí je opustit, ale věřím, že cestička k němu zůstane dál vyšlapaná a s novým 
administrátorem farnosti se lidé sžijí stejně jako se vstřícným, obětavým a lidským 
Stanislavem Tomšíčkem.    
Kulturní výbor městyse mu tímto děkuje za pětiletou spolupráci a přeje klidnou službu 
bližním v jiném působišti. 
 
Všechny připravované akce, včetně pozvání pořadatele najdete v celkovém přehledu na další 
stránce.                                                                  Mgr. Petra Reslerová, předseda KV městyse 



Městys Svojanov zve na akce léta 2022

 V 15 HOD. VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRA
                    BABIČKY TEREZIE UHERKOVÉ A VNUČKY EMY TIPPNEROVÉ                                                                           

 V 17,30 HOD. PODVEČERNÍ 

VE 21,45 HOD. LETNÍ 

 VE 20 HOD. NA NÁDVOŘÍ HRADU 

ZÁBAVNÝ VEČER SE ZPĚVAČKOU, HEREČKOU A MODERÁTORKOU

 V 15 HOD. NA HŘIŠTI U RYBNÍKA ŠINDELKY

 TRADIČNÍ POUŤ U MAJDALENKY

 LETNÍ KINO NA HŘIŠTI U RYBNÍKA 

5. 8. 21,45 HOD. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

  20. 8. 20,15 HOD. POHÁDKA PRO DĚTI

             22,00 HOD. VYŠEHRAD FYLM

OBČERSTVENÍ OTEVŘENO OD 19 HOD.

 13. 8. OD 13 HOD. 

Městys Svojanov zve na akce léta 2022
2. července 

HOD. VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ, OBRÁZKŮ A KERAMIKY
BABIČKY TEREZIE UHERKOVÉ A VNUČKY EMY TIPPNEROVÉ                                                                           

 
 

PODVEČERNÍ TURISTICKÝ POCHOD 

 

 
 

ETNÍ KINO: SRDCE NA DLANI 

5. července 

VE 20 HOD. NA NÁDVOŘÍ HRADU SVOJANOV 

ZÁBAVNÝ VEČER SE ZPĚVAČKOU, HEREČKOU A MODERÁTORKOU

9. července 

HOD. NA HŘIŠTI U RYBNÍKA ŠINDELKY

 

24. července 
TRADIČNÍ POUŤ U MAJDALENKY 

SRPEN 

NA HŘIŠTI U RYBNÍKA  

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 

POHÁDKA PRO DĚTI,  

VYŠEHRAD FYLM 

OBČERSTVENÍ OTEVŘENO OD 19 HOD.

OD 13 HOD. PUTOVÁNÍ FRANTIŠKA POVÍDÁLKA

Městys Svojanov zve na akce léta 2022 

Ů, OBRÁZKŮ A KERAMIKY 
BABIČKY TEREZIE UHERKOVÉ A VNUČKY EMY TIPPNEROVÉ                                                                           

ZÁBAVNÝ VEČER SE ZPĚVAČKOU, HEREČKOU A MODERÁTORKOU 

 

OBČERSTVENÍ OTEVŘENO OD 19 HOD. 

PUTOVÁNÍ FRANTIŠKA POVÍDÁLKA 



VÍME, ŽE 

 na hřbitově ve Svojanově už slouží oplocení, aby nedocházelo k poškozování osázení 
hrobů zvěří; 

 přes prázdniny je zajištěn provoz informačního centra od 1. 7. do 31. 8. každodenně od 
10:00 do 16:00 hod., 

      od 3. 9. do 25. 9. o víkendech od 10:00 do 16:00 hod. 

 pět dopravců od 13. června zajišťuje autobusovou dopravu v Pardubickém kraji. Celý 
region byl ve výběrovém řízení rozdělen do osmi oblastí. Na Jevíčsku, Litomyšlsku, 
Lanškrounsku a Orlickoústecku zvítězilo sdružení firem BusLine LK a BL14. 
Přeloučsko  zajišťuje společnost UmbrellaCoach&Buses, Poličsko společnost ZDAR. 
Na Chrudimsku  nadále jezdí Arriva autobusy, dříve Arriva Východní Čechy, Holicko 
zajišťuje firma Car-Tour. Věříme, že se řidiči brzy „prokoušou“ členitostí místního 
terénu a po prázdninách se děti dostanou do školy i ze školy bez problémů a včas. 

 30. dubna SDH Předměstí zorganizovalo s úspěchem tradiční Pálení čarodějnic.  
 
