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Slovo redakční rady
Redakční rada pracuje stále ve stejném
složení jako v počátku pravidelného
vydávání Zpravodaje občanů Velkých
Svatoňovic a Markoušovic. Za tu dobu
jsme si zvykli říkat náš zpravodaj. Rádi
bychom věřili, že to tak cítíte i vy naši
čtenáři.
Redakce s velkým potěšením přijala
příspěvky od našich spoluobčanů,
kteří se jednak chtěli podělit o své
zážitky z pořádaných akcí nebo vyslovit
poděkování za práci někomu jinému.
V tomto číslo otevíráme rubriku „Napsali
nám občané“.

Sloupek starosty obce
Velmi rádi přivítáme a zveřejníme
příspěvky i dalších, kteří se odhodlají stát
našimi dopisovateli. Mnozí z vás čtenářů
se necítí na to psát, ale stačí nám námět
nebo třeba fotografie toho co vás zaujalo.
My vám pomůžeme v případě potřeby
příspěvek zpracovat nebo jej přímo
zpracujeme redakčně. Stačí napsat na
E-mail zpravodaj@velkesvatonovice.cz
nebo můžete své příspěvky či náměty
vhodit do schránky na obecním úřadě.
Již dnes se těší na spolupráci s Vámi
redakční rada ve složení: předseda starosta
obce, šéfredaktor Dr. Josef Dvořák,
členové Ing. Libor Kneifl, Ludmila
Špetlová a Vladimír Kuhn

Redakční rada

Informace pro občany
Volby do obecního zastupitelstva
V souladu s volebním zákonem České
republiky vyhlásil President republiky
volby do obecního zastupitelstva.
Volby se budou konat ve volebních
obvodech, kde končí mandát dříve
zvolenému senátorovi, společně
s volbami do Senátu Poslanecké
sněmovny ČR. Toto se netýká naší
obce a tak budeme volit pouze
vlastní zastupitelstvo, které si pak ze

svého středu vybere starostu.
Volby budou probíhat ve dnech
5. a 6. října 2018, tj. před vydáním
dalšího čísla, a budou uspořádány
tradičně ve dvou volebních okrscích.
Ve Velkých Svatoňovicích na obecním
úřadě a v Markoušovicích v klubovně
důchodců.

J.D.

Soubor grafických listů
Obec Malé Svatoňovice vydala
minulý měsíc Soubor Grafických listů
s montánní dokumentací z oblasti
Svatoňovicka na Jestřebích horách
pana Václava Jiráska.

Pro zájemce je k dostání v Muzeu
v Malých Svatoňovicích.
J.D.

Milí spoluobčané,
Letní prázdniny a dovolené jsou v plném
proudu, přesto nezvolňujeme a plníme
úkoly, které jsme si vytyčili na předchozích
zastupitelstvech. Opravili jsme polní cestu
BREMST. Úsek komunikace u p. Solaniče
je odvodněn, cesta by se v tomto místě již
neměla podmáčet. Firma LTM Krkonoše
provedla zpevnění mostku směrem
z „dolců“ na Malé Svatoňovice. Spodní
strana byla proložena kamenem, zamezilo
se tak postupnému ujíždění svahu.
Pokračuje největší stavební akce, a to
výstavba kanalizace ve spodní části obce.
Chtěl bych se omluvit všem občanům,
kteří byli „postiženi“ vypínáním vody
a omezením dopravní obslužnosti ke
svým nemovitostem. Věřím, že i přes různé
problémy, které při budování nastávají,
bude dokončeno vše podle plánu
a ke konci letošního roku budeme mít
„páteřní“ rozvod kanalizační sítě postavený.
V měsících srpnu a září, bychom měli
opravovat komunikace, které byly touto
stavbou dotčeny.
V současné době máme již rozhodnutí
o přidělení dotace na parkourové
a všesportovní hřiště. Parkourové hřiště
by mělo být postaveno za současným
fotbalovým a všesportovní v prostoru
u tělocvičny. Obě by měla být dokončena
do konce měsíce listopadu. Čekáme na
rozhodnutí o přidělení dotace z programu
MAS Jestřebí Hory na opravu malé dílny za
budovou ZŠ. Samotná realizace stavby by
měla proběhnout v příštím roce.
Přeji Vám krásnou dovolenou, příjemné
letní zážitky, klid a pohodu s rodinou
či kamarády. Těm, kteří vyrazí na cesty,
přeji šťastný návrat domů do Svatoňovic
a Markoušovic. Pomáhejme si, ať se nám
zde všem dobře žije!

Publikace byla vydána k 10. výročí
vydání sborníku „O dolování černého
uhlí v oblasti Malých Svatoňovic na
Jestřebích horách“ jako jeho grafická
příloha v omezeném nákladu 200 kusů.

Petr Martinec, starosta obce
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Kdy a kde jsme pro Vás
Obecní úřad

Restaurace:

www.velkesvatonovice.cz
www.facebook.com/velsvat
Spojení:
tel.:
499 881 860
starosta:
724 180 857
místostarosta:
733 740 275
E-mail:
urad@velkesvatonovice.cz
Úřední hodiny:
Po a St
8:00-12:00, 13:00-17:00
Út a Čt
8:00-12:00
Obecní knihovna:
Po
17:00 – 19:00
Pošta provozní doba:
Po, St - Pá 08:00 – 09:00; 13:00 – 15:45
Út
08:00 – 09:00
Hasičské muzeum je možno
navštívit po dohovoru s panem
Šafářem - tel. 777 113 858, 606 605 524
nebo 607 877 248

Vyvážení septiků a žump:
VaK Úpice a.s.
VaK Trutnov a.s.

tel. 499881461
tel. 605984630
tel. 604252528

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
8:00 – 17:00
Út a Čt
8:00 – 15:00
So
14:00 – 17:00
pouze Papír, Plast, Bioodpad, 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
Skládka Pod Haldou:
Po - Pá
7:00-15:00
stavební odpad, rozměrný odpad

Prodej mléka:
Pekař:
Velké Svatoňovice dvůr ZD
Út
8:00 – 9:00
Pá
7:00 – 7:40, 8:10 – 9:00

Areál ZD Velké Svatoňovice
Út a Pá
7:00 – 9:00
(objednání na tel. 775330270)

Velké Svatoňovice BUS Pod Kopečkem
Čt
8:30

Masokombinát

U Masokombinátu Orlické uzeniny
Út
7:00
Čt
8:00

Po-Čt

K-Klub Velké Svatoňovice
Po-Čt
11.00 – 15.00
Pá
11.00 – 23.00
So
15.00 – 23.00
Neděle zavřeno
Sokolovna Markoušovice
Ne - Čt
11.00 – 14.00; 17.00 – 22.00
Pá a So
11.00 – 14.00; 17.00 – 01.00
Na Puškvorci
Středa zavřeno
Ne - Út, Čt 15.00 – 22.00
Pá - So
15.00 - 24.00

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 – RWE 800 11 33 55
(volání zdarma)

Orlické uzeniny - maloprodej:

8:00 – 14:00

Potraviny:
Nová prodejna dětských oděvů
„Obchůdek u zastávky“
Po, St, Pá

9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

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

2

Večerka Velké Svatoňovice 388

Po - So
Ne

6.00 – 20.00
7.00 – 20.00
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se od vydání minulého
čísla zpravodaje sešlo dvakrát a to 24. dubna
a 30. května 2018. Projednalo především
uzávěrku hospodaření a závěrečný
účet obce za rok 2017, které schválilo
bez připomínek. Zároveň projednalo
hospodaření základní a mateřské školy.
Následovalo projednání „tradičních bodů“ rozpočtových opatření na základě vzniklých
potřeb a čerpání prostředků obce, převody

Občané recyklací
elektrospotřebičů ulevují
životnímu prostředí
Loni odevzdali k recyklaci
419,59 kilogramů starých spotřebičů
Obec Velké Svatoňovice
00278394

71,228 tun
1 336 961 MJ

Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 10,18 MWh
elektřiny, 722,88 litrů ropy, 38,85 m3
vody a 0,19 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 1,87 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 8,06 tun.
Výsledky jednoznačně prokazují, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších,
má
nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že např. recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě společnosti
ASEKOL k dispozici více než 16 000
sběrných míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Je i na našem sběrném
dvoře.
CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Velké Svatoňovice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 419,59 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
38,85 m3

10,18 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 8,06 t

Úspory ropy **
722,88 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 1,87 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,19 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
521 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
10 630 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

a prodeje pozemků z důvodu dání do
souladu nového digitálního zpracování
katastrálních map se skutečným stavem
a doplnění nutných věcných břemen
pro vedení obecní kanalizace na cizích
pozemcích.
Jednání
pokračovalo
schválením
finančních příspěvků podle žádostí spolků
a organizací působících ve prospěch
našich občanů. V neposlední řadě schválili

zastupitelé návrhy smluv nezbytných pro
chod obce a seznámili se s navrhovanými
změnami do územního plánu.
Na květnovém zasedání projednalo
zastupitelstvo úpravu ceny vodného
a stočného na rok 2018-2019.
Podrobně se s jednáním můžete seznámit
v zápisu a usnesení na webových stránkách
obce nebo na vývěsce.

