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Sloupek starosty obce

Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

Vážení spoluobčané,

všichni jsme dnes ve svém životě a práci
různě omezováni přijatými opatřeními
k potlačení celosvětové zdravotní krize.
Vše, co je možné v této složité době podnikat a udržet při životě, je důležité při
překonávání pesimismu a při posilování
přesvědčení, že se život zase vrátí k normálu.

nechci zde rozebírat nastalou situaci a různá omezení, která
nastala kvůli „koronaviru“. Těmito informacemi jsme už přesyceni. Ale rád bych zde poděkoval za spolupráci, výpomoc
a statečnost v této nelehké, až „depresivní“ situaci místním
organizacím, spolkům a spoluobčanům. Za podporu a pomoc Vám patří velké díky!
Většina plánovaných společenských akcí musela být zrušena, ale věřím, že jakmile to půjde, vše si vynahradíme. Třeba
při sousedském posezení u ohně s kytarou.

Z toho důvodu se redakční rada přes všechny potíže rozhodla
pracovat na přípravě tohoto čísla našeho zpravodaje a vydat jej
v dříve plánovaném terminu i s vědomím, že ne vše se podaří
zachytit, že řadu akcí, které byly plánované, bylo nutno zrušit.
Někoho napadne, že vlastně není o čem psát. Ale život jde dál,
a jak se jistě v tomto čísle všichni přesvědčíte, děláme vše pro
to, aby se vrátil do dřívějších kolejí.

Jaro jsme letos přivítali netradičně písněmi v rozhlase. Věřím,
že i tak jste si našli všichni chvilku a přivítali ho po svém ,
například procházkou jarní přírodou po okolí naší obce.
Plánované stavební a jiné práce se nezastavily. Pokračuje
i příprava dokumentací a „papírů“ pro stavební povolení
a další nezbytné kroky. Je možné, že některé připravované
stavby budou muset být odloženy na příští rok z důvodů
útlumu naší ekonomiky a na to i navazujícího menšího příjmu do rozpočtu obce. Nebudeme však předbíhat a zůstaneme optimističtí. Optimismus je základní kámen pro zvládnutí této situace. Důležité je nepodléhat mediální panice.

V této složité době budeme o to raději přijímat vaše postřehy
a příspěvky do dalšího čísla.
Ještě připomeneme spojení na nás:
E-mailem na zpravodaj@velkesvatonovice.cz, do schránky
na obecním úřadě nebo kterémukoli členu redakční rady:
předseda - starosta obce Viktor Marek

Přeji Vám hodně zdraví, pevné nervy a dobrou náladu, abyste vše zvládli s „nadhledem“. Užijte si krásné slunečné jaro, ať
Vám každý den přinese radost!

šéfredaktor - Dr. Josef Dvořák
členové
Ing. Libor Kneifel, Miloslav Košťál (kronikář obce),
Mgr. Eva Prouzová a Ludmila Špetlová

Těším se na brzké shledání s Vámi.

Viktor Marek, starosta obce

Redakční rada
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Kdy a kde jsme pro Vás
Obecní úřad

Poruchy

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 dobu omezení):
Po a St
8.00 – 11.00
O přechodu na normální úřední hodiny
budete informováni obecním rozhlasem a na vývěskách.
K vyřízení svých záležitostí, pokud to je
možné, využívejte telefon a elektronickou poštu.
Obecní knihovna:
Po
17.00 – 19.00
(po dobu nouzového stavu zavřeno)
Hasičské muzeum je po dobu zákazu
veřejných akcí uzavřeno

Sběrné místo Velké Svatoňovice:
Po a St
08.00 – 17.00
Út, Čt a Pá
08.00 – 15.00
So
09.00 – 12.00
lze ukládat pouze papír, plast, bio
odpad, rostlinný olej ze smažení, kovy,
směsný odpad v pytlích zakoupených
na OÚ, zářivky, elektroodpad, baterie,
zákaz ukládaní odpadu k bráně
Skládka Bohuslavice:
Po - Pá
7.00-15.00
stavební odpad, rozměrný odpad

Pekař

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

Prodej mléka
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

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

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
tel. 499 397 525, mob. 776 150 525

• 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

Restaurace
(po dobu omezení
v rámci krizového stavu)
K-Klub
výdej obědů z okénka,
objednávky možné na tel. 777 766 938
Po - Pá
10.30 – 13.30 hod

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

Sokolovna Markoušovice
Út - Ne
17.00-20.00
výdej čepovaného piva
do vlastních nádob

Velké Svatoňovice
BUS Pod Kopečkem
Čt
8.30

Na Puškvorci
Po dobu nouzového stavu zavřeno.

U Masokombinátu
Orlické uzeniny
Út
7.00
Čt
8.00

Vyvážení septiků
a žump:
VaK Úpice a.s.

tel. 499 881 461
tel. 605 984 630

VaK Trutnov a.s.

tel. 604 252 528

Pravidelná cvičení
a aktivity
Po dobu trvání omezení jsou všechna
cvičení zrušena. O obnovení jednotlivých cvičení budou pravidelné členy
informovat jejich organizátoři.

Vystřihni mě a pověs kam budeš chtít, ať jsi v obraze.
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Informace pro občany
Jednání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se na svém veřejném zasedání sešlo 11. března.

obecních pozemcích ve prospěch jiných
subjektů.

Při svém jednání schválilo rozpočtové
opatření k úpravě rozpočtu obce v roce
2020 v souladu s novými potřebami.

Projednalo záměr podat žádost o dotaci
na hřiště v Markoušovicích.

Dále zrušilo obecně platnou vyhlášku
o dani z nemovitosti, která již neodpovídala současným platným zákonům.
Po té schválilo věcná břemena na pozemcích, jak ve prospěch obce, tak na

Podrobně se o jednání můžete dozvědět
ze zápisu a usnesení na webových stránkách obce nebo úřední desce. Nejlépe
však, když se jednání osobně zúčastníte.

V neposlední řadě schválilo dotace na
činnost spolků v obci a odkup pozemků
pod obecními komunikacemi.
Na závěr poděkoval starosta obce občanům
za zájem o zasedání, kde především kvitoval
zvyšující se účast občanů na jednání.

Připravujeme

J. D.

Pojízdná sběrna firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o.
bude v sobotu 16. 5. 2020 v naší obci provádět
sběr nebezpečného odpadu

Všichni jistě chápete, že v době trvání omezujících opatření
nebylo možno pro vás tuto stránku připravit.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Při rozvolňování regulujících opatření sledujte stránky obecního úřadu a vývěsky, kde budete o jednotlivých akcích informováni.

Odebírány budou:
nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré
léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové
filtry, spreje, pneumatiky z osobních automobilů, domácí
spotřebiče

Pevně věříme, že v následujícím čísle již bude tato stránka
v obvyklém formátu.

Redakční rada

Místo a čas přistavení kontejneru:
8.00 – 8.20 hod.
parkoviště u dolní prodejny

Poplatky v době
nouzového stavu

8.25 – 8.45 hod.
parkoviště u OÚ

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
z důvodu šíření koronaviru oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za psy byla prodloužena do 30. 4. 2020. Pokud jste již poplatek
uhradili, berte tuto informaci jako bezpředmětnou. V opačném
případě uhraďte poplatek v co nejkratším termínu na účet obce
č.: 130 368 23 49/0800 s poznámkou „poplatek za psa“.

8.50 – 9.10 hod.
parkoviště u autobusové zastávky pod ČD
9.15 – 9.45 hod.
u bytovky v Markoušovicích
Žádáme občany, aby odpad neodkládali předem na sběrná místa,
ale předávali osobně ve stanovený čas přímo obsluze sběrny!!!!

Žádáme občany, aby v rámci co nejmenšího kontaktu pokud
možno využili i při platbě ostatních poplatků, jako nájemné
a další platby, bezhotovostní styk – tj. úhradu na výše uvedený účet. Hotovost bude přijata ve výjimečných případech.
Úřad je dosud pro veřejnost uzavřen, ale je možné po předešlé
telefonické nebo e-mailové domluvě přijít k oknu podatelny
a vyřídit neodkladné nutné záležitosti.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně zdraví a sil.

J. Š.
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Náš seriál
Pokračování rozhovoru s panem Borovičkou mladším
z minulého čísla

Jak Václav Borovička
psal a chalupařil
V minulém čísle Zpravodaje jsme hovořili s majitelem markoušovické chalupy čp. 65 spisovatelem a historikem Michaelem Borovičkou o tom, jak se zdejší chalupaření jeho otce
Václava Borovičky (1920–2004) promítlo do obsahu legendárního televizního seriálu Chalupáři, jehož byl spoluautorem. Avšak scénáře k seriálům, jak uvidíme, to byla jen část
Borovičkova díla...
Váš otec, pane Borovičko, koupil chalupu v Markoušovicích
na jaře 1971. Co jej k tomu přivedlo?
Rodiče se snažili pořídit si nějakou chatu nebo chalupu už na
sklonku 60. let. Nejezdili jsme už na výlety, ale o víkendech vždy
„očíhnout“ nějaký ten objekt, co byl na prodej. Často to byly
opravdu bizarní nabídky. Vzpomínám si na jeden polorozpadlý venkovský zámeček, v jehož sklepích stály dva metry vody.
O takhle „silnou“ romantiku však pochopitelně otec s matkou
nestáli. Chalupa v Markoušovicích patřila původně rodičům
slavných krasobruslařů sourozenců Romanových. Poté, co pan
Roman zemřel, rozhodla se jeho paní chalupu prodat. Osamocená poloha v horní části obce, velký krb v jedné ze dvou hlavních
obytných místností, potůček na zahradě, kvetoucí louky, pár kroků do lesa, to vše otci učarovalo. Jistě si už tehdy dovedl představit, jak se mu tu bude dobře psát.

Markoušovická chalupa čp. 65
v druhé polovině 70. let minulého století.
své doby. Jeho knížky vycházely v dnes už nepředstavitelných
statisícových nákladech. Zabýval se dějinami špionáže, v jednom
období také dějinami kriminalistiky. Připomeňme jen některé tituly: Tajemství špionáže, Vražda jasnovidce Hanussena, Mistři tajné služby, Vyzvědačky století, Atentáty, které měly změnit svět.
Světovému terorismu věnoval knihu Století šakalů. Zpracoval
i největší kriminální případy, které řešily slavné policejní centrály
Scotland Yard, Sûreté, FBI či Interpol. Někteří čtenáři na mého
otce vzpomínají jako na „detektivkáře“, což je velký omyl. Vysvětlení je jediné: jeho literatura faktu byla opravdu literaturou,
ne jen snůškou informací, přestože se jednalo vždy o skutečné
případy. Mnohé z těchto knížek vznikaly aspoň z části v markoušovické chalupě.

