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SLOVO STAROSTY 

 

Vážení občané a přátelé městyse Svojanov. 

     Zdá se to být nedávno, když jsme Vás na těchto řádcích zvali na letní akce městyse a těšili se na 
dovolené a prázdniny.  Léto uběhlo v závratném tempu a v září proběhly volby do obecních 
zastupitelstev. Tímto bych Vám chtěl poděkovat jménem svým i všech zvolených zastupitelů  
za Vaše hlasy a účast ve volbách. 12. 10. 2022 na ustavující schůzi zastupitelstva jsem dostal 
důvěru k vedení městyse Svojanov v dalším volebním období.  Je to pro mě velká čest a zároveň 
cítím i velkou zodpovědnost za další směřování našeho městyse. Děkuji.   

 
Až zacinká rolnička 

a dětem zazáří očička, 
z kostela zahrají půlnoční 

to zavítá k nám kouzlo 
- čas vánoční. 

Čas, ten pak voní po vanilce 
a křehký je jak vločka sněhu. 
Dejme si lásku, věrnost, něhu 

ve vánoční nadílce. 
                                                          J. B. 



     Jako místostarosta pokračuje Michael Jedlička a předsedkyní kulturního a sociálního výboru je i 
nadále Petra Reslerová.  Oba již v minulém volebním období odvedli pro občany Svojanova velký 
kus práce a jsem rád, že se rozhodli pokračovat.  

     Nově byli do zastupitelstva městyse zvoleni Marie Jedličková, které byl svěřen finanční výbor, 
Josef Gracias - dotační výbor, Petr Dvořák – pozemkový výbor a Petr Vydra – kontrolní výbor.  
Nově zvolení zastupitelé se ihned zapojili do práce a mě, kromě gratulace ke zvolení, nezbývá, než 
jim popřát stále stejný elán jako na začátku.   

     Rovněž bych v těchto řádcích chtěl vyjádřit velký dík končícím zastupitelům: Ivě Leinweberové, 
Janě Bačovské, Miroslavu Graciasovi  a Jiřímu Moravcovi za jejich mnohaletou práci a  
za přátelskou atmosféru, která tuto práci při jednáních zastupitelstva provázela.  

     Od posledního vydání Svojanovin od nás odešel do Vysokého Mýta pan farář Stanislav 
Tomšíček, kterému děkuji jménem městyse Svojanov za dobu, kterou tu s námi žil a pozitivní 
energii, kterou po sobě zanechal. Svojanovské farnosti v současné době slouží pan farář Marek 
Poláčik, kterému přeji hodně sil, pocitu sounáležitosti a pohody mezi námi.  

     Závěrem mi dovolte připomenout blížící se konec roku a s ním spojený čas Vánoc. Tento čas 
bývá časem bilancování, jak se nám ten pomalu končící rok 2022 vydařil, co jsme dokázali, z čeho 
jsme měli opravdovou radost nebo komu jsme radost nebo pocit štěstí přinesli. Ale současně i 
vědomí toho, co jsme mohli udělat nebo sdělit či vysvětlit jinak nebo lépe.  Zároveň k nám přichází 
čas Adventu, čas, kdy bychom měli na chvíli zapomenout na každodenní rutinu, na celoroční shon a 
zaběhnuté koleje všedních dnů a věnovat svůj čas těm, které máme rádi a těm, na kterých nám 
záleží.  A alespoň pár svátečních dnů žít v přátelském souznění přítomným okamžikem.  

     Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí i v příštím 
roce 2023.                                           Starosta městyse Svojanov 

Lukáš Havlíček 

 
 

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA  

    Končí rok neoficiálního 735. výročí od první písemné sbírky o Svojanovu. Za kulturně 
sociální výbor městyse jsem ráda, že mnozí přijali pozvání na vernisáž a výstavu Náš barevný svět 
babičky Terezie Uherkové a její vnučky Emy Tippnerové, na podvečerní turistický pochod 
Závišovu škorni. Krásné to bylo i s návštěvností Zahájení léta s indiány, představení letního kina i 
poutě u Majdalenky, kde se tradičně sešli známí, co se celý rok nevidí. Škoda, že se nemohlo 
uskutečnit setkání s Pavlínou Filipovskou po 36 letech. Do Svojanova letos už také vstoupil 
Halloween. A občané měli možnost využít nabídku zájezdů. (více z obecního úřadu). Téměř dva 
roky nebylo možné setkání se svojanovskými seniory v Domově nad Kašpárkem v Bystrém, proto 
se na sv. Martina uskutečnila návštěva zástupců městyse a P. Marka Poláčika. Bylo to krásné 
odpoledne s písničkou, vzpomínkami, vyprávěním i zhlédnutím získaného Dostaveníčka ve 
Svojanově.     

Tato návštěva byla vlastně premiérou P. Poláčika v rámci spolupráce s kulturně sociálním 
výborem, který velmi vítá, že navazuje na spolupráci P. Stanislava Tomšíčka, kterému touto cestou 
patří poděkování.  

Je prosinec a přináší Advent. V této době příprav a očekávání přijde 5. 12. na náměstí ve Svojanově 
Mikuláš, Lucky navštíví domácnosti seniorů a v sobotu 17. 12. budou opět tradiční svojanovské 



Vánoce. ABY BYLO I CUKROVÍ NA VÁNOČNÍ TABULI, VYUŽÍVÁM TUTO MOŽNOST A 
PROSÍM O DONESENÍ OCHUTNÁVKY CUKROVÍ Z VAŠÍ VÁNOČNÍ KUCHYNĚ. 

