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Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
letošní naše druhé číslo jsme pro
vás připravovali ve složité době koronavirových opatření, která omezují život každého z nás, včetně
života činnosti spolků a organizací
v naší obci. Je možné, že až budete mít toto číslo zpravodaje v ruce,
budou již omezení mírnější, což bychom jistě všichni rádi uvítali.
Koronavirová opatření ovlivňují
i obsah tohoto čísla, v němž se stejně jako v minulých číslech objevuje
méně informací o současném dění.
O to více se však dozvíte o minulosti naší obce, ať té, kterou pamatují
ti nejstarší z nás, nebo i té, za níž se
dnes musí do archivů a kronik.
Věříme, že i tak bude toto číslo pro
vás poučné a zajímavé.
Chceme na tomto místě poděkovat
našim spolupracovníkům – dopisovatelům a dopisovatelkám, kteří se
historií a životem v naší obci zabývají a jsou ochotni se s vámi o výsledky svých bádání podělit.

Ty z vás, kteří se stále ostýchají,
bychom rádi oslovili a požádali
o vaše příspěvky. Ty můžete zaslat
na e-mail zpravodaj@velkesvatonovice.cz nebo je předat na obecní
úřad, či kterémukoli členu redakční
rady, jež 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
Pokud se necítíte být dostatečně
kompetentní ke zpracování vašeho
příspěvku sami, můžete oslovit kteréhokoli člena redakční rady a ten
vám příspěvek pomůže zpracovat.
Pokud si budete přát, zachová i vaši
anonymitu.
Těšíme se na spolupráci
s kýmkoli z vás.

Redakční rada

Informace pro občany
Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se ke svému jednání sešlo za platných hygienických opatření ve středu
10. března. V jeho úvodu všichni přítomní minutou ticha uctili památku zesnulého člena zastupitelstva
Bc. Romana Bradáče.

V návaznosti na to složil předepsaný slib nový člen zastupitelstva
Tomáš Prouza.
Poté přistoupilo zastupitelstvo
k jednotlivým bodům programu.
Pokračování na straně 2, dole >>
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Vážení spoluobčané,
jaro jsme stejně jako vloni přivítali netradičním
způsobem, a to písněmi z rozhlasu. Doufejme,
že se to nestane novou tradicí, opravdové jaro na
sebe už nenechá dlouho čekat a i vše ostatní se
vrátí do normálu.
Bez ohledu na covidovou krizi probíhají od začátku roku stavební práce. V Markoušovicích je již dokončena opěrná zeď u sokolovny, výrazně se tím
zvětšilo prostranství nejen pro pořádání kulturních
akcí. Započaly se také stavební práce na vybudování multifunkčního hřiště. V kulturním domě ve
Velkých Svatoňovicích proběhla kompletní rekonstrukce malého sálu se zázemím pro pořádání přednášek a různých společenských akcí, ale
i možností využití jako malý kinosál. Započali jsme
budování kanalizačních přípojek na Podháji, při
kterém proběhne i příprava pro budoucí možnost
napojení chatové oblasti.
V letošním roce jsou naplánovány opravy místních
komunikací, proběhne základní údržba a některé
úseky dostanou nový zpevněný povrch. Pokračuje
příprava výstavby chodníku, zahájili jsme práce na
posunutí plotů v úzkých místech podél silnice. Připravujeme instalaci laviček okolo rybníku Podháj,
zřízení odpočinkového místa v Markoušovicích
„nad Josefem“ a výměnu autobusové zastávky
„U Buku“ i instalaci dalších odpadkových košů.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kterým není
lhostejné naše okolí, a odpadky do přírody nejenže nevyhazují, ale naopak cizí odpadky z vycházek
běžně přinášejí. Také letošní společný sběr odpadků se setkal s velkým zájmem, snad nám čerstvě
uklizená obec chvilku vydrží.
Naplánované máme i kulturní akce, včetně
úspěšných letních kin. Pokud nám to situace dovolí, tak se letos všichni potkáme na již třetím ročníku promítání.

Viktor Marek
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Poděkování za podporu farmy Wenet

Vážení spoluobčané, chceme moc poděkovat za sbírku pro farmu Wenet, kterou
v její prospěch organizoval spolek Mraveniště v Markoušovicích za podpory obecního úřadu.

Farma Wenet je
rodinná
farma
plná zvířat, obklopená nádherným
prostředím
hor
a kopců v Broumovském výběžku. Návštěvníci se
zde mohou setkat
s různými zvířaty,
jak těmi domácími, tak i exotickými, jako jsou např. lamy, oslíci, velbloudi,
pštrosi a jiné. Je možnost si je pohladit
a nakrmit. Zároveň nabízí ubytování na
farmě. Více informací o ní můžete najít na
www.wenet.cz.
První část sbírky jsme odvezli v sobotu
27. března. Sešlo se takové množství, že
vše odváželo pět plně naložených osob-

ních aut. Druhou část pak 10. dubna.
Vedle hmotných darů se ke sbírce připojila část občanů i dary peněžními. Sbírka
pokračovala i v druhé etapě. Její ukončení
však bylo až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje. Všem dárcům děkujeme.
Jako poděkování farmy Wenet je k tomuto
článku přiložena k vystřižení jedna volná
dětská vstupenka.

Mraveniště, z.s.
>> Pokračování ze strany 1
Nejprve projednalo a schválilo rozpočtová opatření nezbytná pro zajištění chodu
obce a účetnictví.
Schválilo novelizovanou vyhlášku o místním poplatku z pobytu v obci, která reaguje
na nové zákonné normy ČR.
Následovalo schválení účetní uzávěrky
a hospodaření ZŠ a MŠ jako příspěvkových
organizací obce.
Při svém jednání se zastupitelstvo ani tentokráte nevyhnulo tradičním bodům:
- směnám pozemků, které směřovaly k sjednocení evidenčního stavu se stavem skutečným.
- přípravě a podepsání smluv na věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ z důvodu náhrady venkovních rozvodů elektrické
energie za zemní kabelové vedení.

Některé dotace snížilo oproti požadavkům
vzhledem k tomu, že celá řada akcí, jež spolky plánovaly, se neuskutečnila. Pokud dojde
k rozvolnění situace, a tím i k realizaci zamýšlených akcí, dojde k opětovnému navýšení
dotací na tyto akce pro pořádající spolek.

V neposlední řadě zastupitelstvo schválilo
dotace a dary jednotlivým spolkům v naší
obci a veřejně prospěšným organizacím, které svou činností slouží i občanům naší obce.

Na konci jednání vzalo zastupitelstvo na
vědomí závěry inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2020 a změnu provozovatele restaurace K-Klub.
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Podrobně se s průběhem jednání a přijatým usnesením můžete seznámit na webových stránkách obce www.velkesvatonovice.cz nebo na vývěskách.
Nebo ještě lépe, přijďte na jednání, která jsou veřejná a můžete i uplatnit své
náměty či připomínky přímo na místě.

J. D.
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Kdy a kde jsme pro Vás
Změny jsou vyhrazeny v návaznosti na regulační 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

11.30 – 15.00

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

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:
bude proveden 8. května
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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Demografické údaje obce za rok 2020
V naší obci žilo k 31. 12. 2020 celkem
1272 obyvatel, z toho je 35 osob přihlášeno na OÚ.

Do Velkých Svatoňovic se přistěhovalo
14 osob, odstěhovalo 29, do Markoušovic
se přistěhovalo 12 lidí a odstěhovalo se
7 občanů. Migrace snížila počet obyvatel
o 10 osob. Zemřelo 17 osob, narodilo se
15. Ve Velkých Svatoňovicích bylo 15 úmrtí
a narodilo se 12 dětí, v Markoušovicích zemřeli 2 občané a narodily se 3 děti.

Nejstarším obyvatelem ve Velkých Svatoňovicích je Josef Antoš, ročník narození
1927, a v Markoušovicích Josef Doubrava,
ročník narození 1925 (k 31. 12. 2020).

Manželství uzavřely tři páry, dva na OÚ
a jeden v soukromí.
V Markoušovicích bylo přihlášeno 341
osob, ve Velkých Svatoňovicích 931 osob.

Ve Velkých Svatoňovicích ubylo 18 osob
a v Markoušovicích naopak 6 osob přibylo.

Zpracoval dle ČSÚ a údajů z OÚ
M. Košťál

Třídění odpadů
Za dobu vydávání našeho zpravodaje
jsme již vícekrát psali o třídění odpadu
v naší obci.
Obec dostává každoročně ocenění za
přínos občanů ke třídění odpadu. Ten se
dále zpracovává na suroviny, které pak
fakticky již nejsou odpadem.
Skutečným odpadem zůstává pouze
nevytříděný směsný odpad, který je
zatím většinou skládkován bez dalšího
využití.
Vedení obce podporuje úsilí a zodpovědný přístup ke třídění rozšiřováním
míst k ukládání tříděného odpadu.
Dnes jsou na vybraných místech kontejnery na plast, papír, sklo, kov i kuchyňské rostlinné oleje. Mnohde je doplňují
i kontejnery na oděvy pro charitu.
Pár čísel na doplnění.
V roce 2020 smluvní společnost odvezla z naší obce více než 203 tun směsného komunálního odpadu a téměř
125 tun odpadu tříděného. Konkrétně
22 tun papíru, 1,5 tuny oděvů, 130 kg
jedlých olejů, 1,2 tuny barev, 7 tun železa, 25 tun skla, 1,2 tuny pneumatik,
13 tun plastů a 50 tun bioodpadu.
Z toho vyplývá, že množství vytříděného odpadu se začíná přibližovat
množství netříděného odpadu, tedy
směsného komunálního. Je nutno dodat, že množství především bioodpadu
je zpracováno přímo v domácnostech
– v kompostech na zahrádkách.

plastů, doplněny zbytky pečiva nebo
když v kontejneru na plast nacházíme
bioodpad?
Takový přístup kazí snahu ostatních
a zbytečně přidělává práci.

Přesto se občas setkáváme s nezodpovědným přístupem některých jednotlivců, kteří do kontejnerů dávají to, co
do nich nepatří. Případně odpad vytřídí
do velkého pytle, který se již do kontejneru nevejde, a tak jej položí vedle. Pokud by se jednalo o skutečně vytříděný
odpad, dalo by se to snad i prominout.
Ovšem lépe by bylo počkat, až budou
kontejnery vyprázdněny a odpad uložit
do nich. Ale co s takovým "vytříděným
odpadem", kde jsou obaly, které patří do
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Místa pro sběr tříděného odpadu
skutečně nejsou místem pro uložení
toho, co se nám nehodí, ale pouze
toho, co jsme vytřídili pro další využití.
Závěrem upozornění:
Pro občany, kteří vyžívají ke svozu domovního odpadu jednorázové známky,
jsou na obecním úřadě k bezplatnému vyzvednutí nálepky na popelnice
k identifikaci svozového místa pro
smluvní společnost. Bez jejich vylepení nebude svoz prováděn.

J. D.
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Seriál – Žijí mezi námi
Manželé Schrollovi
Dnes bych vám ráda v seriálu o našich
spoluobčanech, kteří jsou nějak zajímaví,
a to i svými koníčky, přiblížila manžele Schrollovy. Žijí v rodinném domku,
který si společnými silami sami zvelebili
a žijí zde od roku 1975. Od roku 2016, kdy
Wilhelm odešel do invalidního důchodu
a Dáša do důchodu starobního, se oba
věnují výtvarnictví.

