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Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Milí spoluobčané,

Jaro je tu konečně v plné síle a s ním i další číslo 
zpravodaje. Tradiční rituál vynášení „Smrťačky“ 
proběhl sice za třeskutých mrazů, ale účel 
patrně splnil. Již nedlouho poté počasí dovolilo 
zahájit jarní úklid. Naši pracovníci zametli 
chodníky a hlavní komunikaci, dokončili 
prořez stromů, vyčistili a upravili okolí hřiště. 
Originální lavičky rozmístěné po obci a okolí 
jsou vyrobeny panem Tomášem Urbanem 
z obecního dřeva a nebyly na ně čerpány 
žádné dotace. 

V současné době probíhá oprava části 
komunikace „Bremst“, včetně odvodnění. 
Bude zpevněn také břeh u mostku směrem 
od „Dolců“ na Malé Svatoňovice. Na ostatních 
polních cestách počítáme s dosypáním 
výmolů štěrkem a uválcováním. Čekáme 
na vyřízení naší žádosti o omezení provozu 
a rychlosti na cestě přes Končiny. Zpracováváme 
projekt na výstavbu zpevněného pásu podél 
silnice mezi bývalou spodní prodejnou 
směrem k Valům.

Pokračuje výstavba kanalizace a nové ČOV ve 
spodní části obce. Díky vstřícnému přístupu 
majitelů pozemků v trase kanalizace, se nám 
daří operativně řešit nečekané potíže a stavba 
může pokračovat podle harmonogramu. 

V Markoušovicích byly dokončeny úpravy 
terénu okolo nového dětského hřiště, ořezání 
přerostlých živých plotů podél komunikace 
okolo návsi, byly odstraněny náletové dřeviny 
na obecních pozemcích, z „méně viditelných“ 
činností šlo o geodetické zaměření vodovodu.

Rád bych poděkoval šéfredaktorovi panu 
Josefu Dvořákovi, díky jehož úsilí můžete 
náš čtvrtletník držet v ruce. Dále bych chtěl 
poděkovat panu Vladimíru Kuhnovi – kronikáři 
obce, který chce letos předat svoji činnost 
svému nástupci. Hledáme zodpovědného 
občana se zájmem o dění a historii obce, který 
by chtěl v této důležité činnosti pana Kuhna 
pokračovat.  

Přeji Vám mnoho krásných dnů, ať Vám vše 
roste a kvete. Ať se nám zde dobře žije! 

2/2018

Petr Martinec, starosta obce
J.D.

Sloupek starosty obceSlovo redakční rady
Jak jsme upozorňovali v minulém čísle, 
zahajujeme nový seriál. Tentokráte 
o lidech, kteří žili nebo žijí kolem nás. 
Na základě výzvy jsme od vás dostali 
pár podnětů o kom něco napsat a dát 
jeho práci v širší známost. Přesto se na 
vás, čtenáře, znovu obracíme s žádostí 
o aktivnější přístup k našemu 
zpravodaji. Jde nám stále o to samé, 
aby se Zpravodaj stal zpravodajem 
všech a psal o tom, co vás čtenáře 
zajímá. Stalo se již pravidlem, že 
stálými dopisovateli jsou jednotlivé 
spolky a instituce z naší obce. Přivítáme 
i spolupráci kohokoli z vás, občanů 

naší obce. Rádi zveřejníme vaše 
příspěvky nebo zodpovíme vaše 
dotazy (pokud to bude v našich silách). 
Na spolupráci se těší celá redakční 
rada na čele se starostou obce, který 
je jejím předsedou. Šéfredaktorem je 
Dr. Dvořák Josef a členy Ludmila 
Špetlová, Vladimír Kuhn a Libor Kneifel.

Spojení na nás je přes E-mail: 
zpravodaj@velkesvatonovice.cz nebo 
můžete své příspěvky či náměty vhodit 
do schránky na obecním úřadě. Pokud 
se necítíte na jejich zpracování, dejte 
vědět a některý člen redakční rady je 
s vámi rád zpracuje.

Informace pro občany
Připravujeme se na volby 
do obecního zastupitelstva
Možná se vám to zdá předčasné, vždyť 
volby mají být někdy v říjnu. Ale opak je 
pravdou.