A za týden nato přijdou nejkrásnější svátky v roce a hlavně Štědrý večer.  

Až ten večer všem dětem zahoří od svíček ve šťastných očích tisíce hvězdiček, ozdoby zazáří 

jak zimní náledí a zdálky tichounce zaznějí koledy, vánoční stromeček se trochu ukloní, zaprská 

prskavkou, zvonečkem zazvoní: Bim bim bam, bim bim, bam. Veselé Vánoce Vám! 

Jestliže Vám ve výčtu chybí tradiční koncert v kostelíku sv. Mikuláše, vězte, že ani o ten nepřijdete. 
Nebude sice adventní, ale vánoční a to 29. 12. v 16 hod. 

Kdo si bude chtít užít sportu, má možnost 27. 12. dopoledne při vánočním bruslení na zimním 
stadionu v Poličce. 

Je konec roku 2022,                                         Pf 2023 

a tak děkuji všem,                                                      
kdo se podíleli 
 na kulturním životě Svojanova. 
Abychom v něm mohli pokračovat,  
                                         přejme si:  
                                                                

„AŤ MÍR DÁL ZŮSTÁVÁ  
S TOUTO KRAJINOU …“                               

            
             Mgr. Petra Reslerová, předseda KSV městyse 

 
Plán kulturních akcí kulturního výboru městyse Svojanov pro rok 2023 

 

Tříkrálová sbírka 

Obecní ples 

Dětský karneval 

Odhalení pamětní destičky J. Graciasovi 

Pálení čarodějnic 

Setkání seniorů - stavění májky 

Závišova škorně 

Vernisáž prázdninové výstavy – fotografa 

Jaromíra Šimka 

Zahájení léta – dětský den, taneční zábava 

Poutní slavnost u Majdalenky 

 

 

Letní kino 

Putování Františka Povídálka 

28. říjen - kladení věnců 

Halloween 

Sejdeme se v Bystrém v Domově nad 

Kašpárkem se svojanovskými seniory 

Mikuláš 

Lucie 

Svojanovské vánoce 

Vánoční koncert 

Vánoční bruslení 

Zájezd 2x 

Realizace kalendáře městyse 2024, Svojanoviny letní a zimní vydání,  
Návštěva seniorů u příležitosti životního jubilea 



 

 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY   

 
     Touto cestou bych Vás ráda pozdravila a už tradičně informovala o dění v naší MŠ ve školním 
roce 2022-2023. Letos je zapsaných 18 dětí a po několika letech je více dětí mladších tří let. 
Z tohoto důvodu jsme museli snížit počet dětí z 24 na 18, aby byl dodržen Školský zákon a 
Vyhláška o předškolním vzdělávání. Nově nastoupily tyto děti – Deniska Janků, Maruška 
Dudychová, Viktorka Janků, Péťa Jedlička, Dominiček Pěta, Tobiášek Merhaut. Ale po Novém 
roce budeme moci přijmout další tři nové kamarády. 
     Září bylo tradičně ve znamení adaptace našich nejmenších. Vstup do mateřské školy je pro děti i 
jejich rodiny významným životním mezníkem. Děti si zvykají na odloučení od rodičů, tvoří si 
vazby s p. učitelkami, paní kuchařkou i paní školnicí, navazují vztahy s novými kamarády, učí se 
novým pravidlům a přivykají si také na odlišný způsob stravování. Oproti dosavadním zkušenostem 
je ve školce každá hračka a každé místo „všech“. Neexistují žádná zvláštní práva. Každý může 
všechno a každý má nárok na všechno stejnou měrou – i na pozornost p. učitelek. Častokrát mají 
děti ve školce poprvé zkušenost s tím, že jejich přání nejsou hned a rychle splněna. Docházka do 
MŠ představuje šanci a výzvu zároveň. Děti se učí pohybovat ve skupině, učí se prosazovat svá 
přání a zájmy přijatelným způsobem. Učí se být samostatné a nezávislé, roste jejich sebedůvěra a 
sebevědomí. Učí se dělit o věci, prostor i pozornost dospělého. Zjišťují a poprvé zachovávají 
pravidla skupinového soužití. Poznávají, jak se učit spolupráci, co to znamená navazovat přátelství, 
snáší první zklamání, učí se vyrovnávat s nezdarem, aktivizují se ve prospěch skupiny.                                                              
Samozřejmě se občas i u nás objevily slzičky, ale postupně si děti zvykly a nyní máme plnou třídu 
sluníček. Věříme, že budou zářit po celý rok v péči zaměstnanců MŠ, kteří udělají všechno  
pro jejich spokojenost. Velké poděkování za pomoc s adaptací nejmenších patří i jejich starším 
kamarádům ze školky. Výstižné je toto motto: „ KDYŽ VYRAZÍTE DO SVĚTA, NEJLEPŠÍ JE 

