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Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a je tu poslední
číslo našeho zpravodaje v tomto kalendářním roce. Rok to byl plný zvratů
a náhlých změn. Přes všechna omezení,
která jsme museli společně přestát, se
podařilo oživit kulturní a společenský život v naší obci a my jsme rádi, že jsme
o tom mohli informovat. Pevně věříme,
že to nejhorší máme za sebou a že se
život definitivně přiklonil k normálu.
Rádi přivítáme články o životě v obci
a vašich zážitcích nejen od jednotlivých
organizací a spolků, ale i postřehy vás,
našich čtenářů.

ložen především pro prohloubení informování občanů obce o dění v ní. Děkujeme za pochopení a jen dodáváme, že
spojení na nás je stále stejné, buď email
zpravodaj@velkesvatonovice.cz nebo
odevzdání příspěvku na obecní úřad či
oslovení kteréhokoli člena redakční rady,
která 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

Nutno na tomto místě upozornit, že
v zásadách vydávání zpravodaje máme,
že nebudeme zveřejňovat žádnou reklamu ani osobní přání. Zpravodaj občanů
Velkých Svatoňovic a Markoušovic byl za-

Redakční rada

Informace pro občany

Investiční akce v obci
Na první pohled nejvýraznější stavební
aktivitou ve 3. čtvrtletí roku 2021 byla
pokračující rekonstrukce vedení nízkého napětí ve střední části Velkých Svatoňovic. I když tento projekt není investicí
obce (ČEZ Distribuce, a.s.), je na něj navázáno několik akcí hrazených z obecního rozpočtu.

na nichž jsou umístěna stávající svítidla.
Proto je pokládáno nové kabelové vedení a umísťovány patky pro nové sloupy
veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení
v okolí kapličky již bylo uvedeno do provozu, pouze je ještě nutné provést jeho
geometrické seřízení (aby svítilo tam,
kam by svítit mělo).

Jedná se především o rekonstrukci veřejného osvětlení v místech, kde v budoucnu dojde k uložení elektrického vedení
pod povrch a budou zrušeny sloupy,

V Markoušovicích byla zbudována odpočinková lokalita (zpevněná plocha) nad
„Josefem“ (č. p. 95). Její součástí je i místo
pro potokem chlazené nápoje, bude zde
>> Pokračování na straně 3
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Vážení spoluobčané,
krásné slunné dny se krátí, volby máme za
sebou, zima začíná klepat na dveře a právě
držíte v rukou poslední číslo letošního zpravodaje. Využiji příležitost k hodnocení.
Díky zmírnění kovidových opatření se nám
i našim spolkům podařilo v druhé polovině
roku zorganizovat řadu kulturních a společenských akcí a skoro bez omezení se pomalu vrátit k naším tradicím. Dle bohaté návštěvnosti bylo vidět, jak nám všem osobní
setkávání chybělo. Do konce roku jsou pro
Vás naplánovány přednášky v opraveném
malém sále v K-Klubu, divadelní představení, posvícení nebo smažení řízků v Markoušovicích. Snad náš „Kovidový sloup“ nepřestane fungovat a všechny akce se uskuteční!
Nezávisle na počasí a politické a epidemické situaci nadále probíhají stavební práce.
Momentálně nejsložitější je rekonstrukce
elektrického vedení a tím vynucená výměna veřejného osvětlení. Současně dochází
k přípravě terénu pro budoucí chodníky,
které zajistí větší bezpečnost při pohybu podél komunikací. Buduje se také nový sjezd
na sběrný dvůr. Při výkopových pracích se
zároveň pokládá i optická síť pro spolehlivější a rychlejší připojení k internetu. Prosíme Vás o trpělivost.
Ke konci se přiblížila příprava dokumentace
a povolení pro odbahnění rybníku Aman.
Budeme připraveni na vyhlášení dotace,
o kterou chceme v příštím roce žádat.
Přeji vám krásný a pohodový závěr roku.

Viktor Marek, starosta obce

Zpravodaj občanů
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Kdy a kde jsme pro Vás
Změny provozních dob jsou vyhrazeny.

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
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

Prodej mléka

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

Areál ZD Velké Svatoňovice
Út a Pá
7.00 – 9.00
(objednání na tel. 775 330 270)

Potraviny

Večerka Velké Svatoňovice 388

Po - So
Ne

6.00 – 20.00
7.00 – 20.00

Ordinace
praktického lékaře
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

K-Klub
Po, Út, Čt - So
11.00 – 15.00
St
11.00 – 20.00
Neděle zavřeno
Sokolovna Markoušovice
Ne - Čt
17.00 – 21.00
Pá - So
17.00 – 23.00
Pondělí zavřeno
Restaurace Na Puškvorci
Denně 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
U Masokombinátu
Orlické uzeniny
Út
7.00
Čt
8.35
Markoušovice - náves
Čt
08.10 – 08.25

Poruchy
• 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

tel. 499 397 525, mob. 776 150 525
Vystřihni mě a pověs kam budeš chtít, ať jsi v obraze.

2

Vyvážení septiků
a žump:
VaK Úpice a.s.

tel. 499 881 461
tel. 605 984 630

VaK Trutnov a.s.

tel. 604 252 528

Zpravodaj občanů
>> Pokračování ze strany 1
doplněno i místo k sezení a rozdělání ohně.
Zároveň se v Markoušovicích připravuje
zřízení dalšího prostoru pro ukládání tříděného odpadu. Probíhá zde také oprava kostelní věže, na kterou přispěla obec částkou
100.000 Kč.
Dalším místem s nově budovaným osvětlením je Sedmidomí. I zde již bylo položeno
nové podzemní vedení, byl zrekonstruován
rozvaděč a připraveny patky pro sloupy.
Do zimy jich bude vztyčena pouze část,
ostatní až v příštím roce.
V příštím roce by měla proběhnout úprava
prostranství před obecním úřadem, které pravděpodobně padne za oběť smrk,
využívaný jako vánoční strom. Z tohoto
důvodu byla na nezpevněné zadní části
parkoviště před K-Klubem instalována patka pro umístění vánočního stromu. Patka
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může být využita i pro zapuštění májky. Její
součástí je též přípojka elektrického proudu pro osvětlení. Kovidový sloup se dočkal
pevnějšího usazení na okraji parkoviště,
které nahradilo již nevyhovující a vlivům
počasí podléhající balík slámy.
U Domu pro seniory na Podháji proběhla
rekonstrukce dešťové kanalizace – voda
z okapů byla svedena do potoka a provedeno bylo i odvodnění sklepních prostor.
Pokračovaly též přípravné práce nutné pro
výstavbu chodníku v úseku od bývalého
kina k Umlaufovým. V jejich rámci byla vybetonována opěrná zeď před č. p. 202 (Kultovi).
Povrch již existujících chodníků, rozebraný
z důvodu zemních prací, bude opraven až
v příštím roce. Výkopové práce v okolí obecního úřadu budou využity k vybudování
nového vjezdu do sběrného dvora. Vjezd
s bránou bude nově za obecní knihovnou,

současný průjezd a brána mezi knihovnou
a obecním úřadem budou zrušeny.
U čističky odpadních vod vedle bývalého
kina bude zřízen Z-BOX, zařízení umožňující našim občanům využívat 24 hod. denně
služby firmy Zásilkovna.
Za fotbalovým hřištěm ve Velkých Svatoňovicích (mezi parkourovým hřištěm a potokem) byl částečně svépomocí ze zhutněné
hlíny vybudován tzv. pumptrack - cyklistická dráha s klopenými zatáčkami a několika
terénními vlnami. Mezi mládeží je o její využívání velký zájem.
Současné opožďování některých stavebních akcí není způsobeno nedostatkem
finančních prostředků, nýbrž chybějícími
dodavateli a nedostatkem materiálů.
T. Prouza / L. Kneifel

Kalendář na rok 2022
Obec Velké Svatoňovice pro vás připravila kalendář na rok 2022.
Tentokráte je sestaven z historických fotografií, z nichž některé
ukazují i dávno zaniklé objekty.
Vedle toho jsou v něm zachyceny plánované akce a zároveň jsme
na základě připomínek občanů změnili formát a zvětšili prostor
na osobní poznámky.
Kalendář bude k dostání na obecním úřadě.

Svoz odpadu v roce 2022
Od příštího roku jsme nuceni zrušit známkový systém na popelnice. Je nám to velmi líto, protože v naší obci fungoval velmi dobře a motivoval ke třídění. Bohužel
naši, dnes již bývalí, poslanci s mocnými
lobbisty v zádech schválili nový zákon
o odpadech, který má 160 stran a dalších
160 stran příloh. Známkový systém v něm
sice zůstal jako jedna z možností, ale jeho
provedení se natolik ztížilo, že je v praxi
nepoužitelný.
Od začátku roku 2022 bude proto zaveden místo známkového systému poplatek „na hlavu“. Popelnice se budou
vyvážet 1x za 14 dní. Sběr tříděného
odpadu zůstává beze změny. Kalkulace
poplatku nám vyšla na 400 Kč/osoba/
rok. U rekreačních objektů a objektů, ve
kterých nikdo nebydlí, je poplatek 400 Kč/
objekt/rok. V okolních obcích je poplatek
mezi 500 – 600 Kč/rok.

Komerční pronajímatelé rekreačních objektů si musí sjednat samostatnou smlouvu se svozovou firmou.
Upozorňujeme, že výše poplatku závisí na
množství vytříděného a nevytříděného
odpadu. Pokud se zvýší podíl nevytříděného odpadu, úměrně k tomu bude zvýšen i poplatek.
Svozová firma nebude vyvážet popelnice,
ve kterých bude nalezeno velké procento
nevytříděného odpadu (plast, sklo, papír,
železo, nápojový karton, textil, bioodpad,
stavební odpad, nebezpečný odpad apod.)
Na začátku roku 2022 Vám budou rozeslány platební údaje. Platbu bude možné
provést převodem na účet bez nutnosti
návštěvy úřadu. Známky na popelnicích
zůstávají pouze jako identifikace pro svozovou firmu.
Svozová místa na tříděný odpad v obci
byla doplněna o popelnice na kuchyňský
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olej. Jeho vylévání do odpadu poškozuje
kanalizační zařízení.
Pevně věříme tomu, že v třídění
nepolevíte.

Bioodpady (hnědé popelnice)
Svoz bude zajišťovat také firma Transport
Trutnov s.r.o. opět ve čtrnáctidenním intervalu (od začátku dubna do konce listopadu), celkem 18 svozů. Roční poplatek je
stanoven na 600 Kč za jednu popelnici.
Zájemci o tuto službu mohou poplatek
uhradit společně s poplatkem za komunální odpad.
I. K.