Volby vyhlašuje prezident republiky 
nejpozději 90 dnů před jejich 
konáním, a pak již nezbývá mnoho 
času. Z toho důvodu jsme se rozhodli 
upozornit občany a případné kandidáty 
do obecního zastupitelstva na nutnost 
zahájení přípravy.

Jen pro zopakování, kdo může 
kandidovat:

1. Politické strany a politická hnutí

2. nezávislí kandidáti - a to jednotlivci 
nebo sdružení nezávislých kandidátů. 
Tito musí ke kandidátní listině předat 
i petici s podpisy voličů, kteří podporují 
jejich kandidaturu.

Kandidátky musí být odevzdány po 
vyhlášení voleb nejpozději 66 dnů 
předem. 

V případě, že volby budou vyhlášeny na 
počátek října, vyplyne z toho povinnost 
odevzdat kandidátní listinu někdy ke 
konci července. Tedy v době, kdy bude 
naše další číslo ve výrobě a mi bychom 
nestihli dát informaci včas.  Z toho 
důvodu ji přinášíme již v tomto čísle. 

Věříme, že informaci přivítáte a pomůže 
k přípravě kvalitních kandidátek na členy 
našeho zastupitelstva na další funkční 
období.

Bližší podrobnosti ke zpracování 
kandidátních listin a doprovodných 
dokumentů můžete získat na obecním 
úřadě.
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Obecní úřad

Kdy a kde jsme pro Vás

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

Hasičské muzeum je možno 
navštívit po dohovoru s panem 
Šafářem - tel. 777 113 858

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 
Pondělí zavřeno
Út - Čt        16.00 – 22.00
Pá a So       17.00 - 24.00
Ne       15.00 - 22.00

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

Velké Svatoňovice BUS Pod Kopečkem
Čt       8:30

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

Po - So        6.00 – 20.00
Ne      7.00 – 20.00

Po-Čt      8:00 – 14:00

Po, St, Pá     9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

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

Pošta provozní doba: 
Po, St - Pá    08:00 – 09:00; 13:00 – 15:45
Út   08:00 – 09:00

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

(Horská 99, Trutnov)
Po a Pá  13:00 – 17:00
St  08:00 – 11:00
So  08:00–12:00
Pouze nebezpečný odpad
Sběrné místo Velké Svatoňovice:
Po a St  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

VaK Úpice a.s.  tel. 499881461
  tel. 605984630
VaK Trutnov a.s.  tel. 604252528

Obecní knihovna:
Po  17:00 – 19:00

Úřední hodiny:
Po a St              8:00-12:00, 13:00-17:00
Út a Čt                8:00-12:00

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

Poruchy:

Restaurace:

Potraviny: 
Večerka Velké Svatoňovice 388

Vyvážení septiků a žump: 

Masokombinát 
Orlické uzeniny - maloprodej:

Nová prodejna dětských oděvů 
„Obchůdek u zastávky“

Prodej mléka:

Pekař:

• 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)
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J.D.

J.D.

Z jednání zastupitelstva obce

Výzva

Zastupitelstvo obce se od vydání 
minulého čísla zpravodaje sešlo jedenkrát 
a to 21. února 2018. Projednalo především 
inventarizaci majetku obce, kterou 
schválilo bez připomínek. Zároveň schválilo 
vyjmutí z evidence nepotřebného a 
znehodnoceného majetku, dále projednalo 
hospodaření v obecních lesích v roce 2017 
a plán hospodaření v nich na rok 2018. 

Zastupitelstvo poděkovalo panu Čanigovi 
za jeho zprávu.

Následovalo projednání „tradičních bodů“ 
- převody 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 fi nančních 
příspěvků na základě žádostí spolků 
a organizací působících ve prospěch našich 
občanů. V závěru se zastupitelé zabývali 
otázkou připravované novely o odpadovém 
hospodářství v České republice, ke které 
vyjádřili svůj nesouhlas.

Podrobně se s jednáním můžete seznámit 
v zápisu a usnesení na webových stránkách 
obce nebo na vývěsce.

Jak jsme vás informovali, připravuje 
autorský kolektiv volné pokračování knihy 
Markoušovice a Starý Sedloňov, kterou vydal 
obecní úřad v roce 2011. Rád by ukázal obě 
místní části v obrazech a proměnách času. 