CHYTIT SE NĚKOHO ZA RUKU A DRŽET SE POHROMADĚ.“ 
Od září jsme také prodloužili provoz MŠ, který je nyní od 6.30 – 15.30h. Tímto mohla být na malý 
úvazek zaměstnána další učitelka. Dále jsme se zapojili do Operačního programu MŠMT s názvem 
Jan Ámos Komenský. Tento program využíváme na další personální podporu, a to na školního 
asistenta. Na tuto pozici a zároveň pozici další učitelky na částečný úvazek nastoupila slečna 
Adélka Němcová ze Svojanova. Některé děti už ji dobře znaly, protože u nás vykonávala praxi  
při studiu. Její práce je velmi přínosná, děti si ji oblíbily a do našeho kolektivu zapadla velmi dobře.  
     Tradiční plavecké škole Svitavy se letos v září neuskutečnilo. Doufáme, že vyjde termín 
v jarních měsících a pokud ne, tak bychom rádi zase jezdili od příštího školního roku. Je to právě 
z důvodu většího počtu malých dětí, které si teprve zvykají na prostředí školy. I na různé akce se 
chystáme až v příštím pololetí. Velká je i nemocnost dětí. Linkovým autobusem se už nikam 
nedostaneme a musíme využívat služeb soukromého autodopravce. To je ale finančně nákladné, 
proto je potřeba, aby jelo i více dětí. O kulturu ale děti nepřijdou, zveme si do školky různá divadla 
a výukové programy. 
     Děti už nyní znají prostředí MŠ a také jeho okolí. Nejčastěji tráví svůj čas na přírodním hřišti, 
kde rozvíjejí zejména hrubou motoriku. Postupně bychom chtěli zakoupit nové sportovní vybavení. 
Rodičům děkujeme za věnování hraček na venkovní aktivity. Od října jsme postupně zařadili  
i vycházky do blízkého okolí MŠ a to zejména po bočních cestičkách a do lesa, kam děti chodí 
nejraději. Malé děti neujdou delší trasy a procházky po silnici jsou pro ně náročné. Jsme proto rádi, 
že uděláme pár kroků a jsme také v přírodě na našem hřišti. Děti získávají důvěru ve vlastní 



schopnosti. Vnímají všemi smysly, prožívají všechny živly. Mají svoje úkryty, které podporují 
komunikaci při sociálních hrách.  I pobyt na hřišti má ale svá pravidla, děti už ví, kam mohou samy 
vstupovat a kdy mají přijít na zavolání. 
     V tomto školním roce pracujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu Ten dělá to a 
ten zas tohle, který má motto: „Dva schůdky do školky, velký krok do života“. Děti už poznaly, že 
bez práce nejsou koláče, že ranní ptáče dál doskáče, že dělat věci každý zvlášť a pak společně 
táhnout za jeden provaz, je často velká legrace. Podzim nám dává dary, které jsou pro naše děti 
nekonečnou inspirací. Nelze vyjmenovat všechno, co děláme, ale věřte, že čas strávený s dětmi 
plyne jako voda a je plný radosti a smíchu. Často tvoříme, hrajeme různé hry, objevujeme, cvičíme, 
zpíváme, tancujeme a děti nenásilnou formou ani nepoznají, že se vlastně učí novým věcem.  
     A nových věcí přibude i materiální formou. Z projektu Digitalizace škol z MŠMT obdržela 
každá škola určité finanční prostředky. Účelem dotace pro mateřské školy je pořízení digitálních 
učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních 
kompetencí. Na naši MŠ přišlo 16 000 Kč, za které jsme zakoupili ozvučení do třídy a na ven, 
robotické a programovatelné digitální učební pomůcky. Celkovou rekonstrukcí by měla projít 
v blízkém časovém horizontu i školní kuchyně. Dále bychom chtěli zakoupit další pomůcky pro 
sportovní využití dětí. Didaktické pomůcky se nám podařilo obnovit a postupně doplnit. Do třídy 
byla zakoupena nová skříň na knížky, hry a nad ni na zeď byla přidělána velká televize, která bude 
sloužit k výukovým programům. 
      Nyní je tedy pro mě ta nejvhodnější chvíle, abych poděkovala všem, kteří mají zásluhu  
na chodu naší školy. Především děkuji svým zaměstnancům, kteří často sahají i do vlastních 
časových rezerv a ve svých volných chvílích připravují pro školu akce, které ji tímto prezentují. 
Velké poděkován patří také zřizovateli školy za podporu, pomoc a spolupráci jak v souvislosti s 
provozem školy, tak při konání některých školních akcí. Dále děkuji rodičům za rozhodnutí zapsat 
dítě do naší MŠ, protože nám svěřují to nejcennější, co mají, za jejich ochotu, komunikaci i 
spolupráci. Nakonec chci poděkovat všem, kteří naši školu v letošním kalendářním roce finančně 
podpořili.  
 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 a dětem splněná 
přání pod stromečkem.  A co si více přát? Snad, aby čarovná vánoční atmosféra přetrvala co nejdéle 

a po celý rok 2023, ať je naším průvodcem ruku v ruce s pevným zdravím a dobrou náladou � 
 

Veronika Bačovská, DiS., ředitelka školy 

  



VÍME, ŽE 

 Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu pro rok 2023  
Příjmy - dle 9 790 495,00  

                 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 1: Daňové příjmy  
                 8 594 420,00 Třída 2: Nedaňové příjmy 1 109 075,00 Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00  
                 Třída 4: Přijaté dotace 87 000,00 
                 Výdaje - dle 9 790 495,00  
                 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 5: Běžné výdaje 4 817 495,00  
                Třída 6: Kapitálové výdaje 4 973 000,00 
                 Podrobněji na https://www.e-deska.cz/svojanov/ dokumenty v archivu, rozpočet 

 I na příští rok je připravený kalendář Svojanova, 
     který bude doručen do domácností seniorů a   

                 bude k zakoupení při Svojanovských Vánocích  
                 a na úřadě městyse za 100,- Kč. 
                 Autor děkuje za poskytnuté fotografie  
                 ze soukromých archivů i archivu městyse. 

 V chodbě radnice jsou instalované portréty 
 svojanovských  osobností. 