Směsný odpad
400 Kč/osoba/rok
vyvážíme 1x za 14 dní

Bioodpad
600 Kč/popelnice
vyvážíme 1x za 14 dní

Zpravodaj občanů
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Náš seriál
Z historie školy ve Velkých Svatoňovicích
Ukončení školního roku, výlety, další akce
Kdo by nevzpomínal na svoje mládí,
na „čas malin nezralých“.
My všichni školou povinní, co do školy
kdy chodili, ve školních škamnách sedávali, někdo rád, někdo míň. Kdo by se ale
neradoval, když místo učení se jelo na výlet. Nebývala to žádná dálava jako dnes.
V tehdejší době to byl nejen pro děti,
ale i pro většinu starších účastníků životní
zážitek. Stačilo přejet dva kopečky do Adršpašsko-teplických skal a cítili jsme se jako
v jiném světě. Nebetyčné skalní věže, Milenci, Starosta se Starostovou, projít Myší
dírou, posedět u Kamenného klavíru ...
Jak ale probíhala školní slavnost, školní výlet a jak zakončení školního roku v létech,
které ani naši pradědové a prababičky nemohli zažít?
Za zdroj informací nám musí posloužit
školní kronika.
Školní výlety často směřovaly, jak se tehdy říkalo, „do kraje“. Cestou do Batňovic,
po okresní silnici na Červenou Hůru a do
Ratibořic na zámek, kolem Ludrova mlýna
a sousoší Babičky s dětmi od Otto Gutfreunda z roku 1922, Viktorčina splavu a podél
řeky Úpy po BATHILDIS STRASSE k nezbytnému občerstvení v Šiškovně u paní Semerákové, dál přes Havlovice a domů.
Kdo by nezavzpomínal na školní výlety
– ať pěší, nebo za použití různých dopravních prostředků.
Učitel Antonín Hrodek, který přešel na naši
školu ze Zálesí, uspořádal v srpnu 1874 školní slavnost, ale jinou, než tomu bylo doposud. Co se o těchto dřívějších slavnostech
dočteme ve školní kronice? "…leč nepozůstávaly v ničem jiném, než žáci byli vedeni do
hostince, obyčejně v úterý masopustní a tam
tančeno a přednášeny od žáků deklamace."
Učitel Hrodek připravil školní slavnost tak,
jak je pro děti připravoval na svém předešlém působišti, v záleské škole. Opět citace ze školní kroniky:
"Žáctvo shromáždilo se o 2. hod. ve školní světnici, odkud šli s hudbou na řečený
Petrův palouček. Slavnosti zúčastnili se

rodičové, obecní zastupitelstvo a katecheta Fr. Pecka. Na palouku přednášeny
deklamace, předváděn tělocvik a zpívány
písně školní i národní. Nutno podotknouti,
že výbor věnoval k tomu cíli vědro piva žákům. V 7 hod.. zase všichni doma."
O rok později se školní slavnost opět konala, tentokrát ale počasí nepřálo. "Školní
slavnost 18. 8. 1875 na Petrově paloučku,
přišel déšť a tak slavnost byla ukončena."
Zakončení školního roku se odbývalo jinak, než jak to bylo za našich časů, tedy
rozdáním vysvědčení a přáním užít si pěkné prázdniny. Zakončení školního roku se
odehrávalo v chrámu Páně, jak je zapsáno
ve školní kronice.
"Dne 15. července 1875 ukončen školní
rok. Mládež shromáždila se, načež vedena
o 8 hod. do chrámu Páně záleského, zde
slouženy slavné služby boží, načež se mládež ubírala domů.
26. června 1877 byla v záleském chrámu
Páně odbývána zkouška z náboženství
u přítomnosti delegovaného pana faráře
Hořického P. Václava Černýho."
Školní výlety, na ně se vždy každý těšil
a těší. Jak probíhal dříve zmíněný výlet do
Teplických skal v roce 1895? Dopravu na
koňských povozech zajistili místní sedláci.
Řídící učitel Vincenc Vrabec neopomněl
tento výlet zaznamenat ve školní kronice.
"Výlet do skal Teplice-Adersbach na 13 vozech. Povozy zdarma zapůjčili: Kult František č. 13, Šolc Antonín č. 14, Petráš Antonín
č. 30, Jansa Vicenc č. 51, Nehyba Adolf
č. 59, Šrejber Ant. z M. Svatoňovic, Kult Jan
č. 47, Žid Antonín č. 10, Kult Jan č. 15, Peterka Emanuel č. 215, Prouza Vincenc č. 220,
Brát František č. 45, Kult Václav č. 24, Brož
František č. 39, Stolín Josef č. 110, Hejna Josef č. 216, Pich Jan č. 125, Beneš Josef č. 56.
Odjezd o ½5 ráno, cesta vedla přes Batňovice, Rtyni, Jipku, Verniřovice, Bischovstejn, Teplice – Adersbach. Cesta zpět
přes Chvaleč, Petříkovice, Poříčí, Bohuslavice. Příjezd domů o půlnoci svěží a se
zpěvy školních písní, úplně zdrávi a bez
pohromy. Náklady 52 zl., 42 kr. zapraveny
z daru v místní záložně uložených."
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Čtenář se určitě pozastaví nad tím, proč
na výlet do skal bylo potřeba 13 koňských
povozů? A proč nejeli vlakem? (poznámka
autora - železnice Poříčí – Adršpach stavba probíhala až v letech 1906–1908).
Odpověď na to, proč tolik povozů, opět
hledejme ve školní kronice. Ve škole
bylo dětí jako smetí. "Ve školním roce
1889/90 se muselo při vyučování do
třech tříd vměstnat v I. tř. 68 dětí, II. tř. 68,
ve III. tř. 90, celkem 226 žáků."
Umí si dnes někdo představit, jak probíhala
cesta na žebřiňáku krytém plachtou a vystlaném senem nebo slámou? Dnešní děti
určitě ne, z nejstarší generace ještě někteří
takový školní výlet možná pamatují.
Místní školní rada připravovala pro školní
děti i kratší výlety a slavnosti. Ve školním
roce 1893/94 je zmíněn výlet do lesa Karla Baudyše, školního dozorce, s hudbou
a praporem. Pro pobavení žáků na výletě
byl připraven program.
Nejčastějším cílem výletu bývaly v pozdější
době Ratibořice, přitom se nezapomínalo
ani na místa vzdálenější. V roce 1919, byl
pro žáky uspořádán výlet "…29. června
uspořádána pro žáky III. a IV. třídy zeměpisná vycházka do Českého ráje. Zúčastnilo se
53 žáků a 8 dospělých. Jeli vlakem do Jičína, Prachova, Turnova, vycházka určena
na dva dny. Vybráno 92 Kč pro chudé žáky."
Mladší žáci se vydali na kratší výlet, na
Jestřebí hory. "Žáci I. a II. třídy měli vycházku po hřebeni Žaltmanu do Tmavého dolu
dne 9. 7. 1919. Při obou vycházkách účastníci notně promokli."
V květnu r. 1921 připravili učitelé vycházku, tentokrát na Kozí kameny a k Jeskyňce.
Cesta zpět vedla do Bohuslavic, kde si žáci
prohlédli zdejší papírnu a výrobu papíru.
Ne každá doba přála oslavám a výletům.
"V roce 1940 ministerstvo školství a národní
osvěty rozšířilo platnost svého výnosu, jímž
se zastavilo konání jakýchkoliv hromadných
vycházek do přírody nebo pochodových cvičení, také na pořádání školních výletů."

Zpravodaj občanů
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Všechny výlety a oslavy byly zakázány,
některé oslavy naopak nařízeny a důsledně kontrolovány. S jakou (ne)chutí
a nadšením se slavily tyto dny: 13. března
– Oslava třetího výročí Protektorátu Čechy
a Morava, které připadlo na 15. 3. Proslov
měl řídící učitel. Na škole vyvěšeny byly
prapory Říše a Protektorátu.

vod dětí a rodičů vycházel od Umlaufů,
v průvodu byla vezena Šípková Růženka.
Další část tvořila ozdobená autíčka, trojkolky, koloběžky, kočárky. Průvod doprovázela zdarma hornická dechová hudba
z V. Svatoňovic, vedená kapelníkem s. Kultem č. 315. Na zahradě připraveny různé
atrakce pro děti."

Oslava 53. narozenin Vůdce Adolfa Hitlera.
Shromáždění žáků a proslov řídícího učitele.

Dětské dny, to byla pro děti vždy velká
událost. Ozdobené kočárky, koloběžky, jízdní kola a na místě konání spousta
atrakcí. Na pořádání takového dětského
dne se podílely všechny místní organizace, a že jich tenkrát ve vsi bylo. Každá
organizace připravila určitou atrakci. Děti
plnily různé úkoly, soutěže a za jejich splnění vždy byla nějaká drobná odměna.

Některé shodné rysy měla obdobná akce,
která se konala 30. dubna 1948. Ve škole
se konalo slavnostní shromáždění všech
dětí. Slavnost se konala u příležitosti slavnostního zavěšení obrazu generalisima
J. V. Stalina.
Po skončení války roce 1945 bylo opět
možné pořádat školní výlety. První výlet se
uskutečnil na známá místa, která zmiňuje
Božena Němcová v Babičce, a je zaznamenán v kronice: "Školní výlet, 31. května
na dvou povozech, které zapůjčil p. Karel
Pavel čp. 76 a Antonín Šrejber čp. 17. Trasa vedla do Rtyně, Zliče, Ratibořic a podél
řeky Úpy zpět, přes Havlovice a Úpici.
Stejně tak bylo obnoveno pořádání dětských dnů.
První poválečný dětský den, se konal
v r. 1947 na zahradě p. Žida čp. 10. "Ve 13
hod. vyšel krojovaný průvod od Umlaufů.
Děti v národních krojích, sokolové, skauti,
skupina „Kocourkovských učitelů“ a průvod
uzavíral cikánský vůz. V zahradě u p. Žida
připraveny pro děti soutěže a zábavné hry.
Hasiči připravili pro děti lanovou dráhu."
Další dětský den, který je zmiňován
v kronice: "19. června 1955 dětský den
na zahradě s. Kulta č. 11 a s. Žida č. 10,
za Amanovým mlýnem. Krojovaný prů-

Každé období má svého oslavence nebo
mučedníka. Z období I. republiky se obnovil zvyk připomínat upálení M. J. Husa
v Kostnici 6. července 1415. Lampionový
průvod organizovala Československá církev husitská a uskutečnil se 5. července
1953. Průvod dospělých i školní mládeže
vycházel od Umlaufů, průvod šel po silnici
na rozcestí k Sedloňovu. Zde již byla připravena hranice, památku M. J. Husa připomenul řídící učitel naší školy, Josef Martínek.
Oslavy a výlety připravovali rodiče pro
děti. Ale také žáci zdejší školy nacvičili za
vedení tehdejšího ředitele školy Jiřího
Šafáře estrádní program k svátku MDŽ.
V estrádním představení sehraném
6. března 1971 účinkovalo 45 žáků zdejší školy a 14 hudebníků místní hornické
hudby. Program sestavil Jiří Šafář, který
celou estrádu připravil spolu s Jarmilou
Chmelíkovou. Nezbytná byla pomoc členů ZK, Karla Jonáše, Lídy Špetlové, Zdeňka
Špetly. Sál, jako vždy při podobných akcích, byl plný.