J.D.

Vodné a stočné
vyúčtování 8/2017 – 7/2018 a nové
ceny vody na příští období od 1. 8. 2018
V červenci 2018 zajistili pracovníci obce
odečty vodného a stočného pro roční
vyúčtování. Pokud jste nebyli zastiženi
doma, byl Vám ponechán vzkaz s tím,
že je máte kontaktovat na telefonních
číslech 733740273 nebo 733740274
nebo ne e-mailovou adresu: voda@
velkesvatonovice.cz. Dne 31. 7. 2018
budou odečty vodného a stočného
ukončeny a bude probíhat vyúčtování
a fakturace. U odběrných míst, u nichž
nebyl zaznamenán stav vodoměru do
31. 7. 2017, bude odběr vyúčtován
odhadem spotřeby podle minulých let.
Pro vyúčtování vody za období 8/2017
– 7/2018 platí cena vodného 21 Kč
bez DPH/m3, tj. 24,15 Kč vč. DPH 15 %
a stočného 24 Kč bez DPH/m3,
tj. 27,60 Kč vč. DPH 15 %.
Začátkem září 2018 obdržíte vyúčtování.

Od 1. 8. 2018 pro další
zúčtovací období se
cena vodného mění na
22 Kč bez DPH, tj. 25,30 Kč vč. DPH
15 % a stočné se upravuje na 27 Kč bez
DPH/m3, tj. 31,05 Kč/m3 včetně DPH
15 %, stálý plat zůstává ve stejné výši
210 Kč bez DPH, tj. 241,50 Kč vč. DPH
15 %.
Podrobná kalkulace ceny vodného
a stočného, ceny předávané vody
a porovnání všech položek výpočtu ceny
pro vodné a stočné podle cenových
předpisů pro vodné a stočné bylo
zveřejněno na úřední desce obce
a zůstává k nahlédnutí na webových
stránkách obce www.velkesvatonovice.cz
a na obecním úřadu.
Všem občanům děkujeme za spolupráci
při odečtech vodoměrů pro vyúčtování
vodného a stočného a za včasnou
úhradu.

účetní obce J.P.

Čištění komínů.
Protože se pomalu blíží topná sezona,
nastává nejlepší doba pro včasnou
kontrolu spalinových cest a komínů. Tuto
službu si můžete objednat i v naší obci. Ve
Velkých Svatoňovicích u pana Hartmana
tel: 602 817 273 a v Markoušovicích
u pana Bolehovského čp.173, tel 605 414
271. Samozřejmě, že je na vaší volbě, které
oprávněné osobě práci zadáte. Nenechte
se ale napálit různými rádoby kominíky,
kteří vystavují neplatná potvrzení a jsou
ostudou všech poctivých kominíků. Tito
většinou podvodní kominíci, kteří u vás
zazvoní a nabídnou kompletní kominickou
práci, vám možná komín vyčistí a napíší
potvrzení. A tady pozor, potvrzení musí
být podle vzoru, který uznává pojišťovna
i hasiči. To, že máte na dokladu napsané
datum, částku a možná i délku komína,
tak to není žádné potvrzení. Takové
potvrzení pojišťovny ani hasiči neuznávají.
Platný vzor se dá najít na stránkách SKČR
Společenstvo kominíků ČR. Každý kominík
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vám musí ukázat průkaz kominíka a vy si
můžete právě na stránkách společenstva
ověřit jeho pravost. Není ale povinností
kominíka být ve společenství zapsán. Když
k vám chodí stejný kominík léta, tak to asi
není žádný podvodník, jen do společenství
nevstoupil. Hlavně že jej znáte a jste s jeho
prací spokojeni.
A ještě ke kontrolám. Ty jsou dvojího
druhu. Jedna podle zákona č.133/1985
Sb., o požární ochraně, a druhá podle
zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Obě kontroly jsou povinné. Podrobnosti
stanoví uvedené zákony a jejich prováděcí
předpisy. Zároveň je přesně stanoveno,
co a jak se kontroluje, jak taková kontrola
probíhá a jaká je četnost. Vzor písemné
zprávy i předepsané prohlídky najdete na
http://www.skcr.cz/pro-verejnost/pozarnia-provozni-bezpecnost-kominu.

V.K.
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Odpočinková místa
V minulém čísle jste se dočetli ve sloupku
pana starosty, že pan Urban zhotovil
z obecního dřeva masivní lavičky. Byla
jimi vybavena nová odpočinková místa
v naší obci, která doplnila ještě další
místa, již zbudovaná z dotací Ministerstva
zemědělství.
Dnes si při procházce obcí můžete posedět
a popovídat s ostatními na deseti nových
odpočinkových místech. Jsou napříč
celou obcí od „břízy“ pod Hůrou, kolem
markoušovického kostela, přes Končiny,
až k hřišti ve Velkých Svatoňovicích. Těší
nás, že je využívají jak místní občané, tak
pocestní procházejí nebo projíždějí při
putování naším krajem.

První zmiňovaná lavička vznikla péčí
občanů Markoušovic za podpory
obce na horizontu pod Hůrou. Je na
„magickém“ místě. Můžete z jedné strany
shlédnout panorama Krkonoš, z druhé
strany hřeben Orlických hor a pohledem
do údolí přehlédnout část Markoušovic
a dále přes Velké a Malé Svatoňovice, až
po Rtyni v Podkrkonoší.

Jaké bylo jaro v
mateřské škole
Plné zažitků, cestování a besídek....
Celé jaro jezdily děti na plavecký výcvik
do Trutnova. Zúčastnily se deseti lekcí
a vodu si náramně užily.

Věříme, že všechna místa poslouží
k odpočinku i setkávání našich
spoluobčanů a vydrží dlouhá léta k jejich
užitku.

J.D.
V dubnu jsme zavítali do Zemědělského
družstva. Poznali jsme, jak žijí kravičky,
viděli nově narozená telátka a ochutnali
výborné čerstvě nadojené mlíčko.

Jak žijí zvířata v ZOO, jestli je všechny
známe a umíme je pojmenovat - to jsme
poznali o týden později při výletu do
Dvora Králové. V posledním dubnovém
týdnu byla naše školka kouzelná – na
zahradě přistálo skoro čtyřicet čarodějnic
a čarodějů. Čarovali při soutěžích, mlsali
odměny, shlédli ukázku psí agility
a nakonec si opekli párky na čarodějném
ohni. Naštěstí všechny čarodějné bytosti
odletěly do svých chatrčí a chaloupek
na muřích nožkách a od května už byla
školka opět plná hodných dětí. Proto
nám nic nebránilo vydat se na další výlet
a to do Hájemství u Dvora Králové n/L.
Pro malé výletníky tu byl nachystán
program ke „Dni lesa“. Čekala je naučná
stezka, se zastaveními, kde byly
připraveny úkoly a zajímavé ukázky ze
života v lese. Po procházce si mohly
děti opéct vuřty na ohni a pohrát si
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v areálu. Den jsme si moc užili. V pátek nás
autobus dovezl do Batňovic. Kamarádi
z tamní školky nám předvedli jejich
besídku. Byla úžasná a děti díky ní mohly
nakouknout do života Indiánů. I my měli
nachystanou besídku. Svátek maminek
jsme oslavili divadélkem „O koťátku,
které zapomnělo mňoukat“ a poděkovali
drobným dárečkem. Do konce května
školka ráda přivítala policisty z Úpice, kteří
přijeli s dětmi besedovat o policejní práci
a také paní fotografku, paní Halamovou
z Trutnova. Čekali nás ještě dva výlety,
jeden půldenní a to do Trutnova na
KINEMATOVLAK, kde si děti pohrály
v herně a shlédli pohádku o Krtečkovi,
kino i herna se nacházely ve vagónu
vlaku a děti byly zcela nadšené. V pátek
25.5. jsme vyrazili na výlet celodenní.
Naše kroky mířily na pirátskou výpravu
do Nového Bydžova, na zámek Sloupno.
Výlet se vydařil, počasí přálo a malým
pirátům se ani nechtělo domů.