Zároveň by chtěl reagovat na nové poznatky, 
které nebyl schopen zapracovat do první 
knihy, ale i opravit chyby, kterých se na základě 
dřívějších poznatků dopustil. 

Zpracovatelé pokračování žádají všechny, 
kteří mají nové poznatky nebo při čtení 

první knihy narazili na podle nich chybné 
informace, aby je předali prostřednictvím 
Zpravodaje. Rádi na ně zareagují a uvedou 
vše na pravou míru, případně doplní, 
pokud to bude v jejich silách, informace 
o nové podrobnosti. Autorský kolektiv věří, že 
se mu to ve spolupráci s vámi podaří.

Svoz odpadů

Nabídka odvozu BIO-ODPADU přímo od Vašeho domu

Tuk škodí kanalizaci

14. dubna zajistil obecní úřad ve spolupráci 
se společností Transport Trutnov tradiční 
jarní svoz nebezpečného odpadu. Jsme 
velmi rádi, že jej využívá stále více občanů 
a tak odpad končí tam, kde to má být. 
V třídírnách a v následném dalším 
zpracování na nové produkty. A ne někde 
v zákoutích nebo u cest, kde je musí někdo 
opět uklízet. Celkem bylo odvezeno: 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezpečné látky 0,243 t, TV 6 ks,

Elektro malé 13 ks, Elektro velké 3 ks, 
Chladničky 4 ks, Zářivky 3 ks, Pneu 38 ks.

V souvislosti s tím upozorňujeme, že je 
ukončena možnost odkládat větve na 
štěpkování v prostoru u Kapličky. 

Firma Transport Trutnov nabízí občanům 
sezónní svozy bioodpadu z domácností, 
které budou prováděny jednou za čtrnáct 
dnů každou sudou sobotu v měsíci. Roční 
cena služby činí 650 Kč – svoz včetně 

zapůjčení 240l nádoby. Zájemci si mohou 
tuto službu objednat v Po-Pá (8 – 16 h)
na tel. 724946865 nebo emailu petra.
horakova@mariuspedersen.cz

žádáme občany, aby nevylévali 
použité tuky do kanalizace, ale 
odevzdávali je v uzavřených lahvích do 
sběrných nádob umístěných na dvoře 
OÚ a u sokolovny v Markoušovicích.

Tuk se hromadí v jímkách 
přečerpávacích stanic a poškozuje je. 
Odstraňování těchto usazených tuků 
je složité a nákladné.

Nespalujte odpady venku ani v kamnech

Přehled o třídění odpadu

Pro četné stížnosti občanů důrazně 
žádáme všechny spoluobčany, aby 
nespalovali odpady na otevřeném ohništi 
ani v kamnech.  Nechceme podávat výčet 
právních norem, které tuto svéráznou formu 
likvidace odpadů označují za poškozování 
životního prostředí, zdraví lidí a zvířat 
a přímo ji zakazují a umožňují ukládání pokut. 

Nespalujte odpad ani ve dne ani v noci 
ani venku ani v kamnech. Ve dne je kouř 
vidět, v noci možná ne, cítit je však vždy.  
Po soumraku většinou ustává vítr a naše 
údolí se zaplňuje studeným vzduchem 

(= zhoršené rozptylové podmínky). Jedovatý 
smrad z plastů, gumy, dřevotřísky apod. 
se šíří údolím od Markoušovic, pomalu 
proteče Svatoňovicemi a nakonec skončí až 
v Batňovicích. 

Nespalujte odpad, leckterý naštvaný blízký 
či vzdálený soused, kterého jste „vyčudili“, 
a který nechce Váš smrad dýchat, to jednoho 
dne nevydrží, zavolá na „životní prostředí“ 
a máte problém nebo zavolá Hasiče, protože 
si bude myslet, že něco někde hoří. Každé 
pálení totiž musí být nahlášeno na HZS. 
Hrozí zaplacení výjezdu HZS a ostuda k tomu. 

Všimnout si může městská policie, která 
pravidelně kontroluje dodržování platných 
zákonů a v případě jejich porušování zakročí. 

Nespalujte odpady, nezamořujte naše údolí! 

Opakovaně se zápach gumy a plastů šíří obcí 
ve večerních hodinách.

Proč????
Pro doplnění jen uvádíme, že v otevřeném 
ohništi lze podle zákona o ochraně ovzduší 
spalovat jen suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami, to 
znamená čisté dřevo, klestí a jiné. 

