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Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
máte v rukou první číslo našeho zpravodaje v roce 2021. Vychází ve složité době
koronavirových opatření, která významně omezují náš život včetně života spolků v naší obci.
To se odráží i v jeho obsahu, který je
ochuzen o tradiční články z akcí v závěru
roku. Přesto je redakční rada přesvědčena, že je o čem psát. Vycházející číslo je
toho důkazem.
Redakční rada spoléhá v této složité
době na spolupráci vás čtenářů - obyvatel naší obce, kterým je především zpravodaj určen. Rádi bychom zaznamenali
více příspěvků o tom, co vás zajímá, co se
vám líbí nebo naopak, co vám vadí. Své
postřehy můžete zpracovat sami a zaslat
na mail zpravodaj@velkesvatonovice.cz

nebo odevzdat na obecním úřadě, či
zcela anonymně vhodit do schránky
na obecním úřadě. Pokud se na to necítíte, můžete oslovit kteréhokoli člena
redakční rady a ten vám příspěvek pomůže zpracovat. Pokud si budete přát,
zachová i vaši anonymitu.
Pro připomenutí redakční rada pracuje
ve složení:
předseda - Viktor Marek - starosta obce
šéfredaktor - Dr. Josef Dvořák
členové - Ing. Libor Kneifel,
Miloslav Košťál (kronikář obce),
Mgr. Eva Prouzová a Ludmila Špetlová
Těšíme se na spolupráci s kýmkoli z vás.

Redakční rada

Informace pro občany
Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se od vydání posledního čísla zpravodaje sešlo dvakrát.
Poprvé na svém 13. zasedání ve funkčním období dne 21. října 2020. Podruhé dne 16. prosince.
Na obou jednáních projednalo úpravy
rozpočtu obce, aby lépe naplňoval potřeby jejího hospodaření. Zastupitelé
tím především reagovali na nové potřeby a vzniklou situaci v hospodaření.
Dále na říjnovém zasedání schválilo dodavatele na jednotlivé stavební

práce ve prospěch obce, směrnici pro
zadávání zakázek a smlouvy ke zřízení
věcného břemene na pozemcích obce
ve prospěch společnosti ČEZ při přeměně venkovních rozvodů elektřiny
na podzemní rozvody.
Na prosincovém zasedání zastupitelstvo řešilo především otázky rozpočtu
obce na další období. Předně výhled
rozpočtu na roky 2022-2023, schválení
rozpočtu obce a jím zřizované příspěvkové organizace (základní a mateřské
školy) na rok 2021.
Pokračování na straně 3 >>
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Vážení spoluobčané,
naprosto mimořádný uplynulý rok vystřídal rok 2021 a jeho začátek bohužel nedává příliš velký prostor k optimismu. Naštěstí
se k nám neobrátilo zády počasí a můžeme
se radovat z bohaté sněhové nadílky. Běžky, saně ani stavění sněhuláků zatím žádným vládním zákazům nepodléhají. Děti
i dospělí mohou na čerstvém vzduchu na
místních svazích nebo v perfektně upravených stopách na Brendách přijít na jiné
myšlenky a zlepšovat svoje fyzické výkony
i zdravotní stav.
Advent ani konec roku jsme nemohli prožít
na tradičních společných akcích, ale věřím,
že jste si Vánoce užili v klidu a ve zdraví
v kruhu svých nejbližších. Mnozí z vás jste se
individuálně přišli podívat před obecní úřad
na rozsvícený vánoční stromeček a betlém,
ve kterém všechny postavy měly příkladně
nasazené roušky.
Do konce minulého roku se podařilo dokončit opravu kanalizace na Valech, která byla
v havarijním stavu. Při rekonstrukci elektrické sítě ČEZ bylo zároveň položeno zhruba
1000 m kabelu veřejného osvětlení. Na některých místech už byly osazeny i nové lampy, další se budou osazovat na jaře.
Další stavební akce, i přes některá zdržení
kvůli koronaviru, pokračují dál. Dodělávají se
veškeré dokumentace na chodníky, odbahnění rybníku Aman a revitalizaci mokřadu.
Na jaře začne výstavba velkého multifunkčního hřiště v Markoušovicích.
Věřím, že rok 2021 nebude tak komplikovaný jako jeho předchůdce a prožijeme ho
v radosti a ve zdraví.

Viktor Marek, starosta obce
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Kdy a kde jsme pro Vás
Změny jsou vyhrazeny v návaznosti na vyhlašovaná opatření.

Obecní úřad

Restaurace

www.velkesvatonovice.cz
www.facebook.com/velsvat
Spojení:
tel.:
499 881 860
starosta:
724 180 857
místostarosta:
733 740 275
E-mail:
urad@velkesvatonovice.cz
Úřední hodiny:
Po a St
8.00-12.00, 13.00-17.00
Út a Čt
8.00-12.00
Pá
Pro veřejnost úřad uzavřen

Sběrný dvůr Trutnov:
(Horská 99, Trutnov)
Po, St a Pá
13.00 – 18.00
Út a Čt
08.00 – 13.00
So
08.00 – 12.00

Obecní knihovna:
Po
17.00 – 19.00

Sběrné místo Velké Svatoňovice:
Po a St
08.00 – 17.00
Út, Čt a Pá
08.00 – 15.00
So
09.00 – 12.00
lze ukládat pouze papír, plast, bio
odpad, rostlinný olej ze smažení, kovy,
směsný odpad v pytlích zakoupených
na OÚ, zářivky, elektroodpad, baterie,
zákaz ukládaní odpadu k bráně

Hasičské muzeum je možno navštívit
po domluvě na tel. 777 113 858,
606 605 524 nebo 607 877 248

Skládka Bohuslavice:
Po - Pá
7.00-15.00
stavební odpad, rozměrný odpad

Pošta

Večerka Velké Svatoňovice 388

Po - So
Ne

6.00 – 20.00
7.00 – 20.00

Ordinace
praktického lékaře

10.30 – 15.00

Sokolovna Markoušovice
Po
zavřeno
Út - Čt, Ne
17.00 – 21.00
Pá - So
17.00 – 23.00
Restaurace Na Puškvorci
Čt - Út 16.00 – 23.00
středa zavřeno

Pekař
Velké Svatoňovice dvůr ZD
Út
8.00 – 9.00
Pá
7.00 – 7.40, 8.10 – 9.00
Velké Svatoňovice
BUS Pod Kopečkem
Čt
8.45

Provozní doba:
Po, St - Pá 08.00 – 09.00; 13.00 – 15.45
Út
08.00 – 09.00

Potraviny

K-Klub
Po - Pá

Svoz nebezpečného odpadu:
připravujeme na duben.
Podrobnosti včas zveřejníme
na vývěskách a v obecním rozhlase.

Vyvážení septiků
a žump:
tel. 499 881 461
tel. 605 984 630

VaK Trutnov a.s.

tel. 604 252 528

MUDr. Radek Cvrček
Dům pro seniory, Velké Svatoňovice 210
Po
06.00 – 14.00
Út
07.00 – 14.00
St
17.00 – 20.00
Čt
14.30 – 20.00
Pá
06.00 – 13.00

Prodej mléka

tel. 499 397 525, mob. 776 150 525

Areál ZD Velké Svatoňovice
Út a Pá
7.00 – 9.00
(objednání na tel. 775 330 270)
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Markoušovice - náves
Čt
08.10 – 08.25

Poruchy

VaK Úpice a.s.

Vystřihni mě a pověs kam budeš chtít, ať jsi v obraze.

U Masokombinátu
Orlické uzeniny
Út
7.00
Čt
8.35

• dodávky vody
tel. 733 740 273, 733 740 274
(voda@velkesvatonovice.cz)
• obecního rozhlasu
tel. 733 740 273, 733 740 274
• dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce poruchy
800 850 860 (volání zdarma)
• dodávky plynu
Innogy 1239
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<< Pokračování ze strany 1

Vedle toho projednalo a schválilo odkup
pozemkových parcel od ZD Velké Svatoňovice.
V neposlední řadě projednalo a schválilo plán obnovy vodovodu a kanalizace
na roky 2021-2030 a mandátní smlouvu na svoz domovního odpadu firmou

Transport Trutnov. Při tom členové zastupitelstva s uspokojením konstatovali,
že máme v obci jednu z nejnižších cen
v okolí. K tomu přispívá i stále se rozvíjející třídění odpadu.
Podrobně se i s ostatními body jednání
můžete seznámit dvěma způsoby:

1. Osobní účastí na jednáních, kde můžete i uplatňovat své náměty a připomínky.
2. Sledováním obecní vývěsky nebo
webu obce, kde jsou umístněny zápisy
a usnesení z jednání.

J. D.

Nezapomeňte na své povinnosti
Na tomto místě bychom vás chtěli upozornit na některé termíny a povinnosti,
které máte jako občani naší obce.

(Svozový den je v naší obci čtvrtek a každý při úhradě poplatku obdrží známku na
popelnici a svozový kalendář na rok 2021.)

- pronájem hrobového
místa na hřbitově v Markoušovicích

- poplatek za psa, který je nutné uhradit do
31. března 2021

Věříme, že většina z vás
již všechny své povinnosti vůči obci má
splněné a poplatky uhrazeny. Přesto se
může stát, že jste na něco zapomněli.
Proto vás všechny žádáme – zkontrolujte, zda máte skutečně vše v pořádku.

Je to nemilé, ale rok začíná i poplatky:
- za svoz domovního odpadu.
Každá domácnost si vybírá
z nabízených variant zajištění
svozu. Poplatek je nutné zaplatit do 15. února 2021

J. Š.

Vánoční strom Markoušovice
Již od roku 2014 byl druhý adventní víkend v Markoušovicích vždy spojen s rozsvícením vánočního stromu s doprovodným programem a vánočním jarmarkem.
I v závěru loňského roku jsme se v týmu
náves Markoušovice chystali na tuto akci.
V září jsme oslovili tradiční účastníky –
pěvecký sbor Colaudemus z Trutnova,
Mraveniště z.s. i další spolupořadatele –
a zahájili přípravu akce.
Ale jak všichni víte, vše překazil covid-19.
Opatření vlády spojená s druhou vlnou
šíření epidemie zastavila i přípravu naší
tradiční akce v původně plánovaném
rozsahu. Postupně jsme se v týmu domlouvali cestou výměny mailů, co s tím,
a jak vše zařídit.
Nakonec zvítězil názor vypustit doprovodný program včetně vánočního trhu
a jen „v tichosti rozsvítit vánoční strom“.
Mezi členy týmu se dostala informace, že
několik spoluobčanů chce porazit různě
vzrostlé jehličnaté stromy na svých pozemcích. Z toho vzešel nápad využít některý z nich na naší návsi a nainstalovat
jej v prostoru, kde stává májka.
A protože v našem týmu od nápadu k realizaci není nikdy daleko, začali jsme jednotlivé nabízené stromy hodnotit a vybírat. Zvítězil stříbrný smrk od pana Šrejbera.
Stál před námi složitý úkol – za platných
omezení strom porazit, dopravit na ná-
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ves a zde opětovně vztyčit, nazdobit a na
první adventní neděli rozsvítit.
Vše se nakonec podařilo zorganizovat
a v předvečer prvního adventního víkendu již vánoční strom na naší návsi svítil.
Všichni věříme, že posvítí na lepší časy,
ve kterých společně porazíme pandemii
covidu a začneme zase společně žít při
akcích, které pro naše spoluobčany budeme v roce 2021 připravovat.