Wilhelm, dnes již šedesátník, původním
povoláním malíř pokojů, se v současnosti věnuje tvoření z krásného materiálu –
dřeva a pěstování bonsaí. V letech, kdy
nastoupil do invalidního důchodu, se při
časných ranních procházkách věnoval
hlavně fotografování přírody. Jeho snímky

okolí naší vesnice, které má zarámované
jako obrázky a ze kterých má i krásné fotoknihy, stojí za zhlédnutí. Dnes, kdy mu
již v dlouhých procházkách brání zdravotní potíže, se věnuje práci se dřevem.
Vytváří krásné plastiky, jak úpravou samorostů, tak v současné době i vyřezáváním
motorovou pilou.

Také bych ráda připomněla, že je tvůrcem
loga místního fotbalového týmu Puškvoráci s obrázkem vodníka. Toto logo používáme i na razítko při pochodu „Babička“.

předměty jsou vhodné jako doplňky do
zahrady. Tyto vytváří z lehce dostupných
stavebních materiálů, jako je cement
a tmelicí směsi.

Mají svůj domov plný pěkných předmětů,
na které se každý rád podívá. Mnozí jim
mohou jen závidět, že ani v tomto období své životní pouti neztratili chuť vytvářet stále něco nového a obklopovat se
předměty, jež potěší oko i ducha. Určitě je
těší a uspokojuje i pohled na to, co se jim
povedlo vytvořit. Pozorování okolí kolem
sebe jim zároveň dodává nápady do další
tvorby a určitě i chuť do života v dnešním
neutěšeném čase.

Dáša, která říká, že talent zdědila po otci
panu Stanislavovi Kunovi, začala malovat.
Po nesmělých začátcích maluje pěkné
obrázky především technikou olejomalby.
Maluje hlavně přírodu. Zkouší i abstrakci.
Zabývá se i tvorbou drobných okrasných
předmětů. Zaujmou jak vánoční ozdoby,
tak i jiné drobnosti.

Spolu začali tvořit venkovní okrasné předměty. Vázy, květináče a další pěkné užitné
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Přejeme do jejich dalšího aktivního života
hodně zdraví a stejně pěkných tvůrčích
nápadů.

Lída Špetlová
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Hudba Velké Svatoňovice
Pro úvod svého článku jsem si vypůjčil citaci z bakalářské práce Lucie Petithanové, vypracované na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci v roce 1998:
"Muzikanství bylo našemu národu dáno do
vínku. Hudbymilovnost našich předků spadala do oblasti lidové tvorby, do oblasti zájmu, kterému se člověk láskyplně věnoval.
Muziky kvetly i v tomto kraji a láska k hudbě byla předávána z pokolení na pokolení.
Počátky vzniku malých lidových hudebních
skupin v našem kraji se datují na počátek
19. století. V této době zde žili převážně
podhorští tkalci, malorolníci a havíři. Žilo se
zde velmi skrovně a za těžkých pracovních
podmínek. Snad právě proto již tenkrát
hledali tito lidé jakousi kulturní nadstavbu
svoji lopoty a tu jim poskytlo lidové muzicírování. Ještě do první poloviny dvacátého
století byla v každé vesnici Jestřebích hor
skupina lidí, kteří hráli na hudební nástroje
a pravidelně se scházeli. Hudební nástroj se
dědil z otce na syna.
K rozvoji vesnických kapel napomohla nejen hudbymilovnost, ale taky mnoho obětavých a pro věc zapálených hudebníků.
Mnozí výborní hudebníci přicházeli, po
ukončení vojenské služby, od vojenských
kapel. V neposlední řadě také majitel Náchodského panství Vilém ze Schaumburg-Lipe, který si na hudbě zakládal. Známé
jsou také její nedělní promenádní koncerty.
V této Panské hudbě, hráli nejlepší muzikanti z okolních vesnic."
Muzika nebyla mnohdy pro členy kapel
jen záliba, ale taky vítaný zdroj příjmu.
I když částka, kterou si muzikant na pro-

dukci „vyhrál“, nebyla velká, spíš malá, přesto přispívala do rodinného rozpočtu. Ani
pořídit si hudební nástroj nebyla levná
záležitost. Tenkrát byl nástroj ve vlastnictví
muzikanta. Foukat na taneční zábavě celý
večer do trumpety bylo nejen fyzicky náročné, ale někdy také rizikové. Dříve se nejedna vesnická tancovačka zvrhla v pranici.
Některé vesnice byly tímto přímo vyhlášené. Když přišli přespolní „chasníci“, bylo jisté,
že se něco semele. V takové mele mnohdy
utrpěl také hudební nástroj.
Ale i pohřeb se stal nejednou málem osudným některému hudebníkovi. Jeden případ od nás za všechny. Dříve se pohřeb
vypravoval z domu smutku a nejen pozůstalí doprovodili zesnulého na hřbitov.
Ve Velkých Svatoňovicích bylo zvykem doprovázet zesnulého po silnici na Valy, dále
do Zálesí a na hřbitov. Právě na silnici z Valů
do Zálesí došlo ke kolizi, kdy auto narazilo do jednoho z muzikantů. „Naštěstí“ se
jednalo o hráče na heligon a tento obrovský nástroj ochránil muzikanta před větší
újmou na zdraví. Heligon byl sice k nepotřebě, ale muzikant tuto nehodu přežil.
Nyní již k historii kapely:
Kronika Velkých Svatoňovic na stranách
173–175 zaznamenala:
"Ve vsi koncem 19. století stála hned vedle
prašné silnice malá chaloupka. Bydlel v ní
její majitel, truhlář Augustin Šrejtr, dobrý
a známý hudebník. Měl i svoji dechovku,
kapelu z domácích hudebníků, dobře
známou po okolí. Toužil porozhlédnout
se po širém světě. Zlákal tři hudebníky
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(společníky), jednoho ze své kapely Felixe Jirouška, z Malých Svatoňovic Šrola
a z Havlovic jednoho, který uměl jen na
bubínek, ale invalida. Na tohoto invalidu bylo snadné získat koncesi na tento
hudební čtyřlístek. Tento čtyřlístek se nevydal na cestu do světa ne tam, jak bylo
v tehdejší době obvyklé, k východu, do
širé Rusi, ale k jihu do Bosny a Hercegoviny. Jejich cesta skončila v městě Abázie,
kde v té době byl cirkus (prý Sarasany).
Po návštěvě cirkusu Šrejber neodolal
a přihlásil se za člena orchestru. Zbylí tři
sirotci se vrátili domů. Když se Šrejber vrátil domů, vrátil se také ke své lásce, muzice. Právě muzika mu také přičarovala
nevěstu a ženu. Byla jím jedna z dcer hostinského, pana Smutného ze Zálesí. Tchánovy peníze mu umožnily postavit v místech dnešní sokolovny čp. 167 hostinec.
Hostinec později prodal rodině Nývltově,
která jej provozovala ještě po dobu okupace. Po skončení války, koupila hostinec
obec (hostinský František Nývlt přesídlil
v roce 1946 do pohraničí)."

Zpravodaj občanů
Nejsou písemné doklady o lidech, kteří stáli
u zrodu hudby. V „Panské hornické hudbě“ v Malých Svatoňovicích hráli také naši
občané na klarinet a heligon. Byli to Vilém
a Josef Šrejtrové, dobří muzikanti místní
hudby, jejíž počátky sahají do roku 1850.
Je známo, že u nás hrály dvě partičky s kapelníky Augustinem Šrejberem a Karlem
Štejdlarem. Vyhrávali v okolních vesnicích
a všech osadách. Počátkem minulého století vedl hudbu dechovou a smyčcovou
kapelník Jan Jiroušek, skladník místního
konzumu, který řídil kapelu do roku 1914.
V tomto roce odešel na frontu, kde zahynul. (Jan Jiroušek byl výborný houslista.)
Po něm převzal kapelničení truhlář Karel
Regner (čp. 164). Ve 20. letech pak Josef
Škoda (čp. 218), také truhlář.

Kapelník Josef Kult

Velké Svatoňovice /Dolce/

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
na Tmavém dole. Život horníka nebyl jednoduchý. Těžká práce v dole a dlouhé pěší
docházení za každého počasí na šachtu do
Odolova nikomu na zdraví nepřidalo. Josef
Kult pracoval na předku a tato práce kopáče byla spojená s velkým rizikem, a to silikózou. Bohužel toto onemocnění postihlo
také jeho, a proto byl převeden na povrch.
Po práci ho doma čekalo ještě hospodářství a teprve potom oblíbená hudba a kapelničení.
Ovládal hru na několik hudebních nástrojů
- na housle, lesní roh, křídlovku, trombon.
Ve volných chvílích ještě vyučoval hře na
housle. Pro místní dechovku připravoval
nejen starší hudebníky. Jeden z jeho žáků,
tehdy teprve 10letý Josef Kult, kterého také
učil hrát, se stal později jeho nástupcem.
V roce 2005, kdy dechová hudba oslavovala 155 let, hrálo v dechovce ještě několik hudebníků, žáků kapelníka Josefa Kulta,
kteří tvořili pilíř souboru.
Složil i několik drobných skladeb, např.
Svatoňovický pochod k výročí zdejšího hasičského sboru a další skladby. V zápisech
se můžeme dočíst mimo jiné: "Br. starosta
navrhuje, by se kapelníkovi zakoupila šerpa, jako odměna za darování jubilejního
pochodu sboru." Bohužel nic z toho se nedochovalo.

Roku 1928 se ujal vedení muzikantů Josef
Kult, horník z Velkých Svatoňovic (čp. 230).
Narodil se v Suchovršicích – na Kvíčale v čp.
109 (dnes Batňovice – Kvíčala čp. 89), v rodině továrního dělníka. Vyučil se zedníkem
a svoji odbornost využil při stavbě hasičské
zbrojnice na Kvíčale. Josef Kult i jeho otec
byli zakládajícími členy hasičského sboru
na Kvíčale (založen 1913). V hasičském sboru zastával funkci sborového trubače.
V roce 1916, ještě na Kvíčale, se oženil
s Štěpánkou Brejtrovou ze Strážkovic. Na
Kvíčale také přišly na svět jeho tři děti,
dcera Miroslava (1921), syn Jaromír (1924)
a dcera Marta (1927).
Později se přestěhoval do Velkých Svatoňovic, kde od pana Štejdlara koupil dům čp.
230. Tento dům 8. března 1920 vyhořel, snad
od blesku, ještě téhož roku byl dům opraven
a v době koupě byl dům obyvatelný.
Josef Kult ještě před přestěhováním do
Velkých Svatoňovic pracoval jako horník

Josef Kult měl „kapelnickou koncesi“, která
byla nutná pro vedení hudby. Řídil a vedl 20
– 25členný dechový soubor, který hrál, jak
bylo tenkrát zvykem, při všech radostných
i smutných událostech. Při dostaveníčkách
i na pohřbech. Kapelník určoval, kdo bude
hrát a co se bude hrát. Se sháněním muzikantů pomáhala dcera Marta, která obcházela s oběžníkem jednotlivé muzikanty.
Nejhorší bylo zajistit narychlo hudebníky
k zajištění pohřbu. Někdy to nebylo snadné, protože muzikanti žili roztroušeni po
celých Velkých Svatoňovicích, na Zadních
horách a také ve Starém Sedloňově. V zimě,
když napadlo hodně sněhu, to byl na tehdy
dvanáctiletou dívku nelehký výkon.
Kapelník Josef Kult zemřel v létě roku 1947,
ve věku 53 let. Toho léta panovala velká
vedra, proto se s rozloučením spěchalo.
Pohřeb se konal, jak bylo běžné, z domu
smutku již tři dny po jeho úmrtí. Na přípravu pohřbu bylo tedy málo času. Přesto se
se svým kapelníkem přišla rozloučit celá
místní Hasičská dechová hudba a rtyňská
Koletova hudba. V hojné míře se sešli členové zdejšího i okolních hasičských sborů,
horníci a další spolky, aby jej doprovodili na
poslední cestě na hřbitov v Zálesí.