 21. 5. proběhla na hřišti u rybníka okrsková soutěž SDH v požárním sportu. K vidění 

byl útok v kategorii mužů, žen i dětí. Gratulujeme mužům z SDH Předměstí, kteří 
vybojovali ve své kategorii 1. místo. Soutěže se zúčastnily SDH Předměstí, 
SDHBystré, SDH Nedvězí, SDH Hartmanice a SDH Trpín. Všichni účastníci si 
pochvalovali organizaci závodu.  

 

NEJEN K PRÁZDNINOVÉMU ZAMYŠLENÍ 

 

V životě toužíme, hledáme základní jistoty: nekonečnou a věčnou lásku, pokoj, jistotu, 
štěstí... Velkou otázkou je, kde, u koho a jak je hledáme. Křesťané věří, že tyto tolik potřebné 
jistoty nalezneme u Boha, a to nejen až jednou, ale už nyní. Dokonce, když je začneme hledat 
jinde a očekávat je od věcí jako jsou materiální bohatství, práce, vztahy..., tak riskujeme, že je 
nikdy nenalezneme. Naše vztahy s bližními jsou někdy naplněné zklamáním, protože aniž 
bychom si to vždy uvědomovali, očekáváme od nich něco, co nám nejsou schopni a 
ochotni poskytnout. Od určitých výsadních vztahů očekáváme absolutní štěstí, naprosté 
uznání, dokonalou jistotu. Ale žádné stvoření, žádný člověk, žádná činnost nás v tomto 
očekávání nemohou naplno uspokojit. A protože očekáváme příliš a nedostává se nám 
naplnění, stáváme se zahořklými, zklamanými, a v ty, kteří nás takto zklamali, ztrácíme 
důvěru. Není to však jen jejich chyba, přehnané může být naše očekávání: představujeme si, 
že nám člověk může dát to, co nám může zajistit jedině Bůh. 

Tím nechci ponížit mezilidské vztahy. Velmi věřím v lásku, v přátelství, ve vše, co si 
můžeme vzájemně darovat mezi sebou. Setkání s druhým člověkem může být nádherným 
Božím darem. Bůh nám rád ukazuje svou lásku skrze přátelství a starostlivost někoho, koho 
nám pošle do cesty. 

V této době také tolik toužíme po míru a pokoji mezi lidmi i národy. Může se zdát, že 
jednotlivec sám nic neznamená. Jsem přesvědčen, že záleží na každém z nás, jak se bude 
vyvíjet naše společnost. Nikdy se neztratí dobro, které kdokoliv vytvoří. Pravý pokoj a mír 
vychází z lidského srdce, které opravdově miluje druhé, od lidí, kteří usilují o společné dobro, 



nejen o své soukromé zájmy, též od těch, kteří se snaží v první řadě očistit své slabosti a 
pracovat na svém osobním charakteru a nespokojují se svou liknavostí. Jako křesťané známe 
velkou hodnotu společného úsilí o mír a společnou modlitbu, která dokáže bořit bariéry 
lidských srdcí a buduje novou společnost, nové lidství založené na společném bratrství a 
solidaritě jedněch s druhými. V poslední době vnímám i v našich obcích velkou vlnu 
solidarity a pomoci druhým a upřímně se z toho raduji. 

Když hledíme do budoucnosti, chtěl bych Vám nabídnout perspektivu víry v Boží 
dobrotu a v naději, že jistota budoucnosti je jedině u Boha. 

Toto léto se budu loučit s touto farností a s městysem Svojanov. Chtěl bych moc 
poděkovat za vlídné přijetí. Strávil jsem zde pět krásných let. Opravdu děkuji, že jsem je zde 
mohl prožít s Vámi. Touto cestou bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci a pomoc při 
opravách a údržbě fary, při různých společenských, liturgických slavnostech a farních 
aktivitách. 

Také si moc vážím spolupráce se starosty, jak s panem Josefem Graciasem, tak 
s panem Lukášem Havlíčkem. Velmi si vážím jejich vstřícnosti a spolupráce.  