 Novému administrátorovi P. Markovi Poláčikovi  
se ve Svojanově líbí, rychle se zabydlel,  
je ochotný a vstřícný ke spolupráci s vedením 
městyse. Ale dopřejme mu čas poznat naše vztahy, 
naši mentalitu, historii i tradice. 

 O pořádek u rybníka Šindelky se stará pan Jan Borůvka 
 Z finančních prostředků městyse byla zrekonsruována a otevřena část nemovitosti č. p. 126 

ve Svojanově ve vlastnictví městyse. Prostory přízemí byly upraveny na stravovací zařízení a 
pronajmuty. Sídlí zde OBČERSTVENÍ POD KOSTELEM s příjemným interiérem a pestrou 
nabídkou občerstvení. Znovuotevření hospůdky se staronovým personálem uvítali nejen stálí hosté, 
ale i turisté. Patro budovy bylo využito pro vybudování obecního bytu, který už má svého 
obyvatele.  

 Z cykloturistické ubytovny se ostěhovali a nový domov našli v sociálním bytě nad 
mateřskou školou i ukrajinští uprchlíci  maminka s dcerkou. 
 

   Takto dopadly volby  
         do obecního zastupitelstva, které má 7 členů 

   Lukáš Havlíček – starosta,  
   Ing. Michael Jedlička – místostarosta 
   Marie Jedličková – finanční výbor 
   Mgr. Petra Reslerová – kulturně sociální výbor 
   Petr Vydra – kontrolní výbor 
   Mgr. Josef Gracias – dotační výbor 
   Petr Dvořák – pozemkkový výbor 

 
 
 



 Inventarizace majetku městyse bude provedena k 31. 12. 2022 
 Byla podaná žádost o dotaci přes MAS Poličsko na modernizaci kuchyňky na radnici 

a to sporákem, myčkou nádobí, skříňkami, pracovní plochou, aby vyhovovala při akcích městyse 
i při pronájmu. 

 Byla podepsána smlouva o dotaci na dovybavení  JSDH Svojanov z rozpočtu 
Pardubického kraje  

 21. 11. Informoval starosta o počtu  
      a místu volebních okrsků při volbě  
      prezidenta republiky 

             I. kolo 13. a 14. ledna,  
             popř. II. kolo 27. a 28. ledna 2023  
 

 V cykloturistické ubytovně je krásný, útulný salonek, kde poskytuje paní Medková 
- klasické celkové masáže     Cena služby  
- relaxační masáže          700,- Kč za hodinu 
- baňkování - společně s masáží     V případě vlastního ručníku a 
- masáž lávovými kameny      prostěradla 600,- Kč za hodinu. 
- reiki ošetření                                        Doba masáže 1 až 2 hodiny 
 - automatická kresba       více na www.doteky-duse3.webnode.cz 

Na zájemce se těší Soňa Kateřina Medková 
            
.                          

 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 

 Děkujeme tímto zaměstnancům i brigádníkům, kteří se letos starali o vzhled městyse. I přes 
počáteční potíže je Svojanov stále krásně upraven.  

 Turistické informační centrum ve Svojanově v sezóně zaměstnávalo čtyři brigádnice. I jim 
patří poděkování. Letos proběhl mysteryshoping, což je hodnocení ze strany Czechtourismu. 

Dopadli jsme na výbornou � 

 
ZÁJEZD DO PLANETÁRIA V BRNĚ 
 

17. září jsme se vypravili do Brna. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme si to v počtu 38 
užili. Rodiče s dětmi nejprve v planetáriu viděli film Kouzelný glóbus. Ostatní zatím navštívili 
botanickou zahradu, někteří i motýlí pavilon. V areálu planetária jsme si prohlédli říši mlhovin, 
galerii kamenných planet a venku potom zajímavou interaktivní expozici vědecké stezky.  
V 18:00 nás pak v planetáriu čekal film 3D vesmír. Pracovník planetária nás v poutavé přednášce 
provedl letní oblohou a seznámil nás s příběhy jednotlivých znamení zvěrokruhu. Pak jsme se díky 
3D brýlím prolétli na chvíli vesmírem.  

Cestou k autobusu nás sice provázel déšť, ale nezahnal naši dobrou náladu � 

HALLOWEENSKÉ KINO NA RADNICI 

Jelikož nám na poslední srpnové kino 
u rybníka nepřálo počasí, rozhodli jsme se 
promítnout si oba filmy na radnici. Od 26. 10. 
do 29. 10. byla možnost pro všechny umístit 

na náměstí u lva vydlabané dýně. V sobotu 
odpoledne jsme se tu s dětmi sešli. Někdo 
přinesl dýně, jiný zase strašidelné 
halloweenské cukroví. Byl připravený 



fotokoutek a myslím, že jsme si to všichni 
hezky užili. Děti se pak přesunuly na radnici, 
kde je čekal film Myši patří do nebe a k němu 
i popcorn. Maminky si v průběhu filmu 
popovídaly u kávy a občerstvení, které 
zajistili fotbalisté a hasiči.  

Večer se pak promítal film Vyšehrad 
film a radnice byla plná smíchu. Společně 
jsme pak ještě chvíli poseděli a dohodli se, že 
pokud bude zájem, kino ještě v zimě 
zopakujeme.  

 

ZÁJEZD DO FIRMY KOULIER 
18. listopadu před polednem jsme vyrazili v počtu 38 na zájezd do Oflendy u Hlinska. 