Poslední měsíc školního roku 2017/2018
začal pro školkáčky pohádkově. Nejdříve
jsme navštívili loutkové divadélko
v Úpici. Zde pro nás loutkoherci nejen
připravili pohádku „O pejskovi a kočičce“,
ale zároveň jsem si mohli práci s loutkou
vyzkoušet a podívat se na divadlo i z
druhé strany. Hned druhý den nás ve
školce čekal dopis od skřítka a my vyrazili
na „Cestu za pokladem“. Poklad byl
nakonec schovaný na Kvíčale u Jiroušků.
Byly zde nejenom dobrůtky, ale také
oběd, prohlídka koní a hlavně! - hasičská
stříkačka na ruční pohon! Oslava Dne
dětí byla tím pádem dokonalá. A protože
výletů není nikdy dost, nechali jsem se
zlákat výstavou Korunovačních klenotů
na zámku v Novém Městě n/M.. Zajímavá
výstavu, areál zámku, jeho krásná
zahrada, dětské hřiště před zámkem
a vynikající zmrzlina na náměstí – to
všechno slibovalo nevšední zážitek, který
jsme si ještě umocnili zpáteční cestou
vlakem. Byl to krásný den.
Červen už pomalu počítal dny do konce
a to pro předškoláky znamená, že se blíží
jejich velký den – den, kdy se rozloučí
se školkou. Letos jsme loučení pojali
jako zahradní slavnost a moc jsme se
těšili. Budoucí školáci si pečlivě nacvičili

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
Zumbu, básničky a písničky, nachystali
jsme pohoštění a po zahradě rozvěsili
úkoly. Jen co jsme ale spustili, počasí
se rozhodlo, že nám trochu zpestří den
a rozpršelo se. Následoval rychlý úklid,
úprk dětí a rodičů do třídy. Důstojnost
naší „Velké chvíle“ byla trochu narušena,
ale aspoň máme na co vzpomínat. A kteří
školkáčci se letos mění na školáky? Jejich

fotky najdete na tablu u Obecního úřadu.
Co říci na závěr. Sluší se poděkovat.
Tak tedy děkujeme rodičům – za prima
spolupráci a vzájemné pochopení,
děkujeme obecnímu úřadu - za podporu
a vstřícnost a děkujeme dětem – za celý
rok, za úsměv a jiskřičky v očích, protože
ty jsou pro nás největší odměnou.

Krásné léto přejí zaměstnanci Mateřské školy

Základní škola
V úterý 3. dubna proběhl v budově naší
školy zápis dětí do první třídy. Děti kreslily
obrázek, převyprávěly svůj složený
příběh, přiřazovaly k číslu správný počet
kostiček nebo hledaly správné dvojice.
Celkem bylo přijato 10 dětí, na které se
v novém školním roce už velmi těšíme.

Další ročník tradičního Zdravotnického
víceboje, který pořádá ZŠ Úpice
Lány, proběhl ve středu 18. dubna.
Po několika letech soutěžícím konečně
přálo počasí. Žáci plnili zdravotnické
úkoly – ošetření popáleniny, krvácení,
bezvědomí, předváděli masáž srdce
i stabilizovanou polohu. Neminuly je ani
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otázky z historie ČČK, z oboru léčivých
bylin nebo z dopravní tematiky. Naši
školu reprezentovaly v mladší kategorii
dvě hlídky, které obsadily 6. a 11. místo.
V úterý 24. dubna se na naší škole konal
Den Země. I v letošním roce jsme ho

oslavili „pracovní akcí“ v Zoo ve Dvoře
Králové nad Labem. Tentokrát jsme
uklízeli hlavní parkoviště před vstupní
branou do Zoo. Po dobře vykonané práci
jsme jako odměnu pro děti připravili
přednášku „Kontakt se zvířaty“, kde si děti
mohly vzít do ruky korálovky, želvy, ježky,
morčata, myši a další zvířata.
Pokračování na další straně >>

Zpravodaj občanů
>> Pokračování z předešlé strany
Po přednášce jsme děti rozdělili do pěti
skupin a zahájili vědomostní hru mezi
výběhy zvířat. Úkolem byla správná
orientace podle plánku a nalezení
odpovědí na dané otázky. Nejúspěšnější
družstvo bylo odměněno suvenýrem ze
Zoo.

Velkých Svatoňovic a Markoušovic
příležitost podívat se na výstavu „České
korunovační klenoty na dosah“ na zámku
v Novém Městě nad Metují. Tato výstava
vznikla k oslavám výročí 460 let od úmrtí
panovníka Karla IV. Zajímavý projekt nám
představil repliky slavné koruny, žezla a
jablka, ale i život samotného vladaře.

zúčastnili „Havlovické olympiády“. Děti
byly rozděleny do kategorií podle ročníku.
Mezi disciplíny patřil běh na 60 m, skok
do dálky, hod kriketovým míčkem,
vytrvalostní běh a vybíjená družstev. Za
každý ročník soutěžili 4 vybraní sportovci
– dívky i chlapci. Největšího úspěchu
dosáhl Nicolas Prokop, který vybojoval
krásné 2. místo v kategorii prvňáčků,
David a Tom Havlasovi, kteří obsadili 1.
a 2. místo mezi druháky, Jakub Frýba
a Jakub Perdek, kteří vybojovali oba 2.
místo mezi třetími ročníky. Opět velká
gratulace! Také ve výtvarné soutěži
„Rozesmátý svět“, tentokrát na téma jaro,
se umístila naše žačka Nikola Kostková (v
kategorii 3.-5. tříd) na pěkném 3. místě se
svým obrázkem „Volání jara“.

Slet čarodějů a čarodějnic proběhl
v pátek 27. dubna na zahradě naší
mateřské školy, kde si děti ke svačince
opekly dobroty v podobě hadů, žab
a ještěrek. Významným bodem tohoto
sletu byla přehlídka agility – umění
cvičení domácího mazlíčka. Poté se
všichni rozletěli ke stanovištím plnit
různé úkoly.
V květnu jsme opět jako každým
rokem odjeli do osady Hájemství, kde
proběhla akce „Den lesů“. Děti se zde
mohly seznámit s rybářstvím, myslivostí,
tříděním odpadů, ukázkami lesní
techniky, mohly poznávat lesní dřeviny
a ohrožené druhy zvířat. Nejvíce děti
zaujala lukostřelba, jízda na ponících
a opékání buřtů. Hlavním výletem
v
tomto
měsíci
bylo „Pirátské
dobrodružství“ v Novém Bydžově. Spolu
s mateřskou školou jsme se přenesli
do dob obávaných pirátů. Zážitkový
program pro děti zahrnoval výrobu
papírových čepic, hry a soutěže nebo
prohlídku pirátského doupěte. Přálo nám
i počasí, tak jsme si výlet náležitě užili.
Měsíc červen jsme odstartovali oslavou

„Dne dětí“. Rozhodli jsme se tento den
strávit zábavně, ale zároveň i poučně.
Ráno nám připravili manželé Klevcovovi
krásný program s ovečkami – stříhání,
zpracování vlny, výroba sýrů. Následně
jsme se přesunuli na Kvíčalu, kde jsme si
po vydatném obědě mohli prohlédnout a
pohladit koně paní Jirouškové. Ve čtvrtek
7. června se nám naskytla jedinečná

V sobotu 9. června se naše dva týmy
zúčastnily finále soutěže „Zdravá 5“, které
se konalo v Praze. Postoupily ze 437
týmů do celostátního finále ve vaření
zdravé stravy. Děti zabojovaly a umístily
se na předních místech - chlapci na
nádherném 4. místě a děvčata ve své
kategorii vyhrála úžasné 1. místo. Jako
hlavní cenu získala děvčata zážitkový
víkendový pobyt v ekocentru Orlov
u Příbrami. Velká gratulace za reprezentaci
naší školy a poděkování Bc. Kateřině
Krtičkové, která je na tuto soutěž pečlivě
připravila. Děkujeme!

O hlavních prázdninách proběhne na
naší škole „Summer camp“ – školička
anglického jazyka opět pod vedením
paní M. Špetlové. A co nás čeká na
podzim? Přivítáme nové prvňáčky,
společně oslavíme „Den obce“ a celým
podzimním obdobím nás bude provázet
projekt „Etiketa aneb jak býti slušňákem“.
Za všechny učitelky ZŠ Vám přejeme
krásnou dovolenou, hezké počasí na
celé léto a mnoho pěkných chvil, které
strávíte s Vašimi dětmi.

Petra Kollertová

Ve čtvrtek 11. června jsme se spolu
s havlovickou a batňovickou školou
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Napsali nám občané
Cesta do pekla i na zámek

12. 5. 2018 se (nejen) svatoňovičtí vydali
na cestu „do pekla“ v lesích na Čertovině
u Hlinska . Tam si prohlédli perfektně
vybudovanou pekelnou říši včetně čertí
školy, jeskyní pro hříšníky i obřích kotlů
a ochutnali čertí menu.

Počasí se vydařilo v duchu pekelné
všehochuti – slunce, déšť i trochu bouřky
a zážitky byly stejné pestré a zajímavé.
Občerstvení nakonec bylo tou správnou
tečkou za hezkým výletem.

jšr

Naštěstí si nikoho v pekle nenechali a tak
mohli všichni pokračovat na romantický
zámek Žleby, kde si po změnu prohlédli jak
žila šlechta v 19. století.