Váš otec nebyl jen scénárista. Mohl byste přiblížit jeho ostatní tvorbu?
Já si u něj nejvíce cením, a jistě nejsem sám, především jeho literární dílo. Byl jedním z nejvýznamnějších autorů literatury faktu

V. P. Borovička ovšem psal i beletrii a knížky pro děti…
Otcovy romány či povídky byly inspirovány především jeho válečnou zkušeností. Významnou součástí jeho literárního díla byly
i knížky pro děti. Připomenu aspoň Kouzelné městečko či Spadla
z nebe. Psal je s velikou chutí. O literatuře faktu tvrdil, že její tvorba
je obrovská dřina, jíž předchází dlouhé studium, v jeho případě
výhradně zahraničních pramenů i literatury. Četl německy, anglicky, francouzsky, španělsky, italsky... Ovšem pro tvorbu dětské
literatury potřeboval jen svou fantazii.
Je o vás známo, že jste vášnivý turista. Zdědil jste snad tuto
zálibu po otci?
Ne, to rozhodně ne. Otec byl jako literát nesmírně pracovitý,
z turistického hlediska to byl ale spíše pecivál. Patřil k chalupářům, kteří nevědí, co je za nejbližším kopcem. A to byl tehdy
mnohem mladší, než jsem dnes já. Ještě mám po něm na půdě
v chalupě jakousi houpací lavici, rozebranou, v níž sedával na
zahradě, na slunci, v plavkách. Rád se opaloval, už na jaře býval
snědý jako rudokožec.

Václav Borovička na zahradě své chalupy na jaře 1973.

4

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
Na chalupě jistě podnikal i jiné věci, než že by
jen bušil do psacího stroje. Co třeba?
Samozřejmě se plně věnoval zvelebování chalupy
včetně interiérů, které jsou dodnes krásné především jeho zásluhou. Samozřejmě truhlářské práce,
výrobu nového nábytku v selském stylu neprováděl osobně, ale řemeslníkům dokázal přesně
vysvětlit svou představu. Ovšem v Markoušovicích v sobě objevil ještě jeden dosud netušený
talent: dřevořezbářství. Pořídil si sady drahých

dlát a vyráběl tu všelijaké skulptury. Jedna soška
Panny Marie tu visí na zdi dosud, pak jsem v chalupě našel ještě několik nedokončených plastik
a reliéfů. Většina jeho amatérského řezbářského
díla skončila v Mukařově u Říčan, kam se otec
v roce 1983 odstěhoval, do rodinného domku se
zahradou. V tomto roce také de facto končí jeho
„markoušovické období“; na chalupu pak už jezdí
jen sporadicky a chalupářskou štafetu přebírám já
a moje manželka.

Jedna z knih, jež spadají do Borovičkova
„markoušovického období.“

Rozhovor připravil dr. Josef Dvořák
Foto archiv Michaela Borovičky

Poděkování – „boj s koronavirem“

Náhle jsme se ocitli v náročné a pro všechny z nás nezvyklé době, ve virové pandemii. Bylo nutné ihned začít plnit opatření
naší vlády ke zvládnutí vzniklé situace. Ode
dne 12. 3. 2020 byl v naší republice vyhlášen nouzový stav a ode dne 18. 3. 2020 byla
vyhlášena mj. povinnost nosit na veřejnosti
ochranné roušky zakrývající nos a ústa.
V této těžké době bychom chtěli poděkovat všem, kteří okamžitě začali naší obci
pomáhat. V první řadě jde o rychlé dodání
prvních roušek, které obec nechala pro své
obyvatele a zaměstnance ušít u paní Marie Švábové, v Trutnově pak u firem LINIA
Production s.r.o. a Davídek s.r.o. Tyto první
roušky byly rozvezeny seniorům od 65 let.
V části obce Markoušovice přitom pomáhali místní dobrovolní hasiči SDH Markoušovice, kteří kromě toho nabídli seniorům
i pomoc se zajištěním nákupu potravin.
Další ušité bavlněné roušky obci zdarma
dodali dobrovolníci z Markoušovic – např.
paní Iva Bolehovská, Karolína Dekker, členové spolku Mraveniště, z.s. v čele s Katkou
Stachovou a mnozí další. Obec také obdržela ušité roušky z Domova důchodců Tmavý Důl a jednorázové roušky a další zboží
od pana Le Van Doana. Všem za to moc
děkujeme. Další roušky obec objednala
a velice rychle byly dodány od firem cukrárna Přístav Úpice a Jaroslav Rosa Batňovice.
Ještě jednou děkujeme všem za spolupráci
a vstřícnost, dobrovolným dárcům roušek
za obětavost a nezištnost v této naléhavé
situaci. Připomínáme tímto občanům, že

ještě stále je možnost vyzvednout si zdarma šitou bavlněnou roušku na obecním
úřadě či u Mraveniště z.s.( bývalá škola)
v Markoušovicích.

V době nouzového stavu, kdy
byl mimo jiné
nařízen
zákaz
běžného provozování restaurací,
bylo jako alternativní
řešení v restauraci K-Klub
Velké Svatoňovice zprovozněno výdejní
okénko na hotová jídla od nové provozova-
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telky restaurace paní Tomancové. Na výběr
jsou minimálně tři jídla a jedno menu s polévkou, výdej jídel je od 10.30 hod. do 13.30
hod. do plastových jednorázových nádob,
které jsou zdarma. Jídlo chválíme a děkujeme za tuto vstřícnost v rámci současných
možností. Obdobně v Markoušovicích se
provozovatel restaurace Sokolovna pan
Tomšej rozhodl podpořit své zákazníky
denním výdejem točeného piva do vlastních odnosových nádob v době od 17 do
20 hod.
Dalším opatřením naší obce v boji s šířením
koronavirové nákazy bylo zakoupení protivirové dezinfekce, která byla ihned dodána
na pracoviště místního lékaře MUDr. Cvrčka
v budově čp. 210 a do obchodu potravin
a smíšeného zboží pana Le Van Doana.
Dezinfekce bude dále poskytnuta naší
škole a školce, dezinfikuje se obecní úřad,
mohou se dezinfikovat veřejná prostranství – zastávky, lavičky, zábradlí apod. Může
být rovněž poskytnuta do budovy restaurace, pošty a ZD Velké Svatoňovice, kde se
prodává mléko – všude tam, kde se v naší
obci může pohybovat více lidí. V Markoušovicích byla dezinfekce dodána jednatelce SDH Markoušovice pí Šrůtkové čp. 192
(pod lesem nad návsí) a do restaurace Sokolovna, kde si ji zájemci mohou pro osobní potřebu odebrat. Zodpovědným přístupem, dodržováním hygienických zásad
a dezinfekcí se pokusíme zapojit do eliminace rizik pro naše občany.
Děkujeme všem občanům, že dodržují vládní nařízení, nosí na veřejnosti
roušky, zbytečně se nenavštěvují a nescházejí ve větším počtu. Doba je těžká pro všechny, ale pokud to ještě nějakou dobu vydržíme, boj se zákeřným
koronavirem Covid-19 určitě zvládneme.

Za OÚ Velké Svatoňovice
Jitka Palachová
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Bledule

Přesněji řečeno Bledule jarní (Leucojum
vernum) je primárně evropský druh, který
má svou domovinu ve střední Evropě s přesahy do západní, jižní a východní Evropy.
V České republice se přirozeně vyskytuje ve
vlhkých lesích (hlavně v luzích a v suťových
lesích) a na vlhkých loukách od nížin do hor.
Platí to ale jen pro Čechy a západní Moravu.

Nás může těšit, že se hojně vyskytuje ve
velkých shlucích napříč katastry naší obce.
Od vrcholových partií pod hřebenem
Jestřebích hor až po spodní část obce.
Krásné lokality jsou podél Markoušovického potoka a jeho drobných přítoků. Co
dokážou jarní mrazíky, jsem zachytil na

procházce letos 15. března ještě v odpoledních hodinách.
Prostě a jednoduše příroda je mocná čarodějka bez ohledu na současnou situaci,
a tak neváhejte a vydejte se pozorovat její
krásy v našem bezprostředním okolí.

J. D.

Dětský karneval
Dne 15. 2. se uskutečnil karneval na sále
v K-Klubu, který pořádal spolek Kamarát ve
spolupráci s obcí. Sál byl během mžiku naplněn až k prasknutí.
Po úvodním tanečním představení místních děvčat se začalo soutěžit v různých
disciplínách. Všechny masky byly ty nejhezčí, takže první místo vyhrála každá maska,
která dostala hlavní cenu .
Proběhlo také slosování vstupenek o věcné
ceny.
Návštěvníci měli možnost zakoupením
dortíků a nápojů u stánku provozovaného
z. s. Kamarát podpořit další pořádané akce.
Spolek Kamarát by touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádání karnevalu podíleli ať už přípravou a uklízením
sálu, tak pomocí s prodejem, pořádáním,
ozvučením, fotografováním...
Velký dík patří i manželkám a kamarádkám,
které na vlastní náklady upekly dobrůtky
pro děti a rodičům ke kafíčku.
Tímto směrem chceme pokračovat dál
a ještě vše zdokonalovat. Takže děkujeme
za vaši obrovskou účast, která nás motivuje
k dalším akcím.

M.J.
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Markoušovické vepřové hody
Na sobotu 22. února připravil Tým náves
pro spoluobčany 2. ročník Markoušovických vepřových hodů. Členové týmu se
sešli již v pátek na přípravu prostoru návsi
k této akci a těšili se na sobotní ráno.
Od sedmé hodiny začaly přípravy naplno.
Sestavit a roztopit brutary, připravit prostor
pro návštěvníky, zprovoznit výčep a celý
prostor altánu změnit na zpracování očekávaného pašíka.

A pak to nastalo. Kluci přivezli od řezníka
Hampla dvě půlky prasete, pověsili jsme je,
jak to bývalo na domácích zabijačkách, na
rozporku, pokochali se pohledem, vyfotili
se a vzhůru do díla. Zdeněk Štěpán začal
prase postupně porcovat. Nejprve oddělil
části na vaření, které jsme postupně vkládali do vroucí vody.
Již přicházeli i první návštěvníci. Zatím je musela uspokojit studená kuchyně – podávala
se tlačenka s cibulí, chléb se sádlem a škvarky nebo naopak sladké dobroty, které na akci
upekla děvčata z týmu a naši příznivci.
Hned se pokračovalo oddělením částí
masa na řízky a jejich obalováním a smažením. To byl další chod podávaných dobrot. Loni při naší premiéře jsme si říkali, že
je musíme spočítat, ale ani letos jsme to
v návalu práce nestíhali. Je faktem, že se
průběžně smažily zhruba od deváté hodiny
do jedné odpoledne. Myslíme si, že pokud
jich nebylo alespoň sto, tak nebyl žádný .
Před polednem nastal ten správný okamžik pro kontrolu a další zpracování vařených částí.

něk Štěpán při plnění jelítek ukazoval tradiční ruční plnění. Potěšilo nás, že nám při
špejlování pomohly i některé návštěvnice
akce, které prokázaly svou zručnost, a my
jim za to děkujeme.
Málem bych zapomněl, že po naporcování
masa na řízky se připravilo maso na zabijačkový gulášek, který založil Jakub Kubját
spolu s Tomášem Kašparem.
Začal se podávat ovárek s hořčicí a křenem
a další části se připravovaly na tlačenku,
kroupová jelita a jitrničky. Na jejich plnění se letos Petr Bujárek vybavil technikou,
a tak mu to šlo pěkně od ruky. Naopak Zde-

Postupně se zkonzumoval guláš, došly řízky, a tak byli všichni nedočkaví, až vyplavou
první jitrnice. Hned po vyndání a zchlazení
v lázni se studenou vodou byly rozebrané.
Pak přišla jedna várka jelítek, která nedopadla jinak, a další várka jitrnic a jelit až do
uvaření všech.
Nakonec se zavařila polévka, dopilo pivo
a všichni aktéři se těšili na konec. K večeru jsme byli unavení, ale spokojení
s proběhlou akcí. Potěšil nás zájem spoluobčanů i návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Někteří chtěli naší obcí původně jen projít, ale nakonec túru odložili
na jindy a zůstali na návsi. Věříme, že všem
chutnalo a přijdou i příští rok v sobotu
před masopustem.
Pro Tým náves to však neskončilo. My jsme
se sešli ještě v neděli dopoledne, vše uklidili
a náves uvedli do původního stavu. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce za
podporu a panu Hamplovi za vstřícnost při
zajištění námi požadovaných produktů.