J. D., foto K. Dekker
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Náš seriál 2021
I letos pro vás připravujeme seriál rozhovorů se zajímavými lidmi, jejichž život či práce se dotýkají naší obce.

Sto let od narození herce Miloše Williga
V předchozích číslech našeho zpravodaje jsme v rámci našeho seriálu zveřejňovali rozhovory se zajímavými osobnostmi naší obce.

Nemůžeme přehlédnout ani jeho práci
v Československé televizi. Hrál ve více
než 22 televizních inscenacích. Ale také
v televizních seriálech, zapomenout nelze na Tři chlapy v chalupě nebo dnes
mnohdy diskutovaný seriál 30 případů
majora Zemana, kde hrál postavu plukovníka Kaliny.

Dnes bychom chtěli připomenout rodáka
z naší obce Miloše Williga, který se narodil ve Velkých Svatoňovicích v č. p. 9 před
sto léty. Konkrétně 28. ledna roku 1921.

portrét Miloše Williga
rodný dům
Jeho otec Arnošt Willig se narodil 11. ledna 1889 v Úpici a přiženil se do rodiny Antonína Širokého ve Velkých Svatoňovicích
č. p. 9. Ten byl povoláním truhlář, ale také
muzikant a dnes bychom řekli ochotnický herec. Bez okolků můžeme tvrdit, že
se Miloš Willig narodil do herecké rodiny, vždyť nejen otec byl herec. Herectví
se věnovala i jeho starší sestra Lubomíra
Willigová. Zřejmě i proto byl jeho budoucí
život spojen s herectvím.
Vraťme se však na začátek. Malá chaloupka neposkytovala tolika lidem, kteří v ní žili, dostatek místa(podle sčítání
obyvatel z 13. února 1921 žilo v č. p. 9
celkem 14 osob). Proto se Arnošt Willig
s rodinou přestěhoval do Úpice.
Zpočátku pracoval Miloš Willig jako kreslič
v textilní továrně. Práce kresliče v textilce
jej však neuspokojovala. Za druhé světové
války začal hrát u kočovných divadelních
souborů, kde sbíral první herecké zkušenosti. Stálejší angažmá našel v divadle
v Třebíči. Po uzavření českých divadel jej
čekal osud stejně starých mužů, totální
nasazení v Říši. Tomu se mohl vyhnout,
pokud by přijal nabídku spolupráce s německým filmem. Tuto nabídku ale nepřijal.
Při totálním nasazení byl nasazen na budování podzemních nádrží na benzin.
V roce 1944 se mu při bombardování
podařilo uprchnout a vrátil se na Vysoči-

nu, kde mu ale hrozilo zatčení. Jeho cesta vedla tedy do ilegality – do lesů. Zde
po dobu devíti měsíců bojoval v řadách
partyzánské skupiny mistra Jana Husa.
Po skončení války dostal, jako bývalý člen
partyzánského oddílu, nabídku vstoupit
do nově zakládaného SNB. Tuto nabídku
taky odmítl.
Miloš Willig se raději vrátil na Vysočinu
a v letech 1945–1948 působil v Horáckém
divadle v Jihlavě. Z Jihlavy přešel do Prahy.
Tam pomáhal zakládat Městské divadlo
na Žižkově, které bylo později přejmenováno na Divadlo S. K. Neumana. Na scéně
tohoto divadla hrál až do své smrti - více
jak třicet let.
Za svou hereckou kariéru ztvárnil na prknech, které znamenají svět, desítky rolí.
Jeho herecký záběr byl široký, představoval různorodé postavy od dramat až po
komedii. Zvládl role od Williama Shakespeare, ale i od Karla Čapka.
Rovněž jeho filmografie je bohatá. Ztvárnil více jak osmdesát filmových rolí.
Z nejznámějších můžeme jmenovat Kladivo na čarodějnice, Pane, vy jste vdova nebo Poklad byzantského kupce.

Kladivo na čarodějnice
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30 případů majora Zemana
- Miloš Willig vpravo
Také v rozhlase, hlavně v uměleckém
přednesu básní, zanechal svoji stopu.
Jeho hlas je možné vystopovat i v dabování zahraničních filmů.
Za svoji hereckou práci obdržel několik ocenění a v roce 1973 titul Zasloužilý
umělec.
Svůj soukromý život nakrátko spojil s nedávno zesnulou herečkou a rozhlasovou
hlasatelkou Kamilou Moučkovou (*1928
– † 24. 11. 2020). Seznámili se v době společného angažmá v Jihlavě. Jejich soužití
nebylo šťastné, a nevydrželo víc jak rok.
Krátce po narození dcery Kateřiny se manželství rozpadlo. Důvodem rozchodu byl
rodinný přítel, medik Josef Moučka.
Willigovu úspěšnou kariéru však zradilo
zdraví. Již při natáčení dalšího ze seriálů
- Nejmladší z rodu Hamrů - jej postihl
infarkt. Zemřel po těžké nemoci 23. srpna
1979, ve věku 58 let.
V myslích lidí starší generace je stále spojován se seriálovou postavou plukovníka
Kaliny v televizním seriálu Třicet případů
majora Zemana. Paradoxem je, že podle
scénáře umírá Kalina ve věku 58 let na
srdeční slabost, stejně jako později sám
Miloš Willig.
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Jak jsem se v úvodu zmínil, také jeho starší sestra
Lubomíra Willigová (narozená 18. února 1919) zasvětila celý svůj život herectví. V letech 1937–1945
začínala u kočovných společností. Další její angažmá směřovalo do Horáckého divadla v Jihlavě, kde
s bratrem působila v letech 1945–1948. Odtud vedla nakrátko její cesta do Divadla Vítězslava Nezvala
(roky 1948–1950). Další dvě sezony s ním hrála v Divadle S. K. Neumana v Praze.

V roce 1952 se Lubomíra Willigová vrátila do Jihlavy, kde působila až do odchodu do důchodu v roce
1980. Za dobu své herecké kariéry si zahrála také ve
filmu. K její první filmové roli ve filmu Noc nevěsty
z roku 1967 ji pozval Karel Kachyňa. Další postavy sehrála např. ve filmech Jak se budí princezny v roce
1977 a Sólo pro starou dámu v roce 1978. Lubomíra Willigová zemřela 19. září 1987.

K. Nývlt

Lubomíra Willigová

Sešli jsme se u vánočního stromu

V sobotu 12. prosince se Tým náves Markoušovice setkal se svými podporovateli
a přáteli na návsi u rozsvíceného vánočního stromu.
V této době jsme se předchozích pět let
scházeli u akce Rozsvícení vánočního stromu, kterou jsme pořádali se spolkem Mraveniště a ostatními místními spolky. Tímto
setkáním jsme si chtěli nahradit tuto naši
tradiční akci. Tentokráte bez koncertu
v kostele, bez divadla, vánočního trhu či
jiných doprovodných programů.
Sešlo se nás postupně kolem čtyřiceti.
Od těch nejmenších, které rodiče přivezli
ještě v kočárku, přes pobíhající drobotinu, až po naše nejstarší spoluobčany.
Společně jsme postáli u rozsvíceného
vánočního stromu a pak u zapáleného
ohně zavzpomínali, jaké to bylo předchozí roky. Co jsme při tom zažili a s kým

se setkávali, zkrátka a dobře, co nám
vlastně dneska chybí.
Nakonec však zvítězil optimismus, že vše
špatné přejde a že se opět setkáme při
některé akci v příštím roce. Rozcházeli
jsme se s přáním dobré nálady a pevné-
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ho zdraví. Přes všechna omezení chceme
do roku 2021 vstoupit aktivně a doufat,
že se všechny námi pořádané akce uskuteční, i když možná v jiných termínech
než na jaké jste byli zvyklí.

J. D.
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Ze života škol, spolků a obce
Mateřská škola
Jak to tak chodí…
Krásný zasněžený leden, zima nám letos
dělá velikou radost, a co nám! Hlavně dětem! Užíváme sněhové radosti, bobování,
pekáčování, a ani nevnímáme, že už je
nový rok, rok 2021. Co přinese, nevíme,
ale moc si přejeme, aby byl úplně jiný než
ten minulý.
Jaké byly poslední měsíce loňského roku
v mateřské škole? Pojďte se podívat…
Jak všichni víme, korona opět udeřila
v tzv. druhé vlně a překazila, co mohla. Tolik
naplánovaných akcí muselo být odloženo
nebo zrušeno, na některé si budeme muset počkat až do příštího roku. A o co nás
nouzový stav ochudil? O výlet do Tonga,
Drakiádu, pohádková představení ve Rtyni
v Podkrkonoší, zamykání zahrady s brigádou rodičů a opékáním vuřtíků, neproběhla ani návštěva halloweenské Zoo ve Dvoře Králové.
Ale hlavu vzhůru, ve školce
smutno nebylo…

podzimními prázdninami nechybělo dýňové téma, takže školka celá zoranžověla.
„Už Martin jede na bílém koni“… ačkoliv
se tradiční lampionový průvod ke kapličce
neuskutečnil, sníh jsme ve školce přivolávali hodně důsledně. Písničkami, vyráběním,
básničkami i příběhem o sv. Martinovi.
Tak snad si na to leden i únor vzpomene.
Protože víme, že zvířátka v lese to mají
v zimě těžké, vydali jsme se s batohy plnými zeleniny a tvrdého pečiva na „Výpravu
ke krmelci“. A jak dopadla? No, krmelec
jsme nenašli, ale srnky a zajíci nepřišli
zkrátka, dobrůtky našli na kraji lesa. Tak
snad je potěšily.

I tuhle akci proměnila korona. Mikuláš nás
bohužel ve školce nezastihl, zrovna jsme
byli na procházce, a tak nám musel nadíl-

V říjnu se děti naučily všechno o podzimu,
ochutnaly sezonní ovoce a v rámci „Zeleninového týdne“ proběhl „Bramborový den“ – k obědu jsme si pochutnali na
bramborách na loupačku. Další týden na
něj navázal „Hnědý den“ s bramboračkou
na talířích. Nechyběla ani návštěva zemědělského družstva, která byla zaměřena
na stroje a podzimní práce na polích. Abychom usnadnili Ježíškovi práci a potěšili rodiče, pozvali jsme do školky paní fotografku Helenu Halamovou. Ta za zpřísněných
hygienických podmínek nafotila s dětmi
překrásné vánoční sady fotografií. Před

Dny jsou krátké, noci dlouhé – přichází
„Advent“. A s ním je ve školce spousta
práce. Je třeba vyrobit věnce („věncování s rodiči“ muselo být bohužel zrušeno),
a to nejen na školkovské dveře, ale i na ty
doma, vymyslet dárky pro rodiče ( Ježíškovi se totiž může i trochu pomáhat ),
poslouchat koledy, vyprávět příběh o Ježíškovi… Ale nejdřív se musíme pořádně
připravit na návštěvu Mikuláše, anděla
a hlavně čerta! Jak to letos dopadne, nebude nás po pátku méně?

6

Zpravodaj občanů
ku ve dvou velikánských pytlích zanechat
u dveří. Naštěstí nám půjčil i Nebeskou
knihu, ve které je všechno zapsáno, takže
nadílka byla spravedlivá. Toto řešení jsme
s paní učitelkou vybrali, protože představa
Mikuláše s rouškou nám připadala velmi
scestná. Tak snad už to letos bude jiné. Mikulášskou nadílku jsme s úpravami zvládli,
co jsme však ovlivnit nedokázali, byl výskyt
covid-19 ve školce. Napečené cukroví zůstalo neozdobené, dopisy Ježíškovi bez
odpovědi. 15. prosince se dveře mateřské
školy musely uzavřít a otevřely se až 4. ledna 2021. A řeknu vám, lednové Vánoce jsou
divné Vánoce .