Úmrtím kapelníka přešla kapelnická koncese Josefa Kulta na jeho manželku Štěpánku
Kultovou. Kapela mohla pokračovat ve své
činnosti. Nebylo to nadlouho. Zrušením
živností v r. 1948, a tím také kapelnické
koncese, pro úřady ztratila hudba vedení.
Aby mohla hudba dál účinkovat, převzal
nad ní záštitu kapelník Koleta ze Rtyně
v Podkrkonoší. Tím celou nešťastnou situaci zachránil.
Ale zpět k samotné kapele.
Dechová hudba byla do roku 1932 volným
sdružením hudebníků. Na valné hromadě
2. října 1932 v hostinci u p. Antonína Nývlta
(čp. 167) členové hudby navrhli, aby hudba
nesla název „Hasičská hudba ve Velkých
Svatoňovicích“. Činovníci hasičského
sboru s návrhem hudebníků souhlasili za
podmínek, „že členové hudby musí používat vycházkové uniformy, podle předpisu
ČZHJ. Ne jako doposud, kdy používali čapek železničářských a starých pošťáckých.
Při tanečních zábavách, pokud bude plakátována hasičská hudba, musí též použít
stejnokroje. Hasičské valné hromady se
musí účastnit všichni členové hudby. Hasičské výborové schůze, se musí účastnit kapelník, nebo předseda hudebního spolku.“
Na župní schůzi v roce 1933 byla hasičská
hudba přijata za hudbu župní s podmínkou, že všichni členové hudby musí být
přihlášeni u župy. Roční členský příspěvek
činil 2 Kč. Župní výbor povolil účast hudby
na krajském sjezdu a zároveň povolil vyplatit cestovné 200 Kč.
Hasičská hudba nebyla jen dechovka, její
součástí byly také smyčce. Na plese v lednu 1934 hrálo z hasičské hudby čtrnáct
hudebníků na smyčce. (Pozn. autora: To si
neumím představit, tenkrát ale byl na hudbu jiný náhled).
Produkce hudby nebyla jen zábava a dostaveníčko. Jak zmiňuji dříve, hudební nástroj
byl v majetku hudebníka a nějaká ta koruna
se doma taky hodila, zvláště v období hospodářské krize.
V Okresním archivu je uložen sešit zápisů
„Oborového sdružení hudebníků 19311951“.
Mimo jiné je tam uvedeno:
4. 10. 1931
Valná hromada „Oborového sdružení hudebníku v republice Československé“, konané v neděli dne 4. října na sále p. Antonína
Nývlta čp. 167, o 10. hod. dopolední.
Pokračování na další straně >>
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>> Pokračování z předešlé strany
13. 10. 1931
Od převratu pořádány u „pomníku“ koncerty (pomník padlým v první světové válce). 1. máje, 6. července a 28. října pod záštitou osvětové komise. Při zábavách platí
se sazba 6 Kč za hodinu /dříve 5/. Přijetí
hudebníků z Markoušovic pod kapelnickou
koncesi našeho kapelníka Josefa Kulta čp.
230, je uvedeno v praxi a nutno toto krýti
/zástupce p. Pavel klarinet v případě nějakého stíhání, jako naše členy/. Kapelnickou
koncesi ve Starém Sedloňově nikdo z hudebníku neměl, proto hudebníci hráli pod
záštitou kapelníka Josefa Kulta.
13. 12. 1931
členská schůze v hostinci p. Tacla /u Štraubu/ čp. 135.
zkoušky u Mertlíků čp.68.
sazba: při taneční zábavě 6 Kč na člena
divadle 10 Kč na člena /hra meziaktí/
hra při opeře se zpěvem 12 Kč
Účast hudby při divadelní přípravě honoruje se nepatrně výše, za průvody a koncerty
v době letní za sazbu dle možnosti a poměrů co nejnižší.
Letos /1933/ bude sbor hasičů slaviti 50leté
jubileum. Bude asi slavnostní večer, při kterém bychom mohli účinkovati se smyčcovým orchestrem, s poděkováním přijato.
Hasičský ples 10. ledna 1948 u br. Fabiána
čp.110. Vstupné 20 Kčs, začátek ve 20 hod,
hudba Jazz Velké Svatoňovice
Tolik ze zápisů Oborového sdružení hudebníků.
Ve válečných létech, kdy byla činnost nejen hudby omezována, se mladší generace

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
snažila i přes zákazy, pořádáním veřejných
smyčcových koncertů, udržet činnost hudby. Tyto koncerty dirigoval Mirko Šretr.
Po úmrtí kapelníka Josefa Kulta, vedl kapelu další Kult, ale Jiří (Na kopečku). Potom
po dva roky Jiří Šafář (čp. 272). Po návratu
z prezenční vojenské služby (1949), volbou
členů kapely, byl zvolen kapelníkem mladý, teprve čtyřiadvacetiletý nadaný muzikant stejného jména, Josef Kult, nar. 1925,
(† září 2014), bytem V. Svatoňovice čp. 315.
Josef Kult začínal v osmi letech hrát na housle u svého předchůdce, kapelníka Josefa
Kulta. Hra na housle jej moc nebavila, snil
o hře na trumpetu. V deseti letech se opět
u Josefa Kulta učil hrát na Es trumpetu,
a sám se učil hrát na křídlovku. Strýc Josef
Baudyš, hornista, v r. 1944 sehnal mladému
Kultovi lesní roh a on se na něj sám naučil
hrát. Potom nastoupil do místní kapely.
Na vojně sloužil u hudby 22. pěšího pluku
v Liberci. Po návratu v roce 1949 se vrátil
k hudbě ve Velkých Svatoňovicích. Kapelníkem se mohl stát pouze schopný hudebník, stanovený volbou členů. Takto byl Josef Kult (čp. 315) zvolen do vedení hudby
a zároveň kapelníkem Hasičské hudby ve
Velkých Svatoňovicích, kterou následně
vedl celých 39 let. Za dobu, kdy byl Josef
Kult v čele orchestru, jej rozšířil z původních
25 hráčů na dvojnásobek, s vynikajícím obsazením a výkonem. To zaznamenala na str.
191 i Kronika Velkých Svatoňovic.
„Hasičská hudba ve Velkých Svatoňovicích“
byla v roce 1949 přejmenována. V tomto
roce, při znovuotevření dolu U Buku, přejmenovaného na „Pětiletka“, převzala dechovka
jméno „Hornická hudba dolu Pětiletka“.
Po zrušení tohoto dolu přešla hudba na „Důl
Zdeněk Nejedlý“ jako Hudba závodního
klubu ROH ve Velkých Svatoňovicích.

O umu hudebníků Hornické dechové
hudby se mohli přesvědčit posluchači na
nesčetných promenádních koncertech
v Janských Lázních, při mnoha zájezdech
na Rujanu v NDR, do přímořských lázní či
do Polska. V hornolužické vesnici Neustadt hrála dvakrát na Lužických slavnostech,
dále v Zielitz u Magdeburku. Na dnech
horníků hrála hudba na všech okolních
šachtách, ale i na Kladně. Odměnou za
všechnu práci byla určitě účast na dvou
festivalech hornických hudeb v Havířově
a v Orlové na Ostravsku, nahrávání koncertů s Československou televizí v Břevnově
a na Kavčích horách. Pořad připravovaný
ke dni horníků. Kde všude Hornická dechovka hrála, není ani možné vyjmenovat.
Při všech těchto koncertech nezapomínala
ani na koncerty na domácí půdě.
Ještě jeden zájezd, který není možné vynechat. Zdejší divadelní ochotníci vyjeli v roce
1964 na zájezd do Vídně, kde pro vídeňské
Čechy sehráli divadelní hru Aloise Jiráska
„Pan Johanes“. Také při tomto zájezdu koncertovala Hornická dechová hudba.
Obec Velké Svatoňovice byla v roce 1969
vyhodnocena v celostátní soutěži národních výborů. Ocenění na Pražském hradě
přebíral 14. dubna 1969 předseda MNV
Bohumil Prouza. U předání, které se uskutečnilo ve Valdštejnském paláci, nemohla
chybět Velkosvatoňovická dechovka. Bylo
to vůbec první vystoupení dechové hudby
ve Valdštejnském paláci.
Uznání za výkon se dostalo nejen samotným muzikantům, ale také kapelníku Josefu Kultovi, kdy mu bylo jako ocenění jeho
práce nabídnuto dirigovat část vystoupení
Ústřední hudby Československé lidové armády. Při této příležitosti také byla navázána spolupráce mezi velkosvatoňovickou
hudbou a armádní hudbou.
Svou úspěšnou éru v čele Velkosvatoňovické dechové hudby ukončil Josef Kult
v roce 1986. Taktovku předal neméně dobrému dirigentovi, Miloši Srnovi z Trutnova.
Miloš Srna se narodil v roce 1962 v Žacléři.
Od sedmi let se učil hrát na akordeon. Ve
dvanácti si přidal další nástroj – lesní roh
v trutnovské LŠU. Po dva roky hrál v Městské dechové hudbě Trutnov. O rok později
začal hrát na lesní roh v Hornické dechové
hudbě ve Velkých Svatoňovicích.
Dvouletou vojenskou službu odsloužil
v Posádkové hudbě Tábor. Po návratu
v r. 1986 se stal dirigentem Hornické hudby
ve Velkých Svatoňovicích.
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Po roce 1992 upadal zájem o hraní. Chyběli mladí nadšení lidé a nebyl nikdo, kdo by
nahradil starší muzikanty. Postupný úbytek
muzikantů zapříčinila i nemožnost uvolnit
se ze zaměstnání na produkce. Činnost
Hornické dechové hudby tak po více než
150 letech postupně zanikala.
Žijících členů kapely již moc není. Činnost
hornické hudby a její historie za poslední
tři desetiletí by určitě stála za zaznamenání, ať už to byly koncerty, příhody z cest na
koncerty, ale i velikonoční dostaveníčka ve
vesnici.
Závěrem ještě jednu perličku, která se netýká jen hudby, ale všech Kultů v obci. Miroslav Kult (čp. 133), také člen kapely, připravoval Ples Kultů, kterého se mohl účastnit
pouze Kult – Kultová a to včetně hudby,
sestavené také pouze z Kultů. Jenže ples se
nesetkal s pochopením úřadů.
K historii hudby ve Velkých Svatoňovicích
je třeba zmínit ještě jednoho muzikanta, který sice nebyl dirigentem, ani muzikantem v místní hudbě, ale rodnou obec
proslavil jako jeden z nejvýznamnějších
klarinetistů 20. století. Hudební skladatel
a pedagog Stanislav Krtička se narodil
24. července 1887 ve Velkých Svatoňovicích čp. 66 v rodině mlynáře. Po studiích
u prof. Cimra a J. Hönicha, působil krátce
jako klarinetista Německého divadla v Praze. Od roku 1919 byl jmenován sólistou
orchestru v Brně a roku 1927 se stal profesorem brněnské konzervatoře. Je rovněž
autorem několik desítek odborných článků
a příruček. Zemřel 14. února 1969 v Brně.
Po setkání Stanislava Krtičky s kapelníkem
Josefem Kultem (čp. 230) na léčení v lázních Luhačovice v roce 1944 se mezi obě-