J. D.
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Náš seriál pokračuje rozhovory s pamětníky, aneb náplava se ptá…, tentokráte

Rozhovor s Adolfem Těžkým

Mám jenom osm tříd, ale jsem dobrej organizátor…
Petra: Přistěhovali jsme se do Markoušovic teprve nedávno, avšak hned mi přirostly k srdci svou malebností, možností
vzdělání pro naše děti a přátelskými lidmi.
Ovšem aby člověk skutečně někde zakořenil, potřebuje ještě něco navíc, totiž znát
minulost a souvislosti. Jací lidé tu žili a žijí?
Co všechno tady přestáli? Jak se v tomto
konkrétním místě a do jednotlivých osudů
promítly nebo naopak nepromítly světové dějiny? Jaké jsou zdejší příběhy? Myslím, že v dnešní době, kdy se v souvislosti
s epidemií a vládními opatřeními otřásají
mnohé naše jistoty vydobyté v posledních
desetiletích, mohou být vzpomínky pamětníků o to větší posilou a inspirací.
Pan Adolf Těžký, ročník 1940, se zásadním
způsobem podílel na vzniku dvou knih
o Markoušovicích a Sedloňově, které jsou
pro mne v tomto ohledu hotovým pokladem. Vypravila jsem se tedy nejprve
ptát jeho, s tichou nadějí, že mi snad poví
i něco, co v těch knihách není...
To vydávání muselo být asi náročné,
mimo jiné také v tom, jak skloubit různé zájmy a očekávání od knihy, co tam
ještě dát a co už ne…
No jo, to víte, byly tam mezi námi, kdo
jsme se na těch knihách podíleli, občas
tendence o něčích zásluhách psát víc, ale
já jsem byl toho názoru, že buďto všechny
nebo nikoho.
Jak to vlastně s tím vydáváním začalo?
Já jsem sehnal materiály, taky už jsem
něco přečetl, všude se takhle vydávalo,
tak já si říkal no tak hergot nikdo se k tomu
nemá, nějakej intelektuál, já mám jenom
osm tříd, ale jsem dobrej organizátor.
A znal jsem hornického badatele a publicistu Václava Jiráska, to byl kamarád, sehnal jsem ing. Večeřovou a taky Mgr. Lídu
Vránovou, s manželkou jsme připravovali
zápisy a řekl jsem si, oni jsou vzdělanější
tak jsem jim to dal, ať to dají dohromady.
A hned v roce 2009 jsem svolal schůzi,
všechny tyhle známý a Josefa Janouška
(poválečného ředitele místní školy) - ten
už tady byl ve 45. v květnu osidlovat.
A jeho žena má pamatováka, co se ve
fabrice vyrábělo, kdo tam pracoval, dostal jsem dlouhý seznam jmen. Růžena
Švadláková ta zas znala ještě švabach,

tak podle té pamětní knihy Markoušovic
jsme to překládali, půl roku sem chodila
tři dny v týdnu. No, tak jsme takhle začali
s tím Jiráskem, pak jsem sehnal Veroniku Souralovou, Borovičku ml., informace,
fotografie a tak jsme to dali do kupy a je
z toho pěkná knížka.
Jsou knihy, které vás inspirovaly?
Roman Rejlů (ředitel okresního archivu
v Trutnově) dělal to Radvanické kutání
a Václav Jirásek tady Jestřebí hory a vždycky tam dal nějaké vzpomínky těch pracovníků, to je hezký. Tady v Markoušovicích to byli horníci a Sudety a ve Velkých
Svatoňovicích tam byl zas protektorát
a zemědělství. A tak se v té naší knize taky
dočtete, jak třeba pašovali.
A jak to pašování probíhalo?
Jak je tam zatáčka na kraji lesa, když se
jede do Velkých Svatoňovic, tam byla celnice. A oni ti zdejší horníci chodili do Malejch Svatoňovic až na Idu, na Odolov a ti
z vrchu Markoušovic chodili zas do Radvanic. No a odtud dostávali deputát uhlí,
tak to uhlí měnili za mouku nebo něco,
dali tam pytle, přikryli a navrch dali uhlí
a takhle pašovali. A Němci ti měli vždycky
pravidelnost, to si člověk mohl podle nich
nařizovat hodinky. A když přešla německá
hlídka, o tom Áda Kopáčků zase píše, tak
pan Illner zatáhl roletu, že lidi můžou do
Velkejch nakupovat nebo pašovat. No lidi
si pomáhali jak to šlo, byla bída.
Jak jste se vlastně ocitl
v Markoušovicích?
Já jsem se narodil ve Chvalči
a táta jezdil s koňma a potřebovali lesního dělníka. Sem
jsme přišli ve 48.roce, když
mi bylo osm, nastěhovali
jsme se nahoru na kopec
naproti hospodě u Bittnerů,
tam kde byl řezník Grimm.
V Markoušovicích jsem chodil čtyři roky do školy a pak
čtyry do měšťanky do Malejch. No a pak potřebovali
pracovní síly na pomoc hospodářství a tak nám jeden
ročník zlikvidovali, takže jsme
nepropadli, ale místo devítkou jsme končili osmičkou.
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A co se s vámi dělo potom?
To je smutná historie. Po smrti táty zůstala maminka bez prostředků, tak jsem šel
dělat do papírny, udělal jsem si kurzy na
strojvedoucího papírenského stroje a živil
jsem tři sourozence. A když jsem se vrátil
z vojny, tak to zavřeli, proto jsem šel na
doly do Radvanic. Oženil jsem se tam
a přestěhoval. Protože já už jsem v Radvanicích vystupoval s harmonikou, tam byl
estrádní soubor, tak jsem tam hrál nějaký častušky nebo jsem zpíval s kapelou
Veselá šestka a pak jsem si tam založil
svojí kapelu. Hodně jsem hrával, tak jsem
si nechával peníze za hraní a výplatu
jsem dával mamince, to jináč nešlo. A tak
toho nelituju.

Zpravodaj občanů
A na dole jsem si zase udělal trojku řidičák, na vysokozdvižný vozík, na bagr,
portálovej jeřáb, jezdil jsem se vším, dělal
jsem tam na povrchu předáka, tak jsem to
tam měl všechno pod palcem, kvalifikace,
každý rok jsme chodili na školení tenkrát,
takže na co mě posadili, tak to jsem dělal.
A pracoval jste jen na povrchu
nebo i dole?
Nejprv na povrchu a pak dole 7,5 roku.
Tam jsem to měl dobrý, protože jsem tam
podal asi pět kvalitních zlepšovacích návrhů. Já vždy když jsem někde dělal, tak jsem
se na to díval a říkal si no hergot takhle…
A dolů jsem přišel jako bažant a teď když
netěžili... Ona to byla 2 km dlouhá hlavní
těžební trať, tam dělalo šest lidí, ale když
nebyla těžba, tak mašinkáři nejezdili. Kde
byl materiál, tomu se říkalo překop, to
bylo veliký místo mimo kolej, tam byly
pražce, rozpinky, prostě všechno co bylo
potřeba, to se vždycky naložilo, čekalo se
na tu mašinku, až přijede. A když byla na
trase nějaká porucha, tak třeba tři hodiny
tam těch šest lidí sedělo a nic nedělalo.
Protože ta ráčna, pražce, to nešlo nést, to
bylo těžký a ten terén tam byl blátivej. Takže se čekalo a když přijela, tak se to rychle
vyložilo, tam se něco udělalo a zase se to
muselo naložit a jet dolů. Tak jsem si říkal,
takovej kočárek, tak na to udělám takovou
drezínku na klíče, na materiál, brašnu jsem
si tam dal, všechno a po kolejích jsem si
to ťapkal. To jsem navrhl a nahoře v dílně
mi to udělali. A naložili jsme ráno a hned
jsme jeli a hned se pracovalo. A když to
takhle už končilo, tak jsem tam dělal sám
a neměl jsem co dělat. Koleje jsem si stáhl,
to se rozjíždělo. Patenty jsem si tam vymyslel, jo u vedení jsem to měl strašně dobrý.
Co jste ještě navrhl?
Ještě když jsem byl na povrchu jsem
s jedním zámečníkem navrhl takovej prototyp vozíku klaničáku na dlouhý materiál
– koleje, truby. Ona to byla úpadnice dolů
a nakládalo se to tam jeřábem, vždycky
16 kolejí do páru se naložilo, podvázalo lanem, na tom klaničáku byly dřevěný podložky, aby to bylo vejš, protože tam když
to vjelo dolů, aby to někoho nenapíchlo.
A ty koleje se daly na ten klaničák, pak se
to obložilo dřevem, tomu říkali dubáky, to
bylo zase na obložení tý výztuže, a utáhlo
se to. A jak to drncalo, a když třeba ty patky byly proti sobě, jak to dřelo o sebe, tak
to podjelo a teď si vemte v týhle úpadnici se to vysypalo, tak to trvalo půl šichty,
než to naložili. A to bylo každou chvíli. Tak
jsme to s tím klukem udělali a měli jsme

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
ten prototyp, naložili jsme to nejdřív sami,
to byla galuska to očko s tím háčkem jak
se spojujou vozy. „Tak to tam uvažte a uvidíme!“. Tak jsem jeřábem vytáhl ty koleje
šikmo dolů, vůbec se to nehnulo, pak tam
byla taková opěrná zeď, tak jsem řekl „Dejte to na čtyři lana!“ Rozhoupali jsme to,
a bim do toho! A taky dobrý! Tak jsem zavolal vedoucího dopravy předvedli jsme
mu to a další den jsem měl 500 Korun, to
byl fond odměn a třetí den ředitel mě dal
dalších 500,-. A pak od tý doby to jezdilo
až na dílo.
Na truby jsem udělal to samý a tak mám
odznak vzorný zlepšovatel, tři státní vyznamenání mám za obětavost, za věrnost
a k 40.výročí osvobození ČSSR, to se v té
knize dočtete.

kolo!“. Ne že by to uteklo hned, ale nešel
mu kompresor. Tak si představte, že já
jsem jel s tím bagrem a oni mi ještě dali
Tatru 138 náklaďák, aby mu mohl vždycky
dofouknout vzduch! Všecko šlo, dělaly se
různý partyzánštiny, ale můžou být rádi!
Hodně jsem tady lidem pomohl, všechno
jsem zajistil, hledal jsem poruchy, aby mně
lidi nenadávali. Sám jsem taky vodu neměl, tak jsem si řekl, někdo to udělat musí.
A ta voda pořád nebyla, já chodil z Radvanic pěšky a třikrát v týdnu jsem vždycky
kontroloval vodojem. A dvakrát týdně
jsem se stavoval ve VAKu a diskutoval
jsem s nimi jak zajistit vodu. To přece nebylo možný! Do konce dubna a už ta voda
nikdy nestačila pro celou vesnici. Pak jsme
hledali tam na Německých lukách, že prý
tam jsou nějaký prameny, ale nic pořádnýho jsme nenašli.
Ale já jsem byl taky poslanec na obci dvě
volební období tak vím, že tam dělali vodojem a vodovod ve Velkých Svatoňovicích, a že tam jsou hrozně silný prameny,
nějakých šest pramenů tam bylo a jestli
použili tři. Tak jsem jim navrhl, aby z toho
vodojemu, jak je na těch horách pěkně
vysoko, stáhli potrubí a napojili to tady do
toho potrubí našeho. No, tak asi jsem jim
dal impuls a tak potom udělali čerpačku,
to je u Pětiletky ta boudička a nad Alešem
tam je vodojem. A tak se ta voda vyřešila.