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
Ale abychom nekončili smutně. V prosinci
se svého zaslouženého odpočinku dočkala paní učitelka Květa Fialová. Přeji jí, aby jí
dobře sloužily oči na tu spoustu knih, které odkládala na důchod, aby si užila relax
a pohodu a také, aby se jí moc nestýskalo,
přece jen tolik let s dětským smíchem nejde jen tak zapomenout. Děkujeme!

My tři králové jdeme k Vám… a snad neseme lepší zprávy, třeba i o tom, že se svět
vrací k normálu a obyčejnosti. A to bych
Vám všem ráda popřála, ať je ten nový rok
úplně obyčejný, ať na jaře hodně prší, v létě
ať je teplo, na podzim pak vítr, ať můžeme,
jako správní Češi, řešit počasí a ne covidovou nákazu.

Na její místo bylo vyhlášeno výběrové řízení, ze kterého vyšla nová paní učitelka Kateřina Macková. Přeji jí, aby měla naši školku
ráda, aby se jí zde líbilo a byla tu spokojená,
pak už půjde všechno samo.

Krásný a úspěšný celý nový rok 2021 vám
ze školky přeje

Jana Müllerová

Základní škola
Lidičky, lidičky,
dovolte mi, abych vás pozdravila a dala
vám nahlédnout do dění v naší škole, které
bylo bohužel opět poznamenáno opatřeními kvůli koroně.
Školní rok byl zahájen v běžném režimu
a zdálo se, že tomu bude i nadále. Jenže
člověk míní, život mění. Od 14. října 2020
byly školy opět uzavřeny a my jsme se vrátili k distanční výuce, která probíhala až do
17. listopadu 2020. Přesto jsme s dětmi kromě vyučování zažili několik akcí, které toto
nesnadné období oživily.
S příchodem konce září jsme všichni věřili,
že se situace zklidní a plánované akce se
uskuteční.
6. října ve škole proběhl „Barevný den“.
Prvňačky přišly oblečené ve žluté barvě,
druhačky v zelené barvě, třeťáci v barvě
Pokračování na další straně >>
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<< Pokračování ze strany 7

červené a čtvrťáci v modré barvě. Počítaly
se všechny kusy oblečení dané barvy a nejlepší třída i jednotlivci byli odměněni. Děkujeme všem maminkám i tatínkům, kteří
propůjčili své oblečení.
V říjnu se uskutečnila návštěva žáků v místní knihovně a velmi nás těší, že z mnohých
dětí vyrůstají pravidelní čtenáři a návštěvníci knihovny, kteří vědí, že četba je nejen
zábavná, protože rozvíjí fantazii, ale i poučná, protože v knihách je ukryto nesmírné
bohatství.
13. říjnem pokračovaly úterky, tentokrát
„Dnem naruby“. Co obnášelo toto heslo?

Všichni jsme se těšili na příští úterý na
„Pyžamový den“. A pak přišlo nařízení od 14. října se školy uzavírají a nikdo neví,
jak dlouho tento stav potrvá.
Rázem
jsme přišli o pokračování plaveckého výcviku, který byl zrušen, zrušeny byly další akce,
mezi které se řadí pečení svatomartinských
rohlíčků, setkání na tvoření s rodiči a následný průvod ke kapličce za sv. Martinem,
nocování ve škole spojené se svátkem
Halloween, byla zrušena vánoční besídka
a setkání se seniory. Život se opět pozastavil.

Byla obnovena distanční výuka, které se
všechny děti bez výjimky zúčastňovaly aktivně a poděkování patří i rodičům, jak se
k této staronové situaci postavili. Všem vám
chceme poděkovat za spolupráci, bez které
bychom se, my učitelky, neobešly.

No přeci kluci přijdou oblečení za dívky
a dívky naopak za kluky. Fantazii se meze
nekladly, a tak bylo ve škole veselo. Podívejte se na fotografie, jak dětem převleky
slušely. Některé byste ani nepoznali! I zde
se sluší poděkovat rodičům za propůjčení
šatníku. Paní učitelky se přidaly též a hned
byl pohled na svět veselejší.
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Podzimní prázdniny byly prodlouženy
a všichni jsme sledovali, jaká další opatření
přijdou, nebo naopak zda budou ta stávající zrušena. Dočkali jsme se téměř po měsíci. 18. listopadu jsme se s dětmi opět mohli
setkat ve školních prostorách. Sice jsme nesměli zpívat, ani cvičit, ale mohli jsme být
pospolu!

Zpravodaj občanů

Za dodržování nastolených pravidel jsme
se učili, místo tělesné výchovy jsme chodili
ven na čerstvý vzduch, místo zpěvu jsme
alespoň poslouchali koledy, protože se přiblížil čas adventu, čas příchodu vánočních
dnů. Tvořili jsme, co nám síly stačily. Připravili jsme přání, která jsme roznášeli po obci.
Takže jste nás mohli vidět a slyšet před
obecním úřadem, na poště, na družstvu,
v prodejně, před Domem seniorů, v čekárně pana doktora.

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
Dny ubíhaly a ve vzduchu byl cítit vánoční
čas. Mimo výuku jsme pekli cukroví a perníčky, které provoněly budovu školy, na
chodbě zavoněl vánoční strom, který si děti
společně ozdobily, víc bylo koled, plnily se
tašky s vánočními dárky, které děti postupně nosily do školy. Ve čtvrtek 17. prosince
jsme si u stromečku přeci jen zazpívali několik koled, rozdávaly se dárky, ochutnávalo
se domácí cukroví. Všichni jsme se radovali
z dárků od Ježíška, který ani tentokrát nezapomněl na větší dárky do družiny. S těmi
jsme si s nadšením pohráli odpoledne.
Naposledy jsme se v loňském roce sešli
18. prosince, a protože počasí přálo, došli
jsme procházkou do Malých Svatoňovic
k dřevěnému betlému. Všichni jsme napsali
své přání a vhodili lístek s přáníčkem do vyřezaného pytle, ať doletí a naplní se!

Lidičky, lidičky,
rok 2020 nebyl snadný, každého z nás se
nějakým způsobem dotkl, nutil nás ke změnám, do kterých se nám nechtělo, mnozí
z milovaných a blízkých lidí odešli z tohoto
světa a já přeji jejich duším lehké spočinutí,
mnoho z nás si uvědomilo, že být zdravý
není samozřejmostí. A tak bych mohla dál
vyjmenovávat, což mi přijde zbytečné, neboť všichni tak nějak cítíme a víme.
Prožili jsme láskyplné a požehnané Vánoce
strávené se svými blízkými a do nového
roku vám přeji zdraví, neztrácejte víru, nalézejte v každém dni něco hezkého, nenechte strach a obavy ovládnout vaše srdce
i mysl. Zvládneme to!!!
Nikdo nevíme, co nás čeká. Zrušen byl
kurz bruslení, lyžařský výcvik nelze uskutečnit, ale věříme, že se budeme smět
setkávat ve škole pospolu, že výuka bude
probíhat bez dalších omezení, že nadále
budou pracovat děti v kroužcích. Závěrem
mi dovolte citovat:
„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné
věci – mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně
jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli,
protože každá zkušenost je lekcí.“ Bruce Lee

Za děti a pracovníky školy
Mgr. Jana Nosková
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Jak to žije v Mraveništi
Milí čtenáři zpravodaje, rok se nám přehoupl a i my v Mraveništi si pomalu zvykáme na nový normál, že věci jsou poněkud
jinak, než dříve, že školy se otvírají a zase
zavírají, že mnoho plánovaných akcí možná
nakonec neproběhne a že vlastně plánování nemá v této době moc smysl. Přesto
Mraveniště z.s. neusnulo zimním spánkem,
ba ani tím podzimním, kdy se školy uzavřely kvůli covidovým opatřením. Mraveniště
neutichlo zejména díky Mravenčí školce,
která běžela dál bez omezení. Ale i některé
tradiční akce proběhly, i když úplně jinak
než obvykle, skromně, komorně, v rámci
jednotlivých rodin. Takto jsme oslavili příchod sv. Martina – cestou po svíčkách se
svatomartinským příběhem, kterou si rodiny s dětmi s lampionkem samostatně
procházely. Na jejím konci nechybělo ani
obdarování v podobě martinských rohlíčků. Podobně venku a v tichu jsme prožili
i adventní spirálu, kterou jsme předcházející roky slavívali pospolu v tělocvičně za
zpěvu adventních písní. Všechny tyto akce
byly dílem náhlého impulsu v touze udělat alespoň něco v duchu tradiční slavnosti
a nezklamat děti. Nechtěli jsme zklamat ani
nejstarší obyvatele Markoušovic, pro které
školáci každý rok chystají vánoční balíčky.
O tom si však můžete přečíst v samostatném článku od naší paní kuchařky Evičky
Veselé.

Školáci se nám v prosinci vrátili do školy
zarouškovaní, ale přesto spokojení, že mohou být opět spolu a nemusí trávit hodiny
u počítače nad on-line výukou. Ve škole
pak ještě přibylo venkovních aktivit a sotva
se trochu sžili, už tu byly Vánoce a po nich
opětovné uzavření pro starší třídu. Osobně
obdivuji školní tým Mraveniště, jak se dokáže vyrovnávat s náhlými změnami, stále
je zapracovávat a vytvářet nové scénáře.
Upřímně, coby pouhý rodič jsem na tom
podstatně hůř. Ale to asi zažíváme obecně
všichni, kdo máme nyní děti školního věku.
Nechci si však stěžovat, co teprve ti, kdo
postupně přicházejí o živobytí? Napadá
mě k tomu rčení, že stokrát nic umoří i vola
a ty neustálé změny se pozvolnému umořování dost podobají. Na co všechno pak
budeme ochotni přistoupit?
Ale není to všechno jen negativní, naopak,
šoky posledního roku přinesly i mnoho pozitiv. My v Mraveništi jsme ocenili více klidu,
byli jsme rádi spolu se svými rodinami, bez

tolika vnějších akcí, kterých už začínalo být
pomalu nad hlavu. Byl to rok plný vnitřních
kvalit, kdy jsme se toho hodně dozvěděli
o sobě samých, o lidech okolo nás, naučili
jsme se rozlišovat, co je skutečně důležité
a vážit si věcí, které byly dříve všední. Také
jsme žili více přítomností, a i díky omezenému setkávání jsme si uvědomili důležitost
našich slavností v koloběhu roku.
Jaký bude ten letošní rok? Příliš neplánujeme. Nejbližší z pravidelných akcí měl
být Masopust, který by letos vycházel na
16. února. Původně jsme si mysleli, že bychom ho ve spolupráci s týmem Náves
mohli rozdělit na dospělácký o víkendu
a dětský o masopustním úterý. Ovšem
nyní to na něj příliš nevypadá, tak se sami
necháme překvapit, co nám PES a masopustní období přinese. S ostatními akcemi je to podobné. Dokud to tak bude,
budeme sami se sebou a nenecháme se
umořit. A totéž přejeme i vám.

Za Mraveniště, z.s. Petra Němečková Stypová

Vánočky pro seniory
Vánoční čas lidi sbližuje, i když ten loňský
poznamenal koronavirus a odsoudil nás
trochu do izolace. Mraveniště z.s. však
stejně jako každý rok na seniory v Markoušovicích nezapomnělo.
Maximravenci (tedy jak pojmenováváme ty dříve narozené mravence) každoročně napekli vánoční cukroví, které pak
roznášeli starším, většinou osamělým
spoluobčanům. Kvůli pandemii jsme

tentokráte cukroví nechystali, ale rozhodli jsme se pro ně napéct vánočky.
Žáci Základní školy Mraveniště z.s. k tomu
vyrobili vánoční přáníčka a přidali i vlastnoručně upečené a ozdobené perníčky.
Před Štědrým dnem pak sladké balíčky
s přáním od dětí jistě udělaly obdarovaným markoušovickým seniorům radost.

