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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Vážení spoluobčané,

tak ani v lednu se k nám nedo-
stala ta pravá ladovská zima. 
Věřím, že i přes nevalné počasí 
jste si o Vánocích našli každý 
chvilku klidu a pohody a do 
nového roku vstoupili ve zdra-
ví a s optimismem.

Rád bych se ještě krátce ohlédl 
za uplynulým rokem.  Ve vel-
kém množství splněných úko-
lů se občas vyskytly zádrhely. 
Často se ukázalo, že na první 
pohled jednoduché problémy 
nemají vždy jednoduchá ře-
šení. Ale jak praví rčení : „Přes 
překážky ke hvězdám“.

Většinu plánovaných akcí se 
nám podařilo dovést do konce 
(např. kanalizace, ČOV) a jiné 
se nám podařilo rozjet ales-
poň „papírově“ (např. výstavba 
chodníků ve spodní a vrchní 
části obce, relaxačně sportov-
ní areál na Puškvorci, zateple-
ní tělocvičny Markoušovice). 
S tím i souvisejí žádosti o do-
tace, které budeme v letošním 
roce připravovat.

Věřím, že rok 2020 bude dobrý, 
plný nových nápadů a radosti 
z úspěšně odvedené práce.

Těším se na další setkávání 
s Vámi.

1/2020

Viktor Marek, starosta obce
J.D.

Sloupek 
starosty obce

Slovo redakční rady
Vážení čtenáři, vstoupili jsme do nového 
roku – roku 2020. 

Redakční rada bude i v tomto roce praco-
vat v nezměněném složení:

Předseda – starosta obce Viktor Marek

Šéfredaktor – Dr. Josef Dvořák 

Členové – Ing. Libor Kneifel, 
Miloslav Košťál (kronikář obce), 
Mgr. Eva Prouzová a Ludmila Špetlová.

Těší nás, že se někteří z vás podílejí na tvor-
bě zpravodaje svými příspěvky či reakce-
mi na jednotlivé články. Rádi bychom tuto 
praxi ještě posílili a tím více naplňovali 
náš cíl, aby se náš zpravodaj stal skutečně 
zpravodajem občanů, aby vedle informa-
cí o dění v obci a činnosti spolků reagoval 
i na podněty a připomínky občanů a dá-
val odpovědi na otázky, které je zajímají.

Spojit se s námi můžete kdykoli prostřednic-
tvím naší mailové schránky zpravodaj@vel-
kesvatonovice.cz nebo můžete své příspěvky 
či podněty vložit do schránky na obecním 
úřadu. Také je možné přímo kontaktovat ně-
kterého člena redakční rady, který s vámi, 
pokud si to budete přát, váš příspěvek zpra-
cuje při zachování vaší případné anonymity.

Informace pro občany

Zasedání zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se na svém jednání 
sešlo od vydání předchozího čísla zpravoda-
je 11. prosince 2019. Toto jednání bylo záro-
veň posledním zasedáním v loňském roce. 
V jeho průběhu zastupitelé obce schválili 
rozpočet obce na rok 2020 a dotace pro jed-
notlivé spolky v obci nebo zajišťující potřeby 
našich občanů a přímé dotace občanům na 
výstavbu ČOV u objektů, které nemohou být 
napojeny na obecní kanalizaci.

Vedle toho se zabývalo nezbytnými úprava-
mi rozpočtu v závěru roku 2019 a odkupem 
pozemků pro potřeby chodu obce. Projed-
nalo žádost ČEZ distribuce o zapsání věcné-
ho břemene na obecní pozemky pro potře-
bu uložení kabelů k rozvodu elektřiny v obci.

Zároveň schválilo nové znění některých 
obecních vyhlášek, které bylo na základě vý-
voje nutné novelizovat.

Podrobně se s usnesením a zápisem o jed-
nání můžete seznámit na veřejné desce 
obecního úřadu nebo stránkách obce.

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

Kdy a kde jsme pro Vás

Obecní úřad
www.velkesvatonovice.cz 
www.facebook.com/velsvat

Hasičské muzeum je možno 
navštívit po dohovoru s panem 
Šafářem - tel. 777 113 858, 606 605 524 
nebo 607 877 248

Spojení:  
tel.:  499 881 860
starosta:  724 180 857
místostarosta: 733 740 275
E-mail: urad@velkesvatonovice.cz

Sběrný dvůr Trutnov:
(Horská 99, Trutnov)
Po a Pá  13.00 – 17.00
St  08.00 – 11.00
So  08.00 – 12.00
Pouze nebezpečný odpad

Sběrné místo Velké Svatoňovice:
Po a St  08.00 – 17.00
Út a Čt  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

Svoz nebezpečného odpadu 
4. dubna 2020 po obvyklé trase

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

VaK Úpice a.s.  tel. 499881461
  tel. 605984630

VaK Trutnov a.s.  tel. 604252528

Obecní knihovna:
Po  17.00 – 19.00

Úřední hodiny:
Po a St              8.00-12.00, 13.00-17.00
Út a Čt                8.00-12.00

Vyvážení septiků 
a žump: 

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

Tělocvična Markoušovice: 
pátek   19:00   volejbal

středa   18:00   cvičení žen pilátes

úterý   17:30   fl orbal

malá kopaná nepravidelně úterý a čtvrtek
-informace na tel.: 602 323 745

Mraveniště Markoušovice:
čtvrtek   16:30   jóga v sudé týdny

Tělocvična Velké Svatoňovice:
pondělí   18:00   cvičení pro ženy
   19:30   volejbal

úterý   16:30   nohejbal
   19:00   lukostřelba

středa   13:00   tanec  Starý Westy
   16:00   stolní tenis

čtvrtek   18:00   fotbal

pátek   17:30   stolní tenis

neděle   17:00   volejbal 

Pravidelná cvičení a aktivity: 

Sokolovna Markoušovice 
Pondělí zavřeno
Ut - Čt      17.00 – 21.00
Pá      17.00 – 23.00
So      11.00 – 14.00 a 17.00 – 23.00
Ne      11.00 – 14.00 a 17.00 – 21.00

Na Puškvorci 
Středa zavřeno
Ne - Út, Čt   16.00 – 22.00
Pá - So       16.00 – 24.00

K-Klub
Neděle zavřeno
Po           11-15 hod
Út - Čt   11-20 hod
Pá - So   11-22 hod

Restaurace

Velké Svatoňovice dvůr ZD 
Út       8.00 – 9.00
Pá       7.00 – 7.40, 8.10 – 9.00

Velké Svatoňovice 
BUS Pod Kopečkem
Čt       8.30

U Masokombinátu 
Orlické uzeniny
Út      7.00
Čt       8.00

Pekař

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

Pošta

Po - So        6.00 – 20.00
Ne      7.00 – 20.00

Potraviny 
Večerka Velké Svatoňovice 388

Areál ZD Velké Svatoňovice 
Út a Pá   7.00 – 9.00 
(objednání na tel. 775330270)

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

Ordinace 
praktického lékaře
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Na tomto místě bychom vás chtěli upo-
zornit na některé termíny a povinnosti, 
které máte jako občané naší obce.

Je to nemilé, ale rok začíná i poplatky:

- za svoz domovního odpadu
Každá domácnost si vybírá z nabíze-
ných variant zajištění svozu. Poplatek je 
nutné zaplatit do 15. února 2020

(svozový den je v naší obci čtvrtek a kaž-
dý při úhradě poplatku obdrží známku 
na popelnici a svozový kalendář na rok 
2020.)

- poplatek za psa, který je nutné uhra-
dit do 31. března 2020

Zde je na místě připomenout, že od 
1. ledna letošního roku platí novela ve-
terinárního zákona o povinném čipo-
vání psů. Každý majitel bude při úhra-
dě poplatků žádán o doklad o splnění 

této povinnosti a uvedení místa, kde je 
čip evidován. Do vytvoření nové cent-
rální evidence doporučujeme využívat 
národní registr www.narodniregistr.cz/
kontakty.php

- za pronájem hrobového místa
na hřbitově v Markoušovicích 

V loňském roce došlo k přečíslování 
hrobových míst na tomto hřbitově 
a obecní úřad žádá nájemce hrobů 
o nahlášení nových čísel jimi pronaja-
tých hrobových míst (nejlépe osobní 
návštěvou na OÚ nebo telefonicky či 
elektronickou cestou).

Věříme, že většina z vás již všechny své 
povinnosti vůči obci má splněné a po-
platky uhrazeny. Přesto se může stát, 
že jste na něco zapomněli. Proto vás 
všechny žádáme – zkontrolujte, zda 
tomu tak není. Vždyť obec eviduje i ně-
kolik domácností, které nemají uhraze-
nu fakturu za dodávky vody, která byla 
splatná již v září loňského roku.

E. Prouzová

Nezapomeňte na své povinnosti

Mobilní aplikace obce Velké Svatoňovice 
je zde pro vás

V předešlých číslech Zpravodaje jsme vás informovali o možnosti stáhnout si 
do svého mobilního telefonu aplikaci „Velké Svatoňovice“, která byla vytvo-
řena pro občany naší obce.

V aplikaci najdete informace z obce, budete informováni o chystaných ak-
cích, aktuálním dění, prostřednictvím aplikace můžete nahlásit závadu na 
obecní infrastruktuře.

Aplikace je určena pro telefony s ope-
račním systémem Android. A jak ji do 
telefonu „dostanete“? Do vyhledáva-
če v Google Play (tuto aplikaci máte 
předinstalovanou v telefonu) zadejte 
Velké Svatoňovice a vyhledávač vám 
sám aplikaci nabídne. Jinou možností 
je naskenovat 
mobilním tele-
fonem QR kód, 
který vás odkáže 
přímo na insta-
laci aplikace.

J.D.

M.K.

Demografi cký 
vývoj obce
Naše obec měla k 31. 12. 2019 celkem 
1288 obyvatel, z toho  je 37 osob k po-
bytu přihlášeno na OU.