Vánoční atmosféru nám hned při odjezdu navodil padající sníh.  
Více než dvě hodiny jsme strávili ve firmě Koulier, která vyrábí tradiční skleněné vánoční 

ozdoby. S průvodcem jsme prošli celou výrobu ozdob a nahlédli jsme pod ruce foukaček a 
maléreček. Na závěr nás čekalo vlastní malování vánočních ozdob. Každý si mohl vybrat nějaký 
polotovar a vyzkoušet si malování a zdobení. Přes počáteční obavy jsme společně vytvořili 
nádhernou kolekci vánočních baněk. A pak hurá do podnikové prodejny. To bylo krásy. Nevím, 
jestli někdo odolal a nekoupil si alespoň krásnou labuť.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
Plni dojmů jsme se přesunuli 

autobusem do Hlinska. Uprostřed města je 
památková rezervace Betlém, kterou tvoří 
soubor roubených domů podobně jako  
na Veselém kopci. Vzhledem k zimnímu 
počasí, jsme se hned rozhodli k návštěvě 
největšího domu, kde je restaurace u Sv. 
Huberta. Obsluha byla výborná, jídlo skvělé a 
svařené víno nás příjemně zahřálo. Už se 

těšíme na další společný výlet � 

Text a foto Ilona Kopecká 



TECHNICKÉ ŽÁLEŽITOSTI 

POPLATKY 2023  
ZA VODNÉ, ZA PSY A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDOU ZASTUPITELSVEM 
PROJEDNÁNY PO UZÁVĚRCE SVOJANOVIN. OBČANÉ BUDOU INFORMOVÁNI. 

SVOZ ŽLUTÝCH PYTLŮ S PLASTY  
a MODRÝCH PYTLŮ S PAPÍREM - ROK 2023 

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

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

DĚKUJEME, ŽE ŘÁDNĚ UZAVÍRÁTE JAK ŽLUTÉ PYTLE S PLASTY, TAK MODRÉ PYTLE 

S PAPÍREM A JSOU UMÍSTĚNY U SILNICE. 

ŽLUTÉ I MODRÉ PYTLE JSOU ZDARMA K VYZVEDNUTÍ NA ÚŘADU MĚSTYSE 

V zimních měsících, v případě velkého množství sněhu, budou svozy posunuty na jiný termín  

dle technických možností. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Pod záštitou Oblastní charity Poličce proběhne do Vašich domácností opět tradiční 

obchůzkou tří králů s pokladničkou. 

 

 

 

 

 

6.                                                6 

6. ledna 2023 

 

 

 

 

 
Třpytí-li se tříkrálové hvězdy, budou se hojně rodit bílé ovečky. 

Boží křtění sníh a led ve vodu mění. 
Je-li v tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojně brambory. 

Na Tři krále měkko máme. 
Padají-li na Tři krále sedláci (= velké chuchvalce sněhu), bude úrodný rok. 



OD DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
 

Ohlédnutí za činností hasičského sboru ve Svojanově v roce 2022. 
 Již koncem podzimu 2021 jsme vystěhovali komplet spodní prostory hasičské zbrojnice, kde 
v přilehlých prostorách začala probíhat rekonstrukce „Hospůdky“ a bytu nad ní. Poděkování zde 
patří firmě ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o., která nám umožnila úschovu historických stříkaček  
přes zimní období v hale přímo ve Svojanově, dále pak SDH Předměstí, kde v jejich hasičárně byla 
uschována technika modernější. 
 Dále naše činnost, jak již to bývá tradicí, spočívala především v předvedení naší parní stříkačky 
v různých koutech České republiky. 
 Oslavy výročí založení Sboru dobrovolných hasičů: 
4. června – 150+1 let v Hradci nad Moravicí, po covidové pauze mohli místní oslavit výročí  
za účasti čtyř parních stříkaček. Probíhaly ukázky a soutěže nejen historické techniky, ale i 
například ukázka hašení bambivakem na závěsu vrtulníku. 
25. června – 150 let v Roztokách u Jilemnice, konal se zde již X. republikový sraz parních stříkaček 
v pěkném areálu pod školou. V dopoledních hodinách proběhl slavnostní nástup, kde byli přivítáni 
všichni hosté. Proběhl proslov starosty sboru. Poté se slova ujal starosta obce Osvald Süss, který  
za obec předal hasičům nový, krásný, hasičský prapor. Po obědě jsme se mohli těšit na soutěže  
v požárním útoku s historickou hasičskou technikou. Soutěže se zúčastnilo 10 parních stříkaček a 5 
ručních stříkaček. 
9. července – 120 let v Chrastavci. Oslavy probíhaly v krásném historickém rekreačním objektu 
„Hudálna“. Od slavnostního nástupu, přes projevy místních i hostů, ukázek hasičské techniky, 
skákacího hradu pro děti a jiné. Ukázky podpořila i naše výjezdová CAS 15 Mercedes Benz 
s obsluhou. 
18. září – 150 let v Litomyšli. Nedělní sychravé odpoledne na Smetanově náměstí zahájil průvod 
hasičů, následovalo žehnání praporů a ukázky techniky. 
 Po nucené pětileté pauze se v pátek 10. a v sobotu 11. června 2022 uskutečnilo největší 
setkání hasičů v rámci Hasičských slavností Litoměřice 2022. Na Výstavišti Zahrada Čech mohli 
návštěvníci obdivovat přes 200 kusů historické hasičské techniky a také nejmodernější techniky 
profesionálních hasičů. Sjelo se zde na tisíce hasičů nejen ze všech koutů České republiky ale také 
z Maďarska, Polska, Slovenska a Německa. Nechyběla samozřejmě tradičně i naše parní stříkačka 
s početným doprovodem. Sobotní dopoledne patřilo slavnostnímu nástupu. Na Mírovém náměstí 
defilovalo přes 170 sborů a vidět jsme mohli přes 100 historických praporů. Vrcholem oslav je vždy 
sobotní večerní program. S nadcházející tmou připravili členové devíti dobrovolných hasičských 
sborů pro návštěvníky Hasičskou hudební fontánu, což je světelná show na způsob Křižíkovy 
světelné fontány, stříkaná hasičskými proudnicemi. 51 proudů ztvárnilo na Smetanovu Vltavu 
unikátní představení, při kterém voda dosahovala 120 metrů do dálky a 67 metrů do výšky. Akci 
ukončil velkolepý ohňostroj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
29. Mezinárodní setkání komise CTIF  
se tentokrát konalo v ČR a to v Přibyslavi.  
Tématem letošní konference bylo téma  
„Parní stroje v hasičství“. Týdenní akce  
se zúčastnilo na 80 lidí z 15 zemí. Na závěr  
týdne, konkrétně v pátek 14. října,  
bylo účastníkům nabídnuto v doprovodném  
programu předvedení dvou funkčních  
parních stříkaček. A to té naší ze Svojanova  
a druhou po nás předvedli profesionální  
hasiči  města Vídně. Jejich stroj vyrobila  
firma Kernreuter v roce 1911.  
Naše parní stříkačka zaujala pozorovatele hlavně svým unikátním zvukem. 
 