E. V.
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Jak se zabavit v době koronavirové
Křížovka - Povídky z jedné kapsy
tajenka – název jedné z povídek
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Název dramatu K. Čapka?
2. Kdo je hrdina z dramatu R.U.R?
3. Jaký literární žánr je R.U.R?
4. Drama o robotech?
5. Hlavní hrdinka z povídky v tajence?
6. Hlavní hrdinka povídky z tajenky je?
7. Název jednoho z románů K. Čapka?
8. Doplňte název cestopisných fejetonů:
Italské _______
9. Doplňte název cestopisných fejetonů:
Obrázky _ _______
10. Protiválečné drama K. Čapka?
11. Název novin, kde působil K. Čapek?
12. Doplňte název Čapkova díla:
_________ na absolutno
13. Hovorově kytice květů (z němčiny)?
14. Doplňte název Čapkova díla: Ze života _______
15. Román o vynálezu výbušniny?

9
10
11
12
13
14
15

Řešení na straně 14

Najdi 10 rozdílů

Řešení na straně 14
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SUDOKU
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Jan Amos Komenský ...
ANTIKVARIÁT
CHOBOT
BAROMETR
IMPULS
BITVA
JATKY
BOUŘE
JEPTIŠKA
ČAJNÍK
KŠILTOVKA
DEMIŽÓN
KULOVNICE
DLAHA
MELOUN
DÝMKA
NÁSTUP
HÁDKA
NÁZOR
HŘÍCH
OBÝVÁK

OLYMPIÁDA
PROJEV
PŘEDMĚT
PSTRUH
PUNČOCHA
SCHRÁNKA
SÝKORKA
TREZOR
TRNKA

,
,
.
Řešení na straně 14

BANKA
BRIGÁDNICE
CENTIMETR
HAVÁRIE
KRESBA
METLA
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Hromnice-li jasné a čisté,
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Dokončení citátu najdete v tajence.
Josef Čapek - Nejsou špatné pravdy _ _ _ _

_ _ _

1

13

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Spojovačky
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Osmisměrka velká:
VŠICHNI NA JEDNOM JEVIŠTI VELIKÉHO SVĚTA STOJÍME,
A COKOLIV SE TU KONÁ, VŠECH SE TÝČE.
Osmisměrka malá: ZIMA
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Místní skupina ČČK Markoušovice
Letošní rok byl pro nás všechny rokem, jaký
nikdo z nás předtím nezažil. S omezeními,
která byla s různou intenzitou uplatňována už od března, jsme se snažili popasovat
i my v Červeném kříži.
Doufali jsme, že se ke konci roku situace
zlepší a čísla poklesnou, bohužel k tomu
nedošlo, a tak jsme se nemohli jako v jiných
letech sejít ani při adventním tvoření ani při
rozsvěcení vánočního stromu. Většinu akcí
jsme buď zrušili úplně, nebo je přesouváme na letošní rok.
Abychom však alespoň trochu zpříjemnili
adventní čas našim členům a členkám, se
kterými jsme se v průběhu roku nemohli vidět, vymysleli jsme pro ně malý dárek
ve formě perníkového kostelíka. Osobně
jsme jim ho pak všem roznesli krátce před
Vánoci a popřáli jim hodně zdraví do no-

vého roku. Podle reakcí, se kterými jsme
se setkali, věříme, že
dárek udělal radost.
Představenstvo se
sešlo jen párkrát,
aby se domluvilo
na základních organizačních věcech.
Pro letošní rok máme zatím orientační plán
akcí a uvidíme, co a kdy se nám podaří realizovat. Vše bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a platných omezeních.
Do konce února by měla proběhnout valná hromada, která bude tentokrát volební,
tj. mělo by se volit nové představenstvo.
O způsobu konání vzhledem k epidemiologické situaci bude ještě jednat výkonná
rada ČČK v Praze a výsledky budou zaslány

všem OS ČČK. Naše členky a členy budeme
pak včas informovat.
Stále platí nabídka pomoci našich členek.
Pokud tedy víte o někom, kdo by potřeboval pomoc, můžete se na nás obrátit
buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu.
Všechny důležité aktuální informace můžete také nalézt na vývěsce na hasičské zbrojnici nebo na stránkách oblastního spolku
ČČK: www.cck-trutnov.cz
Závěrem mi dovolte popřát Vám do nového roku slovy jedné zdravotnice v první
linii: aby „corona“ byla opět jen pivo, aby
slovo „pozitivní“ zase znamenalo něco skvělého, aby se „testy“ dělaly jen ve škole, aby
se „izolace“ dělala jen na starých domech,
aby se „maska“ nosila jen na karnevalech
a abychom si„odstup“ udržovali jen od zlého
a ne od sebe navzájem.

Za ČČK Stáňa Illnerová

TJ Sokol Markoušovice
Pro nás, stejně jako pro většinu amatérských sportovců, bylo uplynulé období velmi složité. Postupně jsme rušili námi každoročně pořádané turnaje i tréninky.
Při krátkém období uvolnění se stačili sejít
na jednom tréninku pouze fotbalisté a již
přišlo nové opatření, které opětovně zavřelo vnitřní sportoviště. Ani okolní jednoty
nemohly uspořádat tradiční turnaje a tak
by se zdálo, že se nic nedalo dělat.
Přesto jsme nezaháleli. Své aktivity jsme
nasměrovali do akcí, které se děly kolem

nás. Tak se o naší práci dočtete i v jiných
článcích, jako např. o přípravě vánočního
stromu v Markoušovicích a pod.
Vedle toho se staráme o náš majetek, především klubovnu Marínu. Vedle běžné
údržby jsme letos zajistili opravu oken, která přispějí i k jejímu lepšímu zateplení.
V letošním roce pevně věříme v postupnou normalizaci situace, která nám umožní
opět začít aktivně sportovat a organizovat
turnaje a účastnit se těch, které budou pořádány kolegy v okolních obcích.
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Největší očekávání je spojeno s rekonstrukcí venkovního hřiště za tělocvičnou. Vedení
obce tímto veřejně nabízíme svou bezplatnou pomoc při všech pracích, které budou
s touto akcí spojené. Již dnes se těšíme na
první turnaje a akce zde pořádané, ale i na
to, že nově upravený prostor bude využíván našimi spoluobčany k aktivnímu vyžití, či žáky školy a školky Mraveniště, z.s. ke
zpestření výuky.

J. D. a Z. Š.

Zpravodaj občanů
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TJ Sokol Velké Svatoňovice
Taneční skupina „Starý Westy“
Z důvodů omezení jsme se minulého roku
sešli opravdu sporadicky, párkrát vždy ve
středu po Novém roce. Pak bylo z důvodů
koronaviru zakázáno shromažďování.
Po dlouhé době jsme začali trénovat až
3. června. Nácvik tanců jsme ukončili zájezdem do Hradce Králové. Pak nastaly
prázdniny. To my, většinou babičky, máme
tanečky kolem vnoučat. K dalšímu tréninku, hlavně nových tanců, jsme se sešli až
29. září. Obávali jsme se, zda jsme taneč-

Cvičení žen

ky nezapomněli. Ale zbytečně, po pár
taktech hudby vše zapadlo do starých kolejí a začali jsme k neuvěřitelným patnácti
tancům, které už ovládáme, nacvičovat
další country tanec. Ale bohužel jsme, opět
z důvodu zákazu, skončili 17. listopadu.
Po dvaceti letech, kdy jsme ani jednu sezonu nevynechali. Doufáme, že se opět v plném počtu brzy sejdeme v roce 2021. Zároveň vyzývám zájemce o dobrou zábavu
a tanec, aby se přidali do naší party.

Loňský rok našemu cvičení moc nepřál. Několikrát jsme se sešly na jaře.
Pak od října, a to převážně na vycházkách s trekovými holemi, které
jsme zároveň použily jako cvičební
nářadí. Pak byla naše aktivita opět
ukončena. Hned jak dovolí počasí
a koronavirové zákazy, se budeme
těšit, že se opět sejdeme. Budu ráda,
když bude zájem o výšlapy s holemi.
V krásné jarní přírodě to bude balzám pro tělo i duši.

L. Š.

L. Š.

Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Velké Svatoňovice začal v září svoji další soutěžní sezonu. Stihla se však odehrát pouze
tři soutěžní kola. Z důvodu koronaviru
byly ostatní zápasy do odvolání zrušeny
– odloženy.
Tým A, který postoupil do okresního
přeboru první třídy, si zatím vede docela dobře. Jako nováček soutěže má
5 bodů a je na osmém místě.

Tým B hraje okresní přebor druhé třídy
a vede si velice úspěšně. Po třech soutěžních kolech má 15 bodů a je na prvním místě v tabulce.

Milde. Bohužel, ani toto setkání se neuskutečnilo. Vše bylo z naší strany připravené. Ale z důvodu koronaviru hráči
z Kalbe Milde nepřijeli.

Tým C hraje okresní přebor třetí třídy.
Ten je nyní s 5 body na šestém místě.

Nebyl uspořádán ani vánoční turnaj. Jak
se bude situace dále vyvíjet? To zatím
nikdo neví.

V září nás také měly navštívit při tradiční
výměně a zápolení dva týmy hráčů ze
spřáteleného klubu z německého Kalbe

Doufejme, že si ještě zahrajeme.
Stolnímu tenisu zdar!

J. Š.

SDH MARKOUŠOVICE
Úvodem tohoto článku mně, milí čtenáři,
dovolte, abych Vám jménem SDH Markoušovice popřála v novém roce především
pevné zdraví, které je v této nejisté a zvláštní době to nejdůležitější, co máme. Kdyby
bylo vše tak, jak má, měli bychom nejspíš
v těchto dnech před sebou výroční valnou
hromadu, kde bychom hodnotili uplynulý
rok 2020. Nicméně vzhledem k epidemiologické situaci a k ochraně zdraví našich
nejstarších členů jsme se rozhodli již v podzimním období výroční valnou hromadu
prozatím odložit na neurčito.
Kdybych měla zhodnotit uplynulý rok alespoň zde, musela bych konstatovat, že to
byl rok velmi zvláštní a netradiční, nicméně
vzhledem k útlumu kulturních akcí byl pro
nás ve sboru odpočinkový. První opatření
spojená s koronavirem nám již na jaře neumožnila uspořádat velikonoční zábavu
(přerušili jsme tím mnohaletou tradici),
neproběhlo pálení čarodějnic ani tradiční
dětský den. Místo těchto akcí jsme se snažili alespoň pomoci obyvatelům v naší obci
a zapojili jsme se do rozvozu roušek seniorům či do distribuce dezinfekce. Dále jsme

seniorům nabídli službu dovozu nákupů
či léků, kterou někteří využili.
Přes léto pak byla opatření uvolněna, a tak
jsme mohli na závěr prázdnin uspořádat
alespoň jakousi malou náhradu za dětský
den – Loučení s létem, ale o tom jsem se
podrobněji zmiňovala již v minulém článku. Druhá podzimní vlna koronaviru opět
razantně zasáhla do veškerého dění. Činnost se tedy omezila na nutné aktivity, jako
byl úklid a drobné práce u hasičské zbrojnice či výzdoba a aktualizace vývěsky. Začátkem měsíce prosince oslavil krásné životní
jubileum jeden z našich členů. S přáním
pevného zdraví a dárkovým balíčkem navštívil jubilanta náš starosta, samozřejmě za
dodržení přísných hygienických podmínek.
Tímto bych ještě ráda připomněla čtenářům zpravodaje, že topná sezóna je
v plném proudu, a tudíž by neměli zanedbávat pravidelnou kontrolu komínu
a topných těles v domácnostech.
Budeme doufat, že nový rok nám umožní pořádat naše tradiční akce, na kterých
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se s Vámi zase rádi setkáme. Bude-li nám
situace přát, chceme pro Vás uspořádat
tyto akce:
• Velikonoční zábava – neděle 6. dubna
od 20 hod. v místní tělocvičně;
• Pálení čarodějnic s průvodem od
hasičské zbrojnice – průvod vychází
v 17 hod., oheň vzplane v 18 hod. (místo
bude upřesněno);
• Dětský den – 5. června (místo a téma
bude upřesněno);