Zvu vás na naši pouť na Majdalenku 24. 7. 2022. 
                                                                                                             P. Stanislav Tomšíček 

 

Z KNIHOVNY 

 
Knihovna Dolní Lhota 

Pokud rádi čtete a doma nemáte na knihy moc místa, je ideální navštěvovat knihovnu. 
Knihy si prostě vypůjčíte, přečtete a opět je vrátíte. Pokud se bojíte poplatků, je to zbytečné, 
tuto službu  totiž městys Svojanov poskytuje bezplatně. Je možné obstarat i knihy, které si 
chcete přečíst, a v knihovně aktuálně nejsou. Tato služba může fungovat díky zápůjčkám knih 
mezi knihovnami. Několikrát během roku také dochází k zapůjčení nového souboru knih z 
výměnného fondu knihoven. To znamená, že v knihovně jsou  stále nové a nové knihy, které 
čekají právě na vás. 
Otvírací doba knihovny, která sídlí v bývalé škole v Dolní Lhotě, je každé úterý od 18 hodin 
do 19 hodin. 
Přijďte se podívat, těším se na vaši návštěvu. 
 
Pohádková cesta Františka Povídálka 
I v letošním roce se uskuteční pochod od knihovny až na hrad. Tentokrát 13. srpna 2022, 
skupinky budou vycházet od mateřské školky ve Starém Svojanově a zápis účastníků bude od 
13 do 14:30 hodiny. Tento pochod je určen dětem a jejich rodičům. Na trase pochodu jsou 
rozmístěna stanoviště pohádkových postav z knihy Bohuslava Březovského Tajemný hrad 
Svojanov. Cestou vás však mohou překvapit i některé historické osobnosti jako například 
ptáčník Jan, královna Kunhuta nebo Záviš s Falkenštejna. Letos budou úkoly, které děti na 
stanovištích plní, zaměřeny na krásný život v minulosti. Děti se mohou těšit na záhadné 
předměty, strašidelná strašidla, záludné hádanky i podivuhodné kouzelné bytosti a jejich 
životní příběhy. Odměnou pro všechny účastníky bude jako vždy, díky laskavosti pana 
Kastelána, výhled z hradu, hlásky i návštěva jednoho z okruhů. Velmi děkujeme všem 
pracovníkům hradu. I za splnění úkolů a odhalení hesla děti čeká sladká odměna, která je 
vždy na konci pochodu zasloužená, a dodá potřebnou energii. Těším se, že se Pohádková 
cesta i letos vydaří a že se najde opět dostatek dobrovolníků, kteří obsadí jednotlivá 



stanoviště. Touto cestou děkuji všem, kteří mi každým rokem pomáhají a pomáhali, velmi si 
toho vážím. 
                                                                            Vaše knihovnice z Dolní Lhoty Jitka Olšánová 

 
 
 

PÁR ŘÁDKŮ OD RODÁKŮ 
 
 Tentokrát od paní Emilie Schwarz Čermákové, která se ve Svojanově narodila a se 
svou sestrou zde strávila roky dětství a dospívání. Pracovala jako učitelka v mateřské škole a 
pak i v základní škole v Bystrém. Už tenkrát svým žákům poutavě vypravovala o svých 
zážitcích se zvířátky. Dobře si to pamatuji, protože jsem k těm žákům také patřila. Ačkoliv to 
byla moje paní učitelka, její přirozená autorita časem přerostla v kamarádství s Miluškou. Sice 
na dálku, protože se svou rodinou žije v Německu, ale těším se na každý její e-mail a na 
setkání. 
 Pár řádků jejího vyprávění o 50. letech minulého století je tu pro dospělé i pro děti. J. B.                                     
        

„Zážitky mého dětství obohatilo to, že tatínek, velký milovník přírody a zvířat, byl 

členem Červeného kříže a jako holič pomáhal lidem ošetřovat různá menší zranění. Byli na to 

zvyklí, protože už jeho tatínek byl známý tím, že lidem trhal zuby. Dodnes mám ale před 

očima, když k nám až z Manové Lhoty přišel mladý muž se zraněnou rukou od vybuchlého 

granátu. 

 Ale nejen lidi, ale i zvířata u naší rodiny nacházela pomoc. Na dvorku byla velká klec a 

v ní se střídali různí pacienti. Krátký čas tam byli dva malí jezevci, které jsme později pustili 

zpět do lesa. Ale celý rok u nás žila lištička sirotek. S tou jsme prožili mnoho hezkých chvil. Na 

vodítku jsme s ní chodili na procházku, nebo seděli před chalupou na lavičce. V době, kdy 

začala dospívat, se však stala agresivní a tatínka pokousala. Tak musela jít do přírody. 

 Také jsme měli jeden čas zraněnou sovu, nemohla létat. Jednou nám přece jenom 

kousek uletěla, ale druhý den nám ji sousedi přinesli zase zpět. 