Za první čtvrtletí 2018 bylo v obci 
vytříděno a ve spolupráci se společností 
Ecocom předáno k dalšímu využití 2t 
papíru, 5,5t skla, 2,6t plastu,  10t kovů a 
450 kg vysloužilých elektrospotřebičů.  
Na skládku bylo uloženo 42t směsného 
odpadu. Děkujeme, že třídíte. 
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Nový seriál
Jak jsme informovali ve Slovu redakční 
rady v minulém čísle (1/2018) 
zahajujeme v dnešním čísle nový seriál, 

tentokráte o lidech, kteří se zapsali do 
historie obce, dosáhli ve svém životě 
nějakého mimořádného úspěchu, činu 

nebo jsou něčím zajímaví.

Josef Nývlt 
Narodil se 12. února 1916 ve Velkých 
Svatoňovicích, čp. 64. Vojenskou 
prezenční službu nastoupil 1.října 1936, 
v listopadu byl odeslán do Prostějova 
k absolvování Školy důstojníků letectva 
v záloze a následně k pilotnímu výcviku 
v Chebu. Presenční službu ukončil 
v roce 1938 v hodnosti četaře aspiranta.

V roce 1939 odešel z protektorátu 
přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, 
Turecko a Sýrii do Libanonu. Odtud 
17. dubna 1940 odplul do Francie. Dostal 
se do československého tábora v Agde, 
kde byl začleněn do letecké skupiny. 

Po pádu Francie odletěl přes ostrov 
Jersey do Exeteru ve Velké Británii, kde byl 
přijat do RAF jako P/O (pilot/ofi cer = náš 
poručík). V srpnu byl přemístěn k 24. peruti 
RAF v Hendonu, kde byli soustřeďováni 
českoslovenští letci, kteří měli malý počet 
nalétaných hodin nebo nedokončený 
letecký výcvik. V polovině ledna 1941 
byl přeřazen k 1SS (Signal School) 
v Cranwel. Zde létal jako pilot při výcviku 

radiotelegrafi stů. Od 23. září 1941 byl 
zařazen u 311. čs. bombardovací peruti 
RAF v Honingtonu. K peruti se opět vrátil 
po intenzivním výcviku 18. dubna 1942.

15. září 1942 se Josef Nývlt nevrátil se 
svou posádkou z protiponorkové patroly. 
Jeho Wellington KM.IC HD 892(KX.H) 
byl sestřelen dálkovým stíhačem 
JU-86 C-6. Josef Nývlt byl vyznamenán 
Československým válečným křížem 1939 
a čs. medailí Za chrabrost. Jeho jméno je 
vzpomenuto na panelu 66 v památníku 
nezvěstných letců v Runnymede. 
1. června 1991 byl povýšen do hodnosti 
plukovníka letectva in memoriam.

Antonín Kašpar
Narodil se 14. ledna 1915 (někdy je uváděn i 
rok 1914) ve Velkých Svatoňovicích, čp. 20. 
V roce 1918 se s rodiči odstěhoval do Jičína 
a odtud později do západních Čech. 
Stal se učitelem a aktivním členem 
Západočeského aeroklubu. 

V létě roku 1939 opustil ilegálně 
republiku a přes Polsko se dostal do 
Francie. V lednu 1940 byl přidělen 
k B.A. Avord, kde byl zařazen do stíhací 
školy. Po kapitulaci Francie se dostává 
do Anglie. V červenci 1940 byl přijat do 
RAF jako P/O a čs. depot RAF Cosford. 

V listopadu byl přemístěn k 4. FPP 
Kemble, kde působil jako zalétávací pilot. 
V období 3.-16. května 1941 působil 
u 1.S. of A.C. v Old Sarumu, což byla škola 
pro spolupráci s armádou. 21. května 1941 
byl přemístěn k 1. SS Cranwell. 

10 července 1941 zahynul jako cvičný 
pilot. Havárie se stala na letounu 
Proctor P6275, s nímž se při ostré 
zatáčce v mlze dostal do nízké rychlosti 
a zřítil se. Je pohřben na hřbitově 
St. Andrew Cranwell, Lincoln, 2-C-128. 
1. června 1991 byl povýšen do hodnosti 
podplukovníka in memoriam.