 Na závěr děkuji všem členům našeho sboru i ostatním, kteří nám pomáhali s naší zájmovou 
činností. 
 S přáním hezkého prožití konce roku 2022, pohodových a krásných Vánoc a hodně sil 
v novém roce 2023 přeje Petr HUDSKÝ 
                                Starosta ČHJ – hasičský sbor Svojanov 

 
 

Z KNIHOVNY 

 
Knihovna Dolní Lhota 
 

Víte, že knihovna sídlí v bývalé škole a turistické ubytovně u odbočky na Studenec. Nabízí  
k vypůjčení 2000 svazků knih různých žánrů. Knihovnice zve všechny věkové kategorie k návštěvě. 
Tato služba je pro obyvatele městyse Svojanova zdarma. K vypůjčení je zde velké množství 
pohádkových knih pro děti, dobrodružných knih pro mládež, cestopisy, životopisy, detektivní 
romány i romány pro ženy. Díky výměnnému fondu se k vám dostanou i zcela nově vydané knihy. 
Při pravidelných návštěvách tedy nemusíte mít obavu z toho, že nebude co půjčovat a číst. Další 
službou je obstarání požadované knihy, která v knihovně aktuálně není, z jiné knihovny. Zde  
se může jednat o nově vydané knihy nebo povinnou četbu pro mládež. 

Po letech jsem opět nucena okolnostmi provést změnu otevírací doby, ale věřím, že to 
návštěvníci knihovny pochopí. 
 
Otevírací doba knihovny do konce roku 2022: 
každé úterý od 18 do 19 hodiny 
 

Od ledna 2023 bude změna otevírací doby:   
každé pondělí od 18 do 19 hodiny 

 
Co se v minulém roce podařilo? 

Opět jsme připravili za spolupráce s knihovnou ze Starého Svojanova a Svojanova 
Pohádkovou cestu Františka Povídálka. Tentokrát se rodiny s dětmi vydaly z knihovny ve Starém 
Svojanově kolem kostelíka sv. Mikuláše na Skalu a pak tzv. Zádušní cestou dolů do Svojanova. 
Tam bylo možné navštívit krásnou výstavu na radnici. Dál cesta vedla kolem penzionu Palla  
na hrad Svojanov. Tam bylo možné v rámci účasti na této cestě zvolit jeden z prohlídkových 
okruhů. 



Chtěla bych tímto poděkovat za možnost návštěvy hradu panu kastelánovi Miloši 
Dempírovi, za možnost návštěvy kostela sv. Mikuláše panu faráři Markovi Poláčikovi, za pomoc  
na stanovištích všem dobrovolníkům a strašidlům - a že jich zase bylo. 

Všem moc díky, protože bez vás by to nešlo. Pevně věřím, že se opět v roce 2023 
domluvíme na termínu a akci zopakujeme. 
 
 
Co nás ještě letos čeká 
Konec roku se nezadržitelně blíží  
a před námi je poslední  
akce knihovny a to tradiční soutěž  
o nejzajímavější betlém. Věřím,  
že letos už nejen na stránkách  
městyse Svojanov,  
ale i v rámci Svojanovských Vánoc  
na radnici. 
Oslovuji všechny šikovné a tvořivé   
bez rozdílu věku, přidejte se   
a vytvořte pro výstavu na radnici  
originální betlém. 
Tvořivosti se nekladou  
žádné podmínky, 
 jen by bylo nutné betlémy  
dodat na úřad městyse nebo  
do knihoven městyse  
nejpozději v týdnu  
před Svojanovskými Vánocemi, 
abych stihla výstavu připravit.  
Děkuji za pochopení.  

Závěrem přeji všem  
krásné pohodové vánoční svátky, 
hodně zdraví do nového roku 2023, 
ať se opět častěji setkáváme v knihovně. 
Vždyť knihy tu na vás trpělivě čekají. 
                                                                  Vaše knihovnice z Dolní Lhoty Jitka Olšánová  
 

 

PÁR ŘÁDKŮ OD RODÁKŮ                                    
 

Pan Petr Beneš, který žije v Rakousku, je studenecký, tedy svojanovský rodák. Sice pár řádků 
nenapsal, ale poskytl mi kroniku psanou jeho tatínkem panem Leopoldem Benešem ze Studence. Její 
řádky psané úhledným písmem dokládají střípek ze života na Studenci ve 40. letech minulého století. 