V Markoušovicích žilo 
336 osob, ve Vekých 
Svatoňovicích 952 osob. 
Do Velkých Svatoňovic 
se přistěhovalo 24 a od-
stěhovalo 26 osob, do 
Markoušovic se 17 osob  přistěhovalo 
a 4 odstěhovaly. Zemřelo 5 občanů, 
všichni z Velkých Svatoňovic. Narodi-
lo se 15 dětí, z toho 11 dětí matkám 
z Velkých Svatoňovic a 4 děti matkám 
z Markoušovic. Sňatky byly ve Velkých 
Svatoňovicích 4, v Markoušovicích 2, 
z toho byl jeden církevní, v kostele 
sv. Jana Křtitele v Markoušovicích. To 
znamená, že v Markoušovicích přiby-
lo 17 osob, ve Velkých Svatoňovicích 
4 osoby. Počet obyvatel obce stoupl 
o 21 osob. 

Nakládání s odpadem
Naše obec patří mezi ty, které se úspěš-
ně vypořádávají s nakládáním s odpa-
dem. Důkazem je každoroční ocenění 
od společností, se kterými spolupracuje 
při svozu a třídění odpadů.

Vedení obce děkuje všem spoluobča-
nům za zodpovědný přístup k nakládá-
ní s odpady, které má i pozitivní vliv na 
vzhled a čistotu naší obce.

Přehled vytříděného odpadu 
za 4. čtvrtletí 2019

komodita množství (t)
papír 5,253
plast 3,339

sklo směsné 5,512
kov - sběr samostatně 21,519
kov - sběr ve směsi 0
NK - sběr samostatně 0
NK - sběr ve směsi 0,423
směsný komunální odpad 41,418
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Náš seriál 2020

V chalupě čp. 65, ležící v horní části Markoušovic, tráví mnoho času spisovatel  
a historik Michael Borovička (*1951). Jeho otcem a původním majitelem chalupy 
byl Václav Borovička (1920–2004), spisovatel a scénárista, známý spíše pod umě-
leckým jménem V. P. Borovička, jenž byl spoluautorem legendárního televizního 
seriálu Chalupáři, jehož vznik má s Markoušovicemi mnoho společného. Požádali 
jsme pana Borovičku, aby zavzpomínal na dávno uplynulá léta, kdy seriál vznikal.

Váš otec s Františkem Vlčkem vytvořili 
autorskou dvojici, která napsala i scé-
náře k dalším seriálům i celovečerním 
filmům. Jak se ti dva dali dohromady  
a proč vlastně pracovali ve dvojici?

Seznámili se v červnu 1969 na Kypru bě-
hem zájezdu Čedoku. Byl jsem tam teh-
dy s rodiči na dovolené, takže jsem byl  
u toho. Zkušený filmový scénárista Fran-
tišek Vlček nabídl otci spolupráci, a ten 
neodmítnul. Můj otec se scénáristikou 
dosud neměl zkušenosti, psal především 
literaturu faktu, ale rychle se učil. Profesi-
onálně se oba doplňovali, byli to přitom 
pánové dost rozdílného naturelu. Nezů-
stalo jen u profesionální spolupráce, stali 
se z nich přátelé.

Jakou roli hrály Markoušovice při vzni-
ku seriálu Chalupáři?

Zcela klíčovou, mohu bez nadsázky říci, že 
bez nich by seriál nevznikl. Mí rodiče kou-
pili chalupu čp. 65 v roce 1971. Otec, Vl-

tavou křtěný Pražák, najednou 
přišel na venkov a poznával tu 
úplně jiné lidi a jiný život, jaký 
předtím neznal. Stejně jako já 
býval v Markoušovicích šťast-
ný. Jednou sem za ním přijel  
F. Vlček se zprávou, že Česko-
slovenská televize by měla zá-
jem o pořad, případně o seriál 
s Jaroslavem Marvanem v hlav-
ní roli, jenž by se odehrával ve 
venkovském prostředí. Otec, 
novopečený majitel rekreační 
chalupy, přišel s nápadem zpra-
covat dosud nevyužité téma 
novodobých „chalupníků“, tedy 
lidí z měst, kteří si už od 60. let 
kupovali od národních výborů, 
většinou za výhodnou cenu, 
venkovské, často už zchátralé 
chalupy a upravovali si je na re-

kreační objekty. Pan Vlček s mým otcem 
připravili pro televizi námět seriálu a brzy 
se dočkali kladné odpovědi. Otec se také 
rád chlubil, že slovo chalupář je jeho „vy-
nález“, což potvrzuje i slovník 
jazyka českého. Odlišil tím od 
skutečných chalupníků právě 
tuto sortu majitelů rekreač-
ních chalup.

Říkal jste, že v seriálu měl 
hrát Jaroslav Marvan. Jak 
došlo k tomu, že obsazení 
bylo nakonec zcela jiné?

Autoři psali jednu ze dvou 
hlavních rolí pro Marvana, 
ten však onemocněl a ze-
mřel. Dostali od televize 
doporučení, aby se ještě 
jednou podívali na dialogy 
a přepracovali je pro Jana 
Pivce. Nakonec ani on v Cha-
lupářích nehraje, jeho zdra-
votní stav to už neumožnil. 

Volba nakonec šťastně padla na Jiřího So-
váka a Josefa Kemra, kteří mají lví podíl na 
úspěchu seriálu.

Vraťme se ale k Markoušovicím. Jak se 
do seriálu promítly zkušenosti „chalu-
páře“ V. P. Borovičky?

Otec byl společenský člověk. Když pobýval 
na chalupě a psal, stýkal se také s místními 
a doslova do sebe nasával jejich příběhy. 
Některé měl i z druhé ruky, třeba od Jiřího 
Lašťovičky, majitele chalupy, před níž již  
v době práce na scénáři seriálu stál litinový 
Josef II., tehdy ještě natřený stříbřenkou.  
Vedení televize autorům ukázalo vesničku 
Višňová u Dobříše, kde se seriál bude na-
táčet. Nic nenamítali, ale otec vždy tvrdil, 
že on měl při psaní scénáře před očima 
Markoušovice a jejich obyvatele. 

Proč se vlastně nenatáčelo v Markou-
šovicích?

Jsou příliš daleko od Prahy. Připomeňme 
si, že na počátku 70. let u nás nebyly ješ-
tě dálnice. Vzpomínám si, že v zimě nám 
cesta sem trvala i čtyři hodiny. Mnozí herci 
měli angažmá v pražských divadlech, do 
večera museli být zpět.

V letošním roce pro vás připravujeme seriál rozhovorů se zajímavými lidmi, jejichž život či práce se dotýkají naší obce.  
Jako první jsme připravili rozhovor se synem spisovatele V. P. Borovičky, který byl spoluautorem známého seriálu.

 Výraz chalupář vznikl v Markoušovicích

Tak vypadala chalupa čp. 65 v roce 1972.

V. P. Borovička ve své chalupě v Markoušovicích  
v době, kdy vznikal seriál Chalupáři.
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V. P. Borovička s F. Vlčkem psali scénář 
také v Markoušovicích?

Ne, to ne, seriál vznikal u otcova psacího 
stolu v našem pražském bytě. Sedávali 
tam vždy dopoledne proti sobě, diskuto-
vali, dělali si poznámky, a otec první po-
dobu scénáře hned psal na stroji. Občas 
se i nepohodli, to si pak pan Vlček nasadil 
klobouk a naštvaně odešel, ale druhý den 
ráno práce pokračovala dál. 

Když máš v chalupě orchestrion…, zpí-
vá v úvodní písničce Waldemar Matuš-
ka. Říká se, že markoušovickou stopu 
lze nalézt i tady.

Samozřejmě. Orchestrion není nějaká 
vymyšlená rekvizita. Jiří Lašťovička, maji-
tel chalupy s Josefem II., zdědil hospodu  
v Suchovršicích, v níž se ten fungující starý 
aparát nacházel, a jednou jej otci ukázal. 
Písničkový orchestrion tedy nebyl přímo  
v Markoušovicích, ale to nevadí. Existují 
sice pamětníci, kteří dokazují, že nějaké or-
chestriony se nacházely i v naší obci, ale ty 
rozhodně předlohou pro text písně neby-
ly, otec o nich zřejmě ani nevěděl. Během 

setkání se skladatelem Lubošem Fišerem  
a textařem Zdeňkem Borovcem otec nabí-
dl nápad s orchestrionem, což se ujalo. Pí-
snička seriál proslavila, ale také mu téměř 
zlomila vaz. Waldemar Matuška emigroval 
do USA, a tak komunistický režim písničku 
i oblíbený seriál zakázal. Léta se Chalupáři 
na obrazovkách neobjevili, až pak někoho 
napadlo nahradit Matuškův hlas jen or-
chestrální skladbou. 

Matuška se ocitl v klatbě, nesměly 
se přece ani vysílat či promítat filmy,  
v nichž hrál.

Samozřejmě, tak to bylo se všemi, kteří 
se dopustili „nedovoleného opuštění re-
publiky“. V listopadu 1989 jsem pracoval 
v jedné redakci v Praze na Václavském ná-
městí. Naproti se nacházel obchod se spo-
třební elektronikou, jehož vedoucí vyndal 
na chodník reproduktory a pustil do nich 
zakázaného Matušku. Když máš v chalupě 
orchestrion, nevadí, že do ní fičí, znělo Vác-
lavákem, na němž se lidé scházeli na první 
velkou demonstraci proti totalitnímu reži-
mu. Bylo pondělí 20. listopadu. Rozhovor připravil Dr. Josef Dvořák

foto archiv Michaela Borovičky

Přebal knihy o seriálu Chalupáři,  
kterou V. P. Borovička vydal roku 2000.

Josef Dvořák

Netradiční soutěžení
V sobotu 9. listopadu zorganizoval tým 
náves Markoušovice 1. ročník otevřeného 
mistrovství Markoušovic ve smažení řízků 
pod názvem Vepřové Řízky Se Smaží Růz-
ně. Přes nepřízeň počasí se na návsi sešlo 
více než padesát účastníků akce, kteří po-
zorovali, kontrolovali a v neposlední řadě  
i povzbuzovali všech šest soutěžících. Jejich 
výtvory postupně dostávala k hodnocení 
„odborná porota“ v čele se starostou obce 
panem Viktorem Markem, ale i diváci, kte-
ří společně vytvořili „laickou porotu“. Akci 
doprovodily i domácí výtvory některých 
účastníků, jako dva druhy bramborového 
salátu i různé napečené laskominy, včetně 
martinských rohlíčků.