SRPŠ připravilo na 27. června 1972 pro
děti tajný výlet. V době pokročilé motorizace dopravu na výletě, místo obvyklého
autobusu a k velkému potěšení dětí, zajistilo koňské spřežení, které poskytlo místní
JZD. Cesta vedla do Batňovic, Úpice, Suchovršic, Bohuslavic a ze Starého Sedloňova do Fládru. Tady pro všech 90 žáčků
místní školy a školky byl připraven táborák s opékáním vuřtů. Na zpáteční cestu
se vydali v 15 hod. a mohli si zazpívat
ono známé „Sláva nazdar výletu, nezmokli
jsme, už jsme tu, už jsme tady, maminka
nás pochválí, že jsme jako cikáni, cikáňata“.
Školní rok 1975/76.
Na Jestřebích horách – v lovecké chatě
č. p. 159 – byl začátkem července pro děti
ze školy organizován pionýrský tábor, který vedla učitelka Eva Exnarová. Tento tábor měl další roky pokračování. Pamatuje
někdo z tehdejších účastníků, kolikrát byl
tento tábor pořádán? Výletů a školních
akcí je v kronice zaznamenáno víc, nelze
všechny vyjmenovat.
Školní výlet pro 2. – 5. ročník se uskutečnil 29. června 1976, tentokrát byla cílem
Morava.
Návštěva hradů Úsov a Bouzov, vesnice
Javoříčko, která byla na konci války vypálena a obyvatelé popraveni /87 obyvatel/, Javoříčko – jeskyně. Zájezd připravila
předsedkyně SRPŠ Jarmila Seidelová.
V dalším roce to byl výlet na Sněžku. Na
vrchol vystoupilo 46 žáků, deset jich počkalo u Obří boudy. Výlet se vydařil, hlavně přálo počasí. Doprovod tvořili učitelé,
kuchařky a jako výpomoc zástupci rodičů.
Odjezd v 6 hod., návrat v 16 hod.

Karel Nývlt

Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se od vydání předchozího čísla našeho zpravodaje sešlo na svém
zasedání 8. září 2021.
Vzalo na vědomí rozpočtová opatření
v pravomoci starosty obce, která reagovala
na vývoj příjmů, jež nebyly zahrnuty do plánovaného rozpočtu obce na rok 2021.
Po té projednalo a schválilo bezúplatné
převody pozemků z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, které se nachází pod obecními komunikacemi nebo
má na nich zájem obec, na naši obec.

Následně schválilo smlouvy na provedení
staveb na cizím pozemku, které jsou přípravou na budování chodníku v horní části
obce, a smlouvu o věcném břemenu mezi
obcí a společností ČEZ distribuce po pokládce zemního vedení rozvodů nízkého
napětí k odběratelům v obci.
V rámci připravované rekonstrukce mateřské školy schválilo smlouvu pro přípravu
a získání dotace na tuto stavbu.
Vedle toho schválilo změnu územního plánu pro možnost výstavby rodinného domu.
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V závěru svého jednání schválilo dotaci pro
farní úřad v Úpici na opravu fasády věže
kostela v Markoušovicích a finanční dar
SDH Velké Svatoňovice.
Posledním bodem jednání bylo schválení
žádosti na změnu využití dotace od spolku
Mraveniště v Markoušovicích.
Podrobně se s jednáním a jeho usnesením
můžete seznámit na webových stránkách
obce či na vývěsce nebo nejlépe svou přímou účastí na jednání.
J. D.

Zpravodaj občanů
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5. Markoušovické rubání

V sobotu 28. srpna se na návsi v Markoušovicích uskutečnilo již páté Markoušovické
rubání.
Tým náves jej ve spolupráci s obcí Velké
Svatoňovice a TJ Sokol Markoušovice a za
podpory společnosti REST s.r.o. Trutnov připravil pro spoluobčany a návštěvníky obce.
Program zahájil v místním kostele sv. Jana
Křtitele soubor H-Kvintet se svými hosty.
Zazněly více i méně známé swingové písně
v úpravě kapelníka souboru. Souběžně již
na návsi probíhala první část programu pro
děti pod názvem Hvězda, co se nedá.
Další program již probíhal na naší návsi.
První vystoupila kapela Lena – Lenka
Lautschová za doprovodu Otto Schmidta. O přestávce před dalším vystoupením
patřila náves opět dětem. Pod vedením
děvčat ze Rtyně si zatančily v pokračování
programu Hvězda, co se nedá.
Pak již nastoupili Kasteláni 67 – nejstarší trutnovská kapela. Zahráli všem známé
písně od Beatles, Olympicu či Karla Gotta.
Sklidili, stejně jako předchozí kapela, zasloužený potlesk. Přestávku v jejich vystoupení vyplnily Hostinky z Hostinného se
svým zajímavým tanečním vystoupením.
Nechtělo se ani věřit, že průměrný věk tanečnic je více než 70 let.
Pak již následovalo vystoupení železného
muže Karla Prášila z Markoušovic. Jeho
součástí byla soutěž návštěvníků našeho
festiválku. Přes počáteční ostych, který jako
první překonali nejmladší kluci, se přidali
i ostatní. Jedna malá dívenka a pak již i zá-

stupkyně žen a nakonec se nechali vyhecovat i chlapi. Není nutné znát vítěze. Zvítězili
totiž všichni, kteří našli tu odvahu zkusit
to. Pak již předvedl své umění sám železný
muž a jeho mladý pomocník. Ukázali, jak
se zvedá 100 kg vážící kláda nebo 120kg
betonová koule či převrací 350 kg vážící
pneumatika.
A pak již zase zpět ke kapelám. Vystoupila
kapela Sansaband z Trutnova a program se
chýlil ke konci. Poslední vystoupila kapela
TVL z Hořic. Zájem diváků potvrdil správnou volbu kapel. Na své si přišli všichni, jak

zastánci popu, tak klasiky i tvrdší hudby.
Občerstvení po celou dobu zajišťovali místní hasiči. To bylo doplněno na místě smaženými bramboráky a špaldovými palačinkami. Nechyběly ani stánky s rukodělnými
výrobky či medovinou.
Organizátoři věří, že i přes nepřízeň počasí,
kdy nás celým odpolednem provázely dešťové přeháňky, se akce vydařila. Již nyní plánují a promýšlí, koho pozvat na příští ročník.

Oprava kostela sv. Jana Křtitele
Římskokatolická farnost v Úpici pokračuje
v opravách kostela sv. Jana Křtitele v Markoušovicích. Podařilo se jí získat nemalé
finanční prostředky, a tak po loňské opravě oken přistoupila k opravám interiéru.
Návštěvníci kostela si mohli povšimnout,
že je demontována část hlavního oltáře,
z nějž byla jedna socha odvezena do dílny k restauraci.
U oprav interiéru se naštěstí nezastavila
a zahájila i opravu toho, co je nejvíce vidět.
Opravu fasády. Zatím jen věže, ale všichni
pevně věříme, že časem (doufáme, že ne
dlouhým) dojde i na opravu celé fasády.
Na tomto místě je potřebné vzpomenout, že svým darem tuto opravu podpořila i obec Velké Svatoňovice.

J. D.
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Brigáda na návsi
Po úspěšné akci na návsi jsme se sešli
i na další brigádě. Ve středu 8. září jsme se
rozhodli dodělat dlouho plánovaný velký dřevník a zvětšit prostor oplocení pro
kontejnery na tříděný odpad u tělocvičny
v Markoušovicích.
Akce byla plánována již delší dobu, ale
potřebovala řádnou přípravu. Již dříve
jsme zabetonovali patky pro dřevník a odborná firma patky pro oplocení prostoru
pro kontejnery, který bylo nutno zvětšit.
Následně bylo potřeba nařezat a připravit
dřevo na konstrukce a latě na oplocení.
Vše se nakonec podařilo a my jsme mohli
přistoupit k samotné akci zhotovení obou
potřebných věcí.

Nejprve jsme postavili základní kostru pro
dřevník, pak do ní zabudovali podlahu
a zhotovili podklad pro střechu. Po dokončení dřevníku jsme nově zakotvili doplněný
sloupek do oplocení a připravili nosné lišty
na laťkové oplocení. To dokončíme po nátěru latí.
Práce jsme měli dopředu promyšlené, a tak
nám šly pěkně od ruky - až jsme se sami divili.
Nyní již zbývá jen dřevník naplnit, abychom
měli zásobu dřeva na všechny plánované akce do konce roku. O těch se dozvíte
v části zpravodaje Připravované akce a my se
těšíme na setkání s vámi při některé z nich.

J. D.

2. ročník VŘSSR
Po loňské vynucené přestávce připravuje
tým Náves Markoušovice na 6. listopadu
2. ročník otevřené soutěže Vepřové Řízky
Se Smaží Různě.
Soutěž proběhne na návsi v Markoušovicích. Zahájení v 10:00 hod.
Podmínky soutěže:
• každý soutěžící obdrží ½ kg vepřové krkovice (po dohodě možno vyzvednout
den předem) a bude mít k dispozici
elektrický vařič
• připraví min. 2 ks řízků (jeden pro odbornou a jeden pro laickou porotu)

• ostatní potřebné ingredience i potřebné nádobí a nářadí si dodá každý soutěžící sám
Pro vítěze je připravena hodnotná odměna.
Přihlásit se můžete na mail zdenekstepan1@
seznam.cz nebo na telefonu 606 243 498.
Na „divokou kartu“ i přímo na místě do okamžiku zahájení soutěže (počet je však omezen počtem přihlášených předem).

Z. Š. a J. D.

Přednášky v K-Klubu
Nastal podzimní čas, ideální doba pro populární přednášky a besedy. Tentokráte
jsme se ze zasedací místnosti obecního
úřadu přesunuli do nově zrekonstruovaných prostor K-Klubu, kde vznikl nový
malý sál.

Nevynechal ani zajímavosti z okolních hnízd.

Ve čtvrtek 30. září zde před zcela naplněným sálem Tomáš Prouza přednesl svou
poutavou přednášku Život s čápy o životě
čapí rodiny na komíně bohuslavické Kary
a nejen tam.

Další přednáška byla již 7. října, kdy mezi
nás přišel většině známý pan Zdeněk
Nývlt, tentokráte s vyprávěním na téma
„Peru, země Slunečního boha“.

Své vyprávění pojal jako komentování snímků z hnízda bohuslavických čápů. Doplnil je
o zajímavosti z života těchto zástupců ptačí
říše, jejich migrace, péče o mláďata apod.

Na závěr zodpověděl položené otázky z řad
posluchačů. Všichni zúčastnění po skončení odcházeli domů obohaceni o nové poznatky ze života ve svém okolí.

Beseda byla jako vždy provázena filmem
a hudebním doprovodem. Vyprávění pana
Nývlta, který tuto zemi navštívil, bylo pro
posluchače opravdu zajímavé. Dozvěděli jsme se hodně nového o této exotické
zemi. Škoda jen, že tentokráte nebyla účast
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tak velká jako na předchozí přednášce.
V pěkném novém prostředí se snímky na
velkém plátně je to úplně jiný zážitek než
u televize. Kulturní výbor se bude snažit
včas a kvalitně informovat o konání dalších
akcí. Věříme, že i účast občanů se bude
v budoucnosti zvyšovat.