Poděkování za zorganizování p.Špetlové, za
bezpečnou jízdu p.Sedláčkovi, za příjemnou
společnost všem výletníkům i milým
a velice hodným dětem, které byly oživením
zájezdu…..

Chtěl bych svým příspěvkem poděkovat obci Velké Svatoňovice.
Dne 2. 5. 2018 jsem zjistil průsak vody
z vodovodního řadu naproti mému
domu (Bremst, č.p. 327). Po prohlídce
domu jsem konstatoval průniky vody
v 1.P.P. a to jak v kotelně, tak ve sklepě. Po
provedení fotodokumentace jsem e-mailem
informoval obec o havárii vodovodního
potrubí.
Obec Velké Svatoňovice, cestou svého
starosty p. Martince, mne informovala
o naplánovaném průběhu opravy. Pan
Antonín Šrejber, se svým pomocníkem,
provádějícím zemní práce, zahájili práce
na výkopových pracích, zjištění závady
a instalaci šoupěte. Při kontrole těsnosti
potrubí zjistili další závadu cca o 1 metr dál.

Opět zahájili práce a zdárně opravili další
netěsnost.
Tímto článkem chci poděkovat korektnímu
přístupu vedení obce při přijetí oznámení
a lidské podání informace o způsobu
a době opravy. V poslední řadě, jako osoba
znalá oprav vodovodní sítě, si dovolím
ohodnotit provedené práce. Byly provedené
profesionálně, bez žádných stresových
situací. Obec může byt spokojena, že má
osobu, která je znalá všech problému obce
ve svém působnosti.
Ještě jednou děkuji.

Ing. Jan Solanič
Velké Svatoňovice, č. p. 327.
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Náš seriál
Vojenská četa mládeže z Velkých Svatoňovic.
Vznik vojenské čety mládeže z Velkých
Svatoňovic,
nazývané
„Antošova
armáda“, spadá do let 1937 a 1938. Tento
vlastenecký počin souvisel s aktivací
nacionálních režimů v okolních státech,
zejména pak se zbrojením a sílícími
požadavky Hitlera na připojení pohraničí
(tzv. Sudet) k Německu.
Do tohoto období spadá také počátek
budování betonových pevnůstek v okolí
Žaltmanu a činnost oddílů Hitlerovy
mládeže (Hitler-Jugend) ve Starém

Sedloňově a v Markoušovicích.
Iniciátorem založení jednotky mladých
hochů ve věku od 10ti až 14ti let byl
obuvník Josef Antoš (proto Antošova
armáda). Ten také finančně zajišťoval
výrobu pušek u truhlářů Josefa Bráta
a Jaroslava Martince (u potoka). Pušky
byly pěkně mosazí kované, věrné kopie
vojenských pušek, ovšem v menším
provedení. Do výzbroje patřily ještě
špuntovky a dělo na karbid.

Vojenského výcviku se ujali npor. v záloze
Ota Šretr (obchodník) a Ladislav Hetflejš.
Jednotka účinkovala na hasičských
slavnostech. Její vystoupení sestávalo
z proslovu velitele, povelu k útoku,
rozvinutí do rojnic a postupem až na zteč.
Přestože se lidem vystoupení líbila
a byla velice atraktivní, tehdejší kronikář se
o této události nezmiňuje. Mládežnická
četa byla v tehdejší době v sousedství
Sudet pravděpodobně ojedinělá.

Hlavními funkcionáři mužstva byli:
Velitel:

Zdeněk Antoš

Velitelé družstev: Bohumil Prouza
Augustin Červinka
Miroslav Šrůtek
Praporečník:

Jiří Nývlt

Trubač:

Josef Kult
(pozdější kapelník)

Podle vzpomínek patrně posledního
žijícího účastníka této mládežnické
armády, mladšího bratra velitele zpracoval
Vl.Kuhn

Vítání občánků
Dne 12. 5. 2018 jsme slavnostně přivítali
v obřadní síni Obecního úřadu ve Velkých
Svatoňovicích pět nových občánků:
Gorelkovou Žanetu, Jedličku Tobiáše,
Kuldovou Rozálii, Kulta Filipa a Šrůtkovou
Josefínu. Pan starosta všechny pozdravil,
miminkům předal malý dárek, rodičům
popřál, aby jejich ratolesti ve zdraví rostly
a působily jim v dalším životě jen radost.

K příjemné atmosféře přispěly děti ze ZŠ
se svým pásmem básniček a písniček.

Všichni jim přejeme pevné zdraví a hodně
společně prožitých radostných chvil.

J.Š.
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Ze života spolků
Jak to žije v Mraveništi

Když se ohlížím za uplynulými akcemi
vrcholícího jara a počátku léta, opět se toho
v Mraveništi mnoho událo. Kromě toho, že
se uzavíral školní rok pro školu i dětskou
skupinu, proběhlo také dost akcí pro
veřejnost. V dubnu to byl jednak workshop
drátkování s Martinou Horákovou, který se
uskutečnil ve spolupráci s ČČK a poslední
dubnovou sobotu pak proběhly hned dvě
akce najednou. Tou první bylo Bytostné
setkání s přírodou - sebepoznávací
workshop s prvky psychofonetiky, který se
uskutečnil pod vedením Jiřího Švece. Tou
druhou byl koncert staré hudby v kostele,
kdy se pro tuto příležitost propojily dva
sbory DUAE TASTAE CANTANTES z Prahy
a COLAUDEMUS z Trutnova. Cílem bylo
především vyzkoušet si akustiku zdejšího
kostela pro budoucí nahrávání. Houslového
úvodu se krásně ujala Julinka Bolehovská.
Květen nám přinesl opět další setkání
s keramikou pro dospělé s Klárou
L. Šikovou, další drátkování a hojně
navštívenou konferenci Zdravé bydlení,
kterou v Mraveništi pořádala organizace
Svobodný domov. Konference se zabývala
např. otázkami, jak se vyhnout ve svém
domě elektrosmogu, jak si vhodný dům
pro sebe vybrat a co všechno by měl člověk
vědět, než se vůbec do stavby nového
domu pustí. Přednášející Petr Makeš byl
s celou akcí velmi spokojený a údajně
pronesl „Pravidelně přednáším v Brně
a v Praze a teď se k tomu asi přidají ještě
Markoušovice.“ Pokud tomu tak bude, rádi
tomu v Mraveništi budeme nápomocni,
protože chceme, aby se zde lidé navzájem
setkávali, inspirovali a vytvářeli dobré věci.
A takto naladěni jsme se v závěru května
sešli při druhém dokumentárně diskuzním

večeru. Tentokrát se nepromítal žádný
film, protože jsme se ještě chtěli vrátit
k tématu potravin a sdílet své zkušenosti
dobrých lokálních zdrojů. Proto jsme si
vyprávěli odkud kdo má vajíčka, kde se dá
sehnat maso a zelenina v bio či organické
kvalitě a zkoumali možnosti, zda bychom
se nemohli nějak v našem úsilí spojit.
Také jsme všichni přítomní velmi uvítali
vznik nového bezobalového obchodu
v Trutnově.

Na počátku prázdnin Mraveniště trochu
osiřelo, ale jen nakrátko. Během prázdnin
se zde totiž uskuteční pět příměstských
týdenních táborů: Tvořivý týden, Řemeslný
týden, Hurá do přírody, Výletní týden
s písničkami a Markoušovický mravenec.
V létě nás také čeká výměna topení
v celé budově a následně rekonstrukce
prostor pro rodinné centrum Mraveneček.
V souvislosti s tím se uskuteční také nějaké
brigády, jejichž termíny budeme znát až
v závislosti na plánovaných pracích.

Z interních akcí nás první květnový víkend
čekala vodácká výprava, kdy se skoro
celé Mraveniště – tj. škola, školka a rodiče
- vydalo na jeden den sjíždět Úpu. Akce
se velmi povedla, zkušenější se na lodi
zkombinovali se začátečníky a děti to
střídaly, jak se jim zrovna zachtělo. Voda
byla sice ještě ledová, ale sluníčko, spolu
s táborákem uprostřed cesty, nás prohřálo.
V červnu nás ještě čekal školkový výlet
do Velkých Svatoňovic za ovečkami pana
Klevcova, kde jsme s dětmi mohli vidět
jejich stříhání, vyzkoušet si šlapat kolovrátek
a točit česačku vlny. Cestou zpátky nám pak
zkrátil Aleš Těžký se svým koníkem Rikim.
Moc děkujeme manželům Klevcovovým
a Alešovi za pomoc při realizaci tohoto
výletu, který byl pro školkové děti velkým
zážitkem.
Jako rozloučení se školním rokem nás
v závěru června v Mraveništi čekala zahradní
slavnost spojená se slavnostním pasováním
předškoláků na školáky, vystoupením školní
kapely a divadlem, kde nám školáci názorně
předvedli své zážitky z několikadenního
školního výletu do Liberce. Potom následoval
společný oheň, další den školáci dostali
vysvědčení a pak už jen: Hurá na prázdniny!
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Z dalších akcí mohu zatím avizovat pouze
třetí diskuzně-dokumentární večer, který
se uskuteční 26.8. za dobrého počasí na
zahradě Mraveniště. Tématem promítání
bude tentokrát etnická hudba a měl by být
spojen i s koncertem hudby podobného
rázu.
Pokud jde o výhled dalších akcí a brigád
sledujte naše webové stránky a facebook,
kde se oznámení o blížících se akcích
průběžně objevují.
Snad jsem na nic nezapomněla a tak už
jen chci za nás z Mraveniště popřát všem
čtenářům zpravodaje krásné a radostné
léto.