 Největší práci nám dal srneček, kterého v lese strhli toulaví psi. Měl poraněné obě 

zadní nohy. Byl dost plachý, a tak jsme ho měli ve stodole. Protože se nemohl hýbat, 

naordinoval mu pan doktor David antibiotikum. To jsme mu dávali v jablkách nebo řepě. 

Když se trochu zotavil, běhal po zahrádce. Na jaře jsme ho pustili zpět do lesa. Vím, jak jsem 

byla smutná, měla jsem o něj strach, aby ho nějaký pes znovu nechytil. 

 Ani jsme se moc nedivili, když jednoho dne se u krmítka pro holuby objevila kavka. 

Nebyla u nás dlouho, asi tak dva roky, ale zanechala stopy v našich srdcích. Krmítko jsme 

měli připevněné na zábradlí pavlače přímo před okny kuchyně. Denně jsme tak mohli holuby 

pozorovat. Naším největším miláčkem byla holubička, která si chodila do okna pro vodu. 

V zimě, když bylo okno zavřené, ťukala zobáčkem a my jsme jí podávali na lžíci vodu malým 

okýnkem. Kavka, když se nažrala, chodila pyšně po hřebeni střechy a daleko se rozléhalo její 

volání: „Kavkó!“ Děti z celého městečka z toho měly radost a pokřikovaly na ni zpět. Problém 

nastal, když k nám přijel na návštěvu strýc z Kutné Hory. Už špatně slyšel a volání Kavkó, 

nerozeznal od Strejdó. A tak si stěžoval mamince, proč na něj stále voláme. To byl ale malý 



začátek dobrodružství, která nás čekala. Odkud kavka pocházela, jsme se nikdy nedověděli. 

Ale měla každopádně kolem sebe ráda lidi.  

Často doprovázela maminky s kočárky a pak kradla dětem, co měly v ruce, rohlíky, 

sušenky nebo i hračky. Zle bylo, když začala lidi okrádat o peníze. Nejdříve ji zaujaly mince, 

které měli připravené na autobus, který tenkrát zastavoval naproti nám u restaurace U Klímů 

(bývalý kulturní dům). Časem začala krást i papírové peníze a to bylo horší. Lidé věděli, že je 

naše, a tak si chodili stěžovat a chtěli náhradu. Největší smůlu měla maminka. Byla za 

chalupou na dvorku, když jí pošťák přinesl výplatu. Tu si schovala do pláště, který tam visel, a 

šla ještě do zahrádky. Když se vracela přes dvorek, s hrůzou zjistila, že peníze jsou na zemi a 

roztrhané. Jednu stovku jsme už nemohli ani slepit, ale ostatní jsme našli, naštěstí, v kurníku. 

Kavka se o život kolem nás velice zajímala. Ráda navštěvovala děti ve vedlejší 

„měšťance“ (vpravo cykloturistické ubytovny - CU). K jejich velké radosti se procházela na 

římse u okna. Z toho měli ale mnohem menší radost učitelé, když museli bojovat o pozornost 

žáků. Mezi školou a námi bylo zdravotní středisko (CU), kde tenkrát ordinoval lékař i zubař. 

Přes polední přestávku větrali a nechali okna otevřená. To neušlo zvědavé kavce. Když se 

lékaři vrátili zpět do ordinace, vznikla panika. Někdo se tam vloupal a všechno rozházel. 

Největší popularitu získala, když začala chodit do kostela. V létě byly hlavní dveře 

otevřené a pro kavku nebyl problém jimi proletět. A tak po každé nedělní mši nám lidé 

vyprávěli, jak se kavka chovala. Se sestrou jsme tam raději přestaly chodit. Kavka byla někdy 

hodná, chodila mezi lidmi po lavicích a prohlížela si zpěvníky. Zlé bylo, když se procházela 

panu faráři po oltáři a on ji rukou odháněl. Tím bylo o zábavu dětí postaráno. Často zalétla i 

na chór k varhanám. Tam jednou klovla paní Graciasovou, co zpívala, do nohy a roztrhla jí 

silonku. Od té doby stála paní Fialová, kostelnička, ve dveřích kostela a nabádala lidi, aby 

dveře rychle zavírali. 

To ale neznali kavku, objevila ve věži kostela díru a navštěvovala nedělní mše dále. 

Když věž opravili, byl v kostele boží klid. 