J. D. a L. Š.

Zpravodaj občanů
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Ze života škol, spolků a obce

Základní škola
„Teplo je, léto je, češu třešně ve stoje, moje
srdce něco tuší,“ krásná slova na začínající
prázdniny a na pohodové letní dny, které
byly tentokrát více deštivé a teplotně spíše v průměru. A než jsme se nadáli, bylo
tu první září, tolik očekávané ráno pro každého školáka. V tento den proběhlo slavnostní přivítání šesti nových prvňáčků na
Obecním úřadě ve Velkých Svatoňovicích.
Do našeho malého rodinného kolektivu
přibylo pět dívek a jeden chlapec.

učení potřebují mít všichni možnost dělat
chyby beztrestně, zažívat při práci pocit
bezpečí a pocit, že se vlastním úsilím zlepšují. A o to všechno se společně snažíme.

Než se však po hlavě vrhneme do nového
roku, dovolte, abych Vás nejprve touto formou pozdravila a podělila se o několik slov.
Předně děkuji rodičům, a to nejen našich
letošních prvňáčků, za důvěru, se kterou si
vybrali naši školu ke společnému vzdělávání
a formování dětí. Jsme pyšní na to, že u nás
najdou děti kvalitní pedagogický sbor, málopočetné kolektivy a individuální péči.

nebude tiskárna zahálet a vzniknou na ní
další pěkné výrobky. Další poděkování patří i firmě SaarGummi, která již opakovaně
věnovala škole finanční obnos, který posloužil k zaplacení dopravy na naše jarní
akce. Také díky dotacím Královéhradeckého kraje jsme do školy a do družiny mohli
v rámci projektu Od stavebnice k řemeslu zakoupit krásné stavebnice Gravitrax,
Lego a Boffin. Všem našim sponzorům
tímto moc děkujeme.

Člověk je přece tvor sociální, který se nejlépe učí v rozmanitém kolektivu pozorováním a napodobováním toho, co dělají
ti druzí, včetně dospělých. K efektivnímu

Velmi děkujeme p. Kultovi, který věnoval
škole nemalou finanční částku, za kterou
jsme zakoupili (pořídili) 3D tiskárnu. Za
pomoci pana učitele ji školáci, kteří chodili
na počítačový kroužek, sestavili a vytiskli
si již první 3D modely. Věřím, že ani letos

V letošním školním roce budeme opět pro
naše žáky zajišťovat širokou nabídku zájmových kroužků. Jedná se o kroužek keramiky, dílenského tvoření, badatelský
kroužek, sportovní kroužek, počítačový
kroužek a kroužek vaření.
Nově jsme do našich školních osnov zařadili od třetí třídy hodiny informatiky
a k rozvoji zručnosti i hodiny dílen. I nadále se na výuce angličtiny bude podílet
rodilá mluvčí Mary Jean Špetlová.
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Jako škola jsme spolu s rodiči vytvořili náš
projekt Otevřená škola, kde se snažíme
o společné akce a zapojení rodičů do dění
ve škole i školce. I nadále jsme zůstali zapojeni v projektu Mléko do škol i Ovoce
do škol. V průběhu školního roku bude
pro žáky distribuováno dotované mléko
i neslazené mléčné výrobky a ze ZD Dolany
i místní ovoce.
A teď již k novému roku. Všichni jsme se
s chutí sešli v připravené škole plní očekávání z toho, co nám nový školní rok
2021/2022 přinese. „Rozjezdové“ září jsme
pojali zábavně a poutavě. Zahájili jsme
kurzy plavání v trutnovském bazénu

a vydali se na adaptační výlet do Krkonoš
s přespáním na chatě Drak. První den výletu jsme pokořili naši nejvyšší horu Sněžku, nezapomněli jsme cestou sbírat houby
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i pohrát si v herní krajině Pecka. Druhý den
jsme vystoupali na hřeben ve Velké Úpě,
kde jsme na posilněnou poobědvali výborné špagety na horské chatě Portášky. Pod
lanovkou jsme se poté vydali směrem k autobusu, který nás dovezl až k maminkám.
I když jsme byli uťapkaní, byli jsme moc
spokojení. Výlet se nám velmi vydařil a na
další krásné vzpomínky se budeme těšit
zase za rok. Ve středu 8. září jsme oslavili
mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru, na
jehož počest jsme pořádali běžecké závody. První a druhý ročník zvládl ve skvělém
čase uběhnout trasu 700 m a ti starší běželi
naši oblíbenou trasu 1 km okolo hasičského muzea. Všichni za svou snahu byli oceněni medailí a diplomem.
Závěrem měsíce školu provoněly pečené koláče a zazněly zvuky z příprav
na oslavy obce a sv. Václava. Děti během veřejného vystoupení sehrály úryvky
z naší historie a představily některé významné postavy českých dějin – Čecha, Libuši,
sv. Václava nebo Karla IV. Díky krásným kostýmům a veliké snaze žáků bylo vystoupení

jako opravdické. Vystoupení se jim moc povedlo, děkujeme.
Měsíc říjen jsme odstartovali výukovou exkurzí. Odjeli jsme do sadů ZD Dolany, kde
nás provedli výrobou spojenou i s ochutnávkou místních plodů. Díky plánované

odstávce elektřiny jsme v říjnu také navštívili interaktivní výstavu V jednom kole
v Hronově, ve městě Jaroměř Záchrannou
stanici pro osiřelá a opuštěná zvířata a Muzeum magie.
Co nás tento měsíc ještě čeká? V neděli
17. října vyrazíme společně s rodiči a dětmi
na výlet do Prahy do Národního muzea
na výstavu Zázraky evoluce a za poznáním
centra Prahy.
Koncem měsíce s žáky naší školy pojedeme
do společenského centra UFFO v Trutnově
na divadlo Víti Marčíka Robinson Crusoe
a čeká nás drakiáda. Samozřejmě nesmí
chybět dětmi oblíbené přespávání ve škole
v duchu oslav magického Halloweenu.
Ráda bych vás ještě informovala, že mezi
našimi zaměstnanci došlo k následující
změně. V kuchyni mateřské školy se budeme setkávat s paní Věrou Havlasovou jako
druhou kuchařkou. Naopak jsme se rozloučili s paní Marií Jirouškovou, která odešla
do důchodu. Za veškerou práci, co pro naši
školu vykonala, jí děkuji.
Do nového školního roku přeji Vám, děvčata a chlapci, kolegyně i kolegové, hodně
štěstí, pohodu, úspěšný start do nového
školního roku a hlavně pevné zdraví. Nám
všem přeji KLIDNÝ školní rok, nabitý novými zážitky a vědomostmi.
Vám, vážení rodiče a milí čtenáři, přeji radost z výsledků Vašich dětí, vnoučat i pravnoučat a spokojenost s prací naší školy. Přeji všem úspěšný školní rok 2021/2022.

Mgr. Eva Hrabová
ředitelka ZŠ a MŠ
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Mateřská škola
Ahoj, ahoj, tak jsme se tu všichni sešli…
Tak začíná jeden z rituálů, kterými se ráno ve školce zdravíme
a vlastně začínáme nový den, a protože bych vám ráda přiblížila, jak
u nás začal nový školní rok, ráda ho použiji i tady…
Nejprve se však vraťme ještě na chvilku do letních dnů. V červenci
stihli prázdninoví školkáčci ještě pár výletů. Navštívili jsme Baldův
svět v Mladých Bukách a užili si nejen vodní radovánky a pořádný
oběd, ale také cestování vlakem s přestupem. Vlakem jsme vyrazili
také do Jaroměře, a to do naší oblíbené Výtopny.
Mateřská škola byla uzavřena od 12. července do 13. srpna. Tento
čas jsme využili k renovaci dveří v interiéru třídy, k úpravě zahrady, k důkladnému úklidu, k vyčištění koberců a vymalování skladu.
Mezi největší investice patří úprava kanceláře. Po vybavení novým
nábytkem bude sloužit nejen jako zázemí pro obě paní učitelky,
ale i jako prostor pro individuální logopedická cvičení. Prázdniny
se pomalu přehouply do své druhé půlky, a to znamenalo začít se
pomalu připravovat na nový školní rok. Aktualizovat školní a třídní vzdělávací plán, připravit třídu i adaptační plán pro nové děti.
Z květnového zápisu bylo přijato 6 nových dětí a dva předškoláci na individuální vzdělávání. Na nováčky se vždycky moc těšíme
a snažíme se jim tento velký krok co nejvíce usnadnit, tak snad se
to i letos povede.
Po otevření školky proběhla 17. srpna rodičovská schůzka, školení BOZP pro zaměstnance a výlet do skal. Prošli jsme Vlčí roklí
z Teplických do Adršpašských skal, a moc se nám tato stezka líbila, cesta vlakem tam i zpět, při které projíždíte tunely, byla super
bonusem. V dalším týdnu se děti podívaly do ZOO ve Dvoře nad
Labem, a hlavně nás čekal výlet ze všech nejlepší – TONGO! Tam
jsme se vydali opět vlakem, a v Hradci si dopřáli i jízdu trolejbusem.
Děti zvládli cestování i velkoměstský ruch na jedničku, vidina Tonga
totiž pomůže překonat všechny překážky .
A je to tu… Září přišlo a s ním krásné babí léto. Ve školce najíždíme na režim, hraní, zpívání, tvoření, pokusy, no zkrátka začal nový
školní rok. Děti již od prvního týdne navštěvují kroužek počítačů,
který je velmi oblíbený a zajímavý. Předškoláci si dopřáli dvoudenní adaptační výlet do Velké Úpy, který proběhl i se školou.
S paní učitelkou Káťou zdolali Sněžku, navštívili herní areál Pecka a bez jediné slzičky přespali i bez maminek ve spacáku na chaloupce. Jsou to naše šikulky. V pátek 17. září byl ve znamení pěší
túrky do Malých Svatoňovic, kde jsme navštívili úžasnou podzimní výstavu. A jaká odměna je ta nejlepší? Ano, uhádli jste…
TONGO. O prázdninách ho s námi navštívilo jen pár dětí, a proto bylo rozhodnuto, že pojedeme znova. A nadšení dětí nebralo
konce . Ale nemyslete si, že jsme jenom sportovali a hráli si – po
celý den jsme trénovali a pilovali vystoupení na Svatováclavské
posvícení. A jak se nám to povedlo? Inu, to jste mohli posoudit
na naší Svatováclavské pouti.

už víme, že každý je trochu jiný, že nejsme nikdo s nikým úplně
stejný, a že je to tak dobře. Celý den byl veselý a prima.

Hned následující pondělí zavítali předškoláci, společně se školou
na exkurzi do ZD DOLANY, zkusili si práci v sadu, ochutnali jablíčka
a další podzimní ovoce.