A jak to bylo s tím nedostatkem vody
v Markoušovicích? to jste přeci také
pomohl vyřešit..
No ta voda… Trubky tehdy patřily pod
správu VAKu a byly špatný a nebyly uložený v pískovým loži. Ale Eda Kočí později
zachránil pracovní deník VAKu a to byly
vagóny písku, to tam furt jenom pískovali… a když jsme do toho hrábli, tak nikde
nebylo deko písku. A jak to bylo na kameni, ty trubky jak pracovaly, tak se to prorvalo a nebo taky byly špatný. No, rozprodali
to někde, ale v zemi není nic.
Často zaměstnanci VAKu neměli k dispozici svůj bagr a tak když to bylo někde
prasklý, tak jsem na dole řekl, vyjednal
a udělali jsme to odpoledne po práci, jen
jsme zaplatili bagristovi. Co já jsem se
natahal bagrů z Radvanic! Všechno jsem
sehnal, všechno mě na jámě půjčili, bagr,
jeřáb... Jednou si pamatuju, byla tady porucha zrovna za čerpačkou. Tak jsem říkal
ředitelovi, že bych potřeboval bagr, ale ten
bagrista povídá „No jo, ale já mám píchlý

Pak jsem měl na triku výstavbu markoušovické prodejny v akci Z, to je taky v té
knížce.
No a silážní jáma. To já zase když se do něčeho obuju, tak jsem prevít. Jak jsem byl
ten radní, představte si, že tu silážní jámu,
jak je tam dole u Pětiletky, tak tu chtěli
stavět tady uprostřed obce, jak je kravín.
Tak to jsem řekl, že v žádným případě. Šel
jsem na životní prostředí, nechal jsem dát
do zápisu, že s tím nesouhlasíme, i když ti
nahoře slibovali, že vysází nějaký ochranný pás. Víte když se to odkryje, kolik to je
smradu? Tak jsme se domluvili, že se snad
něco najde. Tak jo, to se povedlo, jináč by
tam dneska byla silážní jáma, taková ta
velká. No, to já jsem zas byl bojovník.
Od toho všeho, co jste tady všechno
dělal, mi k těm knížkám připadá docela veliký skok…
No tak mě bavily takovýhle věci, hodně
čtu, textařím si, svoje písničky jsem dělal,
mám své CD Hity Jadranu… Měl jsem notýsek a jak jsem hodně chodil pěšky, tak
jsem u toho vymýšlel texty.
Pokračování na další straně >>
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Zatímco si povídáme, z reproduktorů
začíná znít píseň, kde pevně intonuje
jasný mužský hlas... Nad krajem se soumrak sklání, všichni lidé šli už spát, i ta
krásná hnědovláska, které dobrou noc
chci dát, hvězdné nebe jasně září, světlým
oknem na polštář, chtěl bych jednou hvězdou býti, paprskem jí zlíbat tvář…
Měl jsem kapelu, hrávali jsme vždycky ve
vinárně pár let, byl to druhej plat. To bylo
La paloma blanca, to jsme museli vždycky 3x i 4x opakovat. Hráli jsme to tři měsíce před tím, než to začal hrát Gott. Áda
Kopáčků tady založil muziku a já už jsem
s ním hned hrál, začal jsem v 16 letech.
Protože když byla plesová sezóna, nebyla
k sehnání hudba. Tady bylo kino a vždycky, když byla muzika, zpěváci měli takovej
trychtýř a ono to trošku zesílilo. No a my
jsme se napojili na tu bednu z kina, tak
jsme už byli moderní a hned to bylo o něčem jiným. No a když jsem měl tu kapelu
v Radvanicích, tak jsme byli jedna z nejlepších kapel s těma Šramlovejma na
okrese. Taky nás vybrali šest nejlepších
zpěváků a měl jsem koncert s Juditou
Čeřovskou ve Dvoře. Celkem když to tak
vezmu, tak jsem vlastně 60 let hrál. No,
takovej život byl no.
Takže jste vždycky vylezl z dolu a oblíkl
jste se a šel jste dělat muziku?
No, vždycky čtvrtek, pátek, sobota. Sobota už se nešlo, neděle taky ne a pátek už
se vydržel. No jo, ale to víte, člověk by neměl prachy, když jsem to dával všechno
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pak už manželce. Koupil jsem si co jsem
potřeboval.
Co na to říkala Vaše žena? No tak, někdy nebyla nadšená, ale to bylo období…
Ale pak už jsme hráli jenom na zábavách,
protože ty vinárny to se nedalo dělat furt.
A tak byla taky ráda, protože to byl vlastně
jeden plat.
Takže Vy jste tady musel být hodně oblíbený…
Jo jo, máme svýho Gotta, říkaly ženský.
Ale disciplína byla, to někdo si myslí, že
jsme byli děvkaři, nebo já nevím co. Byli
tam svobodní, tak jsem říkal „ Jestli tady
chceš bejt s nějakou babou, tak si tady
buď, ale my jedeme domů!“ a on si to každý rozmyslel, třeba odněkud z Hořic nebo
z Žacléře se pak dostávat…na nikoho se
nečekalo, odehrálo se a jelo domů. To by
z toho byl bordel.
Máte nějaký oblíbený místo tady
v Markoušovicích, jestli to není tajný?
No není, já tady mám rád všechno, zvlášť
na tom kopci, kudy jsem chodil. Jako že
bych měl nějak vyhrazený místo, že bych
tam chodil s nějakou ženskou tak to ne,
to jsem měl tu svojí z vojny. Ale Markoušovice mi přirostly k srdci, protože tady
bylo fakt krásně a kamarádi. My jsme šli
do sebe Němci Neněmci, vždyť ten Herbert Zárubů, Áda Haasů, Reiner Richterů,
to byli Němci, no a holky, nebyla nějaká
nevraživost, vždyť ty děti za to ani nemohly, to se narodí nějakej blbec Hitler a pak
to všechno takhle zpacká. Takže divadla

jsme tady hráli, estrády jsme hráli, osm
plesů za rok bylo, nic jinýho nebylo, tak se
furt jenom tancovalo. Je na co vzpomínat.
Takže vlastně oblíbený místo je asi ta hospoda, ale ještě, když na jaře přijíždím od
Trutnova a vidím rozkvetlé zahrady, tak mi
srdce zaplesá.
No možná tam někde v setkání s lidmi
je asi ten spojující článek ke všem činnostem, kterým jste se tady věnoval.
Moc vám děkuju za rozhovor.
Odcházím naplněna setkáním s člověkem, který mě ohromuje svou činorodostí a tím, jak velkou tady zanechal stopu.
Ten, který koná z lásky k věci. I když mu letos bude osmdesát let a má bolavé nohy,
je z něho stále znát velká jistota a síla.
Cholerický temperament, akceschopnost,
praktičnost. Nechtěla bych se s ním pustit
v čemkoli do křížku a jistě se najdou i lidé,
kteří neunesli jeho silnou osobnost či rychlá řešení. Je v něm však taková odzbrojující přímost, ze které se zkrátka nedá jen tak
vykroutit. A na druhou stranu, je v něm
vřelost, dobrota a ochota pomoci. V jeho
osobnosti se snoubí realista i romantik,
tvrdost s citlivostí a možná někde hluboko pečlivě ukrývaná křehkost. Odcházím
s pocitem vděku, že mi bylo dáno se
s ním setkat. Už pro mne není jen stránkou
v knize s výčtem úspěchů. Jdu domů
a nesu si v sobě těžko popsatelný pocit, že
jsem na chvíli zachytila písek v přesýpacích hodinách času, a že takoví chlapi se
už dneska nerodí.

Ptala se a zpracovala Petra Němečková Stypová

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 vytvořena pro občany
naší obce.

„dostanete“? Do vyhledávače v Google
Play (tuto aplikaci máte předinstalovanou v telefonu) zadejte Velké Svatoňovice a vyhledávač vám sám aplikaci
nabídne. Jinou možností je naskenovat
mobilním telefonem QR kód, který vás
odkáže přímo na instalaci aplikace.

V aplikaci najdete informace z obce, budete informováni o chystaných akcích, aktuálním dění, prostřednictvím aplikace můžete
nahlásit závadu na obecní infrastruktuře.
Aplikace je určena pro telefony s operačním systémem Android. A jak ji do telefonu

E. Prouzová
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Malá zpráva o velkých věcech
Že je markoušovický kostel integrální
součástí dění ve vsi, to už dnes nikoho nepřekvapí. Z přísného svatostánku, opečovávaného obětavými farníky
a spravovaného římskokatolickou farností u Sv. Jakuba Většího v Úpici, se postupně stal místem veřejným v tom nejlepším
slova smyslu. Místní i přespolní se zde
scházejí na koncertech, žádná větší událost ve vesnici se neobejde bez toho, aby
se v kostele nerozezněly varhany, housle,
zpěv, kytara, trubka… nebo hlasy malých
herců, jak tomu bylo poprvé o loňských
Vánocích. Dveře kostela se otevřely doslova dokořán.