Pěkné zimní dny za SDH Markoušovice
přeje Dita Šrůtková, jednatelka SDH

Zpravodaj občanů
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SDH Velké Svatoňovice
V podzimním období se nám opět vrátila
různá omezení a nařízení spojená s pandemií covid-19. Byly zrušené veškeré naplánované hasičské akce jako soutěže, školení,
výcviky, oslavy, výstavy, výroční valné hromady apod.
I v této době se však musíme postarat o to,
abychom zajistili akceschopnost výjezdové
jednotky. Vše v souladu s vládními nařízeními. Členové, kterým skončila platnost
různých osvědčení, si je obnovili. Vše probíhalo on-line. Podařilo se dokončit práce na
novém vozidle tak, aby bylo akceschopné
a mohlo být zařazeno do systému složek

Z důvodu nepříznivé „kovidové“ situace,
která stále přetrvává a nikdo neví, jak se
bude nadále vyvíjet, musím s lítostí oznámit, že se v letošním roce nebude konat
tradiční hasičský ples. O dalších akcích,
které budeme pořádat nebo spolupořádat

IZS. Staré vozidlo Avia A31 bylo z tohoto
systému vyřazeno.
V tomto období jsme museli i jednou vyjet
k nahlášenému požáru automobilu.
Dne 10. 12. 2020 v 18:32 byl vyhlášen poplach, hořící osobní automobil ve Velkých
Svatoňovicích. Dle oznamovatele byl celý
v plamenech. Majiteli se podařilo pomocí
hasicího přístroje a vody vše uhasit ještě před příjezdem jednotek. Spolupráce
s HZS PS Trutnov, JSDH Malé Svatoňovice
a PČR Úpice.

s obecním úřadem či dalšími spolky, vás
budeme včas informovat.
Závěrem bych rád jménem svým i jménem
SDH Velké Svatoňovice popřál všem čtenářům do roku 2021 hlavně hodně zdraví,
klidu a pohody.

Petr Hepnar

Kroužek Mladých požárníků - z historie práce s mládeží
Práce s mládeží má v SDH Velké Svatoňovice již dlouhou tradici. Kroužek Mladých
požárníků byl založen na jaře roku 1985.
K původnímu počtu 9 dětí postupně přibývali další mladí členové. Na vedení kroužku
se podíleli hlavní vedoucí Zdeněk Šrejber
a jeho dvě „pravé ruce“ Zdeněk Kozák a Petr
Hepnar starší.

Schůzky se konaly v klubovně v 1. patře
požární zbrojnice, tréninky s požární technikou pak na potoce pod haldou v horní
části obce nebo na rybníku Podháj. Oddíl
se pravidelně účastnil celoroční soutěže Plamen, která s některými obměnami
probíhá dodnes. Její součástí byl branný
závod (střelba ze vzduchovky, zdravověda,

hod granátem, šplh po laně, topografie),
který probíhal v podzimních měsících.
V zimě se konala soutěž ve vázání uzlů, do
jarní části soutěže pak patřil požární útok,
štafeta 4 x 60 metrů s překážkami a útok
džberovou stříkačkou.
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Kromě přípravy na soutěže podnikal kroužek výlety, připravoval kulturní vystoupení
na schůze, účastnil se soutěže výtvarných
prací „Požární ochrana očima dětí“. Svou
ruku k dílu přiložil do příprav Dne dětí, při
kterém demonstroval i svoje dovednosti.
Mnozí dodnes vzpomínají na víkendové
pobyty na chatě VUD na Špince, na cestu
vlakem do Olešnice a pěšky na Špinku, či
na výborné kuchařské umění Zdeňka Kozáka. Vše je podrobně zaznamenáno ve výborně vedené kronice kroužku. V 90. letech
minulého století byla činnost s mládeží
na několik let přerušena, aby byl následně
kroužek obnoven v roce 2001. Ale o tom
zase někdy příště.

A. Martincová

Zpravodaj občanů
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Postřehy občanů
Takhle ne!

Náš dovětek
Obecní úřad se snaží v celém katastru naší obce, hlavně podél komunikací, udržovat pořádek a čistotu.
Tomu se věnoval jak v minulých letech, tak v současnosti. K zajištění
pořádku nechal nainstalovat na všech odpočinkových místech i na
místech s velkým pohybem návštěvníků celkem 25 odpadkových
košů, které zaměstnanci obecního úřadu pravidelně každý pátek
vyvážejí. To stojí obec nemalé náklady. Proto nás zaráží situace, kterou zachytila naše dopisovatelka.
Žádáme vás, abyste obecnímu úřadu, ale vlastně i sami sobě, pomohli zachycený nešvar vymýtit. Pokud na něj narazíte, nahlaste jej
na obecní úřad a pokud to půjde i s označením konkrétního viníka.
Vždyť by nám všem mělo jít o čistotu naší obce a udržení hezkého
prostředí, ve kterém žijeme.

Redakční rada
Toto můžeme vidět cestou na vlakovou zastávku (v kopečku).
Že by naprostá absence slušnosti a ohleduplnosti?

Zachytila J. Šrůtková

Poštovní úřad Velké Svatoňovice bude mít letos 65 let
Dávno pryč jsou doby pošťáka Kolbaby,
který putoval krajem s dopisem pro Márinku od šoféra Frantíka.
Pryč jsou i doby, kdy pošťák obcházel svůj
rajon od domu k domu, v peleríně s velkou
brašnou přes rameno. Doručoval dopisy
osobní, úřední, dopisy zvěstující tu dobrou,
tu špatnou zprávu. Od té doby se ale v poštovním provozu hodně změnilo. Z pošťáka
se během let stal poštovní doručovatel, na
nějaký čas listovní roznašeč.
Poštovní služebna nebývala v každé vesnici a opět tomu tak není. Pošťák pak
donášel poštu ze sousední obce, kde
pošta zřízena byla. Katastr obce Velké Svatoňovice nejprve obsluhoval poštovní úřad
v Malých Svatoňovicích, kde je pošta od
1. září 1865. Katastr Markoušovic a Starého Sedloňova obsluhoval poštovní úřad
v Markoušovicích, otevřený v roce 1870.
Uvádí se i to, že ve Starém Sedloňově
v čp. 21 (dnes Markoušovice čp. 139) byla
za Rakousko-Uherska přepřahací stanice
ck. pošty.
V roce 1919 je zmiňován listonoš Karel
Kábrt z Velkých Svatoňovic čp. 162, který
patrně poštovní roznášku z pošty v Malých
Svatoňovicích zajišťoval.

Ve školní kronice r. 1940 je zmínka o něm
jako pošťákovi:
„Z příspěvků, asi po 5 K, uhražen byl náklad
nad dozorem dětí v polední přestávce, jež
vykonával p. Karel Kábrt, poštovní posel v. v.,
za 50 K měsíčně.“
Před otevřením pošty ve Velkých Svatoňovicích doručoval poštu také pan Málek
z Malých Svatoňovic.
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Občané Velkých Svatoňovic se své pošty
dočkali. Vhodné prostory se nabízely v budově čp. 294. Budovu pro své účely nechala vystavět v letech 1932-1933 Občanská
záložna ve Velkých Svatoňovicích. Tento
dům čp. 294 dnes vlastní Česká pošta.
V první kronice obce Velké Svatoňovice je na straně 282 zápis o zřízení pošty: „Dne 1. listopadu 1956 byl otevřen

Zpravodaj občanů
v naší obci nový poštovní úřad v místnostech spořitelny, která zůstává spojena
s poštovním úřadem. Prvním přednostou
pošty ustaven Poštovní revident Vladimír
Písařík. Roznášku po obci zajišťovala manipulantka – roznašečka pošty, manželka
p. Písaříka, Jarmila Písaříková.“
Pan Vladimír Písařík před nástupem na
velkosvatoňovickou poštu působil jako
poštovní asistent v Libči u Trutnova. Oba
první pracovníci velkosvatoňovické pošty, manželé Písaříkovi, bydleli v Libňatově – Svobodném. Po dvou letech vystřídala pana Vladimíra Písaříka na místě
vedoucího pošty paní Zdena Wiesnerová
z Velkých Svatoňovic čp. 271. Funkci poštmistrové zastávala 19 let.
Vedoucí pošty v případě potřeby zastupoval pan Hlaváček z Malých Svatoňovic.
Po odchodu paní Zdeny Wiesnerové do
důchodu na místo vedoucího pošty nastoupil 16. července 1976 Miroslav Hamerník z čp. 11. Ten byl později přeložen
na poštu v obci Starý Rokytník. Na jeho
místo nastoupil 1. dubna 1979 Jiří Křížek
z Malých Svatoňovic. Po odchodu Jiřího
Křížka do důchodu (1998) se Miroslav Hamerník vrátil na poštu do V. Svatoňovic.
Na jeho místo nastoupila Věra Nývltová
z čp. 246 (později čp. 294). Funkci vedoucího pošty po krátkou dobu zastávala také
Petra Čerenková.
V období od 1. ledna 2014 do 30. dubna
2017 byla vedoucí pošty Jana Šrámková
ze Rtyně v Podkrkonoší. Další vedoucí pošty se střídají poměrně v rychlém sledu.
Pošta není jen poštmistr, ale také doručovatelky. Informace v obecní kronice jsou
na tyto údaje skoupé, proto se musím
spolehnout na záznamy jiných spolků,
poznámky a informace od občanů, údaje
i tak nejsou úplné.
Jako první nastoupila na místo listonošky
Jarmila Písaříková, kterou vystřídal p. Rosa.
Kronika Velkých Svatoňovic zmiňuje zaměstnance pošty v roce 1956. Vedoucí pošty – poštmistrová - paní Zdena Wiesnerová,
doručovatelky – slečna Hedva Regnerová
z čp. 164, pro dolní část obce, a Věra Exnarová z čp. 123, která obsluhovala horní
část. V případě nepřítomnosti jedné z doručovatelek zastupoval pan Karel Hendrych
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z čp. 288. Hedva Regnerová odešla v roce
1972 do důchodu a na její místo nastoupila
Blanka Cetlová.

místěna do místnosti na „Balkán” - čp. 135.
V úřadovně byly provedeny stavební úpravy, vyměněna přepážka, vchodové dveře
i dveře mezi chodbou a úřadovnou.
Mnohé se na poštách od doby pana Kolbaby změnilo. Jen ti poštovní skřítci stále
na poštách žijí, pouze se neschovávají do škvír v podlaze jako kdysi. Poštovní skřítek – škodílek – je dnes schovaný
v počítačích a když zaúřaduje, to pak celý
poštovní provoz stojí.

