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V obci Svûtlá u Boskovic se v první polovinû ãervence uskuteãnila zajímavá historická akce. Cel˘ den se zde nesl v do-
bû prvorepublikové, uÏ název vypovídal mnohé. F. F. D’ESTE VE SVùTLÉ P¤ED ODJEZDEM DO SARAJEVA 1914 – 2014. 

V‰e zaãalo pfiíjezdem Franti‰ka
Ferdinanda d’Este s rodinou v dobovém
automobilu znaãky Laurin & Klement
k obecnímu úfiadu Svûtlá. Následoval piet-
ní akt k uctûní památky padl˘ch vojákÛ
v 1. svûtové válce. Tuto dobu pfiipomenu-
la v˘stava Velká válka, která byla tento
den slavnostnû otevfiena v sále místního
kulturního domu. Byly zde k vidûní uni-
formy a zajímavá v˘bava vojákÛ, dopisy,
fotografie, pfiedmûty denní potfieby, odûvy
civilního obyvatelstva apod. 

Po dobu konání akce byli pfiítomni
ãlenové historického spolku v dobovém
obleãení. OÏivlou historii doplnili dobo-
vé kost˘my, byl zde pfiedveden „v akci”
stabilní motor,  prvorepublikov˘ traktor
a historická jízdní kola. O dobrou zába-
vu se postarala CK dechová hudba
Letovice, bohaté obãerstvení a vfielé pfii-
jetí místních obyvatel.  

Pfii této pfiíleÏitosti byla vydána origi-
nální památeãní pohlednice obce Svûtlá. 

Zámûr akce, aby v‰e probûhlo dÛstojnû
a v duchu skuteãného pfiíjezdu následníka
trÛnu se podafiil. Tím byla dána i opravdo-
vá váha tomu, Ïe jsme chtûli dÛstojnû
vzpomenout na padlé vojáky i z na‰í obce,
ale i na v‰echny ostatní. Pfiispûla tomu 
nemalou mírou i v˘stava Velká válka, po-
dafiilo se dohledat dal‰í vojáky, upfiesnit
rÛzná data o padl˘ch apod. Ale také jsem
byl svûdkem Ïiv˘ch rozhovorÛ o této do-
bû. O dobû, která v minulosti vût‰inû reÏi-
mÛ nûjak nepasovala do jejich politiky
a tím také i do uãebnic.

Mnoho lidí bylo pfiekvapeno nûkter˘-
mi nov˘mi informacemi a historick˘m
pohledem na fakta této pohnuté doby.

Celá akce, která byla mimo jiné poja-
ta jako nev˘dûleãná, se nám tedy podafii-
la a to i v urãitém jiném smyslu neÏ je
dnes bûÏné, to bylo pro nás neãekanou
odmûnou.

Text: RePo, Radek Krajíãek
Foto: Tomá‰ Dokoupil

FRANTI·EK FERDINAND D’ESTE
BYL VE SVùTLÉ U BOSKOVIC

Následník trÛnu s manÏelkou a CK dechovou hudbou Letovice.

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

OdstraÀování pafiezÛ provádíme
v˘luãnû na základû písemné 

objednávky.

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Leto‰ní sezona konãí 31. 10.

Zámecká restaurace Jízdárna 
– Zámek Letovice

Pfiijìte posedût, pobavit se, oslavit…
• Skvûlá ãeská domácí kuchynû 
• Vína z Pálavsk˘ch vrchÛ  • VIFI

Pfiipravíme pro vás:
• svatební hostiny
• rauty, párty, oslavy
• smuteãní hostiny
• rozvodové párty

Pronájem: • pfiísálí  • nádvofií  • velk˘ sál (pojme aÏ 500 lidí)

Dotazy, objednávky: 
Dita Spaková, 603 147 282, 

e-mail: zamecka-jizdarna@seznam.cz
www.zamekletovice.cz