A co nás čeká v říjnu? Spousta výletů, přednáška o exotických zvířatech, celodenní výlet s rodiči do Prahy a mnoho dalších aktivit,
ale o těch zase příště. Přejeme vám barevný podzim plný zážitků,
které k němu patří, klid a pohodu, které sebou přináší dřívější tma
a chladnější večery, a ať se vám daří.

Poslední zářijový den se školka převlékla do sluníčkové barvy, proběhl totiž Žlutý a jablíčkový den. Ve žlutém oblečení a s úsměvem na rtech jsme vykouzlili jablíčková miminka, pomocí listového
těsta a kousků jablíček. Ta jsme také podrobili výzkumu, a ve školce

Ze školky zdraví Jana Műllerová
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Jak to žije v Mraveništi
Milí čtenáři zpravodaje,
než jsme se nadáli, léto se překulilo do
příjemných podzimních dnů, začal nový
školní rok a Mraveniště po krátkém odpočinku znovu ožilo. Když jsem přemýšlela,
o čem bude tento článek a ohlížela se zpět
za uplynulými měsíci, přišlo mi až neuvěřitelné, co vše se během relativně krátké doby
událo. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí.
Ani v létě jsme totiž v Mraveništi nezaháleli.
V červenci byla pro děti otevřená Mravenčí
školka a zároveň během prázdnin probíhaly
tematické letní týdny formou příměstských
táborů. Školkové a školní děti z Mraveniště
i okolních obcí mohly zavítat na týdny plné
dobrodružství, pohádek, hudby a pohybu
nebo vyrábění, her a zpěvu. Děti měly možnost zažít řadu rozmanitých aktivit uvnitř
i venku, od malování a tvoření, přes různé
pohybové hry a společné hraní divadla, až
po kratší i delší výlety do okolí. Mohly se tak
naučit novým dovednostem, objevit nové
hry, poznat nová místa i nové kamarády.

V průběhu léta jsme také našli čas na úpravy školy a jejího okolí. Proběhlo několik
brigád, při kterých se ve spolupráci s rodiči podařilo pořešit např. vlhnoucí kancelář
v přízemí, natřít přístřešek na kola i altán na
zahradě nebo třeba vybudovat nový chodníček ze školní zahrady na sportovní hřiště.
Úpravami prošly také školní třídy či kabinet
učitelů. Děkujeme všem, kteří se do těchto
akcí zapojili a přiložili ruku k dílu. Poděkování patří také obci Velké Svatoňovice, za
jejíhož přispění vznikly nové herní prvky
na hřišti před školou a mohli jsme vytvořit
i nové dřevěné posezení, které už si všichni
náležitě užívají.
Během srpna také probíhaly přípravy na
zahájení nového školního roku, které
završila Letní slavnost na zahradě školy.
Na této akci se sešly rodiny všech školkových i školních dětí, aby načerpaly informace k průběhu školního roku a seznámily se
s prostředím i se sebou navzájem. Setkání
provázela velmi uvolněná a přátelská atmo-

sféra, radost z opětovných setkání a nechybělo ani společné posezení u ohně nebo již
tradiční a stále se zvětšující kruh a společné
vyslání přání Mraveništi do dalšího roku.

a objevování světla uvnitř. Důležitou součástí koloběhu roku jsou různé slavnosti,
které nám připomínají, že některé věci
mají svůj řád a pravidelnost a dávají tak
našim životům jistotu a stabilitu. Nejbližší
takovou akcí, která nás na podzim čeká, je
oslava svátku svatého Martina. Legenda
o sv. Martinovi nás učí, jak je důležité dělit
se s těmi, kteří to potřebují. V Mraveništi je
toto období už tradičně spojené s pečením
svatomartinských rohlíčků a následným
průvodem po vesnici, kdy se děti o napečené rohlíčky dělí s místními obyvateli. Akce
se obvykle účastní celé rodiny školních
i školkových dětí. V minulém roce byla tato
slavnost ovlivněna covidovými opatřeními
a nemohla ve své tradiční podobě proběhnout. Věříme, že letos se svatomartinský
průvod do Markoušovic zase vrátí a děti
i dospělí si ho budou moct společně užít.
S přicházejícím adventem se pak těšíme na
adventní tvoření či Adventní spirálu, která
je obrazem naší cesty dovnitř - ke světlu,
které můžeme vynést ven a prosvětlovat
jím vše kolem. Čeká nás také Rozsvícení
vánočního stromu v Markoušovicích, do jehož programu se školáci pravidelně zapojují. Určitě se tedy máme na co těšit.

Prvního září jsme se pak setkali na markoušovické návsi, abychom zahájili školní
rok. Školáci mezi sebe přivítali 10 nových
prvňáčků a do školních lavic usedlo celkem
již 47 dětí od první do sedmé třídy. S rostoucím kolektivem dětí byla potřeba posílit také tým pedagogů a asistentů. Od září
tedy v Mraveništi potkáváme nové tváře
i v řadách dospělých průvodců. A neměli
bychom zapomínat ani na naše nejmenší, kteří se v září znovu potkali v Mravenčí
školce i v rodinném klubu Mraveneček.
Pro předškoláky a prvňáčky se v září navíc
otevřel nový kroužek s názvem Příběhy hlásek, kde děti pomocí her, tvoření
a přímých prožitků zkoumají, co která hláska umí, jak může znít v různých podobách
a kde všude kolem sebe ji mohou objevit.
Z nabídky dalších volnočasových aktivit pro školní děti jmenujme badatelský
klub, výtvarně zaměřený kroužek, francouzštinu či zpěv ve sboru. Obnovilo se
také setkávání nejmenších dětí a jejich maminek ve skupince Walinka, kde se jednou měsíčně schází rodiče a nejmenší děti
nad tématy koloběhu roku. Školní rok byl
tedy úspěšně zahájen a pojďme se podívat,
co nás čeká v následujícím období a na co
se můžeme těšit.

A protože se v Mraveništi stále něco děje,
můžete se podívat také na web www.domraveniste.cz a dozvědět se víc. Pro tuto
chvíli vám přeji prožitky naplněný podzim
a poklidný závěr letošního roku.

Dny se pomalu krátí, světla venku postupně ubývá, nastává čas rozsvěcení svíček

Za Mraveniště z.s.
Petra Všetečková
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Svatováclavská pouť
Po loňské pauze, kdy byly všechny akce z důvodů koronaviru zrušeny, se v naší obci konala opět tradiční Svatováclavská pouť. Také
díky pěknému počasí byla tato akce hojně navštívena. Někoho lákalo pěkné a tematické představení o svatém Václavu v podání
dětí naší školy a stejně pěkné vystoupení dětí mateřské školy. Poděkování patří jejich učitelkám za trpělivost, které bylo jistě zapotřebí
při nácviku. Jiní nedočkavě očekávali oznamovaný příjezd svatého
Václava na živém koni. O tuto část se postarali rytíři skupiny „Manové Přemysla Otakara“. Ti sehráli představení na téma "Život a smrt
krále Václava a jeho babičky Ludmily". Děj byl hojně doplněn
ukázkami šermu a bojového umění.
Poté následovalo vystoupení absolventů hudební školy z Úpice
za vedení pana učitele Hofmana. Některé výkony žáků byly obdivuhodné. Konečně se dostala ke slovu kapela "Black Buřiňos"
z Rychnova nad Kněžnou, kteří svým dixielandem a humorným vystoupením pobavili všechny přítomné.
Všichni si posezení mohli zpříjemnit jak občerstvením v režii místních hasičů, tak i v restauraci.
Připravený program doplnily atrakce umístěné na parkovišti. Děti
se mohly projet elektrickým vláčkem pana Lienerta, zkusit si řídit
v trenažéru závodního auta a využít další připravené atrakce. Účast
nebyla zapovězena ani dospělým. Ti se večer mohli ještě pobavit
na taneční zábavě.
Na místě byly i stánky s rukodělnými výrobky, jejichž nákupem někteří potěšili sebe a jiní zase své blízké. Věříme, že si každý mohl najít
to, co je jemu srdci nejbližší.

L. Š.
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Olympiáda pro starší a dříve narozené
Jako každý rok, tak i letos první čtvrtek
v měsíci září, tedy 2. září, pořádal Svazek
obcí Jestřebí hory Olympiádu pro starší
a dříve narozené. Tentokráte pro všechny
narozené v roce 1956 a dříve.
Místem olympiády byl všesportovní areál
v Havlovicích. Sešlo se mnoho soutěžících nejen z obcí Svazku Jestřebích hor,
ale i z dalších míst.
Jak je na této akci zvykem, nešlo v pravém
slova smyslu o sportovní zápolení, ale především o zábavu a setkávání se se svými
vrstevníky, které mnohdy nevidíme celý rok.

Volný byt

Volby do
PS ČR 2021
Ve dnech 8. a 9. října se konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Po celkem nevybíravé kampani,
kdy se pro urážky a osočování nešlo
daleko, se otevřely volební místnosti
a občané se mohli vyjádřit jak k dosavadní vládě a jejímu vedení, tak i jaké
osoby by měly vést zemi v příštích čtyřech letech. V těchto volbách byla třetí
nejvyšší účast v historii samostatné ČR.
Vyšší účast byla jen v roce 1996 a 1998.
Volby v naší obci vyhrálo ANO se 196
hlasy, před koalicí SPOLU a koalicí Pirátů a STAN. V celé republice bylo pořadí na čele obrácené. O 0,5 % vyhrálo
SPOLU před ANO. Obě koalice získaly
108 poslanců a nepotřebují se s nikým spojovat. Tím pádem pan Babiš
končí ve vládě. Přesto, že ho „Hrad“
zřejmě pověří jednáním o nové vládě, nebude schopen získat důvěru
sněmovny a můžeme se dočkat vlády
bez mandátu. A další věcí je zdravotní
stav presidenta.

a všichni jsme se mohli spokojeně rozjet do
svých domovů.

„Sportovní klání“ proběhlo ve všem známých disciplínách – hodu válečkem nebo
paličkou na cíl, hodu tenisákem do dálky,
ve skoku dalekém a minigolfu.

Proto jsem byl trochu smutný, když jsem
zjistil, že z Markoušovic nás vyrazilo pouze
pět a několik dalších se přidalo z Velkých
Svatoňovic. Kde jsou staré časy s masovými účastmi z naší obce. Trochu jsme
záviděli jiným obcím, kde byla účast značně hojnější.

Na závěr programu zatančily Boubelky
z Mezilesí.

Předchozí týden nikdo nevěřil, že na akci
bude tak krásné počasí. Příjemně hřálo sluníčko a my jsme děkovali organizátorům za
jejich úsilí při přípravě akce.

Pak již jen zbývalo vylosovat tombolu

J. D.

Pro občany Velkých Svatoňovic a Markoušovic je možný pronájem uvolněného bytu
v bytovém domě DPS, velikost bytu 1KK, 25m2. Bližší info na OÚ.

Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Účast
v%

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Č.1 V.Svatoňovice
Č.2 Markoušovice
Velké Svatoňovice

735
287
1022

497
215
712

67,62
74,91
69,67

497
215
712

495
210
705

99,60
97,67
99,02

Výsledky jednotlivých stran
Velké
Svatoňovice
č.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21

Název
Strana zelených
Švýcarská demokracie
Volný blok
Svoboda a přímá demokracie SPD
ČSSD
Aliance národních sil
Trikolora
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Přísaha Roberta Šlachty
SPOLU – ODS,KDU-ČSL,TOP 09
Urza.cz : Nechceme vaše hlasy
Koruna česká
Piráti a Starostové
KSČM
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu

M. K.
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celkem
2
9
11
78
33
4
38
1
5
11
179
1
1
106
24
196
6

%
0,28
1,27
1,56
11,06
4,68
0,56
5,39
0,14
0,70
1,56
25,39
0,14
0,14
15,13
3,40
27,80
0,85

Okrsek 1 Velké
Svatoňovice
celkem
1
6
8
58
11
3
21
1
3
6
126
1
1
83
18
129
4

%
0,20
1,21
1,61
11,71
5,25
0.60
4,24
0,20
0,60
1,21
25,45
0,20
0,20
16,76
3,63
26,06
0,80

Okrsek 2
Markoušovice
celkem
1
3
3
20
7
1
17
0
2
5
53
0
0
23
6
67
2

%
0,47
1,42
1,42
9,52
3,33
0,47
8,09
0.00
0,95
2,38
25,23
0,00
0,00
10,95
2,85
31,90
0,95
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Kroužek mladých hasičů
Velké Svatoňovice
Ani o prázdninách jsme nezaháleli a zúčastnili jsme se
mnoha soutěží.
Na konci července se u rozhledny na Žernově konala soutěž „Žernovský bejk“ v disciplíně TFA, neboli
„nejtvrdší hasič přežívá“, kdy si závodník sáhne na své
fyzické i psychické dno. Michal Švadlák vybojoval
4. místo. Následující den se na stejném místě konalo
krajské kolo TFA, kterého se zúčastnili Michal Švadlák
a Míra Mědílek, kluci dosáhli na 8. a 14. místo.
V srpnu se naše družstvo dorostenců zúčastnilo soutěže „Třebihošťský pohár“, kde skončilo na 15. místě.
O týden později jeli do Bílých Poličan na soutěž „O pohár starosty SDH“, zde se umístili na 14. místě.

O štít města Hostinné

Poslední prázdninový víkend se dorostenci a dorostenky zúčastnili soutěže „O pohár Jestřebích hor“, dorostenci dosáhli na 4. místo a dorostenky na 2. místo. Stejný den se ještě obě družstva vydala na „Noční soutěž“
do Dubence, kde přes silnou konkurenci dorostenci
vybojovali 14. místo a dorostenky 10. místo. První zářijovou sobotu se dorostová družstva zúčastnila soutěže
„O štít města Hostinné“, dorostenci se umístili na
4. místě a vylepšili svůj osobní rekord a dorostenky se
umístily na 3. místě také s novým osobním rekordem.
V září se také v Miletíně konala soutěž TFA, „Miletínská
troska“, zúčastnili se v kategorii dorostu Michal Švadlák - 2. místo, Martin Krtička - 3. místo, Míra Mědílek
- 6. místo a v kategorii dorostenek Maruška Martincová
- 3. místo a Hanka Kneifelová - 6. místo.

Miletínská troska

Sezónu 2020/21 jsme ukončili na soutěži „O posvícenský koláč“ ve Strážkovicích, kde dorostenky získaly
2. místo a dorostenci obsadili 4. a 5. místo.
Nová sezóna na sebe však nenechala dlouho čekat.
Odstartovala ji družstva mladších a starších na soutěži
„Libňatovský pohár“. Soutěžilo se zde v disciplínách
ZPV (závod požárnické všestrannosti) a štafeta dvojic.
Družstvo mladších v ZPV zvítězilo, starší družstvo „A“
skončilo na 8. místě a družstvo „B“ na 6. místě. Ve štafetě dvojic mladší vybojovali 5. místo, starší „A“ 8. místo
a starší „B“ 12. místo.
Poslední soutěží bylo okresní kolo ZPV, které se konalo v Arnultovicích. Mladší dosáhli na 2. místo, starší na
4. místo, dorostenky vybojovaly 2. místo a dorostenci
dokonce 1. místo.

Libňatovský pohár

Závěrem bych chtěla za kroužek mladých hasičů poděkovat obci Velké Svatoňovice za podporu a koupi
dvou nových proudnic. Pomáhá nám to posouvat se
dopředu a dosahovat lepších výsledků. Také bych chtěla popřát čtenářům krásný zbytek roku, pěkné Vánoce
a mnoho štěstí a úspěchů do nového roku.

H. K.
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SDH MARKOUŠOVICE
Léto uteklo jako voda a je tu podzim. Úvodem bych proto ráda občanům připomněla hned několik věcí, které se k tomuto
období pojí. Začalo období vegetačního
klidu, které je vhodné využít k prořezu dřevin na zahrádkách. Při úklidu však nezapomínejte, že vypalování travnatých
porostů je zakázáno zákonem a každé
pálení klestí je vhodné hlásit na webových stránkách paleni.izscr.cz. Taktéž
připomínáme, že před zahájením topné
sezóny je nutná kontrola komínů, topných
těles a jejich revize.
Když se ohlédnu za uplynulým obdobím,
není příliš mnoho věcí, o kterých bych
mohla psát. Léto je ve znamení dovolených, tudíž i činnosti je méně. Již tradičně
jsme v závěru prázdnin zajišťovali občerstvení na Markoušovickém rubání. I přesto,
že počasí bylo vrtkavé a hodně pršelo, na
každoroční akci zavítalo vcelku dost ná-

vštěvníků, kýta se snědla do posledního
deka a pivo se vypilo do poslední kapky .
V měsíci září jsme pak absolvovali s vozidlem Avia technickou kontrolu, kterou
automobil splnil s „odřenýma ušima“, proto
bychom rádi v budoucnu tento problém
řešili nákupem jiného vozu. Zamýšleli jsme
podzimní posezení pro členy SDH, ale bohužel nám počasí již nepřálo, tudíž se sejdeme nejspíš až na výroční hromadě.
A co nás čeká… V prosinci bychom rádi
uspořádali již tradiční obchůzku Mikuláše
v Markoušovicích. Zájemce o návštěvu
prosíme, aby se ozvali na tel. č. 720 565 883
nebo na email karolina.talabova@gmail
.com nejdéle 3. 12. 2021.
V závěru roku nebo začátkem následujícího
roku budeme snad konečně pořádat výroční valnou hromadu, která v loňském roce

kvůli koronaviru neproběhla. Budeme tedy
hodnotit uplynulé dva roky, ve kterých se
stalo mnoho událostí, ať už v našem sboru
nebo na okresní či krajské úrovni.
A to je asi vše, co mohu v tomto čísle zmínit. Na to, abych Vám přála do nového roku,
je ještě brzy, i když do Vánoc je toto nejspíš
poslední číslo zpravodaje. Přeji Vám tedy
alespoň pěkné podzimní dny a následný
klidný adventní čas.

Dita Šrůtková, jednatelka SDH

SDH Velké Svatoňovice
V letních měsících se členové sboru a jednotky scházeli jen po své domluvě. Každý
si užíval prázdnin a dovolených. V červenci se jednotlivci, jak z řad dětí, dospělých,
ale i občanů naší obce, účastnili letního tábora, který pořádá okresní sdružení hasičů
v Trutnově v Bílých Poličanech.
Na konci srpna jsme se zúčastnili soutěže
O pohár Jestřebích hor v nedalekých
Strážkovicích. Sbor zde reprezentovaly
v ženské kategorii dorostenky. V mužské kategorii to byli dorostenci a družstvo mužů.
Při slavnostním nástupu byly ještě našim
dorostenkám a dorostencům předány
zástupcem rady mládeže panem Pavlem
Borůvkou medaile a poháry za umístění
na okresním kole konaném v červnu. Tehdy jim totiž za podmínek, které panovaly,
nemohla být ocenění udělena. Dále jako
poděkování za reprezentaci jim byly panem starostou Viktorem Markem věnovány

nové soutěžní proudnice. Tímto bych chtěl
ještě jednou oběma moc poděkovat.
Kromě této soutěže jsme se účastnili dalších soutěží v Třebihošti, Bílých Poličanech,
Hostinném.

lavské pouti, která probíhala u kulturního
klubu. Zde jsme zajišťovali občerstvení
a bezpečnost na komunikaci.
Výjezdy:
V neděli 5. 9. v 13:15 byl jednotce vyhlášen
poplach. Jednalo se o monitoring pálení ve
Velkých Svatoňovicích. Průzkumem bylo
zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení.
Spolupráce s JSDH Malé Svatoňovice a Policií ČR.

Zástupce sboru byl přítomen slavnostnímu
otevření hasičské zbrojnice v sousedních
Malých Svatoňovicích.
Na konci září jsme se podíleli na Svatovác-

Petr Hepnar

TJ Sokol Markoušovice
Činnost naší tělovýchovné jednoty se postupně opět rozbíhá. O turnaji na otevření
nového hřiště v Markoušovicích jsme psali
v předchozím čísle. Jinak jde však vše trochu pomaleji, než bychom si přáli.
Doba izolací a omezování se podepsala
i na aktivitě našich členů. Nyní se postupně
rozbíhají pravidelné tréninky. Volejbalisté

se schází každý pátek od 19:00 v místní tělocvičně a pevně věří, že se podaří obnovit
i tradiční zimní turnaje jak u nás, tak v okolních obcích.
Co nás mrzí nejvíce, je nejistý osud oddílu
florbalu. Jeho činnost se zatím nepodařilo
obnovit. Cvičení žen, organizované a vedené paní Dášou Čurdovou, probíhá v tělo-
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cvičně každou středu od 18:00 hod.
Při své činnosti jsme si vědomi, že člověk
je živ nejen zábavou, ale i prací. Tak jsme
provedli nezbytnou údržbu naší klubovny Maríny, aby nám ke spokojenosti naší,
ale i přespolních návštěvníků ještě dlouho
sloužila.