A tak se celé dopoledne něco dělo. Všich-
ni jsme obdivovali zručnost a nápaditost 
soutěžících, stále něco ochutnávali, až do-

šlo k vyvrcholení soutěže, tedy hodnocení. 
Dříve než byly vyhlášeny oficiální výsledky, 
došlo na laickou porotu. Každý návštěvník 
dostal dva hodnotící žetony, které využil  
k hlasování. Sloupce jednotlivým soutě-
žícím rostly. Nikoho asi nepřekvapilo, že  
u laické poroty zvítězil jediný muž soutěže, 
Jirka Bolehovský. Ten však získal oceně-
ní i od odborné poroty, která mu udělila  

2. místo za vítěznou Pavlou Oborníkovou, 
která se přihlásila až v den konání na tzv. 
„krkovičkovou kartu“. Třetí místo obsadila 
Eva Veselá.   Ale co je to podstatné – jde  
o další akci na naší návsi, kdy se spoluobča-
né sejdou, prožijí spolu den nebo jeho část, 
popovídají si a něco nového i poznají.
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Ze života škol, spolků a obce

Mateřská škola

Páni, ten čas ale letí......

Ani jsme se nenadáli a je tu kulatý rok 2020. 
Podle numerologie je číslo 4, které vznikne 
součtem čísel 2+0+2+0, číslem práce, rov-
nováhy a zručnosti. Jestli to tak bude, záleží 
jistě na každém z nás, ale já mohu zodpo-
vědně říci, že děti v naší mateřské škole to 
splní do puntíku. Od září je totiž školička 
plná pracovitých, zručných a šikovných 
dětí a tyto vlastnosti je jistě ani v novém 
roce neopustí. 

Pojďte si pomocí písmenek připomenout 
zajímavý podzim, slavnostní prosinec a na-
hlédnout do plánů a vizí nového roku.

V říjnu se předškoláčci vydali s kamarády ze 
základní školy na exkurzi do Dolan. Sezná-
mili se zde s pracemi v sadu při pěstová-

ní ovoce a zeleniny. Samozřejmě nesměla 
chybět ani ochutnávka. 

První neděli v říjnu využili někteří rodiče 
možnosti v rámci projektu „Otevřená škol-
ka, otevřená škola“ navštívit společně 
polskou Kudowu Zdroj. Nechyběla ná-
vštěva Aquaparku a kafíčko v cukrárně. Do 
Malých Svatoňovic se 1. 11. vypravily starší 
děti, na prknech divadla bylo připraveno 
Anglické divadlo. Bylo to velmi podařené 
představení a všichni, jak diváci, tak herci si 
dopoledne moc užili.

Školáky jsme pozvali tentokrát my a to na 
zahradu mateřské školy, kam na Besedu  
s dravci přijel pan Najman. Na ukázku při-
vezl orla, káně, poštolku a také sovy. Na 
naše všetečné otázky odpovídal velmi tr-
pělivě a my si odnesli spoustu nových in-
formaci a zážitků. Třeba teď na vlastní kůži 
víme, jak heboučká jsou pírka na hrudi a jak 
pevná jsou na křídlech. 

A co ještě jsme stihli na podzim? Zamkli 
jsme zahradu, a to úklidem hraček, opé-
káním vuřtíků a malou brigádou s rodiči. 
Vydlabali a ozdobili jsme dýně, navštívili 
družstvo, abychom si potvrdili informace 
o tom, co všechno se děje na podzim na 
poli. Svatého Martina jsme zkoušeli uplatit 
námi upečenými rohlíčky a nezapomněli 
jsme pozorovat změny v přírodě a v našem 
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Květa Fialová a Jana Müllerová

blízkém okolí. A ještě jednu návštěvu jsme 
k nám pozvali. Do školky dorazil klaun 
Zdenda a jeho asistentka. Klaun byl velmi 
legrační, ale také moc šikovný. Předváděl 
akrobatické kousky, vyráběl zvířátka z na-
fukovacích balónků, kouzlil a hlavně přivezl 
spoustu zvířátek.

Podzim se přehoupl do zimní části, zvířátka 
a celá příroda se chystá ke spánku, na ten 
ale nemají děti ve školce čas!

Na konci listopadu vyrazili předškoláčci do 
Dvora Králové a společně s dětmi ze školy 
podnikli výpravu za vánočními koulič-
kami. Hodně nás překvapilo kolik práce  
a trpělivosti je zapotřebí k výrobě této zná-
mé vánoční krásy. 

Medová snídaně, jak sladký název na-
povídá, a sladkosti bylo 16. 12. ve školce 
opravdu hodně. Nejdříve vyprávění o živo-
tě včeliček, o výrobě medu a nakonec sa-
mozřejmě také sladká ochutnávka, ještě že 
jsme se k sobě nepřilepili! 

A co ještě? Beseda o třídění odpadů  
s Tonda obaly, první dvě lekce bruslení  
v Trutnově, maňáskové divadlo ve škol-
ce, návštěva loutkového divadla v Úpici, 
věncování s rodiči, pečení cukroví, ná-
vštěva Mikuláše a anděla, Čertí besídka 
a nakonec to nejdůležitější... Ježíšek!   
A prosinec utekl jako voda!

A co nás čeká dál, o tom zase příště. Jen do-
dávám, že v rámci projektu „Otevřená škol-
ka“ stále mohou maminky s malými dětmi 
navštívit školku v sobotu dopoledne a že se 
určitě vyplatí sledovat naše webové strán-
ky www.zsvelkesvatonovice.cz. Zde najde-
te spoustu fotografií ze života ve školce, ak-
tuality i další důležité informace. Například 
o termínech zápisů do ZŠ i MŠ. Ten ve škole 
bude začátkem dubna, přesně 7. 4., ten do 
školky proběhne do konce května.

Do nového roku 2020 Vám společně s dět-
mi přejeme pevné zdraví, přátele a dobré 
známé na blízku a kapičku štěstí, protože se 
štěstím je život jednodušší....



8

Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Základní škola
Školní rok již běží v plném proudu, žáci 
se pilně učí novým poznatkům, ovšem je 
čas myslet i na zábavu. Od října začaly děti 
navštěvovat kroužky, letos jsou pro ně při-
praveny kroužky počítačový, keramic-
ký, sportovní, hudební, přírodovědný 
a vaření. O poslední zmiňovaný byl velký 
zájem, a proto děti vaří ve dvou skupinách, 
zatímco kroužek anglického jazyka se pro 
nezájem zatím neotevřel.

V říjnu děti zavítaly do ZD Dolany, kde 
je pro ně každoročně připravena exkurze 
spojená s ochutnávkou ovoce a moštů. 
Také byl zahájen plavecký výcvik, na děti 
čekalo deset lekcí zakončených závody.  
V rámci tohoto kurzu se děti naučily překo-
nat strach z vody, z hloubky, osvojily si růz-
né plavecké styly a všechny si ověřily své 
plavecké schopnosti.

Dvůr Králové nás i letos přivítal na doprav-
ním hřišti. Na děti čekaly nejprve teoretic-
ké znalosti, poté praktické jízdy na kole. Pra-
vidla se musí dodržovat a je třeba je znát!  
V této oblasti se děti mají stále co učit.

V říjnu se také konaly dvě akce pod názvem 
OTEVŘENÁ ŠKOLA. Rodiče s dětmi se 
mohli zúčastnit výletu do Polska nebo zajít 
do divadla v Úpici. Věříme, že se podobné 
akce budou opakovat ku prospěchu všech.

Listopad byl nabitý mnoha akcemi. I letos 
na děti čekala strašidelná Halloweenská 
noc. Nocování ve škole spojené s rejem 
masek, s večeří speciálně připravených 
pokrmů pro strašidla a duchy a i s noční 
stezkou odvahy. Děti též navštívily diva-
delní představení v anglickém jazyce, 
besedovaly o dravcích a sovách žijících 
na území České republiky, zhlédly hudebně 
taneční program Taneční školy Bonifác, 

kde účinkují též dívky z naší školy. Je vidět, 
že je tanec baví.

11. listopadu se uskutečnilo martinské 
tvoření. Všichni, kdo přišli, pekli, tvořili lu-
cerny, podzimní dekorace a zpívali sv. Mar-
tinovi u kapličky s otázkou ve svých očích: 
„Dočkáme se brzo sněhu, Martine?“

Měsíc uběhl jako voda a přicházel čas ad-
ventu. Děti si tvořily věnce, které si před 
první adventní nedělí odnesly domů. Ve tří-
dách věnce zůstaly a po čas adventu si děti 
zapalovaly svíčky pod dohledem dospělých 
osob. Vánoční čas si děti připomněly při ex-
kurzi do výroby skleněných ozdob s kre-
ativní dílnou ve Dvoře Králové nad Labem. 
Máte představu, kolika lidem projde ruka-
ma taková vánoční ozdoba na stromeček? 
Věřte, že jich není málo a co to dá práce.
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Výletem na Veselý kopec byl ukončen 
projekt pod názvem Etika - učíme se úctě 
ke stáří, který od září probíhal ve škole. 
Výstava pod názvem Vánoce na Veselém 
kopci přiblížila lidové zvyky, tradice, pečivo, 
ozdoby, dárky, prostě vše, na co bychom 
neměli zapomínat.

A je to tady…prosinec a nadělování, zdo-
bení stromečků, pečení perníčků a cukro-
ví, zpívání koled, příprava dárků. Naši ško-
lu opět navštívil sv. Mikuláš s andělem  
a čerty. Děti zpívaly a slibovaly a po záslu-
ze byly odměněny. Pro děti měsíc prosinec 
znamená nácvik besídkového pásma. 
Pilně se zkoušelo a výsledek se líbil senio-
rům i rodičům, pro které bylo vystoupení 
připraveno. Škoda, že malé děti neudrží 
pozornost a vystoupení občas ruší, ačkoli 
jsou doprovázeny svými rodiči. Společným 
zpíváním u stromu byl ukončen předpo-
slední týden a již se těšíme na Vánoce. 

Po plavání byl zahájen kurz bruslení, který 
bude ukončen až v březnu. Kromě všudy-
přítomné vánoční atmosféry děti vyslech-
ly přednášku o recyklaci a třídění odpadu 
pod názvem Tonda na cestách, navštívily 
Záchrannou stanici divoké zvěře v Ja-
roměři, kam odvezly krmení pro zvířata.  
V loutkovém divadle v Úpici zhlédly vá-
noční příběh „Jak šli zajíci do Betléma“.