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
ma muzikanty rozvinulo nejen přátelství,
ale i hudební spolupráce. Hudba od něj
získala některé skladby a jiné skladby tento
významný autor pro velkosvatoňovickou
hudbu upravil. V roce 2009, kdy uplynulo
40 let od úmrtí Stanislava Krtičky, mladí hudebníci z Brna uctili památku Stanislava Krtičky slavnostním koncertem v jeho rodišti,
ve Velkých Svatoňovicích.
Na úplný závěr pár historek ze života kapely. Nutno dodat, že byly předávány ústně
a mohlo dojít i k jejich zkreslení či dokonce
nemusí být ani pravdivé a některé se dnešním mladým mohou zdát neskutečné, ale
pamětníci rádi vzpomenou.
Jedna ze skladeb se jmenovala „Pijácká“
a končila dlouhým sólem na trubku. Jednou v Německu, na závěr sóla na trubku,
vstal jeden muzikant, vzal půllitr s pivem
a začal jej provokativně pít. Vtip byl v tom,
že muzikant nesměl přestat troubit, dokud
se nedopije pivo. Údajně sólo udržel, dokud „provokatér“ nedopil pivo. Po tomto
sólu sklidil velký potlesk.
Ze zájezdů z NDR se často převáželo to, co
nemělo. Kapela zahrála na hranicích celníkům pár kousků a bylo po odbavení.
Možná si někdo z pamětníků vzpomene
i na tento zájezd. Na rozloučení bývalo pohoštění. V některém jídle ale bylo asi něco
špatného, a to vykonalo své. Nezbylo, než
navštívit nemocnici. Někteří si tak nedobrovolně pobyt v NDR prodloužili.

Domov
Anna Rusová
Domov je teplo
a dveře, které neotvíráš sám kde klíče nejsou jenom pro Tebe,
kde ticho přehluší zvuk zámku
a přichází ten, kdo Tě má rád.
Domov je úl, kam znaven přicházíš
a čerpáš nových sil,
domov je místo,
kde sladkost něhy poznávášpřijímáš štěstí a rozdáváš lásku.
Domov je úl, kde je plno shonu
když rodinný stůl je zaplněn,
kde život pulsuje ve více srdcích
a nemusíš dívat se
do prázdných stěn.
Domov je regál knih,
ke kterým se vracíš tak rád,
a stará alba vzpomínek
na dětské krůčky, na první ples a které s úsměvným povzdechem
otvíráš.
Domov je láska - domov je teplo,
domov je všechno, co máš tak rád,
úsměvy dětí, táty i mámy,
na které po letech
tak často vzpomínáš.

Těch příhod bylo určitě daleko víc. Sepíše
je třeba někdo jako vzpomínky na muzicírování?
Pokud se někdo přihlásí, budeme mu rádi
nápomocni.

Karel Nývlt

Investiční akce v obci
Přestože opatření vůči šíření koronaviru
v loňském roce téměř umrtvila kulturní život, investice do oprav a budování veřejné
infrastruktury se v naší obci nezastavily.
Dočasně uvolněný prostor, který by byl
jinak ve Zpravodaji věnovaný kultuře, bychom rádi věnovali právě podrobnějším
informacím o těchto akcích. A budou-li vás
takové zprávy zajímat, pokračovali bychom
v tomto seriálu i v budoucnu.
Mnohému z nás se zdá, že se život zcela zastavil. Není tomu však všude. Vedení

obce se i přes složitou situaci a dobu snaží
naplňovat cíle své práce – zajišťovat život
v obci, zvelebovat ji a vytvářet podmínky
pro lepší život jejich občanů.
Mezi akce, které nám někdy krátkodobě
znepříjemňují život, ale po jejich dokončení přispějí k jeho zlepšení, patří větší či
menší investiční akce. Byly to a jsou jednotlivé etapy budování kanalizace, údržba
a rekonstrukce obecních komunikací
a mnoho dalších.

I na letošní rok plánuje vedení obce rekonstrukce komunikací, které následně
slouží k procházkám či sportovnímu vyžití
jak našich občanů, tak návštěvníků obce.
Zde však naráží na jeden velký problém,
kterým je vlastnictví pozemků pod komunikacemi. Kvůli historickému vývoji nejsou
všechny tyto pozemky v majetku obce.
Proto se i v zápisech prakticky každého
jednání obecního zastupitelstva setkáváte
s bodem směna či odkup pozemků. Přes
Pokračování na další straně >>
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S novým jízdním řádem, platným od
8. března 2021, došlo též k přejmenování
této autobusové zastávky. Dosud platné
označení obou zastávek „Valy“ bylo sice srozumitelné domácím, avšak matoucí pro cizí
návštěvníky. Proto se nyní tato zastávka nazývá „Horní Valy“ a zastavují na ní autobusy
směřující z Malých Svatoňovic do centra
obce, případně do Trutnova.
všechno úsilí se směny či výkup pozemků
však někdy nepodaří a pak obecní cesty
i po úpravách vypadají tak, jak vypadají,
a mnoho z vás se nad tím pozastavuje.

V letošním roce je též plánována rekonstrukce čekárny na autobusové zastávce
“U buku”. Bude se jednat o typově stejnou
stavbu jako na Valech.

V současné době probíhá rekonstrukce
parkoviště u sokolovny v Markoušovicích. Po jejím dokončení bude více prostoru pro parkování vozidel při jednotlivých
akcích, ale i pro návštěvníky naší obce.

Rekonstrukce kanalizace
Druhou akcí výraznějšího rozsahu byla rekonstrukce kanalizace. Ta byla nezbytně
nutná ze dvou důvodů. Kanalizační větev
podél silnice do Úpice byla v havarijním
stavu. Netěsnými spoji v potrubí se dostávala do systému zemina a naopak se otevíraly východy pro četnou populaci potkanů,
kterou se ani opakovanými deratizacemi
nedařilo vyhubit. Ještě větším problémem
bylo společné vedení splaškové a dešťové
vody. Do původní kanalizace totiž zároveň
ústily vývody silniční kanalizace a dešťových svodů přilehlých rodinných domků.
Za trvalejších srážek nebo letních bouřkových přívalů tak byla kanalizační síť i čistička zahlceny množstvím balastní vody, což
mělo následně negativní dopad na účinnost čištění. Tuto situaci bylo nutné co nejrychleji vyřešit.

Autobusová čekárna
V průběhu loňského roku se dočkal rozsáhlejších stavebních aktivit dolní konec obce
– Valy. Již na jaře zmizela ostudná stavba
vítající všechny návštěvníky přijíždějící od
Malých Svatoňovic – stará autobusová
čekárna. Nápis vyrytý v betonových základech hlásal, že byla zbudována 8. listopadu 1977. Sloužila nám tedy bezmála 43 let.
Na jejím stavu si však již dávno vybraly daň
povětrnostní podmínky. Zkorodované bylo
nejen plechové opláštění, ale i železná nosná konstrukce.
Proto byla 13. května 2020 stará čekárna
stržena. Zároveň byla vyřezána veškerá náletová vegetace v jejím okolí. Na původním
betonovém základu byla o čtyři dny později zbudována čekárna nová. Jedná se
o moderní stavbu s ocelovým rámem, polykarbonátovým opláštěním a integrovanou dřevěnou lavicí. Stavba byla později
doplněna o odpadkový koš.

Akce proběhla ve dvou etapách. První
byla zahájena v srpnu 2020 a spočívala
v položení druhého potrubí (určeného pro
dešťovou vodu) v úseku od ČOV pod č. p.
282 („Orient“) podél silnice a pod ní k č. p.
277 (Prouzovi). Ukončena byla 26. srpna,
s plánovaným pokračováním v průběhu
podzimu.
Druhou etapu poněkud zdrželo deštivé počasí a byla zahájena 9. listopadu. Nejprve se
zaměřila na kanalizační větev podél silnice
ve směru na Úpici. Staré betonové potrubí
včetně původních šachet bylo kompletně
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vybagrováno a nahrazeno dvěma souběžnými plastovými rourami pro splaškovou
a dešťovou vodu (do které byla připojena
silniční kanalizace, případně stávající dešťové svody ze sousedních pozemků). Tato
fáze trvala do 26. listopadu, kdy začaly práce na větvi podél silnice na Malé Svatoňovice. Zde stavba postupovala rychleji a skončila 2. prosince. Kromě rozdělení kanalizace
tu bylo prodlouženo potrubí pro odvod
dešťové vody, což umožnilo zasypání části
příkopu až před č. p. 331.
Souběžně s těmito pracemi probíhala i výstavba nového veřejného osvětlení. Výkop
provedený pro kanalizaci byl též využit pro
uložení podzemního kabelového vedení. Nově bylo vztyčeno celkem 5 stožárů
s osvětlovacími tělesy. Při silnici do Malých
Svatoňovic jeden při chodníku s klasickou
sodíkovou výbojkou, ve směru na Úpici pak
čtyři s moderními LED lampami v blízkosti
oplocení. K finální montáži došlo 8. prosince. Poděkování zároveň patří SDH Malé
Svatoňovice, který ve stejný den večer provedl očistu dlážděného pásu (chodníku)
a silnice od bahna tlakovou vodou.
Původní nezpevněný chodník ve směru na
Úpici byl po ukončení stavební činnosti pokryt uválcovaným asfaltovým recyklátem
a osazen plastovými reflexními patníky.
Jeho další rekonstrukce bude závislá na
případné opravě celého silničního tělesa.
V průběhu jarních měsíců 2021 by též měly
proběhnout finální terénní úpravy staveniště – vyrovnání nerovností, doplnění zeminy a případně osetí trávou.

Tomáš Prouza a J. D.

Zpravodaj občanů
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Jak se zabavit v době koronavirové
Ovidius - KOMU JE DOVOLENO HŘEŠIT: _ _ _ _ _
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1. Lesní zvíře, má bodliny
2. Všechny stromy dohromady tvoří
3. Zvíře, které se plazí
4. Chytrý jako ……? Zrzavý jako……?
5. Náš národní strom
6. Pták, který dělá kuku
7. Doplň rodinu: Laň, kolouch a……?
8. Ryba, kterou má spoustu rodin na Vánoce
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11. Pták, co tluče do stromu
12. Zvíře, které máme doma na maso,
ale můžeme najít divoké v lese.
13. Pták, loví v noci
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Ze života škol, spolků a obce

Z mateřské školy
Těšíte se? Těšte se, jaro už k nám nese se…
Cože? To už je uzávěrka dubnového čísla?
To to uteklo! Možná je to i tím, jak moc se
stále mění náš obyčejný život. Věci, které
jsme považovali za samozřejmé, jsou nyní
vzácné, svoboda a volnost pro nás opět
nabývají na významu. Všichni doufáme, že
letošní jaro bude jiné než to loňské, ale březen na to moc nevypadá. Pomalu zjišťujeme, že je potřeba se s covidem sžít, protože
ochránit nás přísnými zákazy není ani reálné, ani udržitelné donekonečna .

je přínosná pro obě strany a naši předškoláci se pokaždé nemohou dočkat. Stejně
kvitují také nový kroužek „Programování
a počítačová gramotnost“. Ten probíhá
každé pondělí ráno v prostorách školky
a dětem určitě pomáhá překonat pondělní

oblečení, modré malování do sněhu, modrá hvězdička nebo vousy na tvář, ale hlavně
modré bramborové šišky s mákem. Modrá
je prostě dobrá! A pak už se zase přihlásila korona a s ní i nařízená karanténa, a to
až do konce ledna. Mateřská škola se tedy
poprvé v tomto roce uzavřela.