Z. Š. a J. D.

Zpravodaj občanů
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MS ČČK MARKOUŠOVICE
Podzimní čas je v plném proudu a tím i vydání dalšího čísla zpravodaje s ohlédnutím
za uplynulým čtvrtletím. Jelikož si v letních
měsících užíváme dovolených a krásných
letních dnů, naše plány akcí se začaly postupně spřádat až počátkem srpna. Celé
představenstvo se sešlo a hledali jsme
z řady námětů členů možné tipy na výlet.
Většina z nás přispěla do diskuse nějakým
zajímavým námětem nebo nápadem, kam
se vydat.
Po delším rozhodování padl návrh uspořádat výlet do Mnichova Hradiště a Jičína.
Malý autobus nás nejprve odvezl do Mnichova Hradiště, kde jsme po krátké zastávce v prvorepublikové kavárně navštívili zámek s přilehlými zahradami. Po zajímavém
výkladu o našich panovnících a šlechtě
jsme se postupně přesunuli do přilehlých
zahrad zámku. Počasí přálo, všude kvetly
nádherné červené růže, které navozovaly
příjemnou atmosféru. Další zastávka byla
v Sobotce na náměstí. Nezbytná návštěva
restaurace s obědem byla posilující, další příjemnou částí dne. Výlet se postupně
přesunul do druhé poloviny a po odjezdu
ze Sobotky již cesta vedla směrem na Jičín,
do Valdštejnské lodžie. Po projekci a krátkém výkladu někteří využili možnosti malého občerstvení v zahradě před odjezdem
domů. Na závěr výletu bylo připraveno
v Markoušovicích malé překvapení, ale to
se zeptejte zúčastněných osob. Přestože
někoho tlačily boty a občas nám spadlo
pár kapek deště, byl podle slov účastníků
výlet vydařený. Celá akce měla více stme-

lit lidi, navodit dobrou náladu a pomoci
vydechnout z každodenního stereotypu.
To se podařilo a doufejme, že podobnou
akci si zopakujeme i v budoucnu.
Každý rok se snažíme pořádat besedu se
zdravotní tématikou a nebude tomu jinak
i letos. Do konce roku MS ČČK Markoušovice uspořádá v měsíci listopadu besedu
na téma Zpět ke zdraví aneb můžeme si
pomoci sami (kompenzační pomůcky nejen pro seniory). O přesném datu akce Vás
budeme ještě informovat. Naše členky každý rok (mimo ten loňský) před Vánocemi
vyrábějí různé dekorace a vánoční výzdobu pro své domácnosti. Doufám, že tomu
nebude jinak i letos na začátku prosince
a podaří se uspořádat předvánoční posezení pro členy Červeného kříže v Markoušovicích.

Klidné prožití podzimních dnů přeje za
představenstvo MS ČČK Markoušovice

Hana Lautschová

TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s.
TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s. (dále jen
spolek) byl v minulém covidovém období
až na některé výjimky v podstatě nečinný.
Až po prázdninách se začaly znovu rozebíhat sportovní aktivity většiny oddílů.
Aby vše nějak fungovalo, začal se ihned po
uvolnění restrikcí scházet výkonný výbor
spolku, aby řešil naléhavé problémy, které
se během lockdownu objevily. Do té doby
jsme se je snažili řešit hlavně s panem Stanislavem Švehlou telefonicky, případně
společně na krátkých schůzkách.
Bohužel nám v tomto období pro dlouhodobé onemocnění nemohla pomoci
naše dlouholetá pokladní a člověk, který
nás vždy stmeloval, paní Jarmila Seidelová.
Až když onemocněla, jsme si plně uvědo-

mili, co vše zajišťovala a jakou byla vždy pro
náš spolek obrovskou oporou. Rád bych
jí jménem všech moc poděkoval za dlouholetou činnost pro náš spolek a popřál
jí brzké uzdravení, ať mezi nás může přijít
alespoň jako duševní opora.
Díky panu Petru Havlasovi, který nezištně
plní roli správce tělocvičny a zajišťuje drobné opravy, je dnes tělocvična použitelná
a můžeme ji, doufám že již bez dalších státních omezení, využívat.
Protože se oddíly nescházely, bojujeme
s výběrem členských příspěvků, který by
měl být zajištěn vždy do konce února.
Nevím, jak je to možné, ale většina členů
nechápe, že oněch 500 Kč členského příspěvku není platba za využívání sportov-
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ních zařízení nějakému podnikatelskému
subjektu, ale členský příspěvek na fungování spolku. Tím, že je někdo členem spolku,
vlastní v podstatě i část jeho majetku, který
je potřeba udržovat v provozuschopném
stavu. A to není možné bez peněz. Výkonný výbor spolku se snaží získat další peníze
i z jiných zdrojů, například ze státních
a obecních dotací. Vedení obce tímto děkuji, že se nám v rámci možností snaží vyjít
vstříc. Nějaké příjmy máme i z nájmu tělocvičny, bytů a restaurace „Na Puškvorci“,
případně z drobných sponzorských darů.
Bohužel to vše stěží dostačuje na nejdůležitější údržbu, opravy a energie.
Zejména do tělocvičny by bylo potřeba investovat. Máme starý plynový kotel, který
nemá účinnost jako moderní kotle, a těž-

Zpravodaj občanů
ko říci, jak dlouho ještě vydrží. Dále by bylo
potřeba pokračovat v zateplování, vyměnit
dosluhující osvětlení… V minulých letech
se nám podařilo ve spolupráci s obcí vyměnit okna a zateplit strop tělocvičny. Na další
investice již nezbývají peníze, ale ani síly
členů výboru. Všichni máme svoje zaměstnání a další aktivity. Proto jsme se začali zaobírat myšlenkou, jestli by se nedala naše
činnost nějak zjednodušit. A napadlo nás,
po vzoru některých jiných spolků, domluvit
se s obcí a nemovitý majetek na ni za určitých podmínek převést. Hlavní podmínkou by bylo, že jej budeme moci i nadále
používat pro naši sportovní činnost. Obec
má daleko více možností, jak získat peníze
na další investice. Oslovili jsme s tímto nápadem představitele obce, zda má smysl o
tom uvažovat. Starosta náš nápad nezavrhl,
ale jak říkal: „Bylo by lépe, kdybyste se o něj
dokázali postarat, pro obec by to byla jen
další starost. “ Vše je ovšem třeba projednat
jak se zastupitelstvem obce, tak na valné
hromadě spolku, která jediná má pravo-

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
moc rozhodovat o majetku. Pokud se valná
hromada rozhodne a pověří výkonný výbor
vyjednáváním v této věci, začneme se tím
vážně zabývat. Pokud se ale najde někdo,
kdo bude mít dost sil na nezištnou přípravu projektů a shánění dotací, aby spolek
byl schopen fungovat dál, a případně i lépe
než doposud, rádi mu s tím pomůžeme.

V případě zájmu o členství v jednotlivých
oddílech se obraťte na předsedu Sokola
pana Jiřího Špetlu, e-mail:
jiri.spetla@seznam.cz .
Ten podá i případné informace o činnostech jednotlivých oddílů.

V měsíci listopadu se konečně uskuteční valná hromada. Termín jejího konání
a program bude včas zveřejněn. Prosím,
všechny členy, aby se jí zúčastnili. Je potřeba společně rozhodnout o dalším
směřování spolku.
Vedle všech těchto starostí je pozitivní,
že naše jednota naplňuje to základní, a to
je činnost jednotlivých oddílů,
které po prázdninách opět
rozběhly svou činnost.
Ať jde o oddíl stolního
tenisu, fotbalu, nohejbalu, volejbalu či lukostřelby.

Předseda TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s.
Jiří Špetla

Turnaj v šipkách na Puškvorci 21. 8. 2021

Double Open MSVČ muži,
zleva R. Kuric (2.), M. Ulrich (3.), P. Drtil (1.)

Double Open MSVČ ženy,
zleva L. Rážová (3.), E. Košťálová (1.), M.
Formanová (2.).JPG

Double Open PWS dvojic,
zleva D. Štefl (2.), M. Petr, J. Pecina (1.),
R. Kuric (2.)

Drtil obhájil, Košťálová si polepšila,
žačka Rážová překvapila

žích obhájil prvenství Pavel Drtil z Trutnova.
Ve dvojicích si naopak o pozici pohoršily,
ale přesto se z cenného kovu radovaly páry
Robert Kuric z Trutnova - Dominik Štefl ze
Starého Rokytníku (minule 1. / tentokrát 2.)
a Elen Jirků z Velkého Třebešova - Pavel Drtil
(2. / 3.). Reprízu červencového finále nepřipustilo pánské duo Jiří Pecina - Martin Petr,
kteří bronz z Třebešova přetavili ve zlato
a na nejvyšší příčku Double Openu PWS se
navrátili po téměř dvouleté odmlce.

mladičké hráčky ze Rtyně v Podkrkonoší se
jednoznačně stal největším překvapením
celého dne.

Druhý letošní zvýhodněný turnaj pro krajské žebříčky Mistrovství severovýchodních
Čech a Pohár W-Sportu se odehrál v sobotu ve Velkých Svatoňovicích. Podobně
jako před měsícem ve Velkém Třebešově
se do dopoledních Double Openů jednotlivců zaprezentovala šedesátka startujících.
Odpolední Double Open dvojic pak absolvovalo 26 párů.
Stupně vítězů jednotlivých turnajů z velké
části kopírovaly ty z Třebešova. V ženách si
o stupeň polepšily Eva Košťálová z Pilníkova (minule 2. / tentokrát 1.) a Monika Formanová z Velkého Třebešova (3. / 2.), v mu-

Co však nikdo netipoval, bylo umístění na
třetím místě Double Open žen. Na něj vystoupila třináctiletá žačka Leontýna Rážová
ze Rtyně, která v dospělé kategorii startovala teprve pošesté a získaný bronz je jejím
premiérovým cenným kovem. Tento počin
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Formanová a Téra vévodí Mistrovství SVČ
Dlouhodobá soutěž Mistrovství severovýchodních Čech - chcete-li krajské žebříčky
jednotlivců - se místními Openy rozběhla
v první polovině června. Sobotní Double
Open byl druhým turnajem započítaným
za dvojnásobnou dávku bodů. V aktuálním
pořadí si i po sobotě nadále vedoucí pozici
drží Monika Formanová a Josef Téra z Hajnic, náš Jiří Erban - Jestřábi Velké Svatoňovice - se drží na druhém místě.