Poslední den si děti u stromku rozdáva-
ly dárky, jedlo se cukroví, zněly koledy.  
V Malých Svatoňovicích si prohlédly tradič-
ní vánoční výstavu a rozešly se na prázd-
niny, aby se sešly v novém roce 2020! Tak 
radostné Vánoce vám všem!!!

Rok uplynul, ale nás čeká spousta akcí  
v novém roce. V únoru Radovánky na sně-
hu, dokončení kurzu bruslení, přípravy na 
Vynášení smrtky, 6. dubna Velikonoční 
tvoření s rodiči a také 7. dubna přivítá-
me budoucí prvňáčky při zápisu do naší 
školy. Je toho hodně a všichni se těšíme na 
další dny, které přinesou radost, překvape-
ní, nová poznání a setkání. 

Mgr. Jana Nosková
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Jak to žije v Mraveništi

Čas světýlek jsme zahájili v listopadu 
na svatého Martina již tradičním prů-
vodem s lucernami, kdy jsme se vydali 
vesnicí, abychom obdarovali sousedy 
svatomartinskými rohlíčky, které děti 
z Mraveniště vlastnoručně upekly.. 

Velkou událostí byl 23. 11. Den otevře-
ných dveří v Mraveništi, spojený s vý-
ročím 140 let od založení budovy školy. 
Celou akci jsme zahájili před Mraveništěm 
zpěvem písní Bejvávalo dobře a Ta naše 
písnička česká v doprovodu pana Kopáč-
ka na harmoniku. Byla to velice radostná 
a povedená událost, kdy si návštěvníci 
mohli prohlédnout všechny komůrky 
Mraveniště (školku, školu i nově dobu-
dované rodinné centrum a zrekonstru-
ovanou kuchyni) a setkaly se různé ge-
nerace žáků školy. V každé místnosti byl 
zajímavý program – návštěvník si mohl 
vytisknout linoryt s obrázkem budovy od 
Kláry Šikové nebo vyrobit pamětní plac-
ku, zhlédnout divadýlka koloběhu roku 
pro nejmenší, prohlédnout si fotografi e 
a staré kroniky i projekty dnešních školá-
ků. Druhá část dopoledne byla věnována 
besedě s pamětníky o historii markoušo-
vického školství. 

Po dni otevřených dveří začalo Mraveniště 
pomalu ladit do nadcházejícího adventu 
společným tvořením a po první advent-
ní neděli tradiční slavností – spirálou. 

A pak už Mraveniště ožilo příběhem Marii-
na oslíka při zkouškách vánočního divadla 
a přípravami na Rozsvícení vánočního 
stromu. 

Rozsvícení stromu proběhlo ve spoluprá-
ci místních spolků. Mraveniště se zapojilo 

při přípravách a organizaci a dále na mís-
tě v podobě občerstvení Maximravenců, 
jarmarečního stánku školáků, hudební-
ho doprovodu dětí i dospělých u stromu 
a v kostele. Více se o této akci nemusím ro-
zepisovat, jistě se vše dozvíte v příspěvku 
spolku Náves. 

Zato vám mohu napsat trochu o našem di-
vadle z pozice autorky a režisérky.

Divadelní hru Mariin oslík jsem napsa-
la se záměrem, aby se všechny skupinky 
z Mraveniště setkaly ve společné práci 
a něco pro sebe navzájem a pro lidi vytvo-
řily. Námětem se stal příběh od Gunhild 
Sehlin o tvrdohlavém oslíkovi, který se Ma-
riinou dobrotou promění v jejího věrného 
pomocníka a nakonec ji donese až do Bet-
léma, kde se narodí božské děťátko. Scé-
náři jsem dala veršovanou podobu, jednak 
z pedagogických důvodů a také proto, aby 
se to dětem i dospělým lépe pamatovalo. 
Nakonec se z původně minimalistického 
záměru, díky nasazení všech z Mraveniště 
a také spousty pomocníků, stalo docela vel-
ké divadlo se šesti scénami a dvěma stíno-
hrami. Na scéně v markoušovickém kostele 

nás bylo přes padesát od nejmenších až po 
dospěláky a rozsah byl nakonec takový, že 
se to už do programu Rozsvícení stromu 
nevešlo, proto jsme hráli v samostatném 
termínu. Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli 
využít prostor kostela, jehož krásný interiér 
nám pro tento vánoční příběh vytvořil do-
konalou kulisu. Reakce diváků byly směsicí 
dojetí a nadšení a my si uvědomili, že i když 
ne všechno bylo dokonalé, vždyť jsme na 
to měli jen tři týdny zkoušení, tak se nám 
podařila veliká věc. Také se nám s Mariiným 
oslíkem moc nechtělo loučit, a dost možná 
ho za rok rádi zahrajeme znovu, třeba i na 
více místech. 

Konec roku je však ještě daleko a jsou před 
námi jiné akce. Tou první je 25. 2. Ma-
sopust. Ten už je u nás v Markoušovicích 
docela zavedený, vždy ho slavíme řádně 
dle staré tradice na masopustní úterý, tedy 
těsně před popeleční středou a počátkem 
půstu. A pozor, pozor, pro letošek vyhlašu-
jeme nové téma: vyjděme ze svých nauče-
ných rolí! Což v praxi znamená obměnu 
masek. Svou loňskou masku klidně obětuj-
te, třeba ji vyměňte se sousedem, ale pro 
vás už vyšla z módy. Sraz masek bude opět 
v 16 h na návsi, už se moc těšíme, kdo se 
nám letos sejde a srdečně zveme ty, kteří 
se doposud ostýchali.

V březnu 28. 3. zrovna na Den učitelů
nás čeká další tradiční velká akce Mrave-
niště, kterou je Sousedský bál s kape-
lou HF Band. Bližší podrobnosti se včas 
dozvíte na našich webových stránkách 
a na vývěskách.

Jaké byly v Mraveništi poslední měsíce 
roku 2019? Byly jako každý závěr roku 
plné shonu, termínů, schůzek a setkání, 
ale také jsme měli možnost spolu s dět-
mi prožít i okamžiky ztišení a adventní-
ho očekávání. 
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Informace o provedených a plánovaných akcích v obci

Pokud jde o další aktivity pro veřejnost, Wa-
linka - program pro rodiče s dětmi do 3 let 
bude v letošním roce pokračovat ve frek-
venci jednou za 14 dní, ale pravděpodobně 
už nebude ve čtvrtek, ale jiný den v týdnu. 
Bližší podrobnosti oznámíme na webu.

A pokud jde o předškoláky, v lednu a únoru 
opět probíhá kurz předškolních skupinek, 
kde si děti, které mají namířeno do školy 
(a to nejen té naší) mohou v doprovodu 
rodiče vyzkoušet různé školní dovednos-
ti a prověřit tak svou připravenost pro tak 

důležitý životní krok, jakým vstup do školy 
bezpochyby je. Zápisy do ZŠ Mraveniště 
budou probíhat 6. 4. Zájemci o zápis se 
přihlásí na webu, my je pak zkontaktujeme. 
Přijímáme děti do 1. ročníku, ale hlásit se 
mohou zájemci i o vyšší ročníky. 

A ještě k jarním akcím předesílám, že by-
chom letos velmi rádi oslavili 1.máj obno-
venou tradicí stavění májky.

Na závěr vám, milí čtenáři, chci za celé 
Mraveniště popřát dobrý rok 2020, ať je 

objevný v tom, kolik se toho děje dobrého,  
a bohatý na lidská setkání, třeba i na někte-
ré z akcí Mraveniště.

V loňském roce jsme se snažili nejen po-
kračovat v nastaveném trendu z minulých 
let, ale i posouvat dopředu rozvoj obce, jak 
nám to okolnosti a rozpočet dovolí. To, co 
budete níže číst, je jen pověstnou špičkou 
ledovce. Ta větší, neviditelná část, je neko-
nečný papírový boj obesíláním příslušných 
úřadů, čekáním na vyjádření, přípravou 
projektů, „popoháněním“ projektantů, vy-
jednávání s majiteli dotčených pozemků, 
výběrovými řízeními, výjimkami, námitka-
mi, stanovisky, smlouvami, ministerstvy…, 
A na jeho konci je často na první pohled 
tak jednoduchá věc, jako např. nově osaze-
ná dopravní značka.

V minulém roce jsme začali revitalizaci 
prostoru mezi hřištěm a rybníkem Aman. 
Byla obnovena příjezdová cesta na hřiště, 
odstraněny náletové dřeviny, odvezena suť 
a nepořádek. Byl odvezen starý kontejner, 
za to patří poděkování i místním občanům. 
Byla vyčištěna strouha a opraven mostek 
od hlavní silnice. Máme připravenou studii 
na relaxačně sportovní areál a připravuje-
me dílčí žádost o dotaci.

U rybníku Aman je po 200 letech zapsána 
hráz v katastru nemovitostí jako vodní dílo. 
Tato „formalita“ nám umožní nechat zpra-
covat projekt na opravu stavidel a následně 
podat žádost o dotaci na odbahnění.

V kulturním klubu byly zrekonstruovány 
venkovní toalety (divadelní). Staré diva-
delní šatny byly spojeny v jednu velkou, 
moderní, využitelnou i jako klubovna. Sál 
byl vybaven novými židlemi, původní jsou 
využívány v sokolovně Markoušovicích. Le-
tos se bude v rekonstrukci pokračovat do-
končením výměny oken, nátěrem fasády  
a rekonstrukcí vnitřních toalet.

V roce 2019 proběhlo napojení jednotli-
vých nemovitostí na kanalizaci zakonče-
nou v ČOV Podháj. Čistička je nyní ve zku-
šebním provozu a v únoru by měla přejít 
do trvalého provozu. 

Vylepšoval se i DPS. Při napojování kana-
lizace byl odstraněn starý septik a pro-
vedena úprava pozemku před budovou  
a oprava části vnitřní kanalizace. Letos 
bude pokračovat oprava další části vnitřní 
kanalizace, odvodnění sklepu a oprava deš-
ťové kanalizace.