Jak se taková věc stane, ptáte se možná.
A jak se slučuje role sakrálního prostoru
s těmi pomyslnými otevřenými branami?
Markoušovický kostel je jedním ze tří svatostánků, o které římskokatolická farnost
u Sv. Jakuba Většího v Úpici pečuje. V loňském roce její duchovní správce, P. Andrzej
Götz, zahájil kroky na dlouhé cestě k jeho
postupné rekonstrukci. Už v první polovině roku 2019 proběhl péčí pana Macha
uměleckohistorický průzkum financovaný
čistě z prostředků svatojakubské farnosti.
Ten je nutnou podmínkou k tomu, aby
mohlo být v příštím období požádáno
o grant na restaurátorské práce v interiéru
(kalvárie). Mnohem větším úkolem však
bude rekonstrukce oken chrámu, která
o pomoc doslova volají. S podporou
z Česko–německého fondu budoucnosti,
o niž se farnost jako správce objektu formou grantu úspěšně uchází, by se sen
těch, jimž na starém kostele záleží a kteří
jej mají rádi bez ohledu na to, za kterou
z jeho současných tváří do jeho lodi přicházejí, stane v dohledné době skutečností. Úkol je to nadmíru složitý, zejména
vezmeme-li v potaz povinnou finanční
spoluúčast majitele objektu, tedy svatojakubské farnosti, na všech finančních
plněních v podpořených projektech. Ale
ne nesplnitelný – a už vůbec ne dnes
a v Markoušovicích.

Už v létě loňského roku navázali Markoušovičtí s P. Götzem, potažmo se
svatojakubskou farností, ve věci kostela
účinnou spolupráci. Řimskokatolická farnost umožnila žákům markoušovického
Mraveniště využívat kostel při školních
aktivitách, Markoušovičtí zase deklarovali svou vůli podporovat finančními
sbírkami při koncertech a dalších příležitostech aktivity správce kostela vedoucí k získání potřebných prostředků
na kofinancování grantových projektů.
Možná se to může zdát jako drobnost –
vždyť kolik peněz mezi sebou vybereme
při Koncertě pro kostel? Ale to by bylo
opravdu jen zdání, protože i velké cesty
začínají malými krůčky.
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Dnes již víme, že Česko-německý fond
budoucnosti podpoří v letošním roce rekonstrukci chrámových oken 50% z celkového rozpočtu plánované akce. P. Götz
předpokládá, že především díky podpoře
obce a dalších institucí se podaří v letošním roce profinancovat okolo 400 tisíc Kč:
Česko-německý fond budoucnosti podpoří akci částkou 200 tisíc Kč, zbylou
částku potom garantuje farnost. Znamená to tedy, že pět ze sedmi oken, jejichž
rekonstrukce je naplánována, se dočká
oprav již co nevidět. Na zbylá se potom
dostane ve druhé etapě rekonstrukce,
s jejíž realizací počítá farnost příští rok.
Brány svatojanského kostela jsou otevřeny dokořán. Je dobré vědět, že ten velebný starý dům má nejen svou farnost, ale
také svou ves. A že i Markoušovickým leží
jejich kostel na srdci.

Jana Nešněrová
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Ze života škol

Ohlédnutí za zimou v mateřské škole
Jaro už je v plném proudu, a ačkoliv jsme
letos Morénu nevynesli, zima odtáhla sama
a nechala sluníčko, ať nás trochu potěší
a zahřeje ve složité době nouzového stavu
a strachu z viru Covid–19.
V lednu však ještě nikdo ani netušil, co
nás v blízké době čeká, a proto mohly děti
z mateřské školy užívat sněhovou nadílku,
sáňkovat a bobovat celé dopoledne.

A ani jsme nemuseli nikam daleko, protože
kopeček na zahradě naší školky je naprosto
ideální. Bohužel však sněhu velmi rychle
ubývalo, a tak přišly na řadu hry a procházky
po vesnici a po blízkém okolí.

I nadále probíhaly kroužky - dramatický
i keramický. Pro budoucí školáčky začal
od února i úplně nový, a to „Barevná
abeceda“. Každý čtvrtek předškoláci
docházejí na dopolední výuku do základní
školy. Zde pracují, učí se a zkouší, co to
vlastně obnáší být školákem.

V únoru čekalo na děti představení
„Bouda, budka“ ve Rtyni v Podkrkonoší.
Protože jsme s touto pohádkou pracovali
celé září ve školce, mohly děti zúročit své
vědomosti a moc si pohádkový příběh užily.

Poslední únorový týden na nás čekala
dvě představení. Nejprve jsme se vydali
do Červeného Kostelce, kde jsme zhlédli
hudební pohádku „O Sněhurce“
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a v pátek si zpříjemnili den „Taneční
akademií Ballare“. V té vystupovali
i někteří kamarádi z naší školky, a tak jsme
drželi palečky o to víc.

V březnu zavítaly do školky „Divočiny“. Ne,
nebojte, nevystavili jsme malé svěřence
nějakému nebezpečí, ba naopak. Pomocí
příběhu o Maxovi, který tak zlobil, že ho
maminka poslala spát bez večeře a on
se dostal „až tam, kde bydlí divočiny“. My
jsme se z toho poučili, že není zlobení
jako zlobení. Naučili jsme se tančit „tartas
– divoký tanec“ a také víme, že být králem
není vždycky výhra. Prostě zažili jsme
divoký týden.

gruntují, papírují a využívají nenadálou
uzavírku k přípravě na dobu, kdy se děti
vrátí, ale není to ono. Prostory školky jsou
smutné, bez dětského smíchu a štěbetání
to prostě není ono.

Jaro klepalo na dveře, ale jak se slaví „Jaro
s čápem“? To my už víme, protože nám
to prozradily loutkoherečky s kašpárkem
Nazdárkem, za kterým jsme se zajeli podívat
do Rtyně. A taky jsme navštívili Úpici, a to
hned dvakrát. Poprvé jsme podpořili žáky
ze ZUŠ, jejich taneční akademie se nám
moc líbila, někteří z nás si i zatancovali.
Podruhé, a to už s „koronou“ v zádech, jsme
dorazili do loutkového divadla, kde pro
nás manželé Novákovi zahráli pohádku
„O kohoutkovi a slepičce“. Byla skvělá!
Moc jsme se společně nasmáli.

I přes těžkou a nejistou dobu Vám chceme
popřát krásné jaro, snad ucítíme svěží
jarní vzduch i přes nezbytné roušky.
Sluneční paprsky nám pomůžou udržet si
optimismus a dobrou náladu.

Bohužel i zápis od 11. 5. do 15. 5. 2020 v naší
MŠ proběhne bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky
mohou být podány datovou schránkou,
emailem s elektronickým podpisem,
poštou, v krajním případě osobním
podáním ve škole.

Se smíchem jsme bohužel brzy přestali.
Do našich domovů vtrhla „korona“ a s ní
nepříjemná opatření, která dopadla i na nás.
Od 17. 3. až do odvolání se dveře mateřské
školy pro děti uzavřely. Zaměstnanci

Nezapomeňte,
že spolu to zvládneme!
Kolektiv mateřské školy
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Ze základní školy
V poklidu jsme oslavili vánoční svátky a Silvestr a hned začátkem nového roku se zase
vrátili do školních tříd. Jen jsme si sdělili
své zážitky a dojmy, navzájem se pochlubili
dárky, zopakovali všechno, co jsme stačili
zapomenout, a hned přišly písemky, vysvědčení a konec prvního pololetí. Přestože
jsme se ve škole v novém pololetí mnohokrát neviděli, i tak bylo rušno.
Druhé pololetí jsme nemohli odstartovat
lépe než lyžařským výcvikem v Radvanicích.

Vyrazili jsme v odpoledních hodinách od
školy a i přes menší zmatek všichni odevzdali potvrzení o bezinfekčnosti, naložili lyžařské
vybavení i lodní kufry. Každý den probíhal
víceméně podobně: po snídani jsme se vydali na kilometr vzdálenou sjezdovku, obuli
si lyžáky a zkontrolovali, zda všichni máme
rukavice a helmy. Rozděleni do několika skupin podle lyžařské zdatnosti jsme se směle
pustili do lyžování. Do penzionu jsme se vrátili na oběd, všechno promočené oblečení
rozvěsili, kde se dalo, a za chvíli hurá zpátky
na sjezdovku. Zpátky jsme se vrátili až krátce
před večeří, unavení a vyhládlí, takže jsme
sesbírali mnohem více prázdných talířů,
než co jsme ve školní jídelně zvyklí. Po večeři jsme chodili do tělocvičny, společenské
místnosti a jednou měli také všichni možnost vyzkoušet si večerní lyžování. Poslední
večer byla pro děti přichystaná diskotéka,
kterou si užily hlavně holčičky.

Celkově výcvik považuji za úspěšný, protože nám hned druhý den napadla kupa
sněhu, všechny děti si na sjezdovce i mimo
ni užily spoustu legrace, i úplní začátečníci se na konci týdne zúčastnili závodu ve
slalomu a hlavně jsme se všichni ve zdraví
a s dobrou náladou vrátili domů. Na děti
pak čekal celý týden jarních prázdnin, během kterého si mohly odpočinout a připravit se na návrat do školních lavic.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády (onemocnění COVID-19) letošní zápis do první třídy probíhal bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
v období od 1. - 8. dubna 2020. Bohužel do
první třídy nastoupí pouze tři noví prvňáci.
V současné době naši žáci doma ale nezahálejí. Nejen že pracují v pracovních sešitech, ale tvoří i různé projekty, které nám
potom vyfocené posílají zpět do školy. Například prvňáci vařili krupicovou kaši podle
receptu, druháci kreslili spolužáky v rouškách a vytvářeli si matematický herní plán.
Třeťáci a čtvrťáci dělali projekt do angličtiny
a přírodovědy.

Přelom února a března byl opět rušný. Jeli
jsme se podívat na taneční akademii
Ballare, kde vystupovaly některé naše žákyně. Také jsme navázali na kurz bruslení.
Trochu opožděně (ale přece) jsme oslavili
masopust a vydali se v maskách po vesnici, zpívali masopustní písně a vykoledovali
nějaké ty sladkosti pro děti. Hned další týden nás na loutkovém představení bohužel
zastihla zpráva o uzavření škol.

A společně všichni, a přece každý sám
doma, jsme slavili barevný Svatý (Pašijový)
týden. Neváhejte a také se na jejich práce
podívejte na našem webu skola.velkesvatonovice.cz.

14

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
situace zhostili. Užívejte společně strávený
čas s vašimi dětmi, buďte opatrní a zdraví
a neztrácejte naději a víru, že veškeré dění
kolem nás má svůj smysl.
Závěrem bych vám za celý učitelský sbor
chtěla popřát hlavně hodně zdraví a velikonočního veselí.