Za Mraveniště, z.s. Petra
Němečková Stypová

Zpravodaj občanů
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Sokol Velké svatoňovice
Pochod BABIČKA 2018
Letošní již 43. ročník pochodu „Babička“
pořádal Sokol Velké Svatoňovice v sobotu
5. května. Přálo nám i příjemné počasí, které
tradičně akci provází. Zúčastnilo se 1599
turistů. Na trasu 5 km pro děti za doprovodu
rodičů, která vede kolem naší obce, se
vydalo celkem 712 účastníků pochodu.
Tuto trasu jako každý rok od jejího zavedení
zajistili místní hasiči. Pro děti měli připravené
různé soutěže s pohádkovými bytostmi
a závěrečný táborák. Při něm si za odměnu
všichni mohli opéci špekáčky. Za zajištění
trasy a programu si od nás hasiči zaslouží
velký dík. Po startu mohli první kilometr
ujet nejen děti, ale i dospělí s „koňskými taxi“
pana Martince a pana Těžkého. Ještě před
cestou, ale i v cíli se mohly povozit na koních
paní Machové. Vyráželo se jim na cestu určitě
vesele. Do kroku či skoku jim vyhrávala naše
country kapela.

Pěší v počtu 456 turistů a cyklisté, kterých
bylo 271, vyráželi posilněni opečenou
vepřovou kýtou na ohni a dobrým „mokem“.
Jak dopadli při vážení na zapůjčených
vahách z Transporty Úpice na startu a v cíli po
absolvování vybrané trasy, raději někteří ani
nechtěli vědět. Zvláště, když mohli doplnit

kalorie u Slatinského mlýna výbornými
klobásami a přitom si poslechnout country
kapelu Tendr z Trutnova. Pak už jen poslední
kilometry do České Skalice, kde byl u muzea
Boženy Němcové cíl. Zde všichni obdrželi
diplom s ilustrací malíře našeho kraje pana
Jiřího Škopka.

Poděkování za zdar akce patří všem 35
pořadatelům a také sponzorům, kteří
naši akci podpořili finanční částkou nebo
věcnými dary.
Těšíme se na všechny, i na ty, kteří to třeba
letos nestihli, na dalším ročníku. Bude to již
44., opět na počátku května, ale již roku 2019.

Lída a Jiří Špetlovi

Cvičení žen
Prázdninami končí první polovina roku, kdy
se každé pondělí pravidelně schází ženy na
hodinu kondičního cvičení. Protože letošní
červen bylo krásné počasí, tak poslední

pondělky jsme vyrazily, střídavě na kole
nebo na výšlap s trekingovými holemi.
Samozřejmě s ukončením v nějaké okolní
„občerstvovačce“. Tak jak se říká, jsme

„utužily kolektiv“! Chceme tímto mezi
nás po prázdninách pozvat další ženy,
středního a staršího věku, kdy začne opět
pravidelné cvičení. Budeme se na vás těšit!

Šp. L.

Taneční kroužek „Starý westy“
Naše parta byla pozvaná na oslavu výročí
založení hasičského sboru do Strážkovic.
Přestože počasí moc nepřálo a chvílemi
drobně pršelo, zatancovali jsme s úspěchem
sadu našich country tanců. Odměnou nám
byl potlesk a občerstvení ve formě pořádné
porce výborného masa připravovaného „na
lorně“ na ohništi. A tak ani těch pár kapek
nikomu nevadilo.
Ve středu 27. června jsme se vydali na malý
zájezd do Náchoda. Při každé hodině jsme si
šetřili do kasičky a výlet si dali jako odměnu
za naši půlroční práci s nácvikem nových
tanců. Nejdříve jsme se stavili v zámecké
restauraci na dobrý oběd. Posilněni jsme

se byli podívat na zámecké medvědy Dášu
a Ludvíka. V pohodě, za pěkného počasí
jsme se prošli zámkem a zámeckou alejí.
Po té jsme sjeli dolů do města, kde jsme
podle plánu navštívili Muzeum historických
kočárků. Moc se nám tam líbilo, některé
z nás tam zavzpomínaly na to, v jakých
kočárcích vozily svoje děti. S opravdovou
úctou k majiteli jsme všichni obdivovali,
co za unikáty se dá ještě sehnat. Také velká
sbírka panenek a hraček nám připomněla
naše mládí. A protože už jsme byli řádně
unaveni, zasloužili jsme si kafíčko a dortík
ve výborné Běloveské cukrárně. Spokojeni
jsme se v podvečer, díky panu řidiči Honzovi
Sedláčkovi, v pořádku vrátili domů.
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Sokol Markoušovice
Členové Sokola vedle pravidelného
sportování pečují i o svůj majetek.
Sešli se 17. května a společnými silami
udělali velkou údržbu své klubovny
- Mariny. Vzali jsme to pěkně z „gruntu“.
Začali jsme úklidem uvnitř a přešli na

údržbu okolí. Děvčata obnovila všechny
nátěry konstrukcí a kluci nadělali zásobu
dřeva na zimu. Při společné práci nám
odpoledne rychle uběhlo. Na závěr
jsme se u ohně občerstvili a pobavili.
V podvečer jsme se mohli rozejít

s pocitem dobře vykonané práce. Marína
nám, ale i dalším návštěvníkům bude
sloužit a přinášet radost ze společně
prožitých chvil.

J.D. a Z.Š.

Místní skupina ČČK
Druhé čtvrtletí tohoto roku bylo u nás pěkně
nabité. Už na Valné hromadě jsme naťukli
naše členy a členky, co by tak říkali tajnému
výletu společně s dalšími markoušovickými
spolky. Jelikož odezva byla víc než pozitivní,
pustili jsme se hned do plánování. Jak se
výlet vydařil, co všechno jsme viděli a zažili,
i jak jsme v teple pivovaru přečkali krupobití,
si můžete přečíst na jiném místě tohoto
Zpravodaje.
Z našich dalších akcí stojí jistě za zmínku
velmi oblíbené „drátkování“, které pořádáme
spolu s Mraveništěm. V dubnu, květnu
a červnu se sešlo kolem deseti zájemců, tedy
spíše zájemkyň, a pod vedením zkušené
paní lektorky se postupně pustily do
oplétání achátů, výroby harmonizační spirály
a dalších dekorací pro potěchu duše i očí.
V polovině května se tři naše členky
zúčastnily oblastního kola Soutěže mladých
zdravotníků. Na začátku června jsme se
pak již tradičně ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů podíleli na organizaci
Dětského dne v Markoušovicích, kam vedle

místních dětí přišlo i mnoho přespolních,
což nás velmi potěšilo. Naše stanoviště jste
mohli snadno poznat podle zemitých barev
Afriky.

A co chystáme na podzim? Doufáme, že
se podaří přednáška na zdravovědné téma
a dále pak vybíráme divadelní představení
v jednom z okolních měst. O termínech akcí
budeme v předstihu informovat, sledujte
proto pečlivě naši vývěsku a maily.

S přáním pohodového zbytku prázdnin a na viděnou při nějaké podzimní akci Stanislava Illnerová
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SDH Velké Svatoňovice
Od počátku roku se členové sboru účastnili
různých školení, cvičení a kulturních akcí
v obci i mimo ní. V měsíci únoru se
zúčastnili pravidelných teoretických
školení v nedaleké Rtyni v Podkrkonoší.

orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Odpoledne pokračovalo
volnou zábavou do večerních hodin.
Dále pořádali tradiční hasičský ples,
který se opět těšil hojné účasti místních
i přespolních. Dále se několik členů
účastnilo a navštívilo praktické školení
a cvičení, např. záchrana tonoucího
na ledu, účinné hašení speciální
proudnicí, cvičení HZS a JSDHO na Kuksu
a v Náchodě.