Přísná opatření se nevyhnula ani naší mateřské škole, ale pojďme se ohlédnout až
do ledna, kdy ještě vše vypadalo dobře.
Po Vánocích kluci holky, spěchejte do naší
školky… A proč? No přece ve školce čekají
hračky od Ježíška. A byly suprové! Stejně
tak „Tříkrálový pochod“, který jsme kvůli
covidovým opatřením zkrátili na zemědělské družstvo, obecní úřad a základní školu.
Vybavili jsme se korunami, všude jsme zazpívali koledu o příchodu tří králů a do školky donesli sladkosti i drobné dárky. Snad
budeme moci navštívit příští rok více míst.
Únor je vždy ve znamení masopustu a i my
ve školce jsme se moc těšili a snažili se užít
si tento čas co nejlépe. Protože první týden
po karanténě nebylo ve školce mnoho dětí,
byl čas na individuální rozvoj dovedností
i na výtvarné techniky, které zase tak často nepoužíváme. Blížil se datum 10. 2.
a s ním dlouho dopředu naplánovaný karneval. Ale co teď? Dětí jako prstů na rukou,
a co ti ostatní? Inu, nejdříve malý karneval
„nanečisto“ a ten opravdový, až se sejdeme ve větším počtu. Děti vlastně vydělaly,
měly karnevaly dva! A korona úřadovala podruhé, od 15. – 19. 2. 2021 proběhly
„jarňocovidové“ prázdniny. Do konce února už zbývalo jen pár dní, a protože březen
není úplně masopustní měsíc, tak tedy
„Haló, pane Karnevale, račte dále, račte
dále...“, naše pozvání přijal a den jsme si
s dětmi parádně užili.

Od ledna navštěvují budoucí školáci každý
čtvrtek výuku na naší základní škole. Začleňují se aktivně do práce, plní úkoly a spolupracují se staršími kamarády. Tato aktivita

chmuru. Letošní zima se se sněhem snažila,
sáňkování a zimní radovánky jsme si užili
dokonale a pro ledovou atmosféru uvnitř
školky proběhl 12. 1. „Modrý den“. Modré

A korona potřetí – a ve velkém. Z nařízení
vlády došlo od 1. 3. 2021 k uzavření všech
mateřských škol, tedy i ta naše musela opět
zavřít dveře na zámek. Původně na tři týdny,
ve skutečnosti až do 12. 4. 2021, kdy vlastně své dveře jen pootevřela předškolákům,
dětem rodičů pracujících v IZS a dalších
Pokračování na další straně >>
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vybraných profesích. Ostatní bohužel musí
být stále doma. Výuka probíhá distančně, pomocí počítačů, mobilních aplikací
a akcí pro rodiče a děti, které jsou připraveny před areálem školky, například „Zdobení vajíčkovníku“ nebo „Velikonoční hra“.
A nesmíme zapomenout na „Březnovou
výzvu, 31 jarních kilometrů“, kterou
už máme uzavřenou a v níž se na prvním
místě se umístil Šimonek Hanák s počtem
118 km za měsíc. Gratulujeme! Na měsíc
duben je připravená výzva „Vyfoť se s rozhlednou“. Výsledky opět zveřejníme.
Co říci závěrem? Duben, ještě tam budem‘.
Pranostika měla na mysli kamna, a poprav-

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
dě rádi bychom si za ně zalezli, protože teploty moc jarně nevypadají, ale v současné
situaci to značí spíše…Duben, doma ještě
budem… Nezbývá než usmívat se na sluníčko, poslouchat zpěv ptáků, sledovat, jak
se vrací čápi, snažit se mít dobrou náladu
a udržovat v sobě naději, že snad v květnu, v červnu určitě bude líp. A kdyby vás
chmury a špatná nálada přece jen přemohla, vzpomeňte si třeba na písničku Václava
Neckáře Dobrou zprávu já přináším vám.
Dobrou zprávu já přináším vám,
řeky proud bude dál větrem hnán,
letní žár, jarní déšť a sníh,
dívčí pláč, slzy, dětský smích.

Krásné jaro přeje a ze školky zdraví
Jana Műllerová

Základní škola
Milí čtenáři,
nechce se mi tomu ani věřit, ale už je
tomu rok, co se naše škola poprvé uzavřela dětem i rodičům. Nikdo si asi nepředstavoval, že o rok později bude situace stejná, možná i horší. Pro učitele,
rodiče i děti byl celý rok hektický a plný
nových výzev. Zažili jsme hned několik
„prvních školních dnů“, několikrát jsme
se loučili a vítali, viděli jsme se méně, než
jsme doufali v září, ale my jsme vytrvali
a nyní je všechno už snad na dobré cestě.
Nový rok pro nás nezačal nejlépe.
Škola se nám střídavě otevírala a zavírala, distanční výuka střídala tu běžnou
a izolace od přátel začala dopadat na
nás na všechny. Mezi distančními výkyvy,
a vlastně i během nich, jsme si však našli
čas i pro zábavu a snažili jsme se dětem
výuku nějak oživit.
S napadlým sněhem jsme se hrnuli na
kopec téměř každé odpoledne. Místo tělocviků jsme nadšeně pobíhali sněhem,
jezdili na všem možném, váleli dolů sudy,
stavěli skokánky i sněhuláky. Škoda jen,
že jsme nemohli vyrazit také na lyžařský
kurz jako minulý rok, ale děti snad do příští zimy lyžovat nezapomenou a my si to
vynahradíme.
Vyzkoušeli jsme také celoškolní hru, ve
které jsme testovali své znalosti vesmírných těles i astronautů. Hledali jsme
úkoly rozmístěné po škole a luštili tajenku. Podařilo se nám obnovit většinu

kroužků, děti tedy nadále řezaly a zatloukaly v dílně nebo tvořily z keramiky.
Na badatelském kroužku jsme jako chemici slučovali nejrůznější látky a vyvolá-
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Vážení rodiče, prarodiče a děti,

vali skoro bouřlivé reakce. Trochu jinak
jsme kouzlili na kroužku vaření. Leden
se stal měsícem polévek, od novoroční
čočkové po rajskou na přání. Masopustní barevný únor jsme v kuchyni stihli jen
částečně a zdravý březen byl už ale zcela distanční. Děti i rodiče se však zapojili
i z domovů a posílali nám své kuchařské
výtvory – mohli jsme si tak dělat chutě
i na dálku.
Obzvláště nás mrzí, že jsme společně
nemohli prožít svátky Velikonoc. Je nám
líto, že jsme opět nezažili koledu, nepletli
pomlázky a nezdobili vajíčka. Úplně odtržení jsme ale také nebyli. Děti nás pra-

videlně informovaly, zasílaly výtvory, fotografie velikonočních beránků či jidášů
a zapojily se do barevné výzvy po celý
velikonoční týden nebo do několikadenního luštění velikonoční tajenky. Dočkali
jsme se i slibovaného návratu a s ohromnou radostí teď můžu prohlásit, že do
školy jsme se vrátili podstatně dříve než
vloni a jsme odhodlaní tam už zůstat!
V blízké době se totiž těšíme na zápis nových prvňáčků a prvňaček a už spřádáme
plány na „čarodějnice“, které tentokrát
rozhodně nechceme propásnout.
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víme, že ačkoliv jsme si už zvykli společně fungovat distančně, vychytáváme
mouchy a snažíme se situaci zjednodušit, každý další týden domácí výuky
byl těžší a těžší. Proto Vám patří obrovské DÍKY! Vážíme si toho, že jste s námi
těch šest týdnů spolupracovali, že jste
nepolevili a vytrvali až do konce. Dobu
distanční teď vystřídala doba testovací,
která přináší úplně jiné překážky a obtíže,
ale když jsme společně zvládli první rok,
zvládneme už všechny ostatní.

Pavla Hanušová

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Jak to žije v Mraveništi?
Milí čtenáři zpravodaje, zima už je snad
konečně za námi, ministři ve vládě se
střídají, ovšem covidová opatření zůstávají. Už se zdá, jako bychom si zvykali na
nový normál omezení našich aktivit, povinně dobrovolného testování a možná
časem i očkování a na koloběh lockdownů místo ročních svátků.
Naše Mraveniště však vyrostlo z myšlenky, že člověk může věci nějak ovlivnit,
něco změnit, že jeho slovo a čin má váhu.
A to se opět potvrdilo při sbírce potravin
v Mraveništi na pomoc zvířátkům farmy
Wenet, která měla u vás takový ohlas.
Velice si této pomoci vážíme a děkujeme
za všechny příspěvky, kterých se sešlo
opravdu hodně. Zvláště děkujeme ZD
Velké Svatoňovice za velikou podporu,
kterou celé akci poskytlo.

opatřeními jako všechny ostatní, zájem
o ni stále roste. Naopak v Mravenčí školce máme zatím pro příští školní rok ještě
dvě volná místa. Právě dnešní covidová
doba nám rodičům ukazuje, jak velký význam má dobře uvážit, do jaké školy chci
posílat své dítě.
Ovšem tato doba může být i šancí
a teď nemyslím na prospěcháře a spekulanty. Může být příležitostí pro nás
lidi, abychom našli cestu k sobě samým
a k sobě navzájem. Abychom vyhodnotili, co je pro nás skutečně důležité,
a vytvořili fungující vztahy a společenství,

Sbírka pro Wenet byla v podstatě jedinou vnější aktivitou Mraveniště od
února, kdy i k nám dorazil poslední lockdown (míněno poslední z řady a kéž by
posledním skutečně byl). Toto zastavení
zasáhlo chod Mraveniště skoro na všech
úrovních. Opět byla uzavřená škola pro
všechny ročníky a fungovala pouze v on-line režimu, nově byla uzavřena i dětská
skupina Mravenčí školka a s ní i dětský
klub Mraveneček, zastavil se chod školní jídelny, o komunitních aktivitách ani
nemluvě. Opět jsme se obrátili do našich
rodin a již podruhé na smrtnou neděli vynášeli smrtku jen v tomto nejužším
kruhu. Byl to zvláštní pocit dejà vu. Člověk se nutně musel zamýšlet, jak moc se
celá situace ve světě za ten uplynulý rok
proměnila, kdy loňské nejneuvěřitelnější
scénáře se stávají dnešní realitou. A jaké
budou Velikonoce za rok?
O podobě budoucnosti rozhodujeme
teď. My v Mraveništi se snažíme na ni
intenzivně připravit. Pro blízkou budoucnost letních měsíců opět plánujeme pro
děti z okolí čtyři příměstské tábory zvané
Letní týdny - Pohádkový, Týden s hudbou
a pohybem, Vzhůru za dobrodružstvím
a “…aneb jak je dobré míti kliku“. Informace o nich se dočtete na našem webu
www.domraveniste.cz. Dále stojí před
námi mnoho nových výzev, spojených
s rozrůstáním Mraveniště a uchováním jeho
rodinného ducha i v této neosobní době.
Věříme, že i z tohoto náročného období
vyjde Mraveniště posíleno. Vždyť přestože je naše ZŠ Mraveniště postižena
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které nepodléhají strachu, zavedeným
stereotypům a předběžné opatrnosti.
A také abychom pomohli tam, kde je potřeba pomoci, jako se tomu stalo u farmy
Wenet. Vždyť pouze pod tlakem vzniká
diamant. Proto přeji nám všem, abychom
takový diamant pro sebe našli, například
ve vztahu ke svým nejbližším, ve slovech,
které je potřeba vyslovit, protože možná
jindy už k tomu nebude příležitost.

za Mraveniště z.s.
Petra Němečková Stypová

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

SDH Velké Svatoňovice
Od vydání posledního čísla zpravodaje
se toho, z důvodu lockdownu a opatřením v souvislosti s covidovou pandemií,
moc bohužel neudálo. Byli jsme nuceni
zrušit tradiční ples, neproběhla žádná
školení ani jiné akce.
Zásahy:
Dne 18. 2. 2021 vyjíždí jednotka k ohlášenému úniku kapalin na parkovišti
u pošty ve Velkých Svatoňovicích. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, uniklou látku zasypala
sorbentem a oznámila událost správci
parkoviště. Jednotka na místě spolupracovala s jednotkou HZS PS Trutnov.
Dne 3.4.2021 po 5 hodině ranní vyjíždějí
4 členové jednotky Krtička Pavel, Martinec Petr, Šafář Petr a Hepnar Petr ml. do
obce Kosičky pomoci při likvidaci nosnic
ve velkochovu drůbeže, kde byl potvrzen
výskyt nebezpečné nákazy ptačí chřipkou. Zpět na základnu se jednotka vrátila
po 15. hodině. Více o tomto zásahu se
můžete dočíst níže.