 
„Když jsem se v roce 1935 přistěhoval na Studenec, na dřevěném štítě bylo kurentem napsáno „Tento 
krov jesti postavený v r. 1778:“ Dál už byl nápis málo čitelný. Jistě tenkrát stavitelé chalupy zasadili  
i lípu, strom Slovanů. 
U naší chalupy studna nebyla, vodu jsme nosili na váhách ze Studny od Graciasových. V chlévě bylo 5 
kusů dobytka, denně se muselo za každého počasí, když pršelo, nateklo z koryt ze střechy. Přítel Josef 
Šváb z Hlásnice mně radil, že Josef Šamalík z Ostrova u Macochy, poslanec lidové strany, umí 
proutkem hledat vodu. Napsal jsem mu, mohl-li by přijet, on odpověděl, že mu není možná, ale 
doporučil mně proutkaře pana Zajíčka z Habrůvky u Křtin. Přijel, bylo to v prosinci 1942, našel vodu, 
určil hloubku, poradil, jak kopat, ne kruhový, ale čtvercový nebo obdélníkový prostor, hloubka 9 m. 



Hledal také vodu Na kopci u Šejnohu a Sychru.  Od nás peníze nevzal, dostal mouku, maso, bylo to ve 
válce. Půjčil jsem mu kolo do Letovic na dráhu. Po vánočních svátcích můj dobrý kamarád Karel 
Sedláčku ze Starého Svojanova přišel pomáhat kopat. Už v hloubce 4,50 m se objevil pramen. Kopali 
jsme až do devíti metrů, vody přibývalo. 21 dnů jsme kopali. Soused Jan Gracias mně přivezl z Olešnice 
s koňmi skruže a pumpu. Vzpomínám: Když jsme kopali, šli tudy sedláci od Letovic a divili se, že  
na takovém kopci chceme najít vodu. I kominík, když šel k nám, povídá: „Tady voda nebude.“  Z těch 
pochybovačů jsme si těžkou hlavu nedělali. 
Když ze dna a ze stran prýštila voda, dívala se na naši práci 
Lojzi Benešová a jako vždycky veselá v žertu povídá:  
„Chlapi se tam načurali a myslí si, že je to voda.“ Tchán přišel  
a dívá se, jak odvážím vykopané kamení s hlínou na cestu  
pod stáj, a povídá: „ Jak budeš na jaře vozit vodu, když házíš 
na cestu kamení?“ „To už vodu vozit nebudu, budeme  
pumpovat ze studny.“ „ Hm, to se rád podívám, bude-li to pravda.“  
A byla. Brzo jsem postavil do komůrky nádrž, vykopal hlínu  
pro vodovod, vodu do nádrže pumpoval, zavedl ji do chléva.  
Když jsme postavili novou kuchyň, byla voda také nad plotnu  
a umyvadlo. Pak došlo i na koupelnu, WC a pračku.  
Od roku 1778 až 1943 několik generací nosilo vodu na vahách.“  
         J.B.    
             
                              

Z HISTORIE                                  
 

Kalendář na příští rok nese název Svojanovské proměny. Ukazuje, jak se změnila radnice, 
mateřská škola, hasičské zbrojnice, cykloturistická ubytovna, fara, kostel sv. Petra a Pavla, kostel 
sv. Mikuláše, kaple sv. Jana Nepomuckého, nebo místa – hřbitov, náměstí.  
            Za historií některých z nich jsme se již vypravili, tentokrát předkládám další a to podle 
materiálu Čísla popisná, jejichž historii z archivů a kronik zpracovala paní Růženka Stejskalová. 

FARA č. p. 3  

 

 

 

 

 

 

 

Podle kroniky pana Moravce:  
         Číslo popisné 3 fara dostala při přečíslování okolo roku 1803, kdy popisné číslo 1 dostal 
hrad (místo čísla 45), číslo 2 dostal čeledník před hradem a číslo 3 tato fara.   
    
     Do roku 1710 bydleli páni faráři na hradě a velká většina křtů se pro celou oblast, to je 
Německá Bělá, Brněnec, Chrastavec, Zářečí, Vítějeves, Rohozná, Hlásnice a celý Svojanov 

Rok 1939 



odbývala na hradě v kapli sv. Kateřiny. Poslední křest se na hradě uskutečnil v dubnu 1710 a bylo 
pokřtěno dítě z rodiny Krškovy z Bělé.    
    Prvním, kdo bydlel dole v městečku, byl bezpochyby svojanovský a bělovský administrátor 
- dvojí cti hodný p. p. p. Josef František Stuchlík. 
Podle matriky narozených vedené v Německé Bělé byli ve Svojanově tito faráři:  
(Matrika je psána česky až do roku 1720.) 
1670 až do července 1683     Bassili  Šumický (Matouš Bassili z Šumic) 
1683 až do března 1684         Sigmund Koroveský  
1684 až do listopadu 1685  Pavel Ždánský 
1685 až do října 1690             Peter Střibský  
1691až do srpna 1698            Celestýn Rupl administrátor svojanovský a bělský  
1698 až do září 1707   Ignácius Zelinka  
1707 až do listopadu 1709    Jiřík Heft   
1709 až do května 1719         Josef Franc Stuchlík       administrátor svojanovský  
V roce 1710 se pan farář Stuchlík stěhoval z hradu do staré fary v městečku. 
Od roku 1758 až do roku 1779 byl na faře ve Svojanově Joanes Philippi  administrator.     