I přes naši snahu děti co nejlépe informovat, možná vznikl nějaký ten chaos, ale věříme, že se vše časem uklidnilo a my i děti
jsme se naučili za dané situace fungovat.
Všem rodičům a dětem bychom rády poděkovaly za trpělivost, s jakou jste se nové

Pavla Hanušová

Jak to (ne)žije v Mraveništi

Milí čtenáři VS zpravodaje, když jsem
psala do minulého čísla tohoto časopisu,
vůbec by mne nenapadlo, že téměř nic
z plánovaných akcí Mraveniště neproběhne, že ještě stihneme akorát Masopust,
rodičovskou kavárnu, přednášku o výživě
dětí se Zdeňkou Trummovou. Avšak přednáška Pepy Dvořáka o historických hrani-

cích našeho státu, ani Sousedský bál, se
již neuskuteční, a že celá budova Mraveniště kdo ví na jak dlouho osiří. Nicméně
tento podivný sen se stal skutečností a to
nejen v Mraveništi, ale v celé zemi. Svým
způsobem pozitivní zprávou při vyhlášení
uzavření škol bylo, že školáci z Mraveniště
nesli toto oznámení dosti nelibě, někteří
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se vztekali, jiní plakali. Pro úplnost nutno
dodat, že bylo i pár těch, co se radovalo.
Překvapivá situace, která nás všechny zasáhla v souvislosti s epidemií koronaviru,
přinesla nejprve úplné zastavení všeho,
záhy však nastalo pozvolné ožívání Mraveniště na dalších úrovních, ať už v setkáních internetových či vnitřních.
Pokračování na další straně >>
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>> Pokračování z předchozí strany
Po předchozích hektických měsících jsme
my z Mraveniště na výjimečném stavu velmi ocenili společný čas s rodinou, a ještě
více si vážíme toho, že bydlíme na venkově. Slavnosti roku, jako například vynášení
Morany, které obvykle s dětmi prožíváme
v Mraveništi, se nyní přesunuly do rodin.
Posíláme si navzájem povzbuzující fotky, jak se to komu povedlo. Zároveň nám
rodičům karanténa přinesla jedinečnou
možnost nahlédnout pod pokličku výuky,
vyzkoušet si roli učitele a zjistit, jak na tom
děti vlastně jsou. Při přesunutí části výuky
na on-line formu jsme se leckdy i my velcí
museli leccos naučit.
Ovšem takové nezvyklé a dlouhodobé
soužití všech členů domácnosti najednou,
navíc pod téměř všudypřítomnou tíží strachu, obecně může přinášet i různá úskalí
v podobě konfliktů, hluboce potlačených
emocí a různých stínů naší bytosti. Je lépe,
když se frustrace nehromadí a když se mohou někde co nejsvobodněji a nejkreativněji projevit. A právě proto jsem tolik ráda,
že jsme stihli ten náš markoušovický Masopust! Ona je ta tradice totiž velmi moudrá. Jak byli lidé spolu přes zimu hodně zavření, podobně jako my nyní v karanténě,
potřebovali potom uvolnit a vyžít všechny
nahromaděné zvířecí síly v sobě, aby byli
očištěni pro nadcházející postní dobu.
A právě o tom Masopust je.
Ten náš letošní markoušovický se konal
opět těsně před popeleční středou, na
masopustní úterý 25. února. Tentokrát bylo
dáno i téma: Vyjděme ze svých naučených
rolí! Což byla výzva, abychom své masky
obměňovali, dali prostor jiným ocitnout se
v „naší kůži“ a vyzkoušeli si nové polohy své

vlastní bytosti. Tuto výzvu mnozí přivítali
s nadšením, další byli zaskočeni, že je něco
jinak, a některým v jejich staré masce zkrátka bylo natolik dobře, že ji nehodlali měnit.
A i tato varianta je v pořádku, vždyť každý
jsme jiný, pro někoho je malá změna velikou, pro jiného velká malou a každý potřebujeme na změnu jiný čas. Ovšem nakonec
se nás na návsi sešlo dost a některé masky
byly opravdu velmi nápadité a krásné. I přes
mnohé obavy, dorazil i Masopust s Půstem
a s klíčem od vesnice, pověděl svůj příběh
a zanotoval: „Od domu k domu a koblihu
k tomu..“ S touto zde již tradiční masopustní
písní se průvod masek vydal k blízkým chalupám. Děkujeme všem, kteří nás ve svých
domech vlídně přijali a podarovali něčím
dobrým na zub. Veselice pokračovala ve
školní jídelně až do chvíle, než ji ukončil příchod Půsta, který sebral Masopustovi klíč
od vesnice a poslal lidi domů.
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Lidi domů šli a zanedlouho, a naprosto
překvapivě, doma zůstali. Nasadili si roušky
a vyšli ze svých starých rolí. Jaké jsou naše
nynější role a až jednou roušky odložíme,
kdo bude pod nimi? Budeme stejní jako
dřív? O tom, jací budeme jako jedinci i jako
společnost, však rozhodujeme právě teď
a škála našich postojů mezi strachem a důvěrou je pestrá jako masopustní průvod.
Proto všem čtenářům za celé Mraveniště
přeji hodně zdraví fyzického i duševního,
a aby to zvířecí v nás, nebo nelidské okolo nás, člověka nedrtilo, ale posilovalo ke
spolupráci. Až omezení skončí, Mraveniště
tu opět bude pro vás, zatím sledujte naše
webové stránky a facebook.

Za Mraveniště, z.s.
Petra Němečková Stypová
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Ze života spolků

SDH Velké Svatoňovice
Začátek roku je vždy spojený s výročními
valnými hromadami jednotlivých sborů,
okrsků a okresů. Letos byly navíc volební,
neboť se volily nové výbory.
První sobotu v únoru sbor pořádal tradiční ples, který se opět těšil hojné účasti návštěvníků místních i přespolních.
Pro členy výjezdové jednotky obce byla
připravena pravidelná teoretická školení
v kině na Rychtě ve Rtyni v Podkrkonoší.
Také se měli účastnit praktické ukázky záchrany osob z vody. Toto se ale, bohužel už
kvůli nastalé nelehké situaci, nekonalo.
Ještě než byl vyhlášen nouzový stav s jednotlivými omezeními spojenými s koronavirovou nákazou, scházeli se členové ve
zbrojnici. Udržovali techniku a začali pracovat na „novém“ vozidle Avia, které obec
zakoupila. Tímto bych jí chtěl za všechny
poděkovat. Toto vozidlo by mělo nahradit
stávající, které už pomalu dosluhuje.
Do dalších dnů v tomto nelehkém období přejeme všem především hodně zdraví,
pevné nervy a pokud možno pohodu.

Petr Hepnar

Kroužek mladých hasičů
Děti z kroužku Mladých hasičů při SDH
Velké Svatoňovice se na počátku tohoto
roku zúčastnily dvou soutěží. První byl
15. února 2020 Miletínský šmodrch, tradiční klání ve vázání uzlů, doplněné letos
poprvé o samostatnou soutěž v disciplínách TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“, volně přeloženo „Nejtvrdší hasič
přežívá“). Na šesti náročných úsecích musely děti prokázat obratnost, sílu i hasičské dovednosti. Účastníci starší kategorie absolvovali trať se zátěží v batohu na
zádech. V této náročné soutěži, ve které
děti překonaly samy sebe, se také velice
dobře umístily. V mladší kategorii získali
medaile Evička Bradáčová a Michal Lux,
ostatní chlapci se umístili do první desítky
závodníků. Trojice starších dívek – Hana
Kneifelová, Sabrina Prokopová a Marie
Martincová – dlouho držela medailové
pozice, ale nakonec skončila těsně pod
stupni vítězů. Stupně vítězů ve starší kategorii obsadili pouze závodníci z Velkých

Svatoňovic, a to v pořadí Michal Švadlák,
Filip Frýba a Martin Krtička.
Druhou a prozatím poslední soutěží
letošního roku byl Pohár v Trutnově –
Horním Starém Městě, konaný 7. března
2020. Máme radost, že na start jsme postavili celkem 5 pětičlenných družstev,
dvě ve starší a tři v mladší kategorii. Také
tato soutěž byla náročná, každý závodník
musel disciplínu požární útok absolvovat
sám, dále děti vázaly uzle a poznávaly
technické prostředky. Důkladná příprava
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přinesla svoje ovoce, mladší získali 2., 3.
a 4. místo, starší pak medaile a poháry
za 2. a 3. místo.
Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného
vládou ČR byly od 13. 3. 2020 přerušeny
schůzky kroužku a zrušeny jarní plánované soutěže. Doufáme, že tato mimořádná
situace co nejdříve pomine a těšíme se na
příští společně strávené chvíle.

Za kolektiv vedoucích
Anna Martincová
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SDH Markoušovice

Úvod letošního roku byl v našem sboru tradičně zahájen výroční valnou hromadou,
která proběhla v sobotu 18. ledna 2020 od
17 hodin v Sokolovně v Markoušovicích.
Kromě zhodnocení činnosti za uplynulý
rok byla předána dvěma členům čestná
uznání SDH, medaile za věrnost třem členům a taktéž jsme popřáli jednomu členovi
k jeho životnímu jubileu. Výroční hromadu
navštívili i hosté – zástupce obce Velké Svatoňovice, zástupci okolních sborů a OSH
a všichni pronesli na adresu našeho sboru
milá slova.
Únor byl pak ve znamení tradičních pondělních školení, která se věnovala těmto
tématům: bezpečnost práce, prevence,
vyšetřování požárů a další. Účast na školeních byla dle našich časových možností
více či méně hojná.
V březnu už se přiblížil čas na to, abychom

začali pečlivě připravovat naši tradiční velkolepou kulturní akci, kterou je Velikonoční
zábava. Vzhledem k nastalé situaci v naší republice, která přinesla jistá nařízení a opatření vlády, jsme byli nuceni akci v letošním
roce zrušit. Taktéž předpokládáme, že ani
letošní pálení čarodějnic neproběhne
v tradičním duchu. Jak to bude s červnovým dětským dnem, zatím nevíme. Prosíme, sledujte naši vývěsku na hasičské
zbrojnici v Markoušovicích a naší facebookovou stránku – zde budou aktuální informace o akcích včas zveřejňovány.
12. března jsme měli taktéž v plánu navštívit ukázku záchrany tonoucího, která měla
proběhnout v Suchovršicích, bohužel však
byla kvůli koronavirové situaci zrušena.

a nabídli jsme pomoc místním seniorům
s nákupy a dovozem léků či drogerie. Několik seniorů naši nabídku uvítalo a nyní je
o ně postaráno v pravidelném sledu. Taktéž
jsme zajistili našim seniorům distribuci roušek, které dodala obec Velké Svatoňovice.
Chybějící kusy nám pak ušila jedna z našich
členek a díky tomu jsme mohli uspokojit
potřeby všech seniorů v Markoušovicích
a v Sedmidomí. Členky Červeného kříže
pak věnovaly svůj volný čas tomu, aby seniory obešly, pozdravily je a alespoň tímto
jim zpříjemnily čas momentálně trávený
o samotě a v izolaci domácího prostředí.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat členkám ČČK za spolupráci a všem, kteří se
s námi zapojili do této pomoci.

V souvislosti s touto pro všechny nepříjemnou situací jsme se rozhodli spojit síly s
markoušovickým spolkem Červeného kříže

Na závěr bych Vám ráda jménem SDH Markoušovice popřála především pevné zdraví,
pozitivní myšlení a pěkné jarní dny.