Na boj s ptačí chřipkou
bylo v Kosičkách nasazeno
přes 400 hasičů
Tři dny, 38 jednotek hasičů, více než 400
zasahujících. Profesionální a dobrovolní
hasiči z různých koutů Královéhradeckého kraje se sjížděli do obce Kosičky, kde
ve velkochovu drůbeže potvrdili veterináři výskyt nebezpečné nákazy ptačí
chřipkou. Orgány veterinární správy rozhodly o tom, že bude muset být utracen
celý chov, který čítal asi 175 tisíc kusů
nosnic. Ptactvo bylo chováno celkem
v pěti halách, z toho většina byla ve dvou
velkých (cca 60 tis. a 70 tis.) a zbytek ve
třech menších.
„Byl to jeden z logisticky, organizačně
a technicky nejnáročnějších zásahů v historii HZS Královéhradeckého kraje. Rád
bych poděkoval všem zasahujícím hasičům a hasičkám, jak profesionálním, tak
dobrovolným. Zejména díky jejich vysokému pracovnímu nasazení bylo možné
tuto pro nás velkou výzvu realizovat v tak

krátkém čase. Na likvidačních pracích se
podíleli hasiči z celého kraje, a to i z těch
nejvzdálenějších míst. Zásah byl náročný
i po psychické stránce. Nikomu ze zasahujících nebylo utrácení zvířat příjemné,
nepatří to k naší běžné zásahové činnosti,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého
kraje plk. David Pouč.
Samotný zásah zahájily jednotky požární ochrany ve čtvrtek 1. 4. 2021, kdy
probíhaly ráno přípravné práce pro zajištění místa, vystrojování hasičů před
vstupem do nebezpečné zóny a stavba
dekontaminačního stanoviště pro techniku a osoby. V dopoledních hodinách
pak začali hasiči s vynášením drůbeže
a ukládáním do kontejnerů, které byly
dále odváženy do asanačních center. Velkokapacitní haly nebylo možné naplnit
oxidem uhličitým, proto museli hasiči
vynášet živou drůbež ven a ukládat ji do
kontejnerů naplněných zmíněným plynem. Oproti tomu zbylé menší haly jednotky postupně utěsnily, následně byly
několik hodin plněny oxidem uhličitým
a po důkladném odvětrání byla vynášena už uhynulá drůbež. Likvidace celého
chovu byla ukončena v sobotu 3. 4. 2021
kolem poledne.
Hasiči pracovali na několika halách zároveň. „Všichni museli být vybaveni osobními ochrannými prostředky, oděni byli do
protichemických jednorázových obleků.
Jednotlivá družstva byla vysílána do vytyčené nebezpečné zóny v pravidelných
intervalech. Každá skupina pracovala
maximálně dvě hodiny v kuse, následovala přestávka a další dvouhodinové nasazení. Práce v ochranných oděvech není
jednoduchá. Všichni, kdo uvnitř hal pracovali, byli po dvou hodinách fyzicky namáhavé práce zcela promočení potem,“
popsal velitel zásahu mjr. Rudolf Jelínek.
Protože se zasahující pohybovali v prostoru s výskytem nebezpečné nákazy,
musela následovat po výstupu z vytyčené nebezpečné zóny dekontaminace
osob, ale i využité techniky a kontejnerů
s utracenou drůbeží. Jednotky se dále
postaraly o průběžnou dezinfekci všech

hal, kde bylo ptactvo chováno. Ze zásahové techniky byly využity speciální soupravy pro dekontaminaci osob a techniky, protiplynový kontejner, cisternové
automobilové stříkačky se zásobou vody
a dopravní automobily pro transport zasahujících hasičů. Na dezinfekci hal byly
využity tzv. fumigátory, což jsou dekontaminační termogenerátory vytvářející
mlhu, která vyplňuje a dezinfikuje uzavřené prostory.
Zásah probíhal podle konkrétní typové
činnosti, která upravuje společný postup složek IZS při výskytu ptačí chřipky. Kromě jednotek požární ochrany
a Záchranného útvaru HZS ČR se na něm
podílela také Policie ČR, zástupci orgánů
veterinární správy i majitele a firma zajišťující dodávky kapalného oxidu uhličitého. Kvůli zvýšenému pohybu techniky
kolem areálu drůbežárny musela být po
celou dobu zásahu uzavřena komunikace III. třídy mezi obcemi Kosice a Kosičky.
O tom, jak to byla náročná akce svědčí
i množství zúčastněných jednotek, jak
profesionálních, tak dobrovolných. Na třídenním zásahu se podílely tyto jednotky:
• profesionální hasiči HZS Královéhradeckého kraje ze stanic Hradec Králové, Hradec Králové – Pražská, Nový Bydžov, územních odborů Jičín, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov
• profesionální hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR
• dokumentační skupina GŘ HZS ČR
• dobrovolní hasiči z celého Královéhradeckého kraje – JSDH města
Hradec Králové (Plácky, Plačice, Svinary, Třebeš, Březhrad, Malšova Lhota),
Nový Bydžov, Sloupno, Kosice, Libáň,
Hořice, Ostroměř, Pecka, Česká Metuje,
Jaroměř, Červený Kostelec, Broumov,
Chudeřice, Havlovice, Lovčice, Choustníkovo Hradiště, Dolní Branná, Stará
Skřeněř, Opočno, Lukavice, Solnice,
Častolovice, Borohrádek, Deštné v O. h.,
Olešnice v O.h., Dobré, Velké Svatoňovice, Smidary, Skřivany, Staré Místo
• Profesionální podniková jednotka
HZSP ČEPRO a.s. Cerekvice nad Bystřicí

Petr Hepnar
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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

SDH Markoušovice
Už po několikáté si při psaní článku do
zpravodaje lámu hlavu, co vám budu asi
psát o aktivitě našeho sboru, když neustále
platí některá vládní nařízení a zákazy. Minulý rok, když jsme kvůli koronaviru neuspořádali Velikonoční zábavu a přerušili tím dlouholetou tradici, nás ani ve snu nenapadlo,
že za rok bude situace stejná. Bohužel zatím je vyhlídka taková, že ani novodobější
akci – Pálení čarodějnic – nejspíš v letošním
roce neuspořádáme. A tak v těchto dnech
alespoň připravujeme čarodějnickou stezku pro děti, která bude veřejně přístupná
a budeme o ní veřejnost včas informovat.
O tom, jak se nám stezka vydařila, vám napíšeme v dalším čísle zpravodaji. Uvidíme,
zda se opatření uvolní a budeme moci
uspořádat alespoň Dětský den. Ten by se
měl konat v sobotu 5. června a s největší
pravděpodobností by probíhal na Návsi

v Markoušovicích místo na hřišti, kde se
nyní staví víceúčelový kurt. O případném
konání či nekonání akce vás budeme informovat jako vždy na Facebooku, v rozhlase
a naší vývěsce na hasičské zbrojnici.
Momentálně také řešíme adopci zvířátka
na farmě Wenet v Broumově, která se dostala kvůli současné situaci do existenčních
problémů. Napadlo nás tedy, že bychom
jako spolek mohli alespoň touto formou
farmě nějak pomoci.
Když se však ohlédneme za uplynulými
měsíci, nějaké události zmínit můžeme.
Na začátku měsíce února nás zastihla velmi smutná zpráva, která přišla z SDH Malé
Svatoňovice, o úmrtí velkého hasiče – pana
Jiřího Orsáka, který byl zároveň krajským
starostou hasičů a donedávna tuto funkci

zastával i na okresu Trutnov. V souvislosti
s touto smutnou událostí jsme konečně
i přes velké mrazy nainstalovali držák na
vlajky na hasičskou zbrojnici a pořídili nové
vlajky. Náš starosta Petr Hrubý se pak zúčastnil pietní akce na HZS v Trutnově.
V letošním roce byla pravá zima, bohatá na
sníh i mrazy. Byli jsme tedy osloveni jedním
z občanů Markoušovic a požádáni o pomoc
se shazováním sněhu ze střechy. Zima se neustále ozývá a drží se zuby nehty, ale doufáme, že nejdéle v době vydání tohoto čísla
zpravodaje již budou krásné a teplé jarní dny.
Na závěr článku bych ráda připomněla občanům, aby při úklidu na zahradách hlásili
pálení klestí na webové stránce https://paleni.izscr.cz/ a nezapomínali, že vypalování
travnatých ploch je zakázáno zákonem.

Pěkné a pohodové jarní dny přeje
za SDH Markoušovice
Dita Šrůtková

Covid-19 v naší obci
Pandemie covidu-19 se v naší
republice rozjela na plný plyn.
Neminula ani naši obec. V celém prvním čtvrtletí bylo v naší
obci průměrně 20 občanů potýkajících se s touto nemocí.

Tuto možnost využilo 48 našich
spoluobčanů a bylo zjištěno
5 pozitivních výsledků. Všem
byla ihned nařízena karanténa a zjišťovány jejich kontakty
k podchycení šíření nákazy.

A tak vedení naší obce využilo
nabídku na dobrovolné testování. V úterý 9. února k nám přijel mobilní testovací tým, který
dopoledne testoval v Trutnově,
po obědě v Malých Svatoňovicích a od 16:00 v K-Klubu u nás
v obci.

Nezbývá, než poděkovat všem,
kteří tuto proceduru absolvovali, pracovníkům obecního
úřadu za přípravu testovacího
místa a samozřejmě i mobilnímu testovacímu týmu.

Tři členové vojenského testovacího týmu od výsadkového
pluku z Chrudimi prováděli
odběry a přímé vyhodnocení
antigenních testů. Každý příchozí byl nejprve zapsán do
evidence testovaných a následně mu byl odebrán vzorek
k posouzení.
Poté si na zhruba 20 minut sedl
na připravená místa, rozmístěná tak, aby byla dodržena
dvoumetrová distanční vzdálenost, a pak byl seznámen
s výsledkem testu.