         Z  matriky pana faráře Macha, o stavu farnosti v roce 1836 vyplývá, že původní fara  
ve Svojanově stála v řadě ostatních domů, a to na jejím konci. Přímo na místě ve farní zahradě, je 
ještě poznat, kde stavení stálo. Píše, že fara byla dřevěná a zchátralá tak, že musela být postavena 
nová fara, a to výš v zahradě staré fary. Zahájení i  dokončení stavby nové fary se uskutečnilo za 
působení faráře Joanese Philipi. 
      Podle ústního podání si pan farář Philipi nechal postavit nynější číslo 62 „fárku“, odkud 
řídil stavbu nové fary. Zřejmě to původně nebyla ještě „fárka“ v nynější podobě, protože v roce 
1771, kdy probíhala stavba této nové fary a v obci probíhalo číslování domů, „fárka“ popisné číslo 
nedostala.  Stará fara dostala číslo 1.  
    Nová fara byla dostavěna a k obydlení vhodná v roce 1777. Dřívější dobou, než bylo místo 
upotřebení pro farní budovu, stály tam dva domky jeden ihned vedle Bečvárny a druhý výše, což je 
znatelné na přední zahradě.    

Od roku 1820 zde působil pan farář Ignác Mach.  
     V době rakousko-pruské války a bitvy u Hradce Králové, kdy tudy procházela vojska, se vydal 
s procesím do Křtin, někde se píše, že do Vranova, prosit o mír. Cestou zpět potkalo procesí již 
vojáky vracející se z bitvy, tedy raněné a nemocné. Od nich si přinesli domů nákazu cholerou, které 
pan farář podlehl 26. 8. 1866, bylo mu 81 let. Zároveň zemřelo v městečku 18 lidí., ve Starém 
Svojanově 17, v Předměstí 5, na Studenci 1, v Dolní Lhotě 2 a v Jobově Lhotě 10 lidí. Obec 
Svojanov měla postavený nový hřbitov a pan farář byl jedním z prvních, který byl na hřbitově 
pochován. (pozn. Jeho hrob je vpravo od hlavního kříže.) 

Od 1. 4. 1908 do 24. 9. 1950 Josef Keppl, čestný konsistorní rada, os. Děkan, biskupský 
notář a farář ve Svojanově. 
     Pan farář Keppl byl člověk, pokrokově zaměřený a naprosto zaujatý Svojanovem. Věděl, že je 
zde hezky, ale chudo, a je potřeba přinést sem nějaké „peníze“. Proto tak dbal na to, aby městečko 
dobře vypadalo, aby sem jezdili letní hosté, aby se jim tu líbilo. Z jeho peněz se vlastně v celém 
okolí upravovaly cesty a cestičky. Ta hlavní vede ve stráni „Komoře“ nahoru na hrad. Byla to práce 
svojanovské mládeže, kterou dokázal pro tuto práci získat.  Také u všech studánek v celém okolí, 
které nechal vyčistit, byly pověšeny obrázky. Jeho bratr mu jednou v dopise, ve kterém ho vybízel 
k nějaké akci pro kostel ve Starém Svojanově, napsal:  „Zapomeň na studánky a cestičky a začni 
šetřit a starat se o kostel.“ Byl vůbec zvláštní, často byl ve sporu s biskupskou konsistoří, občas se 
nepohodl i s věřícími. Ti na něm jednou chtěli, když už dlouho nepršelo, aby udělal procesí a prosil 
o déšť, odbyl je větou: „Barometr je nahoře, nikam nejdu“.  



     Ale ve válce, když museli lidé pracující ve státních službách prokazovat svůj arijský původ, 
tam pan farář nelitoval času. Čirou náhodou jsem objevila žádost paní Terezie Smítkové z Prahy, 
která byla nemanželskou dcerou jedné zdejší ženy a narozena byla ve Vídni. Ta potřebovala doklad, 
že její otec, kterého neznala, není žid. Pan farář zřejmě zjišťoval u příbuzných, s kým ta dotyčná tu 
dceru měla. Pak je tam několik konceptů, kam všude psal, nakonec toho otce doopravdy našel. Byl 
to německý občan z Bělé nad Svitavou, který ale v té době už žil a pak zemřel v Opatově. U toho je 
od ní asi osm dopisů, protože, jak jí postupně ty výsledky posílal, tak těm úředníkům to bylo pořád 
málo prokazatelné. No, nakonec se to přece podařilo a její manžel mohl zůstat úředníkem na poště. 
Pan farář Keppl byl farářem 55 let a zemřel 24. září 1950 ráno v 10 hodin při velké mši přímo  
u oltáře. Podle poslední vůle dostal třetinu jeho majetku kostel sv. Petra a Pavla ve Svojanově, další 
třetinu místní chudí obce Svojanova a třetinu rodina.    

Myslím, že by bylo na místě ocenit její práci badatele a historika třeba tím, že by městys 
vydal Čísla popisná knižně. Je zajímavé číst o historii domů starousedlíků a objevovat nejen 
příbuzenské vztahy rodin našich prapředků ale i to, jak ve všech částech Svojanova během staletí 
popisná čísla přibývala.     J. B.  
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5. 12. V 16 hod. čeká na děti andělsko- čertovská cesta. Pak Mikuláš se svou 

 

 v 17 hod. živý betlém v kostele sv. Petra a Pavla 
 