K uctění jejich památky je na naší škole instalována pamětní deska.
Za využití publikace „Velké Svatoňovice“, vydané OÚ Velké Svatoňovice v roce 2007 připravil J.D.

Zahajujeme připomenutím osudů našich rodáků

  - pilotů RAF za 2. světové války

Výzva ořezání zeleně podél cest - nová zrcadla
Při jednání na dopravním inspektorátu Policie 
ČR ohledně umístění nových zrcadel na 
nepřehledných místech v naší obci nám toto 
nebylo umožněno a vyšlo najevo, že zrcadla 
se nepovolují v místech, kde je přerostlá 
zeleň nebo kde jsou vysoké ploty. Dle PČR 
je jediné správné řešení odstranění nebo 
snížení těchto překážek.  Podle norem pro 
komunikace nesmí být umístěny pevné ani 

živé ploty tak, aby zhoršovaly rozhledové 
poměry na křižovatce, maximální dovolená 
výška je 80cm. Neodstraněním těchto 
překážek se majitel plotu stává v případě 
nehody „spolupachatelem“ se všemi následky 
z toho plynoucími…

Vyzýváme všechny občany, jejichž pozemky 
sousedí s místními komunikacemi, aby ořezali 
a odstranili všechny stromy, keře, živé ploty 

zasahující do průjezdních profi lů komunikací, 
bránících výhledu do křižovatek, stínící 
lampám veřejného osvětlení, znemožňující 
vyhrnování sněhu a zhoršující dopravní 
obslužnost především pro větší vozidla. 
Zároveň apelujeme na všechny, kteří uvažují 
o výsadbě, aby ji provedli dostatečně daleko 
od komunikace i od hranice pozemku 
s ohledem na budoucí růst.
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Z činnosti kulturní komise obce
Ihned od začátku letošního roku kulturní 
komise obecního úřadu rozjela svou 
činnost k zabezpečení akcí pro vzdělávání, 
zábavu a informace.

První beseda byla s panem Petrem 
Voldánem, toho většina z nás zná  
z televizních pořadů „Postřehy odjinud“ 
a uskutečnila se 25. ledna na Obecním 
úřadě. Pan Voldán k nám přijel  
s vyprávěním z cesty po jižním Vietnamu.  
Své průvodní slovo doplnil filmovými 
záběry. Seznámil nás se svými zajímavými 
postřehy z nové cesty do Číny z ještě 
neuvedeného televizního  pořadu. Také 
nám přiblížil práci televizních pracovníků 
při takovém natáčení. Odcházeli jsme  
s jeho příslibem, že s dalším cestopisným 
pořadem nás rád navštíví opět na podzim. 
Jak se vyslovil v závěru, rád se setkává  
s takovým zájmem a věří, že se opět 
sejdeme v hojném počtu!

Po ní následovala dvojdílná přednáška 
pana Nývlta o blízkém a středním východě. 
Ve svém vyprávění, doplněném video 
záběry a fotografiemi, přiblížil zájemcům 
místa často skloňovaná v rozhlasových  
a televizních reportážích. Izrael, Jordánsko, 
Palestinu. První část na téma Orientu byla 
8. března, kdy nás seznámil s návštěvou 
světového unikátu skalního města Petra, 
koupání  v Mrtvém moři, návštěvou Údolí 
Wádí Rum a s životem beduinů. Své 
vyprávění, video a foto záběry podbarvoval 
stylovou hudbou.

Druhé pokračování bylo 29. března. 
Tentokráte přítomné seznámil  
s Jeruzalémem a dalšími pamětihodnostmi, 
kterými je tato oblast dá se říci přímo 
napěchovaná. Ukázal na posvátná místa 
křesťanství, judaismu i islámu. Vedle nich 
ukázal na přírodní zvláštnosti této oblasti 
i turistické zajímavosti z historických 
vykopávek sahajících hluboko před náš 
letopočet.

Záběry a jeho průvodní slovo při obou 
částech přednášky zaujalo jak ty, kteří se 
s těmito místy nemohli sami seznámit, 
tak i ty, kteří si připomněli místa, jež sami 
navštívili. Posluchači mu za poutavé 
vyprávění poděkovali potleskem  
a předsedkyně kulturní komise Lída 
Špetlová vyslovila přesvědčení, že se opět 
sejdeme při nějakém dalším vyprávění.