Je připravena studie na rozparcelování po-
zemků nad bývalou požární nádrží. Letos 
proběhne fyzické rozdělení pozemků a pří-
prava pro napojení inženýrských sítí.

Na obecním vodovodu proběhla výměna 
několika problematických úseků. Nejdelší 
byl vyměněn v Markoušovicích od kostela, 
další kratší úsek byl vyměněn na Ohradách. 
Postupně je zaváděno online měření prů-
toku a spotřeby ve vodovodní síti, díky če-
muž se daří rychleji odhalovat úniky vody 
- jak poruchy, tak „černé odběry“.

Ve škole a školce byla nainstalována reku-
perace z dotačního titulu „Větrání do škol“ 
ze Státního fondu životního prostředí. Na 
dvoře školy je před dokončením „Tvořivá 
dílna“ z dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj, stavební práce jsou hotovy a nyní 
probíhá vybavování dílny.

Na dvoře obecního úřadu proběhl velký 
úklid a oprava plotu, čímž vznikl prostor 
pro rozšíření přístřešku pro techniku, který 
bude postaven v letošním roce. Byl zakou-
pen nový menší traktor s příslušenstvím 
pro zimní a letní údržbu.

Proběhly opravy cest: Bremst, U křížku  
a zatáčky u jatek. Silnice přes les do Markou-
šovic byla odvodněna a byly ji zpevněny 

Za Mraveniště, z.s. Petra Němečková Stypová

Pokračování na další straně >>
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JEDU S DOBOU
Rád bych tímto způsobem upozornil 
spoluobčany, řidiče ve věku nad 65 let, 
na akci, která se již několikrát konala v le-
tech 2018 a 2019 a bude konat i letos. Jak 
nadpis napovídá, akce se jmenuje „Jedu 
s dobou“. Hrazena je Českou kanceláří 
pojistitelů z fondu zábrany škod, pod pa-
tronací Rady seniorů, Besipu, Kooperativy, 
Policie České republiky a dalších.

O co se jedná? Smyslem akce je seznámit 
účastníky se změnami dopravních před-
pisů, zásadami bezpečné jízdy, zásadami 
a prováděním první pomoci a v nepo-
slední řadě i praktickým výcvikem při 
řešení krizových situací, které můžou při 
řízení vozidla vzniknout.

Jak se přihlásit? Přihlašovací formulář je 
dostupný na internetu, lze ho vyhledat 
pomocí hesla „Jedu s dobou“ (www.
jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/). 
První termíny na rok 2020 budou 
zveřejněny během února. Podmínkou 
účasti je věk minimálně 65 let, a dále 

vlastní vozidlo, se kterým se výcviku 
zúčastníte. Během výcviku nesmí být 
ve vozidle žádná další osoba. Účast je 
bezplatná!

Jak to probíhá? Akce probíhá na auto-
dromech po celé republice. Pro nás je jis-
tě nejbližší Hradec Králové, ale je možné 
navštívit i Sosnovou, Most, Vysoké Mýto 
apod. Osobně mám zkušenosti s Hrad-
cem Králové.

Jednotlivá „pracoviště“ jsou:

1) teorie – seznámení s novinkami z do-
pravních předpisů a technikou jízdy s mo-
derními automobily 

2) první pomoc, zdravotní příprava 

3) nácvik brzdění a zvládání smyku na 
kluzké ploše. Provádí se na kruhové ploše, 
která má povrch se sníženou adhezí a je 
skrápěna vodou. Postupně na ni najíždějí 
jednotlivá vozidla, řidiči zkouší brzdit v za-

táčce na kluzkém povrchu a zvládat smyk. 
Ideální rychlost vozidla by měla být kolem 
50 km/hod. Vše probíhá pod dohledem 
instruktora, který řidičům přes vysílačku 
dává pokyny, případně komentuje jejich 
„výkony“.

4) nácvik krizového brzdění a vyhýbání se 
náhlé překážce 

5) nácvik zvládání smyku zadní nápravy 

Vzhledem k tomu, že organizace i vlastní 
náplň kurzu se mi velmi líbila, zúčastnil 
jsem se jich opakovaně. Na polygonu ne-
hrozí nikde nebezpečí nárazu do nějakých 
pevných překážek, volného místa je všude 
dostatek. Kurz tak poskytuje skvělou příle-
žitost vyzkoušet si v bezpečném prostředí 
situace, jimž se každý rozumný řidič snaží 
vyhnout, ale které přesto mohou nastat. 
Pro představu jsem výše popsal alespoň 
jednu disciplínu.

Lubomír Nývlt

krajnice. V Markoušovicích proběhly opra-
vy povrchu komunikací nástřikem a údržba 
příkopů. Pod zákazem vjezdu u bývalé hos-
pody byla zřízena parkovací místa pro místní 
i turisty. Chystá se oprava cesty u Posdienů. 
Menší odstavná plocha byla také zřízena 
za tělocvičnou ve Velkých Svatoňovicích. 
Po 3 letech jednání se podařilo získat poze-
mek pod cestou přes les do Markoušovic. 

U kostela v Markoušovicích byla dokon-
čena výstavba chodníku a venkovního 
osvětlení. V sokolovně v Markoušovicích 
proběhla výmalba, výměna osvětlení spo-
lečných prostor a montáž elektroinstalace 
pro venkovní akce. Na letošní rok se připra-
vuje podání žádosti o dotaci na multifunkč-
ní hřiště, projekt na zateplení a částečnou 
rekonstrukci tělocvičny včetně vybudování 
lepšího zázemí pro sportovce a návštěvní-
ky restaurace. Dále letos proběhne revitali-
zace prostoru parkoviště u sokolovny.

Ve spolupráci se svazkem obcí Jestřebí 
hory byla instalována 3 místa pro nabíjení 
elektrokol.

Z dotace ministerstva zemědělství byly 
opraveny dva křížky. U dalších křížků nyní 
řešíme výkup pozemků, abychom mohli 
pokračovat v jejich obnově.

Pomaleji, než bychom si přáli, jde výstav-
ba chodníků. Projekt na úsek Valy - bývalá 
dolní prodejna je připraven, letos budeme 
vyřizovat stavební povolení. Je 
rozpracován i projekt na chod-
ník na horním konci. V závěru 
loňského roku se nám podařilo 
díky vstřícnosti nových majitelů 
„zahájit“ stavební práce posunu-
tím plotu v zatáčce u Nývltů. 

Firma ČEZ distribuce bude po-
kračovat v rekonstrukci elek-
trických rozvodů. Po výměně 
trafostanic a jejich přívodů 
v Markoušovicích chce výhledo-
vě (2021-2022) pokračovat vý-
měnou vrchních vedení NN ve 
Velkých Svatoňovicích a jejich umístěním 
do země. Přípravy tohoto projektu jsou slo-
žité a dotknou se skoro všech majitelů ne-
movitostí. Výsledkem by měla být spolehli-
vější dodávka elektřiny a lepší vzhled obce.  
Současně s tím bude muset obec vyměnit 
veřejné osvětlení v místech, kde dojde 
k odstranění starých sloupů.

V obci bylo vybudováno i několik nových 
odpočinkových míst a bylo rozmístěno 
10 nových odpadkových košů. Koše jsou 
vyváženy každý týden. Díky tomu se daří 

udržovat na odpočinkových místech větší 
pořádek a čistotu. 

VM, LK

<< Pokračování ze strany 11
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TJ Sokol Markoušovice

TJ Sokol Velké Svatoňovice

Období závěru roku je pro členy volejbalo-
vého oddílu plné turnajů. Vše zahajujeme 
naším „Dušičkovým turnajem“, který po-
řádáme pro ostatní oddíly z okolních obcí. 
Nejinak tomu bylo i v loňském roce. Turnaj 
za účasti pěti družstev proběhl 2. 11. Jako 
tradičně na našich turnajích jsme místa 
vítězů (jako dobří hostitelé  ) přenechali 
jiným a obsadili 4. místo. Úspěšnější jsme 
byli na „Mikulášském turnaji“ v Malých 
Svatoňovicích, kde jsme obsadili dělené 
1. místo spolu se Suchovršicemi, a na po-
sledním loňském turnaji v Suchovršicích 
jsme obsadili dělené 3. místo. Nutno dodat, 
že při shodném počtu bodů jsme vždy 
měli horší skóre než ti, se kterými jsme se 
o umístnění dělili.

Vedle toho nezaháleli ani naši mladí fl orba-
listé, pravidelně se scházejí každé úterý od 
17:30. Pilně trénují, neboť je čeká zkrácená 
ČUM liga (jak z dřívějších článků asi víte – 

liga Červený Kostelec, Úpice a Markoušovi-
ce). V rámci ní proběhnou tři turnaje, vždy 
v tělocvičně ZŠ Bří Čapků Úpice, v termí-
nech 25. 1., 21. 3. a 4. 4. 2020. Těšíme se i na 
diváckou podporu.

Vytržením z vánočního lenošení byl pro ně-
které již tradičně pořádaný Vánoční turnaj 
v nohejbale, který 27. prosince zorganizo-
val v naší tělocvičně Marek Baše. Zúčastnilo 
se šest týmů a vítězným byl již tradičně tým 

Decimus z Červeného Kostelce. Markoušo-
vický tým ve složení Ladislav Bradáč, René 
Šefr a Jan Bednář obsadil čestné 5. místo. 
Na jejich obhajobu je nutné doplnit, že to 
byl tým s nejvyšším věkovým průměrem, 
mnohdy o generaci starší než soupeři. Po 
slavnostním zakončení všichni poseděli 
v místní restauraci při country hudbě.

V neposlední řadě je nutné připomenout 
i úspěch Libora Těžkého na loňském 
Author Cupu, (ten se nedostal vzhledem 
k uzávěrce do minulého čísla), který obsa-
dil celkově 371. místo, ale ve své kategorii 
37. místo a svým výsledkem se pro letoš-
ní rok propracoval do první startovní vlny. 
Trasu 66 km zvládl za 2 hodiny a 38 minut 
průměrnou rychlostí 25 km/hod.

Oddíl stolního tenisu pořádal 28. prosin-
ce v místní tělocvičně vánoční turnaj pod 
novým názvem CHE GUEVARA OPEN.  
Tento název vznikl díky losování o láhev 
alkoholu s touto etiketou!