 My děti jsme ji milovaly, byla s námi všude. Chodila stále okolo nás a něco 

vyprávěla. V zimě s námi dokonce jezdila na sáňkách, buď od kostela, nebo skalou od hradu. 

Kavku na sáňkách nám dokonce vyfotil pan Vladimír Gerišer. Bohužel fotografii v chalupě ve 

Svojanově marně hledám. 

Byly to veselé zážitky, ale někteří lidé si začali stěžovat. Paní Cihlářová šla s balíkem na 

poštu. Tatínek byl před chalupou a kavka s ním. Paní Cihlářová tatínkovi to milé zvířátko 

chválila a kavka si zatím její balík, který si odložila na lavičku, zálibně prohlížela. Ale než oba 

mohli zasáhnout, roztrhla zobákem obal. Paní Cihlářová spráskla ruce a šla domů balík zabalit 

znovu. 

Kdo ale kavku opravdu neměl rád, byla naše sousedka Moravcová. V době, kdy ještě 

lidé neměli ledničku, dávala si na noc jídlo na svou pavlač. Pro kavku nebyl problém shodit 

pokličku a jídlo rozhrabat po pavlači, nebo roztrhat obal na mléko a v mléce se vykoupat.  

To se jí stalo osudným. Jednoho dne jsme ji našli na dvorku zraněnou, nemohla létat. 

Aby ji něco nesežralo, dali jsme ji na noc do kurníku ke slepicím. Tam si našla novou zábavu, 

rozklovávat vejce. Když byla zdravá, hlídala a jak slepice zakdákala a dala znamení, že snesla 



vejce, kavka vletěla do kurníku a bylo její. Nám nastal stres, kdo bude ve sbírání rychlejší, 

jestli my nebo kavka. Po prázdninách jsme museli do školy, atak naši podlehli poptávkám, 

kterých nebylo málo, a kavku dali někomu do Dolní Lhoty. Ze začátku prý byla hodná a 

žádnou škodu nedělala, ale za čas opět klovala vajíčka. A to byl její konec. 

Její pověst šla i za hranice Svojanova. Nakonec bych měla napsat: „Kavko, díky za milé 

vzpomínky.“ 

A redakce dodává: „Miluško, díky za Tvých pár řádků a po 43 letech v Německu za 

skvělou češtinu.“ 

Domek Čermákových,                                   dědeček Čermák 

 

 
 

 

 

 

 

TROCHA HISTORIE 

Tentokrát z roků s dvojkou na konci letopočtu 

- v roce 1592 bylo vydáno nařízení o konání motliteb za odvrácení války a hlavního nepřítele 
Turka. Občané museli na válku přispívat nejen peněžním obnosem, ale i narukováním do 
armády. 

- v roce 1642 táhla Svojanovem početná švédská armáda, která obyvatele velmi sužovala. 
Loupili vše k snědku i ke svému mužskému potěšení. 

- v roce 1742 a to 15. dubna vyplenilo Svojanov pruské vojsko, které pak bylo překvapeno 
rakouskými oddíly. Mnoho pruských husarů zde pomřelo i na mor. Byli pohřbeni i na začátku 
Starého Svojanova, proto se místu s křížkem říká Na husárku. 

- v roce 1762 udělila Svojanovu císařovna Marie Terezie výsadu konání pátečních trhů, kde 
byl prodej příze, plátna, lnu a vlny. 

- v roce 1842 z 3. na 4. května vypukl ve Svojanově obrovský požár, který měl ohnisko na 
radnici. Tam jedna nájemkyně převářela máslo v černé kuchyni na otevřeném ohni. Máslo 
přeteklo a červený kohout - požár byl na světě. V několika chvílích zachvátil na náměstí 18 
chalup. Vítr  létajícími šindeli přenesl požár i na hrad. A podle pana Bačovského „od čehož se 
chytla střecha obydlené bašty a špýchar, bývalý dům zbrojnošů. Dál pak oheň zachvacoval 
rytířský neboli starý hrad a nový dům i továrnu na tuhové výrobky. Po páté hodině ranní 
leželo vše ve žhavém popelu. Bylo tím požárem zmařeno velmi mnoho cenných věcí a 
dokumentů z dávných dob.“ Podle Josefa Gregora „ druhý den šel milostpán Kristen do 



kostela ve Svojanově tak, že na něm lidé spatřili popálený kabát. Panstvo, úřednictvo a 
služebnictvo, všichni si zachránili jen holé životy.“ 

Jinak tomu bylo ve Svojanově, kde přišlo o život 6 lidí. V sousedství radnice v čísle 22 
se schovala rodina do sklepa s tím, že uniknou ohni, ale neunikla jedovatému dýmu. Proto ve 
sklepě zemřeli hroznou smrtí manželka majitele třicetiletá Františka Olivová, šestiletá dcera 
Františka, čtyřletý syn Jan, tříměsíční dcera Marie. Dále se tam udusila padesáti čtyřletá Anna 
Tesařová a její třináctiletá dcera, také Anna. 