Jedině včasnou kontrolou pomocí testování je možné bránit
rozvoji této nákazy mezi další
spoluobčany.
Dalšímu rozšiřování a ochraně
občanů jistě dopomůže i postupně prováděné očkování.
Věřím, že až to bude možné,
přihlásí se do něj převážná část
našich spoluobčanů.

J. D.
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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

TJ Sokol Velké Svatoňovice
Pochod „BABIČKA“
Vzhledem k nám všem známé situaci,
musíme s politováním oznámit, že letošní pochod bohužel opět nelze uskutečnit.
Ať již kvůli epidemiologickým opatřením,
tak i proto, že příprava je časově náročná a nelze vše stihnout během zhruba
třech týdnů. Příprava tras, jejich projíždění
a zajišťování všeho potřebného musí začít
skoro dva měsíce předem. Překážkou bylo,
že jsme nesměli do jiného okresu, kudy
převážně pochod vede. Také peněžní zajišťování a objíždění sponzorů bylo složité.
Navíc i my jsme byli nemocní.

Ale krásná jarní příroda se dá zažít i bez
hromadné akce, jak na kole, tak pěšky. Pozor, zjistěte si, jestli je průchodný „Červený
most“ u Ratibořic, který se nachází v současné době v opravě.
Přejeme všem turistům hodně krásných
jarních kilometrů. Těšíme se na příští rok,
kdy ten již třetí 45. ročník snad již užijeme
společně.

L. Š.

TJ Sokol Markoušovice
Po celou dobu od vydání předchozího čísla
zpravodaje platila omezující opatření, která
bránila v aktivní sportovní činnosti spolku.
Jednotlivci využívali hojně letošních sněhových podmínek k vyjížďkám na běžkách
po okolí naší krásné obce a ani jim nevadilo
období, kdy nemohli opustit její katastr.
Přes tato omezující opatření se podařilo
zhodnotit loňský rok a uzavřít jej se všemi
potřebnými náležitostmi.
Členové TJ Sokol se spolu s ostatními občany i našimi přáteli těší na nové hřiště,
jehož výstavba byla zahájena. Jeho výstavba je zajišťována dodavatelem a převážná
část nákladů bude kryta z dotace. Přesto

nechceme stát stranou a obci jsme nabídli
svou pomoc při zajištění doplňkových prací. A že naše slova jsou následována i činy,
jsme dokázali hned v počátku výstavby,
kdy bylo potřeba odstranit především náletové dřeviny v místě budoucího plotu
mezi hřištěm a soukromým pozemkem.
Místostarosta obce Jakub Kubját vyhlásil
pod patronací naší TJ veřejnou brigádu na
provedení těchto prací.
Vzhledem k ještě platným opatřením bylo
přínosem, že prostor prací byl dostatečně
velký, a tak jsme se rozdělili do dvojic nebo
pracovali jednotlivě s dostatečnými odstupy od sebe. Není to sice tak zajímavé, jako
když se pracuje pohromadě, ale práce nám
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šla od ruky a v průběhu dopoledne byl celý
prostor očištěn a dřevo zpracováno.
Děkuji všem za pomoc. Další brigádu uděláme na výstavbu zmiňovaného plotu.

J. D. a Z. Š.

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

MS ČČK
Markoušovice
Letošní rok nám nadělil v zimních měsících
krásnou bílou sněhovou peřinu, která nám
zvedla náladu při práci v naší MS ČČK Markoušovice. Pěkné zimní počasí nás donutilo k zamyšlení nad naší další prací. Každý
bedlivě sledoval vývoj situace s nákazou
Covid-19. Ta se bohužel nevyhnula ani nám
a zasáhla některé členy.
Během měsíce ledna jsme obdrželi z OS ČČK
Trutnov podklady k uskutečnění valné hromady a museli jsme celkem rychle reagovat
na novou situaci. Mimo jiné se hlavně volilo
nové představenstvo na období 2021–2024.
Hlasování proběhlo u většiny členů online
přes PC. Za dodržení hygienických předpisů
byla dodána členům i papírová forma hlasování. Zapojila se převážná většina členů, což
mě osobně mile překvapilo, a tímto všem
musím poděkovat za spolupráci a odeslání
formulářů do včasného termínu. Další spolupráce s OS ČČK Trutnov v předávání informací probíhá nadále online formou, a již se
těšíme na osobní setkání.
Po celé republice se Český červený kříž
snaží poskytovat pomoc v nemocnicích,
ale i v domovech seniorů, což jste určitě
zaznamenali z médií. V televizi proběhla
také reportáž o zajištění kurzů moderního
ošetřovatelství a vytvoření mobilních týmů
z řad zdravotníků a dobrovolníků. Nabízenou
možnou pomoc naleznete na stránkách:
www.cervenykriz.eu/oblastnispolky/74/
os-cck-trutnov.
Tradiční součástí práce Českého červeného kříže je také sociální činnost, kterou
se převážně zabývá i naše MS. Především
jde o zajištění nákupů pro seniory, pomoc
s dopravou do města, rozhovory s lidmi.
Zdánlivě jednoduchá věc, jako návštěva
svých blízkých, přátel nebo účast na akcích,
je nyní stále velmi omezená, ale vždy se
najde cesta, jak pomoci. Při procházce po
Markoušovicích, kde najdete na loukách
rozkvetlé bledule, nepřehlédnete vývěsku
na hasičské zbrojnici, kde se snažíme o aktualizaci kontaktů pro případnou pomoc.
Jsem optimista a věřím, že se vše již brzy
vrátí k normálnímu běhu života, na jaký
jsme všichni zvyklí. Někdy stačí třeba veselý
úsměv nebo zájem o druhého, a to si myslím, že dokáže každý. Všem v tomto období
přejeme za MS ČČK Markoušovice hlavně
zdraví a veselou mysl.

H. Lautschová

Výzva – připravujeme kalendář
na rok 2022
Obecní úřad vydal na letošní rok kalendář, který zachycuje krásy naší
obce a život v ní. Zároveň upozorňuje na připravované akce (které se však
zatím vzhledem k celostátně přijatým opatřením nemohly uskutečnit)
a zveřejňuje potřebné informace jako
svoz odpadu apod.

Vedení obce se na základě tohoto zjištění obrací na všechny občany s prosbou.
Pokud máte doma, např. v rodinném
albu, fotografii vhodnou pro použití
v novém kalendáři a jste ochotni ji
zapůjčit ke zkopírování, přineste ji na
obecní úřad do 31. května. Po okopírování vám bude ihned vrácena.

Při prodeji kalendáře se vyskytlo mnoho
dotazů, zda bude vydán i na rok 2022
a jaký bude mít obsah – myšleno především doplňující fotografie. Při tom padlo
mnoho námětů, v nichž převažoval nápad využít staré fotografie, které by připomínaly naši obec v minulosti, jak ji již
mnozí neznáme.

Těšíme se na vaše fotografie, které obohatí námi připravovaný kalendář a tím
i představu ostatních spoluobčanů
o tom, jak naše obec vypadala v dřívějších dobách.
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálovou sbírku ovlivnil, jako
ostatně vše další, koronavirus.
Byly připraveny tradiční skupiny, jejichž
členové chtěli povzbudit obyvatele naší
obce, dodat jim optimismus do boje se
zákeřnou nemocí a za svůj výkon získat
příspěvek na pomoc jiným.
Platná omezení však rozhodla jinak. Žádný
průvod se zastávkami a zpěvy se nekonal.

Pouze v Markoušovicích se rodina Šikových rozhodla uskutečnit jej v omezené
míře, kdy vyrazili tito "rodinní" tři králové
z návsi na vrchní konec obce. Nikde nezpívali, jen označili domovní dveře tradičním
nápisem. A tak v rámci platných omezení
připomněli putování tří králů.

Podařilo se vybrat 15 670 Kč, které byly
předány Charitě Červený Kostelec. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli,
a zároveň i všem, kteří ji pomohli zajistit.

Sbírka se však přes všechna omezení
uskutečnila, a to na dvou místech v naší
obci – na obecním úřadě a v zemědělském družstvu.

Velikonoční soutěž
V době platných koronavirových omezení
nám všem asi nejvíce schází vzájemné setkávání se a další aktivity. Museli jsme letos
oželet sousedské markoušovické vepřové
hody, masopustní průvod byl nahrazen
putováním omezeného počtu masek za
halasného bubnování a vyzvánění zvonců
napříč vesnicí. Přihlížejícím spoluobčanům
z bezpečné vzdálenosti masky popřály
zdraví, štěstí, lásku a optimismus do nadcházejícího období.
Před velikonočními svátky jsme si v Týmu
náves vyměňovali názory na to, co je možné a co není možné uskutečnit. Prostě jsme
chtěli více vtáhnout do dění spoluobčany
a při tom nenarušit platná opatření. A tak
se zrodil nápad Velikonoční soutěže, která by ukázala na tradice barvení vajíček,
pletení pomlázek a pečení dobrot. Vše by
proběhlo bez velkého srocování a vzájemných návštěv.
Zájemci o soutěž se mohli hlásit buď e-mailem – nakonec přišla touto cestou pouze
jedna přihláška – nebo soutěžní exponáty
předat na návsi v Markoušovicích v sobotu
3. dubna.
Nakonec se v soutěži sešly čtyři pomlázky
– nejdelší měla 190 cm a nejmenší pouze
21 cm a jak můžete vidět na fotografii, objevilo se i netradiční zpracování.

Jednotliví účastníci soutěže, jak z Markoušovic, tak z Velkých Svatoňovic, byli odměněni zajímavou cenou od Týmu náves Markoušovice.

Do soutěže barvených vajíček se zapojilo
celkem 9 soutěžících a bylo zastoupeno
i více technik. Převážila malovaná vajíčka
od 5 soutěžících. Vedle nich jsme viděli
vajíčka vyškrabávaná, batikovaná, barvená
s využitím různých druhů bylin pro dekoraci vzorů, ale i vajíčko drátěno-korálkové.
Vedle toho byly do soutěže předány i další
velikonoční produkty – mazance a velikonoční nádivka.

Není důležité, kdo zvítězil. Důležité je, že
tradice nezanikají a naši spoluobčané se na
tyto svátky připravili, i když věděli, že nebudou takové jako v jiných letech.
Jak můžete vidět na fotografiích, byly
všechny soutěžní exponáty zpracovány
s velkou pečlivostí a porotu zaujaly. Škoda
jen, že jsme nemohli uspořádat jejich výstavu a že se jich nesešlo ještě více.

J. D.
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Náš Zpravodaj v obecní knihovně
Ani se to nezdá, ale dnešním číslem našeho zpravodaje završujeme pátý rok jeho
pravidelného vydávání. K tomuto výročí
jsme se rozhodli pro naše čtenáře připravit malý exkurz do historie. Jsme si vědomi, že ne každý si ukládá jednotlivá čísla,
a přitom by se někdy rád ohlédl zpět a zavzpomínal na uplynulou dobu.
Rozhodli jsme se všem těmto čtenářům
vyjít vstříc a svázat jednotlivé ročníky.