Poštovních listonošů/listonošek – listovních roznašečů a jejich příležitostných
výpomocí – se za dobu provozu pošty ve
Velkých Svatoňovicích vystřídalo dost. Vyjmenovat všechny není možné, nejsou
podklady, tak jen co různé zdroje dovolí.
Alice Bernardová, Pavla Tomková, Petra
Králíčková. V průběhu let vypomáhal Karel
Nývlt „krejčák“, František Dittrich, Anna Martincová a Jaroslava Berková.

V naší obci slouží pošta občanům 65 let, ke
všeobecné spokojenosti. Kolik let jí ještě zbývá, než bude jako v nejedné obci zrušena?

K. Nývlt

Ztratil se Mikuláš

Poštovní úřad ve Velkých Svatoňovicích zajišťoval roznášku pošty ve zdejší obci, mimo
okrajových částí Dolce, Zadní hory, Kvíčalu
a Sedmidomí. V části obce Dolce a Zadní
hory zajišťovala roznášku pošta Malé Svatoňovice, Kvíčalu pošta Úpice a Sedmidomí pošta Trutnov – Poříčí. Markoušovice po
zrušení vlastní pošty v roce 1949 obsluhovala pošta z Malých Svatoňovic.
Která obec se může pochlubit, že měla ve
své historii souběžně čtyři dodávací pošty?
Po reorganizaci doručovacích obvodů, asi
v r. 2000, obsluhuje Markoušovice pošta
z Úpice.
Také ve Velkých Svatoňovicích doručování
listovních zásilek a balíků převzala pošta
Úpice. V budově zdejší pošty zůstala poštovní přepážka, kde jsou občanům poskytovány běžné poštovní služby.
Dnes už pošťák na vesnici pěšky nechodí,
stal se z něj motorizovaný poštovní doručovatel. Jeho doručovacím obvodem není
jen jedna obec nebo její část, ale mnohdy
obce dvě, i více, a aby vše včas doručil, používá auto.
Vybavení poštovního úřadu i poštovní
přepážka patrně ještě pamatovaly počátky občanské záložny. To ale již neodpovídalo požadavkům na provoz.
Z toho důvodu byla poštovní úřadovna od
7. dubna 1986 uzavřena a dočasně pře-

Protože se v loňském roce, z nám všem
známých důvodů, nekonaly akce jako
besídka, návštěva Mikuláše v základní
ani v mateřské škole, začala jsem dohledávat poměrně velkou krabici, v níž
byl uložen desetiletí používaný kroj pro
Mikuláše a anděla. Avšak bezvýsledně.
Za přispění obecního úřadu byl tento
převlek stále doplňován a obnovován.
Byl používán jak k návštěvám v domácnostech, na besídkách, při rozdávání
dárků v základní i v mateřské škole.
Mám podezření, že byl v roce 2019
někomu zapůjčen a dosud nevrácen.
Prosím proto toho, kdo si kroj v dobrém
úmyslu půjčil a v návalu shonu dalších
dnů jej zapomněl vrátit, ať tak učiní
nyní. Jistě v letošním roce budeme zase
všechny akce pořádat a kroj bude opět
potřebný. Děkuji.

Lída Špetlová

V tomto čísle jste nenašli informace o připravovaných akcích
Jistě chápete, že v této složité době to není možné. Pevně věříme, že v dalších číslech to bude opět nedílná součást vydání.
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Elektrifikace v obci Velké Svatoňovice
„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl
zaveden elektrický proud ...“, známá písnička od Zdeňka Svěráka. Jak to ale ve
skutečnosti bylo, když se u nás zaváděl
elektrický proud?
Dnes není nikdo, kdo si ještě pamatuje,
jaké to bylo žít bez elektrické energie. Kdy
jediný zdroj světla byla svíčka nebo petrolejka. V létě je světlo dlouho, ale když přijde
podzim a již před 17. hod. se začne stmívat, musela být do té doby všechna práce
v hospodářství hotova. Jít na půdu nebo
do stodoly se svíčkou nebylo nejlepší řešení. Proto dříve vyhořelo tolik stavení.
Od vynálezu dynama a zřízení prvních elektráren koncem 19. století uběhla dlouhá
doba, než nám elektrický proud začal sloužit tak, jak jsme dnes zvyklí.
Také v našem okolí se začaly stavět tehdy
ještě místní – městské elektrárny. První
elektrárna na území Trutnova zahájila provoz v r. 1895 (dnes budova státního okresního archivu).
Významnou energetickou stavbou byla
elektrárna v Poříčí o výkonu 4,5 MW (později pojmenována EPO I.), s uvedením do
provozu 23. února 1914. Tato elektrárna zásobovala 60 obcí. Po 56 letech byl její provoz 31. prosince 1970 ukončen.
Větší rozvoj než tepelné elektrárny zaznamenaly elektrárny využívající sílu vodního
toku. Jedna z prvních byla v Bohuslavicích,
dnes v továrně Juta Adamov. Další vodní
elektrárny byly Pálenka Úpice a Juta Úpice (1910). Vodní elektrárny Juta Adamov
a Juta Úpice jsou stále v provozu.
Tři roky po městské elektrárně v Trutnově
začal ve Rtyni, Pod Kozincem u Idaštoly,
pracovat roku 1898 parní stroj, který poháněl dynamo. To sloužilo k osvětlení „placu“–
důlního nádvoří.
V roce 1908 byl dán na Idaštole do provozu
nový generátor o výkonu 500 kW. Zvýšení
výkonu umožnilo rozšířit provoz trolejových lokomotiv a osvětlit nejen doly, ale
také obec Malé Svatoňovice – Studánku.
V roce 1911 byla na Idaštole postavena
nová kotelna s novým turbosoustrojím
o výkonu 1500 kW. Zvýšení výkonu přišlo
vhod také na dole Xaver – U Buku, na kterém SBS znovu obnovila těžbu. Z tohoto
důvodu bylo v roce 1921 zbudováno el. vedení od Idaštoly k dolu Xaver, kde se začalo
říkat důl U Buku.

Důležitým mezníkem v rozvoji české elektroenergetiky byl 22. červen 1919. K tomuto
datu byl schválen zákon o vzniku všeužitečných elektrárenských společností. Prohlášením podniku za všeužitečný se mu přikazovala povinnost zásobovat elektřinou na
určitém území každého, kdo o to požádá.
Tato povinnost neplatila pro odlehlá místa,
kde by zbudování el. vedení bylo nerentabilní vzhledem k předpokládané spotřebě.
V obcích, kde byl mezi občany zájem o zavedení elektrického proudu, si obyvatelé
ustavili elektrifikační družstvo za účelem
elektrifikace dané obce. Družstvo zajišťovalo potřebné finance na zbudování rozvodů po obci. Dále organizovalo jednání
mezi stranami, tj. vedením obce, občany
a elektrifikační společností. Družstvo jednalo s majiteli příslušných pozemků o možnosti postavit sloupy na jejich pozemcích.
Organizovalo také pomocné práce, jako výkopy pro sloupy. Po dokončení elektrifikace
předalo družstvo celou síť do správy obce.
Tím se obce staly majiteli el. vedení a jeho
další údržba byla v režii příslušné obce.
Ve Rtyni probíhala elektrifikace od začátku
roku 1921, kdy byla osvětlena hornická škola a kanceláře městského úřadu.
Ze strany občanů Velkých Svatoňovic byl
rovněž zájem o elektrizaci. Z toho důvodu byla svolána 28. srpna 1921 schůze zájemců. Po delších vyjednáváních
a různých osobních intervencích, bylo domluveno zřízení vedení středem obce na
vzdálenost 1 km od domu Antonína Šolce
čp. 14, až po dům Karla Kulta č. 47 (dnes
Umlauf ). Úpis na potřebnou investiční
půjčku 35 000 Kč provedla Občanská záložna Velké Svatoňovice.
Se stavbou sítě se začalo druhý týden v září
a do konce října byla venkovní síť téměř
hotova, rovněž tak byly provedeny vnitřní
instalace v domech. Uvedení do provozu
zdržela závada na transformátoru, poblíž
stavení pana Šolce čp. 14, který musel být
vyměněn. I přes toto zdržení se 15. listopadu 1921 ve většině stavení svítilo elektrickým proudem. Zavedení elektrického
proudu do domácností v tomto úseku
vzbudilo zájem u ostatních obyvatel obce.
V listopadu 1921 došlo k dohodě s východočeskou elektrárnou a nic nebránilo
zavedení sítě na dolejší konec až na „Valy“
a na hořejší konec vesnice až po dráhu.
Podmínky zůstaly stejné. Příspěvek na
venkovní síť byl 150 Kč za každou nainstalovanou lampu v domácnosti a 35 000 Kč
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investiční půjčky od obce. Také tato akce
byla úspěšně dokončena a tak byl koncem
ledna 1922 zaveden elektrický proud
také na oba konce obce.
Začátkem ledna 1935 projednávalo zastupitelstvo obce nabídku na veřejné osvětlení obce od Východočeské elektrárny Poříčí.
Zřízení elektrického osvětlení ve škole.
O správu a provoz školní budovy se starala místní školní rada. O jejím rozhodnutí
k zavedení el. proudu do školy se zmiňuje
školní kronika:
„Na zavedení elektrického světla do školy
usnesla se Místní školní rada ve schůzi dne
18. 2. 1921 a to 4 lampami, dvě do bytu,
jedna na chodbu, jedna do sborovny. Podmínka byla lamp pět, bylo rozhodnuto dát
jednu ve 4. třídě pro kurzy lidovýchovné.
Zaplaceno 5 lamp po 150 K, za vnitřní instalaci 1556,25 K, celkem 2306 K 25h.“
Instalace pěti lamp do školy stačila na splnění rentability k zavedení světla do školy.
Ve školním roce 1921-1922 navštěvovalo
zdejší školu 106 dětí ve čtyřech ročnících.
Přitom pouze do jedné třídy byla dána
jedna žárovka a to jen z toho důvodu, že
po večerech se v této třídě odbývaly lidovýchovné kurzy pro obyvatele. Jinak se ve
třídách učilo bez osvětlení nebo při petrolejkách.
Školní rok 1949/50
Teprve o školních prázdninách v roce 1949
byla provedena rekonstrukce elektrického
osvětlení ve škole a zavedeno osvětlení do
každé třídy. Celkem nainstalováno 8 světel
a osvětlení zavedeno i na sociální zařízení.
Práci provedl Oldřich Šolc z čp. 294.
Se souhlasem obecního úřadu byl v roce
1932 zaveden elektrický proud do nově
postavené hasičské zbrojnice. V nájemní
smlouvě k bytu z této doby jsou zmiňovány dvě obytné místnosti s příslušenstvím,
v bytě je zaveden el. proud se dvěma žárovkami.
6. května 1948 se konala schůze Občanské
záložny Velké Svatoňovice.
Josef Tauber, čp. 157, předseda „Družstva
pro rozvod el. energie a mechanizaci zemědělství v místě“, požádal vedení Občanské
záložny o finanční příspěvek pro připravovanou stavbu dvou zděných transformátorů. Povoleno 500 Kč.