Poslední přednáškou v tomto období 
jsme si připomněli 100. výročí vzniku 
Československa jako samostatného 
svébytného státu. Na besedu přišel 
autor knihy „Byli u toho“ pan Josef 
Pinkava. Ve svém průvodním slovu se 
zaměřil především na některé příčiny 
vzniku ČS. legií. Jeho kniha je zpracována 
ze vzpomínek legionářů v Rusku. Autor  
v nich poutavě zpracoval jejich poznámky 
jak z bojů, tak z celé anabáze jejich 
návratu do rodných krajů, které se mezi 
tím staly novým státním útvarem. Ukázal 
na historické souvislosti i s ostatními 
ČS. legiemi ve Francii, Itálii i v dalších 
místech a na úlohu a význam politiků při 
vzniku nového Československého státu, 
především T.G. Masaryka. Přednášku doplnil 

promítáním fotografií zachycujících boje  
a život legionářů v Rusku na Transsibiřské 
magistrále a při jejich plavbě domů. 
Průvodní slovo pana Pinkavy doplnil pan 
Josef Kult z Malých Svatoňovic (bývalý 
učitel a ředitel školy) svými vzpomínkami 
na setkávání s jedním z legionářů Matějem 
Jiránkem, který pracoval jako obsluha 
závor ve strážním domku v místě vlakové 
zastávky. Tam za ním docházel jako malý 
asi 10-ti letý chlapec, hrál s ním dámu  
a on mu vyprávěl své zážitky. Beseda byla 
doplněna o ukázku uniformy a zbraní  
z prvorepublikové armády. V závěru 
seznámil s dnešní činností Československé 
obce legionářské pan Pacholík z Hradce 
Králové.

Kulturní komise se však nestará jen  
o vzdělávání a informace, ale dbá  
i o zábavu. 24. února uspořádala v sále 
K-Klubu Obecní ples. K tanci i poslechu 
hrál HF Band. Všichni se příjemně bavili  
a při tanečních kreacích protáhli i svá těla. 
Program doplnilo vystoupení mažoretek 
skupiny Bosanova taneční školy Bonifác 
ze Rtyně. A když bylo po půlnoci a hudba 
přestala hrát, některým se aninechtělo 
domů.

Pokračování na další straně >>
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Kulturní vyžití v tomto období doplnilo 
i vystoupení ochotníků z Červeného 
Kostelce s komedií „Robinson Dlabáček“. 
Všichni, kteří se i přes velkou nepřízeň 
počasí dostali do sálu K - Klubu, se příjemně 
pobavili a alespoň na chvíli zapomněli na 

všední, denní starosti a trable. O přestávce 
mezi jednotlivými dějstvími se i pobavili  
s přáteli. To umožňuje stolové 
uspořádání hlediště, které podtrhává 
domácí atmosféru. Člověk je na divadle, 
sleduje při tom si upíjí svůj oblíbený 

nápoj, jako by byl doma. Výkony herců 
jsou srovnatelné s profesionály.  Po 
příjemně stráveném večeru jsme sice 
všichni museli do nepohody, ale přes to  
v nás zůstaly příjemné zážitky a těšíme se 
na další divadelní vystoupení.

Vzpomenete si ještě, jak mluvila vaše 
babička, prababička? Všimli jste si, že nám 
ten náš místní dialekt pomalu a tiše mizí? 
Chtěli bychom pár těchto nespisovných, 
ale místně jedinečných slov a slovních 
spojení zachovat pro další generace 
a tak vás žádáme: napište jich několik 
na papír nebo do emailu, případně 
nahrajte na mobil a pošlete nám je na 
adresu zpravodaj@velkesvatonovice.cz  
nebo vhoďte do schránky na úřadě.  
V dalších číslech bychom jednoduchý 
„svatoňousko-český“ slovník zveřejnili…

Inspirací Vám mohou být i následující 
řádky:

Vojtěch Svatoň: Obyvatelstvo a jeho 
„dialekt“ (zdroj: www.rtyne.cz)