Dita Šrůtková, jednatelka SDH

Sokol Markoušovice
Členové TJ Sokol Markoušovice se 29. února sešli na své výroční
valné hromadě.
Vyhodnotili svou činnost v roce 2019, kde za největší úspěch považují činnost mládežnického oddílu pod vedením Dušana Frýby
a Marka Baše, který zvítězil v tzv. ČUM lize.
Všechny potěšil svým vystoupením pan starosta obce Viktor Marek, který přítomné seznámil se schváleným záměrem rekonstrukce hřiště v Markoušovicích, ať cestou dotace nebo z vlastních prostředků obce.
Pak se již vše obrátilo k plánu práce na letošní rok a nakonec k volbě
výboru. Ten byl zvolen na další 4 roky v nezměněné podobě a bude
dále pracovat pod vedením Zdeňka Štěpána.
Zbývá jen popřát všem elán jak do sportovních, tak kulturních akcí,
které se TJ Sokol rozhodl připravovat nejen pro své členy.

J. Dvořák
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Oslava MDŽ
V TJ Sokol markoušovice si již tradičně připomínáme svátek žen.
Chlapci předají dívkám květiny (tentokráte macešky v květináči) a nějaký drobný
dárek.

Letošní možno říci společenský večer proběhl v naší Marýně a byl ovlivněn nastupujícími opatřeními k šíření Koronaviru.
Bylo jak se říká cítit ve vzduchu napětí, ale
to jsme brzy překonali veselou zábavou
a vzpomínanými soutěžemi.

Děvčata připraví pohoštění a pak je již přede všemi večer plný společenských her,
které již tradičně řídí Karolína Dekker, a příjemného povídání.

Ještě jsme netušili, že to bude na delší
dobu to poslední co v naší TJ zorganizujeme. Sice jsme již věděli, že Josefovský Turnaj ve volejbale, který měl být následující

den je již odvolán a přesunut na neurčito,
ale stále jsme byli přesvědčení, že se zase
příští týden sejdeme na tréninku. Zpřísňující opatření, která jsme nakonec uznali za
nutná, nám další činnost přerušila. Jsme
však přesvědčeni, že vše po odeznění
omezujících opatření doženeme a splníme
všechny úkoly, které jsme si na valné hromadě předsevzali.

J.D.

Sokol Velké Svatoňovice - Pochod "BABIČKA"se odkládá
Po 44 letech, kdy naše vyhlášená a hojně navštěvovaná akce nebyla ani jednou vynechána, musíme bohužel z důvodů vyhlášeného
nouzového stavu a zákazu shromažďování letošní 45. ročník odložit
na příští rok, a tak vás letos "Babička" nepřivítá.
Příznivcům můžeme doporučit, aby si prošli trasy jen s rodinou
a jarní přírodu si užili beze shonu a davů lidí. (Pro inspiraci přikládáme foto loňské dětské trasy.)

A my se budeme těšit na setkání v příštím roce na 45. ročníku, který,
pokud nás opět něco nepřekvapí, bude 8. května 2021.
Všechny předchozí ročníky si můžete připomenout na
www.babicka-dp.cz a zavzpomínat na jarní procházky.

Za TJ Sokol Velké Svatoňovice Lída Špetlová
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Kulturní výbor

Kulturní výbor obecního zastupitelstva celoročně připravuje pro
občany řadu akcí. Můžeme říci, že zimní období jsou pro něj pravé žně. Nejinak tomu bylo v počátku roku 2020 do doby, než přijatá opatření nouzového stavu v naší republice zastavila všechny
veřejné akce.

Přesto se za krátkou dobu dvou měsíců podařilo zajistit akce jak
poznávacího, tak vzdělávacího charakteru i zábavné. Pro ty, kteří
se jich nemohli zúčastnit, je ve zkratce přiblížíme.

Obecní ples

V sobotu 29. února 2020 se v kulturním klubu uskutečnil 5. ples
obce Velké Svatoňovice. Krátce po osmé přivítal všechny hosty pan starosta a pak už nastoupila osvědčená skupina HF Band
z Úpice.

Mezitím se prodávaly lístky do soutěže (tomboly), která byla vystavena vedle šatny, aby hosté viděli, co mohou vyhrát. Jednu z
hlavních cen, kterou byla plastová popelnice, si výherci nakonec
uschovali na obecním úřadě, protože byli přespolní. V přestávkách
mezi tanečními sériemi se hosté také mohli občerstvit v baru.
Před půlnocí se na jevišti vystřídaly kapely a Compot se opět rozjel
na plné pecky, jak jsme u nich ostatně zvyklí. Poslední hosté se loučili až dlouho po půlnoci.

Ani tentokrát nechybělo zpestření v podobě předtančení, a tak
jsme mohli zhlédnout dvě skvělá vystoupení trutnovské rokenrolové skupiny ReBels Team, která v sobě měla i prvky téměř akrobatické. Děvčata byla úžasná a mohutný potlesk si víc než zasloužila.

Ples se, myslím, opět vydařil a i přes velkou konkurenci různých zábav v okolních obcích byla návštěvnost velmi početná.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli na
jeho přípravě a průběhu podíleli a také těm, kteří přinesli dárky
do tomboly.
A už teď si můžete do kalendáře zapsat termín příštího plesu –
první sobota v březnu 2021 – tedy 6. března 2021. Pevně věříme,
že to bude pravda.
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Divadelní představení
"Dvě minuty"
V sobotu 22. 1. 2020 sehrál v Kulturním klubu Divadelní amatérský klub Havlovice hru ze současnosti "Dvě minuty". Tento soubor
u nás ještě nevystupoval. Svou hrou diváky pobavil a ti odcházeli
spokojeni. Při každém představení je na sále stolová úprava a diváci
si mohou zakoupit i malé občerstvení. S problémem, že byla restaurace K-klub tentokrát zavřena, se obecní úřad skvěle vypořádal,
za což mu a našim hasičům děkujeme.

Cestovatelská přednáška

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 k nám přijel vyprávět
pan Ivo Janeček z Třebihoště o své sólové cestě na kole z Česka po pobaltských
zemích přes Petrohrad do Finska. Hojný
počet posluchačů se zájmem sledoval, co

vše prožil na cestě. Nechyběla mu odvaha - celou trasu projel za jeden měsíc a jen
s minimální výbavou. Vyprávění doplnil
promítáním videa a fotografiemi. Slíbil, že
když budeme mít zájem, rád nám přiblíží

i další cesty, které podnikl po celé Evropě.
A tak se již dnes těšíme na jeho další návštěvu a vyprávění.

Island v podání pana Zdeňka Nývlta
Osvědčený a nám už dobře známý vypravěč a cestovatel z Červeného Kostelce,
pan Nývlt, nás poutavě a zasvěceně seznámil s krásami Islandu. Posluchači se zaujetím sledovali krásnou přírodu Islandu

jak na snímcích, tak ve filmu. Díky velkému
promítacímu plátnu si připadali, jako by
byli přímo na místě. Zvláště, když vše bylo
podmalováno hudbou, která atmosféru
místa ještě podtrhávala. I pan Nývlt nám
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slíbil, že nás na podzim rád opět navštíví,
tentokrát se svým vyprávěním o cestě do
Černé Hory.
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Naučná
přednáška
Soubor přednášek doplnila jedna naučná.
Tu pro spoluobčany připravil pan Dr. Josef
Dvořák z Markoušovic. V ní nás seznámil
s vývojem hranic, zánikem starých a vznikem nových státních celků v Evropě
v průběhu 20. století.
Vše dal do historických souvislostí a poukázal i na některé zajímavosti, které sice
všichni známe, ale nějak se nám z našich
myslí vytrácejí. Například že naše dnešní
obec se téměř sedm let nacházela na území dvou států. Dnešní místní část Markoušovice, tehdy samostatné obce Starý Sedloňov a Markoušovice byly od října 1938
do května 1945 součástí Velkoněmecké
říše a Velké Svatoňovice tzv. druhé republiky (oficiálně Česko-Slovenské republiky)
a následně Protektorátu Čechy a Morava.
Zazněla i celá řada dalších zajímavostí.

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Kulturní výbor Vás zve
6. února 2020 od 18:00
do zasedací místnosti
Obecního úřadu
na přednášku

EVROPA
20. STOLETÍ
Vznik a zánik státních celků a změny státních hranic
v průběhu 20. století
přednáší Dr. Dvořák Josef
Škoda jen, že se již vzhledem k přijímaným
protikoronavirovým opatřením nepodařilo přednášku zopakovat v Markoušovicích.

Až pominou regulační opatření, tak se
nový termín najde a přednáška uskuteční.

Příspěvek společně zpracovali S. Illnerová, L. Špetlová a J. Dvořák

Český červený kříž Markoušovice
V roce 2020 je toto první článek, který píšu
za MS ČČK Markoušovice do zpravodaje
a ráda se s vámi podělím o nové zážitky
i zkušenosti.
Jak je již u nás tradicí, v lednu začínáme
s přípravou valné hromady. V naší MS ČČK
bychom rádi udělali několik změn. Jednou
z nich byla právě valná hromada v Malých
Svatoňovicích pořádaná v restauraci Salamandr, která proběhla v únoru.
Vyzkoušeli jsme něco nového a většina členů byla spokojena s příjemnou obsluhou,
pěkným prostředím navozujícím atmosféru První republiky. Naše MS ČČK přijala nového člena a je nás celkem 37.
Na sestavování plánu akcí na rok 2020 se
podíleli svými náměty i nápady členové našeho spolku. Jednou z navržených oblíbených činností byla návštěva ochotnického
divadla ve Velkých Svatoňovicích. Opět se
nás na představení několik sešlo a rádi jsme
podpořili ochotníky z Havlovic.
Další vývoj událostí v celé zemi kvůli nákaze
koronavirem ochromil postupně všechny
naše plány, a proto jsme přistoupili k realizaci jiné potřebné činnosti. Jsme si vědomi v této tíživé době, že je naší povinností
pomoci druhým, a to je nyní naše hlavní

náplň. Byla jsem velmi mile překvapená,
kolik členů se začalo zajímat o dění v obci.
Rychlá a zdařilá spolupráce s místními
hasiči Markoušovice a Obecním úřadem
Velké Svatoňovice přinesla své ovoce. Hasiči rozvezli našité ústní roušky pro seniory, které zajistil obecní úřad, rozdali letáky
s telefonními kontakty, kam je možné se
obrátit. Díky vzájemné komunikaci s využitím moderních technologií se ihned ve vesnici vytvořil přehled o lidech, kteří potřebují
pomoci například se zajištěním léků či nákupů. Několik našich členů zajišťuje případnou pomoc, kterou stále monitorujeme.
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Dále proběhla v obci velká akce šití ústních
roušek. U školy Mraveniště byla postavena
velká krabice, kam dobrovolníci vkládali
ušité roušky pro místní občany. Po několika dnech členky MS objely znovu všechny seniory po domácnostech a zjišťovaly
jejich potřeby. Potěšila nás kladná reakce
místních lidí, i když kvůli nouzovému stavu
ve značně ztížených podmínkách. Všichni
obdrželi malou čokoládu s kontakty pro
případnou pomoc.
Uzavření všech veřejných budov nás omezilo v návštěvě Muzea východních Čech,
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kde probíhala výstava pod názvem Uprostřed koruny české. Také březnová valná
hromada v Trutnově byla zrušena.
V dubnu se nám nepodařilo uspořádat
tradiční výšlap do Malých Svatoňovic s návštěvou velikonoční výstavy. Soutěže hlídky mladých zdravotníků v Úpici a následně
v Trutnově byly také pozastaveny.
Každý z nás se snaží v dané situaci dělat,
co umí. Proto za MS ČČK Markoušovice dě-

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
kuji všem, kteří se podílí na zvládnutí celé
nepříznivé situace nejen v obci. Život ve
vesnici je nyní jiný. Zároveň je hezké vnímat, jak si lidé dovedou vzájemně pomoci. Neméně důležitá je i psychická pohoda
v době zvládání zátěžových situací. Do
doby, než vše zdárně ustojíme, můžeme
alespoň přemýšlet nad hezkými věcmi,
které nás v budoucnu čekají. Další devízou
jsou pro nás přicházející slunečné dny s pučící přírodou.