Tuto cenu mohl vyhrát každý účastník 
akce.  Letos cenu získala Soňa Stirando-
vá z Havlovic.

Turnaje se zúčastnilo 28 hráčů s pěti roz-
hodčími.  Zúčastnili se hráči z Prahy, Vrch-
labí, Hostinného, Jaroměře-Josefova, Žir-

če, Jánských Lázní a hráči místního oddílu.  
Rozlosováni byli do šesti skupin, z kterých 
postupovali první dva.  Ostatní si zahráli 
kolo útěchy.

Ze skupin postoupili čtyři domácí: 
Mirek Kult, Luboš Vavřena, Petr Kuťák 
a Juraj Copák.

Vítězem letošního vánočního turnaje se 
stal pan Ondřej Hnik z Jaroměře-Josefo-
va, dlouholetý účastník našeho turnaje.  
Po skončení dvojher si ještě účastníci 

zahráli čtyřhry, ukončení bylo až pozdě 
odpoledne, kdy bylo vyhlášení vítězů ce-
lého turnaje.

Poděkování za zdařilý turnaj patří i našim 
sponzorům: Sten marketink Praha, VAPO 
Batňovice, TJ Sokol Velké Svatoňovice.  

Členové TJ Sokol Velké Svatoňovice se se-
jdou na výroční valné hromadě 13. března 
v 18:00 v restauraci na Puškvorci.

Dále pro vás připravujeme 
velikonoční turnaje.

Rudolf Mlynář 

J. D. a M. B.
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Pěkné zimní dny 
za SDH Markoušovice 

přeje Dita Šrůtková

Jak jsme již avizovali v minulém čísle zpra-
vodaje, v druhé polovině října, konkrét-
ně 18. – 20. 10., se mladší členové sboru 
i s rodinami vydali na 2. ročník pobytu na 
horách. I v letošním roce byla cílem chata 
Jasná na Benecku. Část výletníků se v so-
botu vydala k prameni Labe, zbytek relaxo-
val pobytem na chalupě a procházkou po 
okolí. Děti řádily venku i uvnitř chaty. Výlet 
se vydařil. Určitě v příštím roce zase někam 
společně vyrazíme. V říjnu také oslavil jubi-
leum náš člen Ladislav Macháček, navštívili 
jsme ho tedy na konci října s přáním a dár-
kovým poukazem. 

V listopadu pak proběhla členská schůze, 
kde jsme především řešili obsazení funk-
ce pokladníka, kterou se bohužel rozhod-
la nová hospodářka z osobních důvodů 
opustit. V listopadu také proběhla ještě 

jedna brigáda na úklid vnitřní časti i okolí 
hasičské zbrojnice a terénní úpravy u nové-
ho přístřešku. Přístřešek byl v tomto období 
i oplechován. V prosinci jsme již tradičně 
zajistili obchůzku Mikuláše, čerta a anděla 
po vesnici. Letos obchůzka zahrnovala 14 
zastávek a dá se říct, že každý rok skupina 
navštěvuje stejné domácnosti.  Na závěr 

těchto řádku bych ráda popřála všem čte-
nářům zpravodaje a příznivcům našeho 
sboru do nového roku především hodně 
zdraví, klidu a pohody. 

S koncem roku 2019 končí i pě-
tileté období stávajících před-
stavitelů jednotlivých stupňů 
v hierarchii SH ČMS. Nejinak 
je tomu v našem sboru. Bylo 
nutné, aby členové výboru 
navrhli kandidáty do jednot-
livých funkcí. Tito budou ná-
sledně voleni na výroční valné 
hromadě sboru 17. 1. 2020 na 
období roků 2020–2025. Tímto 
bych rád poděkoval všem čle-
nům stávajícího výboru SDH za 
jejich práci v uplynulém pětile-
tém období.

V podzimním a zimním ob-
dobí jsme se zabývali hlavně 
údržbou výstroje, výzbroje 
a vozidel, které čekala technická 
kontrola. Účastnili jsme se také 
jednotlivých výročních valných 
hromad okolních sborů.

Jak jsem již zmínil výše, čeká 
nás výroční valná hromada 
sboru, kde zhodnotíme uply-
nulý rok, připravíme si plán 
práce na rok letošní a zvolíme 
složení výboru SDH pro období 
od letošního roku až do roku 
2025. První akcí letošního roku 
bude tradiční hasičský ples. Ten 
se uskuteční 1. února od 20 
hodin. Dalšími akcemi, pořáda-
nými společně s dalšími spolky 

a institucemi, jsou čarodějnice, 
dětský den a dálkový pochod 
Babička. O termínech těchto 
akcí budete včas informováni. 

Závěrem bych rád jménem 
svým i jménem SDH Velké Sva-
toňovice popřál všem čtená-
řům do roku 2020 hlavně hod-
ně zdraví, klidu a pohody.

SDH Markoušovice

SDH Velké Svatoňovice

Petr Hepnar

Cvičení žen
O aktivitě žen a dívek svědčí 
to, že již devátý rok probíhá 
v tělocvičně v Markoušovi-
cích cvičení pro ženy bez 
věkového omezení. Jed-
ná se o hodiny sestavené 
z jednoduchých prvků ae-
robiku pro zahřátí a z posi-
lování celého těla s overba-
lly a gumami, založeného 
na principech pilates.  Zá-
věr je zaměřen na celkové 
protažení a relaxaci. Dnes 
se nás schází pravidelně 
více než deset, přes to rády 
mezi sebou přivítáme i dal-
ší zájemkyně vždy ve středu 
od 18 do 19 hodin.

Dagmar Čurdová
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Za kolektiv vedoucích 
Anna Martincová

V závěru loňského roku se děti z kroužku 
Mladých hasičů zúčastnily pouze jedné 
soutěže – tradičního, již 22. ročníku, Mi-
kulášského klání ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Soutěž se koná v místní orelně a prověří 
znalost technických prostředků, vázání 
uzlů a zručnost v rozhazování smotané 
hadice. Na startu jsme měli dvě pětičlen-
ná družstva mladších a dvě družstva star-
ších dětí. V bohatě obsazené soutěži (více 

než 30 družstev v každé kategorii) získa-
li mladší žáci 10. a 13. místo, starší pak 
5. a 11. místo.

Všem dětem děkujeme za práci v krouž-
ku a účast na soutěžích. Dětem, rodičům 
a všem, kteří se na činnosti kroužku 
podílejí, přejeme hodně zdraví a zdaru 
v roce 2020.

Kroužek Mladých hasičů Velké Svatoňovice

Skupina ČČK Markoušovice

Nejprve mi dovolte popřát Vám všem do 
nového roku 2020 pevné zdraví a hodně 
pohody. 

Jak už to v naší místní skupině ČČK bývá, 
závěrečná část roku je tou nejaktivnější. 

V polovině října jsme ve Velkých Svatoňo-
vicích zhlédli tragicko-romantické před-
stavení amatérských ochotníků z Olešnice 
pod názvem Roudenka. Mezi ochotníky 
byla spousta dětí a bylo hezké se dívat, 
s jakým zápalem hrají i malí caparti.

Tradiční setkání místních skupin se letos 
opět uskutečnilo v Horních Albeřicích, a to 
první víkend v listopadu. Celé setkání se 
neslo v příjemném duchu a vedle povídá-
ní o tom, kde se co děje, došlo i na vtipný 
kvíz. Ráno jsme se loučili s tím, že to byla 
vydařená akce, kterou si příští rok rádi zo-
pakujeme.

 V sobotu 23. listopadu nás pak pobavilo Di-
vadlo S.n.Ú. ze Svobody nad Úpou, které ve 

Velkých Svatoňovicích odehrálo svou 7. au-
torskou komedii Sjezd pojednávající vese-
lou formou o mezinárodním srazu „vědců“ 
na jedné nejmenované chatě v Krkonoších. 

Poslední den v listopadu pořádala naše 
členka Klára Šiková u sebe v ateliéru akci 
s názvem Věnčení, kterého se zúčastnilo 
několik našich členek a ze kterého si odnes-
ly pěkné adventní věnce nebo i jiné deko-
race, které pak v mnohých domácnostech 
zkrášlovaly čas Adventu. Klára nás také na-
učila některé nové techniky, třeba jak udě-
lat základ pro věnec z novinového papíru, 
když zrovna nemáte čas shánět slaměný. 

V prosinci pak stíhala jedna akce druhou. 
První prosincový pátek jsme se sešli u před-
vánočního tvoření v Klubu v sokolovně. 
I když se nás tentokrát nebylo mnoho, pře-
ce jen prosinec je nabitý různými událost-
mi, vyrobili jsme celou řádku vánočních 
dekorací, z nichž některé jste mohli vidět 
i na Obecním úřadě. Bylo to zároveň i moc 

příjemné společné posezení a poslední 
účastníci se rozcházeli až téměř o půlnoci. 
O týden později, v sobotu 14. prosince, se 
pak mnoho z nás sešlo na koncertu v kos-
tele a při rozsvěcení vánočního stromu, 
kde i naše místní skupina přispěla svou po-
mocí ke zdaru celé akce. 

Konec jednoho roku a začátek nového není 
jen čas bilancování, ale také plánování, co 
v roce 2020 uskutečníme, a to buď sami, 
nebo spolu s Oblastním spolkem ČČK nebo 
ostatními místními spolky v Markoušovi-
cích.  O akcích a termínech vás budeme 
jako vždy informovat prostřednictví letáků 
na nástěnkách a obecního rozhlasu. 

Úplně na závěr bych ještě chtěla poděko-
vat všem těm, kteří činnost naší skupiny 
podporují, a to jak fi nančně, tak svým vol-
ným časem a nadšením.

Za ČČK  Stáňa Illnerová
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Kulturní výbor

Tříkrálová sbírka

Cílem kulturního výboru je přispívat k na-
plnění volného času našich spoluobčanů. 
Proto pravidelně zve k nám do K-Klubu 
ochotnické spolky z okolí s jejich nastudo-
vanými hrami. A že jich není málo. 

9. října se nám představili ochotníci z Oleš-
nice se svou vlastní hrou Roudenka, která 
byla zasazena do našeho kraje.