Zpravodaj občanů
Na jaře roku 1956 se dočkali elektrifikace
občané Končin a Fládru. Kolaudace byla
provedena 14. května 1956.
Elektrifikace celé obce Velké Svatoňovice skončila 25. října 1957, kdy se konečně dočkali i obyvatelé Dolců a Zadních
hor. Současně obec rozšířila osvětlení podél cest v obci a silnice o 26 lamp.
Musím se vrátit na začátek svého vyprávění o zavádění elektrického proudu do domácností. Jistě velký pokrok, pro nás dnes
dost nepředstavitelný. V domě jen dvě žárovky a v celé školní budově celkem PĚT!
žárovek. Nesmíme si ale představit žárovky
v domácnosti o 100 W a více. Ještě dlouho
po zavedení el. proudu do domácnosti byla
„po domě“ běžně používaná žárovka 15W,
někde 40W a nad kuchyňským stolem, kde
se odbývalo veškeré večerní dění 80W žárovka. Mít „stovku“ žárovku v kuchyni se
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považovalo za zbytečně velkou spotřebu
a tím i za zbytečně velké náklady. Porovnání s dnešním osvětlením je nesouměřitelné, takový je ale pokrok.
A jak to bylo například v Batňovicích, si
můžeme přečíst na jejich webových stránkách – Historie obce Batňovice.

pohon elektrického motoru hospodářských strojů si zavedli rolníci Jar. Rosa, Jan
Brát a kolář Adolf Nývlt. Sazba za odběr el.
proudu na pohon motoru činila 2,50 Kč,
na osvětlování 4,50 Kč za 1 kW hodinu,
měsíční paušál za žárovku o 25 svíčkách
obnášel 9 Kč.

„Povinných Kč 48 000,- si společnost vybrala od zájemníků ve formě poplatku
150 Kč z každé zřizované žárovky. Zájemci
o přípojky na motorový proud museli uhradit zálohu 750 Kč, později 500 Kč z 1 k. s.
(koňské síly) při zapojení motoru. Až do
úplného zaplacení zůstala síť v majetku
společnosti. Podle smlouvy bylo možné
teprve po 30 letech jednat o převedení el.
soustavy do vlastnictví obce, nebo družstva nájemníků.

V dubnu roku 1936 byly splaceny náklady
na vybudování rozvodné elektrické sítě
z r. 1922, které byly spláceny formou příspěvků účastníků a vyššími sazbami za
elektrický proud. Na úhradu příštích oprav
a rozvoje sítě byla vypsána obecní dávka
z elektrické energie – 10 haléřů z každé kilowaty běžného proudu a 5 haléřů
z motorového proudu. Spotřeba proudu
v obci za rok 1937 činila 13.000 kWh, v roce
1938 19.400 kWh. Za elektřinu používanou
v podnicích se dávka neplatila.“

Zařízení jedné žárovky stálo asi 300 Kč
mimo zmíněného poplatku. Přípojku na

K. Nývlt

Zajímavosti z naší obce
Loňský rok přinesl do života nás všech
mnoho nového. Společně jsme se vyrovnávali s jednotlivými vlnami celosvětové pandemie vyvolané covidem-19.
Ten nás naučil žít i během mnoha omezení, která jsme si dříve nedokázali ani
představit. Na jednu stranu nás opatřeními ke svému překonání odděloval
a izoloval od našeho okolí, na druhou
stranu nás stmeloval v přesvědčení, že
nad ním zvítězíme a vrátíme se k životu,
který máme rádi.
Vedle toho se objevily i věci zajímavé,
o kterých se mnoho nehovoří, a přesto
by stály za povšimnutí. Do našeho života nezasahují, ale obohacují nás.
Jednou z takových byl nález pana Adolfa Kopáčka, který na louce nedaleko
svého bydliště objevil vzácně se vyskytující houbu Bedlovnici zlatou (latinsky
Phaeolepiota aurea).
Atlas hub o ní píše:
Období růstu: Červenec - Říjen
Biotop a rozšíření:
Vyrůstá většinou ve skupinách podél
cest na lokalitách bohatých na dusík,
s oblibou v kopřivách pod olšemi nebo
bezem černým. Objevuje se poměrně

vzácně a setkat se s ní můžeme i mimo
les, například v křovinách, parcích, zahradách a na jiných podobných místech.
Vyskytuje se od nižších poloh až po horský stupeň.
Popis:
Klobouk: 50-150(-220) mm široký, zprvu
polokulovitý nebo vejčitý, později široce
zvonovitý až vyklenutý, suchý, zrnitý až
poprášený, zlatožlutý, žlutookrový, hnědooranžový až skořicově hnědý, v mládí
se třeněm spojeným vrásčitým velem.
Lupeny: Husté, zúženě připojené až
volné, nízké, v mládí krémově nahnědlé,
později rezavějící až skořicově hnědé.
Třeň: 70-280 x 10-35 mm velký, válcovitý, ve spodní části obvykle kyjovitě rozšířený, plný, s výrazným blanitým, vespod
zrnitým a vrásčitým prstenem, nad ním
hladký, bělavý až bělavě okrový, pod
ním zrnitý, často podélně vrásčitý, stejně zbarvený jako klobouk.
Možná, že i vy, naši čtenáři, jste se
setkali s něčím novým a zajímavým.
Napište nám o tom, připojte případně i fotografii a my váš příspěvek rádi
zveřejníme.
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Epidemie v historii naší obce a dnes
Dnešní pandemie koronaviru děsí spoustu
lidí po celé zeměkouli. Takovouto epidemii
dnešní generace nikdy nezažila. O dřívějších epidemiích se tak dozvídáme především ze zápisů z kronik.

zdroje nákazy. Byla zde čistá voda, právě
ta byla v obci často zdrojem nákazy. Nebo
na takové místo byli umístěni lidé s příznaky nemoci, nebo nemocní, aby neohrozili
ostatní obyvatele obce.“

Následky epidemií byly mnohdy katastrofální, protože lékařská věda nebyla na takové úrovni jako dnes.

Epidemiím, které zasáhly několik států, ještě zdaleka konec nebyl. Epidemie španělské chřipky, která postihla svět mezi roky
1918 – 1919, patřila k největším tragédiím
lidských dějin. Podle odhadů si vyžádala na
celém světě padesát, podle některých historiků až sto miliónů mrtvých.

První, historicky doložená epidemie dýmějového moru, propukla za panování
Justinina I. v roce 541 v Konstantinopoli.
V nejhorších měsících umíralo ve městě až
5 000 lidí denně a epidemie zabila asi čtvrtinu obyvatel.
Mor, který zasáhl Londýn roku 1665 a Vídeň 1679, zasáhl v roce 1680 také České
země a vyžádal si na 100 000 obětí.
Další pandemie řádila v Čechách a na
Moravě v letech 1713–1715. Jen v Praze si
vyžádala 12–13 000 obětí, tehdy asi čtvrtinu populace.
Lidstvo nesužoval jen mor a cholera, ale
také malomocenství – lepra, která nebyla
dosud na zemi zcela vymýcena. Tato choroba se považovala za dědičnou, nebo trest
boží. Proti této nemoci se lidé nedovedli
chránit a za účinnou ochranu považovali
vykuřování. Ulicemi měst procházel průvod v čele s knězem, který ulice vykuřoval
myrhou a kadidlem.
V kronice Antonína Pastora (za období
1006–1888) je zaznamenána epidemie
cholery v naší obci:
„Od 27. července do 27. října 1850 řádila ve
Velkých Svatoňovicích krutě cholera a bylo
tam na 88 životů touto zhoubnou nemocí
zničeno. Malé Svatoňovice byly od ní úplně
ušetřeny“. Tolik Pastor. Ostatky zemřelých
na choleru, z důvodů možného dalšího šíření nákazy, nesměly být uloženy na hřbitově. Odpočívají na místě zvaném v „nebíčku“.
Dnes tam stojí chata.
Lidstvo dlouho neznalo příčiny morových
epidemií, na které umíralo tolik obyvatel,
a neznalo ani účinnou obranu proti nim.
Jako nejúčinnější ochrana proti šíření nákazy se jevila izolace, což znamenalo oddělit
zdravé od nakažených.
Václav Jirásek v knize „Ve znamení mlátku
a želízka“ popisuje izolaci takto: „Morové
údolí, Brátova nebo také Kolářova skála,
místo, kam odešli v době morové nákazy
zdraví obyvatelé obce, aby byli chráněni od

Tato epidemie se nevyhnula ani českým zemím. Počet obětí není přesně znám a uvádí
se v rozmezí mezi 44 a více než 80 tisíci.
Epidemie chřipky postihla patrně i občany
naší obce. Nedosáhla sice obřích rozměrů, ale i tak si vybrala svoji daň a připravila
o život několik místních občanů. Můžeme
se o tom dočíst v dobové školní kronice,
kam kronikář zaznamenal:
„Po prázdninách v roce 1918 děti ve zdejší
obci i v okolních stále postonávaly za příznaků chřipky. Po sv. Václavu, kdy konána
u Jindrů taneční zábava, onemocnělo mnoho dívek /okolo 20 let věku/ chřipkou. Tak
na počátku října chodila asi polovina žáků
do školy. S rozkazem c.k. okresní školní rady
škola uzavřena dne 8. října – 3. listopadu
1918. Případy byly velice těžké a přidružil-li se k tomu zápal plic, následovala smrt.
V první polovině října nebylo dne, aby nebyl
nějaký pohřeb, většinou mladí lidé od 20 do
30 let. Zejména mladé dívky ležely téměř
všechny a v některých rodinách všichni její
členové. Proti zánětu plic nebylo léků a lékaři nestačili navštěvovat nemocné a u nás
byla epidemie rozšířena nejvíc.“
Zápisy o epidemiích jsou i dále:
„Nemoci si nevybírají ani místo ani čas.
V obci vypukla i epidemie spály, neučilo se
od 23. 2. do 5. 3. 1933. Jen týden chodily
děti do školy a opět škola na 10 dnů uzavřena od 1. 4. do 24. 4. 1933.“
Horší situace nastala po 2. sv. válce. Kronika
uvádí: „ 31. 12. 1945 vypukla v obci dyzentérie /úplavice/. Epidemie počala u 25letého topiče, který se v polovině září vrátil do
obce z pracoviště mimo Protektorát. Protože bydlel u potoka v hořejší části obce,
voda roznesla nákazu po potoce. Zemřely
2 děti a víc jak 10 občanů bylo nakaženo.“
Tolik z kronik naší obce o epidemiích.

Dnes patrně mnohé zarazí, proč se šířila
nákaza po potoce. Hlavně ti mladší nepamatují a nevědí, že vodoteč – potok, sloužil
mimo studně jako přirozený zdroj užitkové vody a odvod dešťových srážek. Voda
se používala nejen na napájení domácího
zvířectva, ale v letních měsících byl potok
dětské eldorádo. Dříve bylo také naprosto
běžné, že se veškeré prádlo máchalo na
potoce (někteří ještě před rokem 1990). Zavedením praček do domácností se veškerá
odpadní voda odváděla do potoka. Ten pomalu zarůstal a stávala se z něj strouha na
odvod dešťové a odpadní vody.
Nedostatek vody ve studních přiměl občany ustavit vodovodní družstvo a zřídit si
vlastní vodovod. V srpnu 1942 nový družstevní vodovod začal sloužit občanům.
V roce 1959 byla napojena mateřská školka
čp. 20. Od roku 1976 probíhala příprava na
výstavbu vodovodu pro celou obec.
Menší či větší epidemie se průběžně opakují a v historii byla důvodem šíření nákazy
právě nakažená voda. Dnes již tomu tak
není, ale různé epidemie se stále šíří. Např.
ve školním roce 1969–1970 byly prodlouženy vánoční prázdniny do 19. ledna 1970.
Důvod – chřipková epidemie.
Naši předkové se nemohli bránit tak účinně
jako dnes my pomocí lékových preparátů,
a tak se obraceli především k Bohu. Stavěli
morové sloupy jako poděkování za překonání pandemií. Byli přesvědčeni, že je takto
Bůh ochrání před dalšími nákazami. Po jejich vzoru se parta tesařů rozhodla postavit
nový morový, tentokráte covidový sloup.
Stalo se tak 15. října na parkovišti před
K-Klubem. (Pozn. redakční rady: psali jsme
o tom již v minulém čísle).
Ještě dovětek k epidemiím v historii:
Na připomenutí těchto epidemií a jako poděkování za uzdravení se každý rok konalo
procesí k panně Marii Sedmiradostné, ke
Studánce do Malých Svatoňovic. Poutníci
vážili cestu z Markoušovic, Starého Sedloňova, ale i z Trutnova. Procesí občanů
z Velkých Svatoňovic odcházelo od Umlaufů a po cestě Dolci a poli pokračovalo ke sv.
Trojici a Borkem ke Studánce. Procesí vedl
Robert Žid, který procesí i předzpěvoval.
K tomu snad ještě jedna poznámka. Dnes
vedou cesty jinudy a tak je pomník sv. Trojice uprostřed polí.