Další akcí, kterou sbor pořádal, bylo
26. května sobotní odpoledne v rámci
oslav Dne dětí. Děti při něm plnili různé
soutěžní úkoly, za které získávali body. Ty
potom vyměnili za odměny. Po skončení
byl všem přítomným předveden požární
Svatoňovicích a Sokola. Byla předána
ocenění členům sboru za dlouholetou
činnost a ocenění pro sbor od vyšších

útok našimi mladými hasiči. Po celé
odpoledne bylo připraveno bohaté
občerstvení. Další velkou akcí pro děti
a spoluobčany, kterou
jsme spolu
s místní restaurací K-klub s podporou
obce pořádali poslední dubnový den,
bylo pálení čarodějnic. Sbor také pomáhal

Největší a nejvýznamnější akcí, která
nás letos čekala, byla oslava 135 let od
založení sboru dobrovolných hasičů.
Oslava byla uspořádána jen jako malé
posezení pro členy sboru a pozvané
hosty. Nejvýznamnějším hostem byl
starosta okresního a krajského sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Jiří
Orsák, dále zástupci okolních sborů,
obecního úřadu ve Velkých i Malých
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Velkých Svatoňovic a Markoušovic
při zajištění dětské trasy dálkového
pochodu Babička, pořádaného TJ Sokol
Velké Svatoňovice.
Mimo tyto akce se členové sboru schází
každou první středu, a dále podle
potřeby, v místní hasičské zbrojnici nebo
muzeu, kde proberou vše potřebné
a ošetří výstroj, výzbroj a další svěřený
materiál. Zde se také školí a připravují,
aby v případě nějaké mimořádné
události byli vždy připraveni a schopni
pomoci. V měsíci květnu se členové SHD
zúčastnili okrskové soutěže v Maršově
u Úpice, ze které si přivezli krásné
3. místo.

Petr Hepnar starosta SDH

Kroužek mladých hasičů Velké Svatoňovice
Během jarního období čekalo děti
z kroužku Mladých hasičů několik soutěží
a také některé společenské akce. Tou
první bylo slavnostní shromáždění ke
135. výročí založení SDH Velké Svatoňovice.
Pro tuto událost jsme nacvičili pásmo
- zazpívali dvě písničky, složili básničku
a pobavili přítomné některými hasičskými
vtipy. Podíleli jsme se na realizaci dětské
trasy dálkového pochodu „Babička 2018“
a pomáhali s přípravou a průběhem
„Odpoledne pro děti“, které se konalo
26. května za restaurací Klub ve Velkých
Svatoňovicích. Na závěr jsme přítomným
předvedli požární útok.

21. dubna 2018 se naše děti zúčastnily
Memoriálu Ivany Valnohové v Malých
Svatoňovicích, kde se soutěžilo v běhu
jednotlivců na 60 metrů s překážkami.
Za krásného počasí a při rekordním počtu
téměř 300 účastníků jsme přihlásili děti ve
všech kategoriích, včetně přípravky, kde
krásné 26. místo obsadila naše nejmladší
členka Kristýnka Bieglová. V kategorii
mladších dívek získala Eva Bradáčová 35.
a Vanesa Knapová 36. místo. V kategorii
mladších chlapců skončil Martin Posdiena
27., Michal Lux 30., Tomáš Havlas 51., Pavel
Dub 71. a Dominik Olšák 90. V kategorii

starších dívek závodila Kateřina Winterová
(27.), Maruška Martincová (28.) a Sabrina
Prokopová (40. místo). Starší chlapci
obsadili 9. (Filip Frýba), 22. (Jindřich Špetla)
a 26. místo (Michal Švadlák).
19. května jsme soutěžili v Hajnici o „Pohár
starosty“ ve třech disciplínách: požárním
útoku, štafetě dvojic a štafetě 4x60metrů
s překážkami. Mladší skončili celkově na
5. místě z 12 zúčastněných družstev, starší
potom na 10. místě z 12 družstev.
Hlavní soutěží roku je pro nás okresní kolo
hry Plamen, které se konalo 2. - 3. června
2018 v Havlovicích a v Úpici na stadiónu
„Na Spartě“. V sobotu se konaly 3 disciplíny
(požární útok CTIF, štafeta dvojic a požární
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útok), v neděli potom na stadiónu
štafeta CTIF a štafeta 4x60 metrů, která
však z důvodu deště nebyla dokončena
a tudíž výsledky anulovány. Po celkovém
součtu umístění ve všech disciplínách,
včetně podzimního závodu požárnické
všestrannosti, skončila obě naše družstva
shodně na nádherném 5. místě ve svých
kategoriích. To je po několika letech, kdy se
děti z Velkých Svatoňovic tohoto okresního
klání vůbec neúčastnily, výborný výsledek,
na který, doufám, navážeme také v příštích
letech.
Přejeme dětem krásné prázdniny a těšíme
se 31. srpna na první podzimní schůzku.

Za kolektiv vedoucích
Anna Martincová

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Sbor dobrovolných hasičů Markoušovice

V době uzávěrky minulého čísla
zpravodaje jsme se aktivně věnovali
přípravě Pálení čarodějnic na místním
hřišti. Tuto akci náš sbor pořádal
samostatně teprve podruhé a i tentokrát
se pálení vydařilo. Je zřejmé, že se i z
pořádání této akce stává nová tradice.

V 17 hodin vyrazil od hasičské zbrojnice
průvod malých i velkých čarodějů,
kteří měli za úkol vyprovodit jednu
z čarodějných hříšných duší na onen svět.
Po setmění byla pro všechny odvážlivce
připravena stezka odvahy, na které byla k
vidění různá strašidla. Za její absolvování
byli odvážlivci odměněni pamětním
listem a sladkou odměnou.
No a byl před námi poslední měsíc na
přípravu každoročně velkolepé akce
- Dětského dne. Již v minulém roce jsme
si dali za úkol tuto akci zpestřovat a to
především tím, že každý rok bude na
jiné téma a tematické budou i disciplíny.
V letošním roce jsme se rozhodli pro téma
„Cesta kolem světa“. Z členů našeho sboru,
spolku Červený kříž a dobrovolníků z řad
našich známých se tedy na odpoledne
2. 6. 2018 stali zástupci jednotlivých

kontinentů. Děti si po vyzvednutí
palubního lístku v naší cestovní kanceláři
mohly například přejít velkou čínskou zeď
v Asii, postavit pyramidy v Africe, zastřílet
z luku či házet tomahawkem na cíl
v Americe, procvičit si svou znalost
evropských vlajek nebo zajezdit na

lyžích na Antarktidě. A to nebylo vše,
disciplín bylo celkem 10. Děti tradičně
sbíraly hasičské groše a za ně si pak
nakupovaly odměny v obchůdku. Po
celou dobu konání akce mohly využít
zimní skákací hrad, během odpoledne
také atrakci bumperball či doprovodný
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program v tvořivém koutku - malba na
teepee, výroba afrických náhrdelníků
nebo indiánských čelenek. Počasí se
i přes počáteční zamračené dopoledne
vydařilo a na závěr děti zchladila sprška
z hasičského čerpadla. Dětský den
v letošním roce navštívilo 83 dětí
a tradičně byly všechny odevzdané
soutěžní lístky slosovány o větší ceny
- poukaz do hračkárny, koloběžku
a trampolínu.To vše by ale nešlo bez ochoty

Velkých Svatoňovic a Markoušovic

a vstřícnosti všech, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na organizaci této
akce, ať už finančně, materiálně nebo
svou aktivní prací. Děkujeme tímto všem
občanům za příspěvky do veřejné sbírky
a do kasičky dobrovolného vstupného,
obci Velké Svatoňovice, restauraci
K-Klub Velké Svatoňovice, restauraci
Sokolovna Markoušovice, členkám ČČK
Markoušovice a všem členům SDH
Markoušovice.

Nyní je před námi doba letních prázdnin
a dovolených, kdy bývá činnost klidnější.
Přejeme tímto všem čtenářům krásné
léto plné odpočinku a zážitků z dovolené.
Na podzim již máme v plánu spoustu
akcí, jako je kolektivní výlet na hory, práce
okolo hasičské zbrojnice či pořádání
Zlaté přilby, kterou jsme v minulém roce
vyhráli a neseme tudíž břímě organizace
letošního ročníku. O tom všem už ale
příště. Stále rádi přivítáme v našem sboru
nové tváře z řad mladších, i starších
občanů. Máte-li zájem stát se jedním
z nás, kontaktujte prosím tel.č. 724832741
nebo 604968618. Více fotografií z našich
akcí najdete na Facebooku - SDH
Markoušovice.