V sobotu 23. listopadu následoval ochot-
nický soubor „Divadlo snů“ ze Svobody  
nad Úpou se svou 7. autorskou hru „Sjezd“. 
Hra se současnou tematikou ekologie, hu-
morně podaná, byla diváky odměněna 
dlouhým potleskem. 

Další divadelní představení bylo v sále 
K-Klubu již v novém roce. V sobotu 11. led-
na divadelní soubor „Na tahu“ z Červené-
ho Kostelce sehrál představení složené ze 
dvou pohádek pro dospělé. První měla ná-
zev „O Frankovce“. Hra vtipně připomněla 
názvy výborných moravských vín, dokon-
ce v „moravském“ nářečí. Druhá pohádka 
měla název „Anděl, čert a Káča“. Zde je na 

místě vyzvednout výborně sehranou roli 
Káči v podání paní Nadi Eflerové. Obdiv 
patří i autorovi a zároveň režisérovi panu 
Vlastimilu Klepáčkovi. Hru zhlédlo více než  
70 spokojených diváků. Pan Klepáček  při-
slíbil, že  na podzim nás soubor opět navští-
ví s novou hrou.

Ráda bych připomněla, že soubory, které už 
u nás v minulosti vystupovaly, jsou překva-
peny krásně zrekonstruovaným zázemím 
pro herce a novou technikou – výborným 
osvětlením scény a ozvučením. Ne všechny 

obce mají tak pěkné prostředí. Dík za to vše 
patří obecnímu úřadu.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnic-
kou akcí v České republice organizovaná 
Charitou Česká republika. Navazuje na tra-
dici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má 
charakter celonárodní sbírky, jejímž hlav-
ním účelem je především pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá.  

Občané naší obce měli možnost přispět 
do zapečetěných pokladniček ve všech 
dvaceti ročnících. Během těchto let se na 
pozicích koledníků i vedoucích skupinek 
vystřídal nemalý počet osob. V prvním roce 
vyrazila pouze jedna skupinka, postupně 
přibývaly další, v posledních letech obchází 
jednotlivé domy pět skupinek. Vyrážíme za 

každého počasí, někdy jsme zmokli, někdy 
bylo mínus 15 pod nulou, jindy nám zase 
počasí přeje.

Letos to bylo ve dnech 10.–12. 1. 2020  
a sbírku pořádala Oblastní charita Červe-
ný Kostelec jako součást celostátní chari-
tativní sbírky.

Výtěžek sbírky 33 803 Kč (zase o něco více 
než v loňském roce) byl odevzdán do ob-
lastní charity.

Velký dík patří všem koledníkům a vedou-
cím skupinek, ale i všem spoluobčanům, 
kteří otevřeli svoje dveře, srdce a peněženky.

Anna Martincová a Josef Dvořák, foto J. D. a Z. Kudlejová

L. Š. 
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text a foto J.Dvořák

Druhý adventní týden
je pro naši obec tradičně plný akcí. Nebylo 
tomu jinak ani v právě uplynulém roce. 

Na 12. prosince připravil obecní úřad se-
tkání seniorů obce v K-Klubu. Na něm nej-
dříve své prarodiče a ostatní seniory potě-
šili žáci základní a mateřské školy z Velkých 
Svatoňovic svým vystoupením o „Čertov-
ské škole“. Na závěr předali žáci přítomným 
seniorům přání krásných svátků vánočních 
a pevného zdraví do nového roku. Program 
pokračoval vystoupením souboru Starý 
Westy místního TJ Sokol. Jeho členové ne-
tradičně pojali své vystoupení jako setkání 
spolužaček po padesáti letech, ale nezapo-
mněli přidat i své tance.

Pak již následovala volná zábava, kdy k tan-
ci i poslechu hrál Láďa Kábrt. 

Pátek 13. prosince proběhl k potěše znač-
né části obyvatel Velkých Svatoňovic. 
Nejdříve děti předvedly v K-Klubu své vy-
stoupení Čertovská škola svým rodičům 
a poté se všichni přesunuli k obecnímu 
úřadu. Zde u rozsvíceného vánočního 
stromu s betlémem byl připraven vánoč-
ní trh pro všechny příchozí. 

Součástí programu bylo vystoupení žes-
ťového souboru složeného ze žáků z naší 
obce. Ti za řízení Jana Hofmana zahráli 
několik vánočních skladeb. Na závěr pro-
gramu děti ze základní a mateřské školy 
pod vedením svých pedagogů zazpívaly 
vánoční koledy.

Poté se všichni rozešli do svých domovů.

V sobotu 14. prosince pak proběhl pro-
gram k rozsvícení vánočního stromu  
v Markoušovicích, který pro spoluobčany 
připravil tým Náves Markoušovice.

Nejprve v místním kostele sv. Jana Křti-
tele proběhl koncert pěveckého sboru  
Colaudemus z Trutnova, který sbormistry-
ně Kristýna Kosíkové spojila s vystoupením 

místních mladých hudebníků Julie a Otty 
Bolehovských a Ondry Portycha. 

Součástí programu byla výstava obrazů 
paní Jany Zajícové ze Senior domu Beránek 
v Úpici, která uspořádání výstavy vyslovila 
jako své přání v rámci akce Českého roz-
hlasu „Ježíškova vnoučata“. Na výstavě se 
mohli návštěvníci s autorkou obrazů setkat 
a nějaký obrázek si případně zakoupit.

Program vyvrcholil rozsvícením vánočního 
stromu u místní tělocvičny za zvuků žesťo-
vého souboru z Koletovy hudby ze Rtyně. 
Celé programové odpoledne doplňoval 
vánoční trh s rukodělnými výrobky tvůrců 
z naší obce nebo blízkého okolí. Návštěvní-
ci si mohli zakoupit něco hezkého na pa-
mátku pro sebe nebo své blízké, či zhléd-
nout a vyzkoušet si výrobu vinutých perel  
a něco z kovářského řemesla.

Na tento program ještě navázalo ve středu 
18. prosince divadlo Mraveniště z.s. v koste-
le sv. Jana Křtitele, o kterém, jakož i o vzpo-
menutých akcích, se dočtete i na jiných 
místech zpravodaje.
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Připravované akce

Zájezd do sklípku
Ve dnech 27. – 28. října zorganizoval Libor 
Těžký s manželkou Jitkou pro zájemce zá-
jezd do vinného sklípku. Akce se zúčast-
nilo 46 zájemců. 

První zastávka byla v muzeu kočárů 
v Čechách pod Kosířem, kde jsme zhléd-
li nádherné kočáry a jejich další doplňky. 
Většinu nejvíce zaujal největší smuteční 
kočár Brožík. 

Část naší výpravy ještě navštívila nedaleké 
hasičské muzeum. Po té jsme již putovali za 
cílem naší cesty, jímž byl Kostelec u Kyjova, 
konkrétně vinařství Krýsa. 
Pokračování na další straně >>

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

1. února  od 20:00 v sále K-Klubu pořádá SDH tradiční 
  Hasičský ples

6. února  od 18:00 v zasedací místnosti OÚ přednáška 
  Vznik a zánik státních celků ve 20. století  
  v Evropě

15. února  od 15:00 v sále K- Klubu Dětský karneval

20. února od 18:00 v zasedací místnosti OÚ 
  Beseda s panem Nývltem „Island“

22. února od 08:00 na návsi 2. ročník 
  Markoušovické vepřové hody

  od 19:00 v K-Klubu divadelní představení 
  ochotníků z Havlovic se hrou „Dvě minuty“

25. února od 16:00 pořádá Mraveniště z.s. 
  Masopustní průvod po Markoušovicích

29. února  od 20:00 v K-Klubu Obecní ples k tanci 
  a poslechu hraje HF Band a Compot

14. března od 10:00 pořádá TJ Sokol Markoušovice 
  v tělocvičně v Markoušovicích 
  Josefovský volejbalový turnaj

21. března pořádá tým náves setkání u břízy
  k připomenutí jarní rovnodennosti

28. března od 20:00 v tělocvičně Markoušovice pořádá 
  Mraveniště z.s Sousedský bál
  k tanci a poslechu hraje HF Band

29. března od 15:00 u K-Klubu Vítání jara

6. dubna velikonoční tvoření v základní škole 
  Velké Svatoňovice

11. dubna od 10:00 pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice 
  v místní tělocvičně Volejbalový turnaj

  od 20:00 v sálek K-Klubu Velikonoční zábava

12. dubna od 20:00 v tělocvičně Markoušovice pořádá 
  místní SDH Velikonoční zábavu, 
  k tanci a poslechu hraje kapela META

18. dubna od 10:00 pořádá v místní tělocvičně TJ Sokol 
  Velké Svatoňovice Velikonoční turnaj 
  ve stolním tenise

30. dubna od 17:00 pořádá SDH Markoušovice 
  Čarodějný průvod a pálení čarodějnic
  sraz u hasičské zbrojnice, pálení a stezka 
  odvahy na hřišti u tělocvičny

  od 16:30 Čarodějný průvod od Hasičského 
  muzea a pálení čarodějnic
  na hřišti TJ Sokol Velké Svatoňovice 

1. května od 08:00 na návsi v Markoušovicích stavění máje

9. května pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice 45. ročník 
  pochodu Babička. Start od 07:00 hod 
  na fotbalovém hřišti, dětská trasa od 08:00

24. – 25. 10. 2020 připravuje TJ Sokol zájezd do sklípku, 
  tentokráte do Hustopečí do sklípek Blanka.
  Přihlášky spolu se zálohou 500 Kč se budou 
  přijímat na OÚ od 1. února 2020
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stani-
ce se nalézá na Valech u č. p. 277. 
V nepřetržitém provozu je od květ-
na 1993, od 8. května 2010 je měření 
částečně automatizováno.  Webo-
vé stránky se zpracovanými výsled-
ky měření a pozorování naleznete na 
adrese www.meteosvatonovice.cz. 
Od 22. prosince 2018 jsou nově dostup-
ná online data s pětisekundovou aktu-
alizací na stránce www.meteosvato-
novice.cz/meteo/, spolu se spoustou 
statistik vycházejících z automatizova-
ného měření.