Za MS ČČK Markoušovice
Hana Lautschová

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

Shrnutí meteorologických měření a pozorování
v I. čtvrtletí roku 2020
Leden nám stejně jako prosinec pořádnou
zimu nedopřál. S průměrnou měsíční teplotou -0,02 °C (odchylka +2,3 °C) se zařadil
na 6. místo mezi nejteplejšími ledny od
roku 1996. V průběhu měsíce se vyskytlo
23 dní s mrazem, z toho 6 dní s mrazem
celodenním. Teplota klesla nejhlouběji
pouze na -8,2 °C, a to v ranních hodinách
24. ledna. Jednalo se zároveň o nejmrazivější okamžik meteorologické zimy. Přízemní minimum pak kleslo k -10,4 °C dne
3. ledna, především díky slabé sněhové pokrývce. Po většinu ledna bylo naše území
pod vlivem tlakových výší, jež sice přinášely klidné počasí, ale zároveň sporadický
výskyt srážek. Ty se objevily během 18 dní,
jejich celkový úhrn činil pouze 31,9 mm
(58 % normálu). Jednalo se navíc spíše
o déšť než sněžení. Nejvyšší mocnosti
3 centimetrů dosáhla sněhová pokrývka ve

dnech 5. - 8. ledna. Mohutná tlaková výše
Ekart pak 20. ledna přinesla historické maximum tlaku vzduchu na zdejší stanici, a to
1046,6 hPa.
Únor zcela zvrátil lednový klid a počasí
v jeho průběhu přineslo hned několik extrémních projevů. S průměrnou měsíční
teplotou +3,39 °C (odchylka + 4,4 °C) neměl
problém usednout na trůn jakožto nejteplejší únor v historii měření (nejméně od
roku 1996). Směle se mohl rovnat i s chladnějšími březny. Teplota klesla pod bod mrazu pouze ve 13 dnech, celodenní mráz se
nevyskytl vůbec. Naopak ke konci měsíce
začala denní maxima překračovat hranici
+10 °C. Před přechodem studené fronty při
tlakové níži Yulia dne 23. února byla teplota
ve 21 hodin dokonce +10,4 °C. To odpovídalo novému historickému únorovému
maximu pro tento termín měření. Nadvláda
tlakových výší byla nahrazena neustálým
zástupem cyklon z Atlantiku, přinášejících
větrné a na srážky bohaté počasí. Srážky
(převážně dešťové) padaly po celý měsíc,
vyjma jediného dne. Měsíční srážkový úhrn
124,5 mm (142 % normálu) byl nejvyšší
od října 2017. Sníh ležel pouze v průběhu
4 dnů a nebylo ho více než 2 cm (12. února). Nejvíce v paměti nám asi utkví pondělí
10. února. V tento den zasáhla území celého
Česka vichřice spojená s hlubokou tlakovou
níží Sabine. Přechod studené fronty se zde
sice obešel bez silnějšího větru, avšak v labilním vzduchu za frontou docházelo k tvorbě
četných přeháněk a bouřek. První bouřka
letošního roku tvrdě zasáhla naši obec krátce po 13. hodině a byl v ní naměřen náraz
větru západního směru o rychlosti 21,5 m/s,
což vyrovnalo rekordní záznam z října 2017,

při orkánu Herwart. Tato bouře způsobila
problémy v celém Královéhradeckém kraji,
spolu s téměř 4 hodiny trvajícím zdejším
výpadkem elektřiny. Ve večerních hodinách
následovala další bouřka, při které uhodil
blesk do větrné elektrárny nad Vítěznou.
Druhá bouřka následovala při přechodu
fronty 23. února.
Březen s průměrnou měsíční teplotou
+3,96 °C (odchylka +1,5 °C) byl nakonec
pouze o trochu teplejší než únor. Zůstala
pro něj 6. pozice mezi nejteplejšími březny od roku 1996. V jeho průběhu jsme
zaznamenali 21 dní s mrazem, celodenního jsme se však již nedočkali. Srážkově
patřil březen opět spíše mezi sušší měsíce.
31,7 mm srážek spadlých během 18 dní
odpovídalo pouze 64 % normálu. Zatímco první dvě třetiny měsíce byly poměrně
teplé, v poslední nás k nelibosti všech majitelů zahrádek a ovocných stromů postihly dva vpády arktického vzduchu. Výrazná
ochlazení přinesla nejen dočasné sněžení
(ač 22. a 31. 3. napadl pouze poprašek),
ale především pád ranních teplot hluboko
pod nulu. Ve čtvrtek 26. března tak ráno
teploměry klesly až na -5,6 °C (při zemi dokonce na -9,2 °C). Díky chladnějšímu a stabilnějšímu počasí se v březnu nevyskytla
žádná bouřka. Opravdu ledové překvapení
si březen schoval až na svůj úplný závěr.
Poslední den měsíce byl jeho zároveň
nejstudenějším obdobím. V noci na
1. dubna se zcela vyjasnilo a utichl vítr, takže ráno nás uvítaly ojíněné louky a teplota -8,4°C. Bohužel se nejednalo o aprílový
vtip, ale o nejnižší teplotu naměřenou od
počátku roku.
Pokračování na další straně >>
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Cyklona „Kyrill“ při pohledu z družice MSG dne 18. 1. 2007,
21:00 SEČ (EUMETSAT)
Zimní větrné bouře
O větru a jeho nebezpečných projevech
jsem se zmínil již ve Zpravodaji 4/2017.
Jednalo se však především o jevy vázané
na letní bouřky. S ohledem na vichřice,
které nás postihly v letošním únoru, bych
se tentokrát chtěl zaměřit na větrné jevy
vyskytující se v zimním období. Jedná se
o tzv. zimní větrné bouře (european windstorm). Jak již název napovídá, jejich výskyt
je vázaný převážně na zimní půlrok – většinou od poloviny října do poloviny března.
Mechanismus vzniku
Mimotropické tlakové níže (cyklony) jsou
v našich zeměpisných šířkách zcela běžným jevem. Mechanismus jejich vzniku je
poněkud jiný než u tropických bouří (hurikánů). Nebývají tak silné, i když vítr v okolí
jejich středu může především nad oceánem dosahovat rychlostí s hurikánem srovnatelných. Zatímco pro hurikán se vstup
nad pevninu rovná rozsudku smrti, neboť
svou energii čerpá z teplé mořské vody, mimotropická cyklona dokáže nad pevninou
nejen přežívat, ale dokonce krátkodobě
zesilovat. Pohání ji totiž celková dynamika
atmosféry – teplotní rozdíly a proudění ve
výšce. Nad pevninou však rychlosti větru
klesají především díky nerovnému povrchu. Evropa navíc vlastní i velké „větrolamy“,
jakými jsou Alpy nebo Pyreneje.
S ohledem na globální cirkulaci atmosféry
jsou cyklony v průběhu zimního půlroku
výraznější a výrazněji promlouvají do našeho počasí. V případě převažujícího západního proudění (a tedy teplejší a vlhčí zimy)
často postupují z Atlantiku přes Britské ostrovy nad Skandinávii či Balt a ovlivňují naše

Synoptická situace před přechodem vichřice Sabine 9. 2. 2020

území. Čím je tlaková níže hlubší (má nižší
tlak ve svém středu), tím jsou její projevy
intenzivnější. Vítr v jejich rámci je spojen
s výrazným tlakovým gradientem (změnou tlaku na jednotku vzdálenosti). Čím je
gradient vyšší, tím silnější vítr se může vyskytovat. Tedy čím je níže hlubší a její střed
je nám blíže, tím prudší vítr lze očekávat.
Vrcholu pak nárazy větru v těchto cyklonách dosahují při přechodech frontálních
rozhraní. Tam jsou často ještě umocňovány
dalšími mechanismy, především výskytem
lineárně organizovaných bouřek, případně
přeháněk a bouřek za samotným pásmem
fronty. První případ působil škody v případě orkánů Kyrill a Emma, druhý kupříkladu
zde v únoru při cykloně Sabine.
Projevy
Rozdíly mezi větrem při letních bouřkách
a v zimních větrných bouřích jsou především v rozsahu a době trvání jevu. Vítr při
bouřce je často lokálním jevem – tornádo
postihuje oblast o velikosti stovek metrů,
izolovaná bouřka kilometrů, bouřkový systém stovek kilometrů. Vítr spojený s hlubokou cyklonou však dokáže ničit na plochách stovek tisíců kilometrů čtverečných
a zasáhnout několik států najednou. Stejně
tak vítr spojený s bouřkovou konvekcí škodí
maximálně desítky minut, ale větrná bouře
může trvat i několik dní. Samozřejmě, jak již
bylo uvedeno výše, i v rámci větrné bouře
se mohou vyskytnout bouřky, které její ničivý potenciál zvyšují.
Pojmenování
Stejně jako hurikány a tajfuny, jsou i mimotropické cyklony (tlakové níže) pojmenovávány. V rámci Evropy jsou tlakovým útvarům

přidělována odlišná jména několika meteorologickými organizacemi různých států
(Španělsko, Spojené království, Norsko, Německo). V Česku přebíráme pojmenování
používané v Německu. Týká se obvykle
tlakových útvarů, které nějakým způsobem
ovlivní prostor střední Evropy. Používají se
ženská a mužská jména vždy pro jeden typ
tlakový útvarů po dobu jednoho roku. Letos mají tedy níže ženská jména, příští rok
budou mít mužská. Takto vešla do povědomí jména jako Kyrill, Emma, Herwart nebo
letos právě Sabine.
Historický výskyt
Podívám-li se do obecních kronik i svých
záznamů, pak zjistíme, že zimní větrné
bouře jsou poměrně běžným jevem. Namátkou vybírám nejsilnější:
březen 1928, říjen 1930
24. listopadu 1984 – poškozena střecha
pohostinství
23. ledna 1994
28. března 1995 – poškození více střech
11. listopadu 2006
18. ledna 2007 – orkán Kyrill
1. března 2008 – orkán Emma
24. února 2017 – tlaková níže Thomas
29. října 2017 – tlaková níže Herwart
30. října 2018 – tlaková níže Vaia
9. března 2019 – tlaková níže Dragi
11. března 2019 – tlaková níže Eberhard
10. února 2020 – tlaková níže Sabine
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