K. Nývlt
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stanice se nalézá na Valech u č. p. 277.
V nepřetržitém provozu je od května 1993, od 8. května 2010 je měření
částečně automatizováno.
Webové stránky se zpracovanými výsledky měření a pozorování naleznete na
adrese www.meteosvatonovice.cz.
Od 22. prosince 2018 jsou nově dostupná online data s pětisekundovou aktualizací na stránce www.meteosvatonovice.cz/meteo/, spolu se spoustou
statistik vycházejících z automatizovaného měření.

Shrnutí meteorologických
měření a pozorování
ve IV. čtvrtletí roku 2020
Jaká byla poslední čtvrtina právě uplynulého roku, ukončující podzim a zahajující
zimu? Ve zkratce – byla teplá, vlhká a temná. Temná nejenom řáděním další koronavirové vlny a opatřeními s ní souvisejícími,
nýbrž častou a výraznou absencí slunečního svitu. Na té nesly vinu především opakující se inverzní situace a s nimi spojená
nízká oblačnost.
Říjen s průměrnou měsíční teplotou
+9,6 °C (odchylka od průměru +1,9 °C) obsadil 4. místo mezi nejteplejšími říjny od
roku 1996 (po letech 2000, 2001 a 2014).
Rozdíl mezi denními maximy a minimy se
začal snižovat, především díky velké oblačnosti. Téměř dvě třetiny trvání měsíce bylo
skoro zataženo nebo zataženo. Na letní dny
jsme samozřejmě již mohli zapomenout,
nejvyšší teplota vystoupala 3. října ještě na
příjemných +22,8 °C. Naopak na první mráz
jsme si počkali poměrně dlouho, až do
20. října, kdy teplota klesla lehce pod bod
mrazu na -0,3 °C. Tento den se stal v říjnu
zároveň jediným mrazovým. Srážkový úhrn
83,0 mm byl velmi nadprůměrný (147 %
normálu). Pršelo během 24 dnů v měsíci,
srážky v pevném stavu se ještě neobjevily.
Častý déšť spolu se zataženou oblohou vedl
k vysoké průměrné vlhkosti vzduchu (90 %).
Také jsme zaznamenali poslední hromobití
roku, a to hned 4. října. Jednalo se o slabou
a vzdálenou bouřku na studené frontě, jejíž
hřmění jen stěží dolehlo k našim uším.
Listopad byl s průměrnou teplotou +4,3 °C
znovu měsícem nadprůměrným, ne však
tak výrazně (odchylka od průměru +1,0 °C).
V hodnocení měsíců se usadil uprostřed
pelotonu na 12. místě mezi nejteplejší-

mi listopady posledních 25 let. Opět byl
poměrně nízký rozdíl mezi denními teplotními extrémy. Oblačnosti opět přibylo,
zatažené či skoro zatažené dny si z trvání
měsíce ukously celých 23 dnů. Přitom průměrný měsíční tlak vzduchu dosáhl hodnoty 1025,2 hPa, což byl nový listopadový
rekord. Člověk by si řekl, že za takové situace musí slunce svítit jedna báseň. Jenže inverzní situace byla jiného názoru a opakovaně zalévala českou kotlinu mořem nízké
oblačnosti. Kdo toužil po sluníčku, musel
se vydat na hřebeny Krkonoš. Mrazových
dnů se již vyskytlo deset, zatím však žádný
ledový s celodenním mrazem. Srážkových
dnů nás postihlo sice 22, ale celkový úhrn
26,2 mm odpovídal pouze 59 % normálu.
Z inverzní oblačnosti totiž velmi často
slabě mrholilo. Dočkali jsme se i prvního sněžení, a to 20. listopadu. Sněhové
krystalky však padaly společně s deštěm,
první opravdový sníh se z oblohy snesl až
28. listopadu, aby o den později zanechal
na zemi lehký poprašek.

jediný den byl alespoň polojasný. Prosinec
přinesl 11 mrazových dnů a jeden den ledový, při kterém teplota nevystoupila nad
-0,2 °C. Mrzlo především na začátku a konci měsíce, nejnižší teplota klesla na -6,0 °C
dne 2. prosince. Zatím největší mráz zimy
2020-2021 pak přineslo jasné novoroční ráno (-7,0 °C). Druhá nejvyšší teplota
byla naopak zaznamenána na Štědrý den
brzy ráno (+10,1 °C). V průběhu dne se již
ochlazovalo a během štědrovečerní hostiny nám do oken bušily ledové krupky.
Množství srážek nebylo stejně jako v listopadu příliš vysoké, měsíční úhrn dosáhl
30,5 mm (61 % normálu). Opět se často
vyskytovalo mrholení z nízké oblačnosti,
které mělo na svědomí vysokou vlhkost
vzduchu (90 %). Souvislá sněhová pokrývka napadla pouze začátkem měsíce,
kdy 3. prosince ráno ležely 4 cm sněhu.
Že se jednalo o největší množství sněhu
od podzimu 2019, leccos vypovídá o kvalitě posledních dvou zim.

Námraza pokrývající hřbet Jestřebích hor po rozpadu inverzní oblačnosti (2. prosince 2020)
Prosinec se sice zpočátku tvářil, že se do
zimní práce pořádně opře. Ale naděje byla
marná a průměrná měsíční teplota +2,6 °C
(odchylka od průměru +3,6 °C) zajistila
loňskému prosinci druhé místo na stupních vítězů v klání o historicky nejteplejší
měsíc (po roce 2015). Přitom rozdíl denních extrémů se opět ještě o něco snížil
– na 3,7 °C. Znamenalo to, že rozdíl mezi
nočními a denními teplotami byl často
pouze v desetinách či jednotkách stupňů.
Prosinec se stal nejtemnějším měsícem
roku, a to nejen z důvodu krátkého trvání dne. Zcela zatažených zůstalo 17 dnů,
skoro zatažených 6 a oblačných 7. Pouze

Jaký byl z meteorologického
hlediska rok 2020 a jaké
zajímavosti nám přinesl?
Průměrná roční teplota +9,1 °C zařadila
loňský rok na 5. nejteplejší místo od počátku měření v roce 1996 (tj. za 25 let). Celková
odchylka od dlouhodobého průměru činila +1 °C. Ačkoliv se nám zdálo léto chladné,
bylo ve své podstatě normální – jen jsme
si v posledních letech zvykli na vlny veder,
které se v uplynulém roce nekonaly. V nejteplejším dni roku, 28. červenci, vystoupala
teplota na +32,1 °C. Naopak jarní, podzimní
a zimní měsíce byly většinou nadprůměrně
Pokračování na další straně >>
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teplé a díky tomu byl následně teplý i celý
rok. S nižšími teplotami v letním půlroce
souvisel i menší počet letních a tropických
dnů – 46, respektive 10. První letní den nastal navíc rekordně pozdě, až 12. června.
Hned o den později ale následoval první
den tropický.
V zimním půlroce jsme zaznamenali 98
dnů mrazových a pouze 6 dnů ledových.
O arktickém dni, kdy maximální teplota nevystoupí nad -10 °C, jsme si mohli nechat
zdát, neboť za celý rok neklesla teplota
hlouběji než na -8,4 °C. A to navíc ve velmi
netypickém termínu 1. dubna.

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
časné zimy taktéž. Kupříkladu v Peci pod
Sněžkou neležel na Štědrý den žádný přírodní sníh, což se za posledních 30 let stalo
pouze třikrát.

30. srpna - večerní bouřka s extrémním deštěm 43,4 mm (50,7 mm/24 h) vedla k noční
povodni na Markoušovickém potoce

Z hlediska bouřek byl rok 2020 zcela průměrným – vyskytlo se 52 jednotlivých bouřek v 33 dnech.

29. prosince - velmi nízký tlak vzduchu
983,4 hPa při tlakové níži Hermine, o dva
dny dříve náraz větru 13,4 m/s (vichřice na
Sněžce 150 km/h)

Meteorologické zajímavosti

Teplotní přikrývka

20. ledna - absolutní rekord tlaku vzduchu
za dobu měření (1046,6 hPa) při tlakové
výši Ekart

Jako trvalou a hmatatelnou připomínku
roku 2020 jsem od sestry dostal k Vánocům
tzv. „teplotní přikrývku“. Jedná se o háčkovanou přikrývku, zachycující průběh teploty ve 14 hod. SEČ (15 SELČ) během celého
roku (366 řádků). Barvy vyjadřují předem
stanované teplotní intervaly s krokem po
3 °C. Jak takové dílo vypadá, si můžete prohlédnout na připojených fotografiích.

10. února - první bouřka roku při orkánu
Sabine, rekordní náraz větru 21,5 m/s krátce po poledni, bouře způsobila výrazné
škody na celém Královéhradecku
23. února - vichřice při tlakové níži Yulia,
náraz větru 15,2 m/s
1. dubna - silný ranní mráz -8,4°C (celoroční minimum)
8. dubna - rekordně nízká vlhkost vzduchu
18 % při tlakové výši Keywan
11. května - večerní vichřice s nárazem
větru 16,5 m/s, jednalo se o krkonošskou
„bóru“, kdy studený vzduch přetékal hřeben Krkonoš a v závětří nabíral na rychlosti
12. června - rekordně pozdní první letní den
10. července - bouřka s vichřicí o nárazu
větru 17,4 m/s
14. srpna - bouřka s přívalovým deštěm
(27,1 mm) – povodeň v Trutnově na Bojišti,
kde napršelo možná i ke 100 mm

Ranní mráz kreslí na střešní okno
(20. listopadu 2020)
Celoroční úhrn srážek dosáhl 760,6 mm, což
je přibližně o 10 % více než dlouhodobý
průměr. Dlouhodobé sucho se tak poněkud
snížilo, ale pro úplné srovnání deficitu by
bylo nutných několik takto deštivých roků
po sobě. V průběhu roku se vyskytly srážky
v 216 dnech. Nejdeštivějším měsícem byl
srpen (149,6 mm), naopak nejsušším duben
(22,5 mm). Sušší měsíce se vyskytovaly především na počátku a konci roku.
Souvislá sněhová pokrývka ležela ve Svatoňovicích pouze během 15 dnů a její výška
dosáhla maxima 3. prosince – a to jen 4 cm.
Zima 2019-2020 byla z hlediska sněhu jednou z nejslabších (ani na horách to nebyla
žádná hitparáda) a dosavadní průběh sou-

Teplotní přikrývka, její výroba a barevná stupnice (1. ledna 2020)
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