Výsledky meteorologických měření 
a pozorování ve IV. čtvrtletí roku 2019

Říjen byl poklidným měsícem bez vý-
razných teplotních výkyvů a extrémních 
projevů počasí. Průměrná měsíční teplo-
ta +8,7 °C (odchylka +1,0 °C) znamenala 
8. pozici mezi nejteplejšími říjny od roku 
1996. Teploty pod bodem mrazu se vy-
skytly pouze v 6 případech, nejníže klesla 
rtuť teploměru v posledním dni měsíce 
ráno, a to na -5,5°C. Přitom druhá polovi-
na října byla tou teplejší. Ještě 24. října vy-
stoupilo denní maximum až na +21,2 °C,
 což byl nejen rekord pro tento den, ale 
nejpozdnější výskyt teploty nad +20 °C za 
dobu celého měření. Srážky padaly v prů-

běhu 13 dní, jednalo se zatím vždy pouze 
o déšť. Bouřka se již v říjnu žádná ne-
objevila. Celkový měsíční srážkový úhrn 
47,7 mm odpovídal 84,7 % normálu posled-
ních deseti let. Poměrně časté byly mlhy, 
výrazně snížená dohlednost panovala 
v 9 dnech měsíce.

Listopad snad nehodlal připustit, že by 
měl předat žezlo nastupující zimě. S prů-
měrnou měsíční teplotou +6,5 °C (odchyl-
ka +3,2 °C) těsně zaostal na cílové pásce 
na 2. místě za historicky nejteplejším lis-
topadem 2014. Za celý měsíc mrzlo pou-
ze třikrát, nejvíce navíc na jeho začátku 
(-6,2 °C 1. listopadu v 5:50 SEČ). O celo-
denním mrazu jsme si mohli nechat zdát. 
Naopak ve sváteční den v neděli 17. listopa-
du vystoupilo denní maximum na rekord-
ních +15,9 °C. Srážkově se jednalo o boha-
té období, úhrn 59,0 mm splnil normu na 
133 %. Prvního nesmělého náznaku zimy 
jsme se dočkali až 13. listopadu, kdy popr-
vé padal sníh s deštěm. Večer se ve formě 
poprašku chvilku udržel i na zemi. Čistý 
sníh pak padal až ve večerních hodinách 
posledního dne měsíce. Zajímavé bylo také 
velké rozpětí extrémů tlaku vzduchu (mini-
mum 987,1 hPa a maximum 1025,6 hPa) 
a celkově historicky nejnižší měsíční prů-
měr 1007,0 hPa (spolu s listopadem 2010).

Prosinec nechtěl trhat partu a přál si zů-
stat v klubu nadprůměrně teplých měsíců. 

Průměrná měsíční teplota +1,8 °C (odchyl-
ka +2,7 °C) mu přisoudila 4. příčku mezi 
nejteplejšími prosinci. Že by se mělo jednat 
o první zimní měsíc nám připomnělo 18 
dní s mrazem, avšak pouze 3 dny s mra-
zem celodenním. Teplota navíc neklesla 
hlouběji než k -5,4 °C, a to 12. a 31. prosin-
ce. Se srážkami to také nebylo příliš slavné. 
Za celý měsíc jich spadlo v průběhu 22 dní 
pouhých 38,0 mm. To odpovídá zhruba 
70 % prosincového normálu. Sníh sice 
padal v 7 dnech, ale většinou se jednalo 
o minimální množství. Souvislá sněhová 
vrstva tak ležela po dobu 9 dnů, ale její 
výška nepřesáhla 2 centimetry. Zajímavostí 
byla vysoká měsíční amplituda tlaku vzdu-
chu, která dosáhla hodnoty 55,9 hPa. Před 
půlnocí 13. prosince klesl tlak vzduchu až 
na 985,0 hPa, což byla v loňském roce nej-
nižší hodnota. O 15 dní později naopak vy-
stoupil až na 1040,9 hPa.

A jak na tom byl celkově rok 2019?

Průměrná roční teplota +9,38 °C zařadila 
loňský rok na 3. místo mezi nejteplejšími 
lety za dobu zdejšího měření (po letech 
2018 a 2014). Celoroční srážkový úhrn 643,1 
mm byl lehce podprůměrný (92 % normá-
lu), ale proti roku předchozímu rozhodně 
došlo ke zmírnění sucha (v roce 2018 spad-
lo pouze 544,9 mm srážek). Během roku 
jsme prožili 16 tropických dní (maximum 
nad +30°C), 60 letních dní (maximum nad 

Pokračování na další straně >>

Libor Těžký

Po rychlém ubytování jsme již směřovali 
své kroky do sklípku, kde byla zajištěna spo-
lečná večeře a po ní na nás čekalo to nej-
důležitější – ochutnávka vín a celovečerní 
zábava. Rozdělili jsme se na dvě skupiny 
a navštívili degustační sklep. Každý mohl 
ochutnat osm vzorků s povídáním pana 

sklepmistra. Hned po degustaci se rozjela 
volná zábava. Hudbu zajistil pan Adolf Ko-
páček s harmonikou. Nálada byla úžasná 
a všichni jsme si to moc užili. 

Ráno jsme po snídani pro uchování vzpo-
mínek nakoupili víno a vydali se směrem 

k domovu. Chtěl bych poděkovat za pod-
poru obci Velké Svatoňovice, bez ní by ne-
bylo možno tuto akci uskutečnit.

Věřím, že se výlet líbil všem účastníkům, 
a proto pro zájemce připravujeme další po-
dobnou akci na letošní rok. V sobotu 24. října 
vyrazíme do sklípku Blanka v Hustopečích.
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T. Prouza

+25°C), 101 dní s mrazem a 14 dní s mra-
zem celodenním. Jednalo se o dlouhodo-
bě průměrné hodnoty. Letní půlrok přinesl 
56 bouřek během 34 dní. Převážně byly 
slabší a vzdálené, ale například 15. června  
a hlavně 1.  července dokázaly ničit větrem 
a krupobitím. Souvislá sněhová pokrývka 
se udržela v průběhu 44 dní, svého vrcholu 
13 cm dosáhla 11.a 12. ledna.

Bohuslavičtí čápi

Vynechám tradiční druhou část příspěvku 
věnovaného meteorologii, protože bych 
tentokrát rád zmínil i něco ze živé přírody:

Bez ohledu na to, zda cestujeme autem, 
autobusem, vlakem nebo snad na kole, 
každý při cestě do Trutnova projíždíme 
přes Bohuslavice. Ať již ze silnice či želez-
nice, vždy jasně vidíme 31 metrů vysoký 
cihlový komín v areálu podniku KARA, ční-
cí k obloze za řekou Úpou. Tento komín 
je od roku 2014 každoročním domovem 
páru čápů bílých. 

Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce. 
Bohuslavičtí čápi se však tentokrát stali 
„známými osobnostmi“ celého Česka. Jak 
k tomu došlo? Na podzim roku 2018 umís-

tila trutnovská firma HD Internet (známá 
spíše pod původním názvem HumlNet) na 
komín po odletu čápů webovou kameru, 
umožňující přímý přenos z hnízda.

Čápi se vrátili na hnízdo 24. března 2019 
a hned začali pracovat na jeho opravě a 
přípravách na hnízdění. Podle Bohuslavic 
dostali od diváků jména Bohouš a Bohun-
ka. Oba se činili a 4. dubna v noci snesla 
Bohunka první vajíčko. Záznam této udá-

losti doslova obletěl svět, a to především 
díky radosti obou čápů, kterou dávali na-
jevo hlasitým klapáním zobáky. Postupně 
v hnízdě přibyla další 3 vajíčka, na kterých 
se partneři střídali v sezení. Čas plynul  
a 7. května se vylíhlo první čápě. Během 
několika dnů se tak na komíně usídlila 
„čtyřhlavá saň“ složená z věčně hladových 
čápat. Bohouš jim nosil od Čížkových ka-
menů tučné zmije, Bohunka užovky a žíža-
ly. Občas se našla nějaká ta myška, potkan 
nebo ryba. Za horkých dnů nosili potom-
kům oba rodiče vodu z Úpy. Čápata byla 
také postupně pojmenována: bratři Sláv-
kové, Víťa a benjamínek Bobeš. Následně 
5. června obdržela z rukou ornitologa pana 
Kafky z CHKO Broumovsko slušivé černobí-

lé odečítací kroužky. Rostla jako z vody, sta-
tečně snášela letní vedra i bouřky. Idylku na 
hnízdě však narušila nehoda, která se stala 
27. června. Bohouš přinesl k večeři štiku, 
ve které však byl zaseknutý háček i s vlas-
cem. A do něj se jeden ze Slávků zamotal. 
Naštěstí opět zasáhl pan Kafka, vyšplhal na 
komín, čápě vyprostil a snesl dolů. Slávek 
„Rybář“ skončil v záchranné stanici v Ja-
roměři, kde se z něj stala celebrita. Kromě 
různých deníků se dostal i do zpráv na TV 
Nova. Zatímco se rehabilitoval, jeho souro-
zenci poprvé vzlétli 11. července. Slávek se 
k nim přidal 24. července, i když ne vše šlo 
podle plánu. Sám se sice bez zaváhání vrátil 
domů, ale hladoví sourozenci ho opakova-
ně vyhnali. Zůstával tedy sám poblíž komí-
na. Léto se chýlilo ke konci a muselo přijít 
nevyhnutelné. Ráno 14. srpna se čápata na-
posledy podívala zblízka do kamery a celá 
rodina se vydala na dlouhou cestu na jih do 
Afriky. Vybrali si východní trasu přes Blízký 
východ. Jak to víme? Jistě si vzpomene-
te na letní aféru s přemnoženými hraboši. 
Naše čapí rodina se vydala na pomoc a den 
po odletu z Bohuslavic již lovila na polích  
u moravského Holešova. Podle kroužků 
tam Slávka a Bobeše identifikoval jeden  
z fotografů ptactva. Snad se jim daří dob-
ře i nyní.

Netrpělivě čekáme, až se nám na konci 
března zase vrátí – a doufáme, že to budou 
opět Bohouš s Bohunkou. Pokud Vás tento 
příběh zaujal, jste zváni ke sledování jeho 
pokračování na nově spuštěných webo-
vých stránkách www.capibohuslavice.cz

Mimochodem ještě bližší čapí hnízdo, které 
je pravidelně obsazováno, se nachází v Bat-
ňovicích na komíně bývalé sušárny bram-
bor. Loni tamější čápi vyvedli jedno mládě.
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