Také na radnici shořel cenný archiv a mnoho historických předmětů. Ve Svojanově 
byly do požáru stavěny domky dřevěné, ale potom stavěli lidé již domky zděné, ponejvíce 
z černého kamene, opuky a nepálených cihel zvaných truple nebo buchťáky. 

Tento důležitý mezník v historii Svojanova si určitě zasloužil zápis v dobových 
v kronikách, ale zasloužil by i větší pozornost současníků např. formou pamětní desky.  

- v roce 1852 přišel do Svojanova na hrad jako vychovatel a učitel mladého pána Edmunda 
Kristena Mořic Vilém Trapp. Byl to člověk velice vzdělaný v mnoha vědění a za jeho 
působení se o Svojanovu dozvídala česká i moravská kulturní veřejnost. Ale o tom možná až 
v příštím čísle. 

- v roce 1882 26. listopadu byla ve Svojanově zřízena telegrafní stanice jako odbočka stanice 
Polička  - Brněnec. 

- v roce 1892 byla ve Svojanově založena Sokolská tělocvičná jednota. 

Jana Bačovská, kronikářka 

NA PRÁZDNINY 

Ve škole při poslední hodině říká paní učitelka: 

"Kdo odpoví na moji otázku jako první, může odejít domů." 

Pepíček naschvál bouchne pravítkem o lavici. 

Paní učitelka se ptá: "Kdo to udělal?" 

Pepíček řekne: "Já, na shledanou po prázdninách." 

 

Prázdniny plné pohody a svobody,  

načerpejte hodně sil, 

aby ani jeden den pro vás nudný nebyl. 

Do šuplíků telefony, užijte si léta, 

vždyť už za dva měsíce bude zase po svobodě veta. 

                                                                                                                                            J. B. 



 
 JUBILANTŮM   

LEDEN 

PEŠOVÁ VĚRA 

ÚNOR 

NEČASOVÁ HELENA 

PRŮCHOVÁ HELENA 

ŠUDOMOVÁ JANA 

BŘEZEN 

ŠUDOMA VLADIMÍR 

DUBEN 

ANDRUŠKA JOSEF 

MAŃOUŠEK JIŘÍ 

KVĚTEN 

MAŃOUŠKOVÁ ALENA 

TAUŠOVÁ LUDMILA 

KOPECKÁ FRANTIŠKA 

ŽILA LUBOMÍR 

ČERVEN 

KUCHARSKI VLADISLAV 

GRACIAS BŘETISLAV 

ČERVENEC 

MENŠÍK JAN 

VORBOVÁ LIBUŠE 

ŘEZNÍKOVÁ ALENA 

ŠUDOMA JOSEF 

BAČOVSKÁ MARIE 

BÁČA MIROSLAV 

KLEINBAUER KAREL 

SRPEN 

ŠUDOMOVÁ MARIE 

MICHKOVÁ MARIE 

MORAVEC FRANTIŠEK 

VESELÁ ALICE 

 

  K NAROZENÍ DĚTÍ 

NIKOLA DVOŘÁKOVÁ, Studenec                        
MICHAEL JEDLIČKA Svojanov  

          VZPOMÍNÁME 

VÍTĚZSLAV JEDLIČKA 

LUDMILA GRACIAOVÁ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Možná jste si všimli, že se vám dostává ke čtení 1. číslo už 20. ročníku 

Svojanovin. 20 roků a v každém roce dvě i více vydání, to už je docela velký 

objem článků a vlastně taková malá kronika Svojanova. Všem, kdo se kdy na 

Svojanovinách podílel, patří poděkování. Každá jejich redakce byla a je velmi 

potěšena, že čtenářů neubývá. Aby tomu bylo i v budoucnu, máte-li zájem, 

přidejte se k nám. Uvítáme nové podněty a nápady. Krásný, příznivý a ve 

zdraví prožitý čas do vydání dalšího čísla všem občanům, čtenářům i 

příznivcům  Svojanovin přeje jejich redakce. 

 
www.mestyssvojanov.cz 
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