Budou zde k nahlédnutí starší čísla od roku
1985 a kompletní ročníky z let 2015 - 2020.
Přejeme všem zájemcům příjemné chvíle při vzpomínání nad staršími čísly zpravodaje.
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Podařilo se nám sehnat i část zpravodajů
z dřívějších let. Vše jsme zkompletovali po
ročnících nebo za určité období a svázané
předali do místní knihovny.
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Nesplachujte vlhčené ubrousky do WC,
ucpávají kanalizaci a prodražují stočné
Velmi důrazně žádáme všechny občany napojené na obecní kanalizaci, aby dodržovali kanalizační řád a nesplachovali vlhčené
ubrousky (i ty údajně „rozložitelné“), hygienické vložky, dětské pleny, vatové tyčinky, hadry, prezervativy, zbytky ovoce
a zeleniny, oleje, tuky a jiné nerozpustné, nerozložitelné předměty do kanalizace. Většina patří do popelnice, bioodpad na kompost a oleje a tuky do kontejneru na sběr kuchyňského oleje.
Všechny tyto předměty doplují do čističky odpadních vod a tam
se zachytí v koši na zachytávání hrubých nečistot a postupně ho
ucpou. Nebo doplují do čerpací stanice a tam časem ucpou nebo
poškodí čerpadla. Vše musí obsluha pravidelně ručně vybírat. Je to
zbytečná a velice nechutná práce.
Škody a vícenáklady způsobené touto „nekázní“ vychází ročně na
cca 100 000 Kč, což je zhruba 20 % všech nákladů na kanalizaci.
Vzhledem ke stále se zhoršující situaci budeme nuceni nasadit
monitoring, abychom odhalili původce odpadů neoprávněně vypouštěných do kanalizace a vícenáklady jim pak dali k úhradě, jiná
možnost už bohužel není.
Čistička odpadních vod je biotechnologické zařízení, ve kterém živé mikroorganismy přeměňují vaši znečištěnou odpadní
vodu na vodu čistou. S výše zmiňovanými předměty si bakterie
opravdu neporadí.

Detail produktů nasbíraných ČOV
pad, pokud však zůstanou beze změny, pak rozhodně nepatří do
kanalizace, ale do popelnice.

Můžete si doma udělat malý pokus, dejte do skleničky vlhčený
ubrousek, vatovou tyčinku, prezervativ, kus hadru na podlahu, zalijte vodou a pozorujte, co se s nimi stane. Pokud se během několika
hodin rozpustí a rozloží na malé kousky, pak je to rozložitelný od-

V dalším kroku můžete vzít ruční mixér a vše zkusit rozmixovat.
Vašemu mixéru bude podobně jako čerpadlům v kanalizaci.

Místostarosta obce
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Společný úklid odpadků ve Velkých Svatoňovicích

V lednovém Zpravodaji občanů Velkých
Svatoňovic a Markoušovic jsme informovali o nově nainstalovaných odpadkových
koších a zároveň požádali o aktivní pomoc
s udržením pořádku v jejich okolí. Mnohým z vás není lhostejné naše okolí a odpadky do přírody nevyhazujete, ale naopak
cizí odpadky z přírody přinášíte a uklízíte.
Na začátku dubna se to ukázalo „v plné síle“,
kdy někteří občané z vlastní iniciativy uklidili nejhorší úseky okolo hlavní silnice. Nás
to motivovalo k uspořádání „celosvatoňovického úklidu“.

Připojili jsme se k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko“ a ve spolupráci s neziskovou organizací Trash Hero Hradec Králové
jsme uspořádali velkou úklidovou akci.

Úklid byl naplánován na sobotu 10. dubna
2021. Katastr obce Velké Svatoňovice byl
postupně rozdělen na 16 úseků, na kterých
se od 8 hodin ráno do odpoledne uklízelo.
Díky zájmu a aktivnímu zapojení 76 malých
i velkých dobrovolníků se podařilo odklidit
více než 540 kg odpadu, ze kterého jsme
vytřídili 230 kg kovu, z toho bylo asi 380
ks plechovek od nápojů, asi 60 ks skleněných lahví, k tomu 18 zálohovaných a 74 kg

plastu. Sběratelé při svém pátrání nalezli
i několik zajímavých úlovků, jako je kompletní sada na pétanque, fén, zavařené
okurky, kravská napáječka, lustr, 1 holínka,
hrnec, velký kuchyňský nůž, záchodové prkénko i jízdní kolo.
Akce vyznívá ve výsledku velmi pozitivně,
ale je třeba vyjádřit údiv nad množstvím
a skladbou vyhozeného odpadu ve zdejších příkopech, v lese, na polích i v potoce. Zároveň se organizátorky a organizátoři
jednomyslně shodli na tom, že ekologické
nadšení pro dobro obce a ve prospěch
přírody je třeba udržet a rozvíjet. Proto
bychom ještě letos, při lepší pandemické
situaci, takto pojatý úklid rádi zopakovali
s tím, že bychom ho rozšířili o sousedské
popovídání a posezení s hudbou u ohně
na místním hřišti.
Na závěr ještě jednou děkujeme všem, kteří
přiložili ruku k dílu.

Vedení obce

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 v I. čtvrtletí roku 2021
Druhá polovina letošní zimy nám po čtyřech letech ukázala, že bílé království nemusí být nutně nenávratnou historií. Ačkoliv leden se zpočátku příliš mrazivě netvářil,
únor přinesl nejen bílá pole, ale i zamrzlé
rybníky. Ani v březnu jsme se příliš neohřáli
a nejlépe nám bylo za kamny. A jak se zdá,
minimálně do poloviny dubna za nimi ještě
rádi zůstaneme.
Leden byl proti prosinci výrazně chladnější, avšak s průměrnou měsíční teplotou
-1,2 °C (odchylka +1,1 °C) skončil i přesto
na 8. pozici mezi nejteplejšími ledny (od

roku 1996). Slunce jsme si znovu příliš neužili, v naprosté většině měsíce bylo skoro
zataženo nebo zataženo. Vyskytlo se 28
mrazových dní, z toho 6 dní s celodenním
mrazem. Nejnižší teplota klesla na -16,5 °C,
a to v poslední minutě celého měsíce.
Nejtepleji bylo naopak 22. ledna s denním
maximem +6,8 °C. Srážky padaly v průběhu 26 dní, z toho v 21 případech se jednalo
o sněžení. Souvislá sněhová pokrývka ležela od 5. ledna až do konce měsíce, svého
maxima dosáhla 30. ledna výškou 22 centimetrů. Srážkový úhrn činil 65,1 mm (119 %
normálu). Celkově byl tento měsíc poklidný,
bez jakýchkoliv extrémních projevů počasí.
Pokračování na další straně >>
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normálu) spadl ve 24 dnech, převážně ve formě sněhu. Sněhová
pokrývka v souvislé podobně přetrvala od počátku měsíce až do
24. února. Nejvíce sněhu za celou zimu leželo 9. února, a to 23 centimetrů. Měsíc byl také bohatý na mlhy (13 dní) a různé námrazové
jevy (jíní, jinovatka, ledovka).

Sněhová nadílka na Valech (14. ledna 2021)
Únor se s průměrnou měsíční teplotou -1,96 °C (odchylka -1,0 °C)
zařadil na 9. místo mezi nejchladnějšími únory. Výraznější mrazy
udeřily v jeho polovině, přičemž v našem regionu byly naštěstí
zmírněny častějším výskytem nízké oblačnosti a mlh. Celkově měsíc přinesl 24 mrazových dnů a 11 dní ledových. Od 7. do 16. února
pak teplota vůbec nevystoupila nad bod mrazu. První silnější mráz
přišel hned počátkem měsíce, kdy jarní minimum 1. února kleslo až
na -19,5 °C a přízemní teplota na -22,2 °C. Během druhé únorové
dekády se prostor střední Evropy dostal pod dlouhodobý vliv rozsáhlé tlakové výše Helida. V jejím rámci vystoupil tlak vzduchu v neděli 14. února 2021 v 9:52 SEČ na hodnotu 1043,1 hPa. Šlo o pátou
nejvyšší hodnotu naměřenou od počátku automatizace měření.
Díky bezoblačné a bezvětrné noci následně klesla ranní minimální
teplota ve 2 metrech na -20,1 °C, přízemní pak na -21,9 °C. Jednalo
se o nejnižší teplotu od 11. ledna 2017 (tehdy bylo -21,9 °C) a též
o nejtužší mráz celé letošní zimy. Denní maximum naopak v tento
den nepřekonalo hranici -7,4 °C. V pozdějších ranních a dopoledních hodinách se vyskytla mrznoucí mlha, díky které došlo ke vzniku jinovatky. V noci na pondělí 15. února 2021 pak panoval opět
silný mráz, avšak kvůli výskytu nízké oblačnosti a mlhy neklesla
teplota hlouběji než na -15,7 °C. Dlouhodobá přítomnost mrznoucí
mlhy měla za následek tvorbu výrazné jinovatky, jejíž jehlice přesahovaly délku 15 mm. Ke konci měsíce došlo k výraznému oteplení,
které měl na svědomí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu.
Teploty na našem území tak na některých místech vystoupaly až
k hranici +20°C. Na zdejší stanici dosáhlo ve středu 24. února 2021
ve 14:39 SEČ denní teplotní maximum hodnoty +15,1 °C. Jednalo
se o nejvyšší naměřenou teplotu v průběhu února za celou dobu
měření (od roku 1994). Únorový srážkový úhrn 42,7 mm (127 %

Jinovatka na plotě (15. února 2021)
Březen přinesl z teplotního hlediska střídavé počasí. Po jeho chladném začátku přišlo výrazné oteplení, které bylo následně vystřídáno ranními mrazy. Konec měsíce pak završily kladné historické
teplotní rekordy (viz níže). Jako celek byl však měsíc s průměrnou
teplotou -2,2 °C (odchylka -0,3 °C) spíše chladnější, dokonce 11. nejchladnější ze všech březnů posledních 25 let. Mráz jsme pocítili během 23 dnů, ale ani jednou již nebyl celodenním. Naopak po jarní
rovnodennosti nastalo počasí vhodné na grilování. Po zadní straně
tlakové výše Nicole totiž proudil na konci března nad naše území
znovu velmi teplý vzduch od jihozápadu. Již v úterý 30. března vystoupilo denní maximum na +20,8 °C, čímž bylo překonáno dosavadní historické maximum pro březen, a to +20,4 °C z 31. 3. 2017.
O den později dosáhla denní maximální teplota ještě vyšší hodnoty. V 15:38 SELČ vystoupila na +22,4°C. Tak jsme si mohli zapsat
nové březnové absolutní maximum.
První jarní měsíc bývá obvykle poměrně suchým, letos bylo srážek
ještě méně než normálně. Úhrn 33,8 mm odpovídal pouhým 61 %
průměru. Srážky padaly během 19 dní, přičemž převahu mělo stále
ještě sněžení. Sníh ve formě souvislé vrstvy se na povrchu udržel
v 6 dnech, s maximální výškou 5 centimetrů 19. a 20. března. Poměrně výjimečně jsme se od počátku letošního roku zatím nedočkali žádné bouřky.
Mnoho z nás také s napětím očekávalo, kdy konečně dorazí čápi
do Bohuslavic, ale i do Batňovic. V Bohuslavicích již od 1. dubna
hospodaří Bohouš, zatím bez partnerky Bohunky. Do Batňovic před
Řezníčkův statek dorazil první z čápů 4. dubna odpoledne.
Živelní pohromy a meteorologické extrémy v historii naší obce
V tomto díle Zpravodaje naleznete pouze zhodnocení počasí
i klimatu za právě uplynulé čtvrtletí. V příštím vydání bych však rád
zahájil nový seriál s obsahem zmíněným v nadpisu. Postupně bych
zmínil záznamy o těchto událostech z obecních kronik, případně
je podrobněji rozebral v širším kontextu.

Výrazná jinovatka (15. února 2021)
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