Za SDH Markoušovice Dita Seidlová

Den otevřených ateliérů
Centrum podpory uměleckých aktivit
„Impuls Hradec Králové“, které se snaží
vytvářet podmínky pro rozvoj umělecké
tvorby dětí, mládeže i dospělých
a podílet se na zkvalitnění nabídky pro
aktivní využívání volného času v oblasti
kultury, letos již pošesté organizovalo
jednodenní výtvarný festival Den
otevřených ateliérů - (DOA). Na letošní
ročník připadlo datum 16. června 2018
v době od 10-18 hod.
Přihlášeno
bylo
29
výtvarníků,
sdružení
či
spolků
působících
v Královehradeckém kraji a mezi nimi
i Ateliér Klára S v Markoušovicích čp. 75
paní Kláry Schück Lantové. Návštěvníky
po celý den provázela sama majitelka
a seznamovala je se svou tvorbou, která
zabírá široké spektrum od malby přes
uměleckou a užitnou keramiku až po
hrnčířství.
Pro každého návštěvníka se našlo
něco zajímavého. Byly k vidění obrazy
z cyklu katolických světců, drobná užitná
keramika, či na poměry ateliéru obří
exponát „štika“, který autorka skládala
z několika samostatně vypálených kusů.
Nutno ještě podotknout, že Klára L.
Schück si nenechává své zkušenosti
pro sebe a vede řadu kurzů pro děti

i pro dospělé. Se svými výrobky se
pravidelně prezentuje i na prodejních
trzích na akcích pořádaných v naší obci.

Při těchto příležitostech se můžete
s tvorbou mladé umělkyně seznámit,
případně si něco zajímavého zakoupit.

J.D.
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Svatojánský koncert
V sobotu 23. června se uskutečnil
v kostele sv. Jana Křtitele v Markoušovicích
tradiční Svatojánský koncert, který má
více než 20-ti letou tradici.

Pořádala jej Římskokatolická farnost
Úpice. Organizace se opět ujali paní
Jarmila Seidlová a Ing. Karel Müller, který
celý koncert provázel působivým slovem.
Skladby autorů z 16 - 20. století přednesli

varhaník Michal Hanuš, který v současné
době působí jako Chrámový varhaník a
učitel v Kutné Hoře a houslistka Zuzana
Omelková (rozená Müllerová), která je v
současné době na mateřské dovolené,
ale od roku 2003 je členkou orchestru
Národního divadla v Praze. Zpěv zajistila
Zuzana Rainová, která studuje zpěv na
Konzervatoři v Pardubicích a současně
studuje herectví na DAMU v Praze.

Římskokatolická farnost, určen všem
občanům, jak věřícím, tak nevěřícím.
A tak příznivcům staré barokní hudby
stojí za to si poznačit datum 22. červen
2019, jako nejpravděpodobnější termín
příštího koncertu, na kterém vás jistě rádi
uvítají a vy budete stejně jako letošní
návštěvníci odcházet s pocitem příjemně
stráveného času.

Koncert zpestřil všem přítomným
sobotní podvečer. Je jen škoda, že
nepřišlo více posluchačů. Zde je asi na
místě říci, že koncert je, i když jej pořádá

J.D.
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Tajný výlet
Na
valných
hromadách
spolků
v Markoušovicích se jejich členové
usnesli uskutečnit společný výlet.
Organizace se ujali předsedové v čele
s Hanou Lautschovou. Bylo ujednáno,
že se bude jednat o tajný výlet. Všichni,
kteří se podíleli na přípravách, dodrželi
pravidla, a tak jednotliví účastníci ani
při nastupování do autobusu (za jehož
úhradu spolky děkují obecnímu úřadu)
neznali cíl zájezdu. V průběhu cesty
někteří začali tipovat. Jejich tipy se
měnily, jak cesta ubíhala. Téměř před
cílem první zastávky uhodla paní Jana
Grusová, že nejprve pojedeme do
Poniklé. Zde jsme navštívili výrobnu
tradičních vánočních ozdob z foukaných
perel. Všichni se zaujetím sledovali
předvádění jednotlivých kroků výroby.
V krámku si někteří zakoupili ozdoby,
jež jim tento výlet budou připomínat
ještě řadu let o vánocích. Po té naše
kroky směřovaly do místního Muzea
Krkonošských řemesel. Zde si ti starší
připomínali své mládí a mladí obdivovali
um a zručnost předchozích generací.
Každý si našel své téma.
Naše další cesta směřovala do Nové Paky,
kde jsme se nejprve dobrým obědem
posílili v předem zajednané restauraci
a poté se přesunuli do místního pivovaru
na exkurzi. Všichni jen litovali, že se
o víkendech pivo nevaří. Přes to
všechny zaujaly prostory sladovny, varny
i stáčírny, ve kterých průvodkyně celý
proces vaření piva vysvětlily. Zároveň
nás potěšilo to, že co se v týdnu navaří,
musí ještě zrát. Tak jsme sestoupili do
sklepa ke zrajícím tankům a ochutnali
místní nefiltrované pivo. V průběhu
prohlídky se místem přehnala prudká
přeháňka s kroupami. Někteří hned
volali domů, zda byla i u nás a s úlevou
se dozvěděli, že večer po návratu budou
muset své výpěstky zalévat. Vzhledem
k počasí jsme se rozhodli po prohlídce
pivovaru a krátkém posezení v areálu
k návratu domů. Všichni účastníci zájezdu
děkují především Haně Lautschové za
krásně strávenou sobotu v kruhu svých
spoluobčanů. Akce ukázala, že když se
chce, dá se uspořádat něco, co potěší
všechny napříč generacemi a pomůže
poznat a sblížit spoluobčany.

J.D.
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Osvětlení kostela
I vedení obce si konečně oddechlo
a může říci, že je dokončeno
osvětlení kostela sv. Jana Křtitele
v Markoušovicích. Zbývá pouze
drobnost - doladit směrování všech
světel, aby bylo co nejhezčí. Víme, že
po dokončení podzimních přípravných
prací všichni očekávali, že se akce podaří
dokončit dříve. Někteří nám to psali
i na tabuli u kostela. Zpoždění nebylo
zaviněno vedením obce, ale současnou
nedostatečnou kapacitou organizací
zajišťujících takovéto akce.
Věříme, že osvětlení navodí novou
atmosféru do tohoto prostoru.
Snad závěrem, když se chce tak se věc
podaří. Ne vše jde hned a je možné se na
příčinu stavu lepší zeptat odpovědných,
než psát různé anonymní vzkazy.

J.D, foto E.Kočí

TJ SOKOL ve spolupráci s Obecním úřadem
pořádá pro občany Velkých Svatoňovic a Markoušovic

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
do Velkých Bílovic – vinařství Osička
s návštěvou zámku Slavkov

3. – 4. listopadu 2018
Cena zájezdu 1.200,- Kč
(zahrnuje dopravu, ubytování,
večeři, degustaci a večerní
konzumaci vín s občerstvením)
Přihlášky přijímá společně se zálohou
300,- Kč/osoba p. Šrámková
na Obecním úřadě V.Svatoňovice
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Připravované akce
10. srpna od 20:00

pořádá K-Klub Rocko hrátky FEST 2018

26. srpna od 16:00

pořádá spolek Mraveniště třetí diskusně-dokumentární večer na téma etnická hudba

6. září od 13:00

pořádá TJ Sokol Havlovice a MAS Království Jestřebí hory Olympiádu Seniorů Havlovice
(doprava pro zájemce bude zajištěna obecním úřadem)

9. září

se Dětská železnice z naší obce zúčastní programu ke Dni železnice v depu Trutnov

15. září od 14:00

pořádá OÚ a Tým Náves Markoušovice v Kostele a na návsi 1. ročník Markoušovického Rubání.
Bližší program bude na plakátech

22.září

pořádá SDH Markoušovice hasičskou Soutěž o Zlatou přilbu

29. září po celý den

Kulturní vystoupení od 14:00 pořádá OÚ Svatováclavskou Pouť s večerní zábavou v K-Klubu,
mše svatá v kapli sv. Václava 28. září od 10:30

11. října od 18:00

pořádá v zasedací místnosti OÚ kulturní komise besedu s panem Petrem Voldánem o jeho cestě do Číny

25. října od 18:00

pořádá v zasedací místnosti OÚ kulturní komise besedu s panem Josefem Kultem (bývalým ředitelem školy
v Malých Svatoňovicích) na téma „Vzpomínky na konec 2. světové války a ochotnické divadlo v naší obci“

27. října od 20:00

V K-Klubu divadelní představení ochotnického souboru ze Svobody nad Úpou s veselohrou
„Poslední kulich“

3.-4. listopadu

pořádá TJ. Sokol ve spolupráci s obcí Zájezd do sklípku s návštěvou zámku ve Slavkově
- přihlášky u pí Šrámkové na OÚ s poplatkem zálohy 300,- Kč

15. listopadu od 18:00 pořádá v zasedací místnosti OÚ kulturní komise besedu s panem Josefem Cabadajem
V říjnu

připravuje ČČK Markoušovice přednášku na zdravovědné téma. Přesný název a termín bude upřesněn
po dohodě s lektorem a oznámen tradičním způsobem v obci.

Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stanice
se nachází na Valech u č. p. 277 a je v
nepřetržitém provozu od května 1993.
Od 8. května 2010 je měření částečně
automatizováno. Veškerá data jsou
dostupná na adrese www.meteosvatonovice.unas.cz, vybrané údaje jsou
aktualizované v minutovém odstupu.
Souhrn meteorologických měření
a pozorování ve II. čtvrtletí roku 2018
Duben
s
průměrnou
měsíční
teplotou +12,2°C zahájil řadu teplotně
nadnormálních měsíců II. čtvrtletí. Zařadil
se na první místo mezi nejteplejšími dubny,
v rámci celé republiky minimálně od roku
1961. Srážky se vyskytly v průběhu 10 dní,
jejich celkový úhrn činil 40,8 mm. Jednalo
se ve všech případech o déšť, smíšené
nebo sněhové srážky se již neobjevily. Také
poslední mráz naměřený ve 2 metrech nad
zemí se vyskytl 7. dubna (-0,9°C). Spolu
s přízemním mrazíkem 27. dubna se
jednalo o závěrečné pozdravy zimy. Ledoví
muži totiž v květnu již nedorazili. Naopak
první letní den s teplotou přesahující +25°C

jsme zaznamenali už 20. dubna a do konce
měsíce ho následovaly další tři. Bouřková
sezóna byla zahájena 8. dubna, celkem
hřímalo během čtyř dnů v sedmi bouřkách.
V jedné z nich (13. dubna), byl naměřen
nejvyšší náraz větru během jarního období,
a to 14,8 m/s ze západního směru.

Květen se nechtěl nechat dubnem
zahanbit a přinesl nám ne jarní, ale spíše
letní počasí. Průměrná měsíční teplota
+16,8°C znamenala jednoznačně opětovné
první místo mezi květny. V rámci republiky
minimálně znovu od roku 1961, v rámci
pražské řady z Klementina dokonce od
roku 1811. Měsíční srážkový úhrn dosáhl
60,6 mm v průběhu 12 dní. Jak již bylo
zmíněno dříve, ledoví muži si netroufli
narušit letní idylku a díky tomu pokračoval
velmi rychlý růst vegetace v lesích,
na polích i v zahrádkách. Letních dnů
s maximální teplotou přesahující +25°C
jsme si užili již osm. I bouřek přibylo, v pěti
dnech zahrozil Perun jedenáctkrát, naštěstí
nijak citelně.
Červen již nebyl teplotně tak extrémní,
i když se o to především postarala výrazná
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změna počasí v jeho třetí dekádě. I přesto
se s průměrnou měsíční teplotou +17,7°C
dostal na 3. místo mezi nejteplejšími červny
od roku 1996. Srážkově příliš bohatý nebyl,
neboť úhrn 56,2 mm odpovídal přibližně
70 % normálu posledních deseti let. Většina
deště navíc spadla v bouřkách, nejvíce
pak 21,7 mm ve vydatné noční bouři
12. června. Bouřkových dní bylo celkem
osm, s devíti jednotlivými bouřkami. První
měsíc počínajícího léta zároveň přinesl
13 letních dní. Den letního slunovratu
(21. červen) však znamenal výraznou
proměnu charakteru počasí. Zatímco
brzy odpoledne vystoupala teplota až na
hodnotu +30,3°C, a zažili jsme tak první
a zároveň poslední tropický den prvního
pololetí, večer začala přecházet studená
fronta doprovázená bouřkami (7,1 mm
deště a slabé krupobití). Následně se
začalo rychle ochlazovat, druhý den ranní
teplota v obci klesla až na +5,6°C. Na
Sněžce dokonce mrzlo s teplotou -0,6°C,
odpoledne na jejím vrcholu padal i sníh.
Chladnější počasí následně vydrželo
s výjimkou jediného dne až do konce
měsíce
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Velkých Svatoňovic a Markoušovic
se případných kovových předmětů, které
máme u sebe a zaujmeme pozici v dřepu,
s nohama co nejblíže u sebe. Dříve se
doporučovalo si lehnout, ovšem s ohledem
na tzv. krokové napětí při vzdálenějším
úderu blesku je tato pozice rizikovější.

Nebezpečný blesk
Stejně jako k zimě neodmyslitelně patří
mráz a sníh, pak s létem je spojena bouřka
a blesk. Blesk je nedílnou součástí každé
bouřky. Podmínkou jeho vzniku je tvorba
a hromadění elektrického náboje v rámci
bouřkového oblaku. K tomu jsou nutné
ledové krystalky (tím pádem větší výška
oblaku), jejich pohyb a vzájemné srážení.
Když se nahromadí dostatečně velký náboj,
dojde k elektrickému výboji – blesku.
K výboji může dojít uvnitř oblaku, mezi
oblaky nebo mezi oblakem a zemí. Výboje
mezi oblakem a zemí se dělí na negativní
(ze základny oblaku) a pozitivní (z vrcholu
oblaku). Pozitivní blesky jsou člověku
nejvíce nebezpečné, protože disponují
ohromnou energií a mohou udeřit i desítky
kilometrů od samotného centra bouřky.
Tak vlastně vzniklo i rčení „blesk z jasného
nebe“.
Zatímco naši předkové mohli předvídat
příchod bouřky pouze pohledem na
oblohu a bystrým sluchem, dnešní
metody jsou poněkud pokročilejší. Kromě
předpovědi počasí, která nám řekne, zda
jsou v ten či onen den vůbec podmínky
pro výskyt bouřek, existují v dnešní době
sítě detekce blesků, lokalizující přímo
jednotlivé blesky.
Jako malí jsme poslouchali v rádiu praskání
na určitých frekvencích, které způsobovaly
právě blesky. Moderní elektronika ve
spojení s počítači dnes dokáže z tohoto
rušení určit nejen čas, druh, ale i pozici
výboje, a to s přesností na stovky metrů.

Výsledky si pak lze prohlížet na mapách
v reálném čase, nebo si zpětně procházet
různé statistiky (a třeba si zpětně ověřit, zda
Vás neklamal sluch). Například na stránkách
našeho spolku http://blesky.bourky.cz/.
Ochrana před bleskem
Každý asi ví, že za bouřky by se neměl
zbytečně pohybovat venku. Kromě zásahu
bleskem může hrozit zranění při výskytu
nárazového větru – ať již třeba pádem
stromu nebo zasažením poletujícími
předměty. Rizikem mohou být i velké
kroupy, případně tornádo. Šance na setkání
s ním je sice v naší zemi velmi nízká, ale
rozhodně ne nulová.
Pokud máte čas, je nejvhodnější ukrýt se do
pevné budovy s kvalitním hromosvodem.
Nekvalitně provedené zabezpečení před
bleskem se může stát větším rizikem, než
stavba bez něho, neboť případný blesk si
pak může najít naprosto nečekanou cestu.
Po dobu bouřky se pak nedoporučuje
dotýkat se armatur topení, vodovodu
(koupat se) a telefonovat (pevnou linkou).
Pokud Vás bouřka zastihne venku, poměrně
spolehlivou ochranou jsou dopravní
prostředky s kovovou karoserií (automobil
či železniční vůz). V případě zásahu bleskem
sjede výboj po vnějším kovovém povrchu
a dovnitř nepronikne (tzv. Faradayova klec).
V případě, že po ruce není budova ani
vozidlo, rozhodně se neskrýváme pod
stromy a v blízkosti vyšších objektů (stožárů,
sloupů, osamělých skal), na vyvýšených
prostranstvích a u vodních ploch. Zbavíme

Blesky v historii naší obce
Nahlédneme-li opět do kronik, zjistíme, že
ničivé údery blesku se nevyhýbaly ani naši
obci. Namátkou mohu zmínit například
22. květen 1937 (poškození transformátoru
u hasičské zbrojnice), 11. července
1941 (zapálení statku Kunových č.p. 76),
6. června 1965 (poškozen transformátor
u JZD), 15. června 1975 (údajně kulový blesk
u Kultů v č.p. 2), 13. září 1983 (zasažena lípa
u Benešů č.p. 56).
K bouřce z roku 1988 si dovolím celou citaci
z obecní kroniky: „27. 5. s velkou bouřkou,
která trvala od 11:30 hod. až do 17:30 hod.,
tedy celých 6 hodin blesk za bleskem. Dvě
ženy - paní Vyhlídová a paní Menčíková
pásly v té době družstevní krávy na kopci.
Blesk zabil jednu krávu ve stádu. U Šulitků
vyhořela při blesku plamenem televize,
v Urnovém háji v Zálesí blesk rozpoltil
vzrostlou borovici.“
Posledním
případem,
který
jsem
zdokumentoval již osobně, byl úder blesku
do břízy na Končinách 17. srpna 2009.
Rozbor tohoto případu si můžete (včetně
připojených
fotografií)
prohlédnout
i na stránce http://www.bourky.com/
pozorovani/bourka-a-blesk-17-8-2009/.
Zajímavostí bylo, že blesk si pro svou
cestu vybral nejspíš lépe uzemněný strom,
místo podstatně vyšších ocelových sloupů
vysokého napětí v blízkosti.
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