Ondřej Vylíčil

Zpravodaj občanů

Připravované akce
6. listopadu

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Provedení akcí bude závislé na aktuálně platných opatřeních.

od 10:00 hod na návsi v Markoušovicích
2. ročník soutěže ve smažení řízků
Posvícení v K-Klubu:
od 17:00 posezení s cimbálovkou
z Červeného Kostelce
od 20:00 Posvícenská zábava,
k tanci a poslechu hraje Asitack z Úpice

11. listopadu

5. prosince

pořádá SDH Markoušovice obchůzku
Mikuláše, čerta a anděla
Zájemci se mohou hlásit do 3. 12.
na tel.:720 565 883,
E-mail: karolina.talabova@gmail.com

9. prosince

od 14:00 hod v K-Klubu setkání seniorů obce

10. prosince

od 15:00 hod v K-Klubu vánoční besídka
žáků školy a školky

od 15:00 pořádá ZŠ Svatomartinské tvořivé
odpoledne s lampionovým průvodem

od 18:00 hod před OU zpívání u vánočního
stromu

od 18:30 v malém sále K-Klubu beseda
s Ing. Michalem Skalkou na téma Naše Krkonoše,
o Krakonošovi, květinách našich hor
12. listopadu

od 17:00 v klubovně U Aleše pořádá MS ČČK
besedu se Zdenkou Kasákovou na téma
Zpět ke zdraví aneb můžeme si pomoci sami

25. listopadu

od 18:30 v malém sále K-Klubu beseda
s panem Nývltem Zdeňkem na téma Bolívie

11. prosince

od 15:00 hod rozsvícení vánočního stromu
na návsi v Markoušovicích

31. prosince

od 21:00 hod setkání u ohně na návsi
v Markoušovicích

15. ledna 2022 od 19:00 v sále K-Klubu divadlo souboru
z Police nad Metují s názvem Světáci

Vystřihni mě a pověs kam budeš chtít, ať jsi v obraze.
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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 III. čtvrtletí roku
2021
Ačkoliv byly dva ze tří měsíců třetího kvartálu letošního roku teplotně nadprůměrné
(a červen byl výjimečně teplý), léto patřilo
mezi průměrné a s ohledem na zvyklosti
z minulých roků bylo pocitově chladnější.
Nezažili jsme žádnou vlnu veder a poprvé za celou dobu měření od roku 1993 se
o prázdninách nevyskytl ani jeden tropický den (tj. teplota nepřekročila hranici
+30 °C). Ani počet letních dní (23) nebyl obzvláště vysoký. Srážkově bylo toto
období průměrné, i když množství dešťových srážek spadlých v jeho průběhu
výrazně kolísalo. Roční akumulace srážek
na konci období odpovídala 96 % dlouhodobého normálu. Přes četnou bouřkovou
činnost nás nepostihla žádná bouře s ničivými následky. Ani mimo bouřky se nevyskytl žádný jiný meteorologický extrém,
celé období bylo výjimečně klidné.
Červenec byl proti červnu chladnějším
a trend postupného ochlazování pokračoval i po zbytek léta. S průměrnou měsíční
teplotou +19,9 °C (odchylka +0,5 °C) se
umístil na 8. místě mezi nejteplejšími červenci od roku 1996. Jak již bylo zmíněno,
v jeho průběhu se nevyskytl žádný tropický den, nejvýše rtuť teploměru vystoupila
na +29,2 °C dne 13. července. Letních dnů
jsme v tomto měsíci prožili celkem 16.
Z hlediska srážkového úhrnu se jednalo
o podprůměrný měsíc. Dešťové kapky se
objevily během 16 dnů, přičemž spadlo
73,4 mm srážek (81 % normálu). Hromobití
jsme si vyslechli v 8 dnech, nad naší obcí
či v jejím bližším okolí prošlo 13 bouřek.
Po ničivém tornádu na jižní Moravě dne
24. června vzbuzovala nervozitu téměř
každá silnější bouřka, natožpak jakýko-

liv oblačný útvar připomínající tornádo.
Dne 16. července byl i ze zdejšího kraje pozorovatelný oblačný vír nad Českou Skalicí.
Jednalo se pouze o trombu, která se nedotkla zemského povrchu a nemohla tak způsobit žádné škody.
Srpen ve značné části svého trvání připomínal charakterem počasí spíše počátek
září. Jednalo se především o jeho I. a III.
dekádu, které byly chladné a bohaté na
srážky. Průměrná měsíční teplota +15,8 °C
(odchylka -1,7 °C) umístila letošní srpen
na 3. místo mezi nejchladnějšími srpny
od roku 1996 (po letech 2006 a 2014).
O tropickém dni jsme si opět mohli nechat pouze zdát, nejtepleji bylo 13. srpna,
a to +29,1 °C. Letních dní proběhlo pouze
šest. Co červenec v zavlažování krajiny zanedbal, to srpen snadno dohnal. Během
22 deštivých dnů spadlo 92,0 mm srážek
(129 % normálu). Hřmělo a blýskalo se během
9 dnů při 16 bouřkových událostech.
S ohledem na chladnější počasí nebyly
bouřky doprovázeny intenzivnějšími projevy. Nejsilnější poryv větru o rychlosti
11,6 m/s se vyskytl mimo bouřku, 24. srpna
v ranních hodinách.
Září nebylo díky podprůměrným srpnovým teplotám výrazně chladnější než
předcházející měsíc. Samo o sobě bylo
s průměrnou teplotou +13,9 °C (odchylka
+1,2 °C) sedmé nejteplejší v historii zdejších měření (od roku 1996). Letní den se
vyskytl již pouze jeden, a to 10. září. Naopak
mrazy se nám vyhnuly, i když v posledních
minutách měsíce spadla teplota až na
+3,1 °C. Prvního říjnového dne jsme následně zaznamenali první přízemní mrazík
(-1,9 °C). První skutečný mrazový den nastal

až 10. října, kdy teplota ve 2 metrech nad
zemí klesla na -0,4 °C. O den později bylo
ráno již -2,6 °C a při zemi -4,8 °C. Mráz tak
spálil citlivé rostliny a způsobil první škody na zahrádkách. Z hlediska srážek bylo
září velmi suché. Srážky se sice vyskytly ve
13 dnech, jejich úhrn však dosáhl pouhých
17,3 mm (43 % normálu). Jednalo se o nejnižší naměřenou hodnotu od roku 2006.
V září zde většinou končí bouřková sezóna,
což však v letošním roce tak docela neplatilo. Zaznamenali jsme ještě tři bouřky
v průběhu dvou dnů, přičemž bouřka 12. září
byla jedna z výraznějších. Naposledy letos
zabouřilo dokonce až 5. října, a to dvakrát.

Čapí sezóna 2021
Protože se na obloze nic zajímavého neudálo, věnuji tento oddíl po dvou letech
opět životu čápů. Ti jsou ostatně odkázáni
počasí na milost a nemilost. A že si v letošním roce drsného počasí užili do sytosti.
Proti předchozím letům byl rozšířen rozsah
sledování čapího života. Kromě bohuslavického hnízda na komíně firmy KARA jsme
mohli pomocí kamer pozorovat čápy na
trutnovském pivovaru, v Mladých Bukách,
v Žirči a v Chvalči. Zajímali jsme se samozřejmě i o situaci v Batňovicích a ve Vlčicích.
A co jsme letos s našimi černobílými opeřenci zažili?
Do Bohuslavic dorazil tentokrát jako první Bohouš 1. dubna odpoledne. Ještě před
jeho příletem jsme se v půli dubna dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí loňského čápěte Bivoje. Osudným se mu stalo elektrické vedení v Maďarsku. Na návrat Bohunky
čekal Bohouš více jak týden, zasypáván
opakovaně sněhovými vločkami. Dočkal se

Bohouš s Bohunkou na zasněženém hnízdě (13. dubna 2021)
Pokračování na straně 20 >>
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Tragédie v Mladých Bukách obletěla doslova celý svět. Krátce po vylíhnutí čtyř
čápat tam zahynula jejich matka při nárazu do drátů vedení vysokého napětí. Následoval ojedinělý experiment s dokrmováním čápat člověkem přímo na hnízdě.
Ten byl korunován úspěchem, ačkoliv čapí
táta Bukáček jedno z čápat vyhodil z hnízda. Bohužel elektrické vedení si vybralo
daň i na jednom z již létajících mladých
čápů. Bonifác tak na jih nikdy nevyrazil.
Jeho sourozenci Pankrác se Servácem však
ano a čapí vdovec si dokonce před odletem našel novou partnerku.

>> Pokračování ze strany 19

Hrátky bohuslavických čápat (6. července 2021)
9. dubna krátce po poledni a hned začali
společně pracovat na nové čapí generaci. První vajíčko se v hnízdě objevilo již
14. dubna večer, nakonec jich důlek zaplnilo pět. Oba čapí rodiče opakovaně
čelili chladnému a deštivému počasí. Od
17. května nastalo postupné líhnutí čápat.
Vyklubalo se všech pět, ale nejmladší čápě
i přes neuvěřitelnou péči rodičů 7. června
uhynulo. Trpělo totiž nějakou vadou a vůbec nerostlo. Zbylá čtyři mláďata rychle
rostla, a tak mohla být 15. června okroužkována panem Kafkou. Zároveň dostala
jména – Brunclík, Horymír, Šemík a Vesna.
Čas rychle plynul, celá rodina přestála letní vedra i několik nepříjemných bouřek.
A tak se jako první vznesl 20. července do
vzduchu Horymír, následován postupně
ostatními sourozenci. Když se mladí naučili
dokonale létat a obstarávat si sami potravu, vydali se všichni společně 11. srpna na
dalekou cestu k jihu. Bohouš s Bohunkou si
užili ještě deset dnů druhých líbánek a ve
stejný den jako loni, 21. srpna, se i oni vydali
do Afriky. Pokud se jim nic zlého nepřihodí,
očekáváme jejich návrat na přelomu března a dubna příštího roku.

vychovat své potomky až k samostatnosti.
Koncem srpna všichni odletěli.
V Batňovicích se na jaře čapí pár vrátil na
hnízdo u silnice před Řezníčkovým statkem. Původní hnízdo na sušárně brambor
zůstalo prázdné a čápi nedovolili, aby se na
něm usadil někdo jiný (považují ho za své
teritorium). Při kroužkování čápat nás čekalo překvapení, když jsme v hnízdě našli
čtyři čápata namísto očekávaných tří. Nejmladší bylo výrazně menší než sourozenci
a bylo otázkou, zdali přežije. Vše nakonec
dobře dopadlo a do světa se vydali postupně všichni čtyři. Tři starší byli dokonce po
odletu odečteni a nahlášeni z obce Žichlínek jižně od Lanškrouna. Rodiče byli jedni
z posledních čápů, kteří opustili Trutnovsko. Z hnízda odletěli až 30. srpna.

Komín v Chvalči zůstal letos prázdný, tamější čáp se nedočkal partnera a hnízdo po
čase opustil. V Královci čapí pár zahnízdil
a vyvedl pravděpodobně čtyři mladé. Stejně tak i na hnízdě ve Vlčicích. I zde domov
opustila čtyři silná čápata. Na hnízdě v Žirči
se z pěti vajíček vylíhla Josefovi s Josefkou
čtyři čápata, avšak dvě z nich podlehla dešti
a chladu, když se koncem května naplnilo
hnízdo bahnem.
V roce 2022 budeme opět všechna hnízda
sledovat a těšit se na návrat jejich obyvatel.
I vy jste zváni k pozorování zdejších zázraků života.
O letošní hnízdní sezóně jsem také promluvil v rámci přednášky v malém sále
našeho K-Klubu. Záznam z této akce můžete zhlédnout i na webových stránkách
www.capibohuslavice.cz, kde navíc najdete všechny informace o našich čápech.

Na pivovarském komíně v Trutnově vyvedli čápi mladé po několikaleté pauze,
kdy bylo tamější hnízdo pusté. Uhnízdila
se zde čápice Betynka (narozená v roce
2017 v Meziměstí), která s čápem Kubou
vyvedla dvě čápata (třetí uhynulo záhy po
vylíhnutí). Při kroužkování dostala čápata
jména Lotrando a Zubejda. Kuba se následně beze stopy ztratil, ale čapí máma zvládla
Klubání čápat v Trutnově (1. července 2021)
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