Ve Rtyni v P. a v okolí zachovalo se dosti 
lidových výrazů, které možno považovati 

za dialekt. Nejčastější dialektické úchylky 
od spisovné češtiny jsou: 

a) Záměna koncovky - i, -y, - mi s koncovkou 
-ima. Lidově se říká „chodí polima, lesima, 
jdu s lidima, hošima, klucima, hráčima, 
hasičima atd., jedu se psima, volima, 
konima atd.“ místo spisovných tvarů  „lidmi, 
lesy, s lidmi, hochy, kluky“ atd. Tyto tvary 
jsou velmi časté a užívá jich každý Rtyňák. 

b) Odsouvání „e“ u podstatných jmen r. ž.:  
Lidově se říká silnic místo silnice, polic 
místo police, sklenic - sklenice, ulic - ulice, 
sednic - sednice, komis – komise, do Úpic - 
Úpice. I tyto tvary jsou časté. Staří lidé říkají 
místo nádraží - nádraž- odsouvají „i“. Hojně 
je rozšířený tvar „chalpa“ místo chalupa - 
odsunuto „u“. U starých lidí je vžitý výraz 
„čely“ místo včely a „vězdy“ místo hvězdy. 
Místo lavice se hojně říká „lajce“ nebo „lajc“, 
místo zajíc „zajc“, místo krajíc „krajc“. 

c) Přisouvání hlásek: místo do Úpice a 
úterý říká se „do Oupice“ a do „outerý“ / ú 
se rozšiřuje v „ou“/, někdy též „do Voupice“ 
a „vouterý“ / přisouvá se „V“ a „v“. Staří lidé 
říkají „terprůva“ místo teprve / přisuté „ů“/. 
Ve tvaru „bokslovati“ je přisuto „l“. Sloveso 
čísti se časuje „ četu, četeš, čete, četeme, 
četete, četou“ místo čtu, čteš atd., přisouvá 
se „e“. Místo zvykat se říká „zvykovat“ / 
přisouvá se hlásková skupina „ov“. 

d) Úžení : uží se „e“, „é“, v „i“: osmého - 
osmího, šestého - šistýho, sedmého 
- sidmího, pětka - pitka / znamená též 
„pětikoruna“/, šestka - šistka, léto - líto, 
dešť - dýšt, včera - včira, dveře - dvíře. 

e) Záměna koncového - ev za - eu: konev - 
koneu, krev - kreu, mrkev - mrkeu, lev - leu. 
Uprostřed slova: povídal - poudal, děvče - 
ďouče. 

Svatoňousko - Rtyňský dialekt
J.D.
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Rodným krajem se procházím a cítím v sobě lásku.
Pohledem obzor objímám
když večerní slunce jej zlatí

a šťastna jsem, že tento kraj je mým domovem.
Usedám ve stráni pod čistou oblohou -

rozemnu v prstech stébla trav.
Mile mi Mateřídouška zavoní

a štíhlé smolničky i s květy kopretin
barvami s večerním nebem soutěží.

Krásný jsi kraji, když jarem se rozvíjíš
když Tě teplem zahřívá.

Krásný jsi, když stoupají mlhy nad lesem
a podzim Ti barevnou škálu namíchá.

Krásný jsi v zimě, když hory se v dálce rýsují
a krajinu přikryje sníh.

Když večer se chaloupky světlem rozzáří
a někde v dálce slyšet je dívčí smích.

Vyznávám dnes Ti svůj velký sen
společný s lidmi zde všemi,
aby ses do krásy rozvíjel -

abys již nepoznal smutek a války -
abys nám navždy byl domovem

kraji náš rodný - drahý.

f ) Záměna hlásek: povidla - povidli /a- 
i/, dole - důle /o - ů/, rybník - rymník 
/b - n/, akorát - akurát /o - u/, sněm - 
sjem, pojď sem! - poď cem! /odsuté 
„j“, záměna „s“ v „c“ /. Medajlonek- 
matajlonek, do stodoly- do stůdoly / v 
Havlovicích /, do studně - do stoudně, 
lžice - žlice / přesmyknutí hlásek/. 
Sloveso „lézti“ se časuje „lozím, lozíš, 
lozí, lozíme, lozíte, lozí“ místo lezu, lezeš 
atd.“. 

g) Dloužení vyskytuje se ve tvaru „ pláší 
se“ místo „plaší se“. 

h) Záměna celých slov: „ zářeu“ místo 
„záplava“ /říká pí Maršíková na Zadech/, 
chlemstat - tolik co rychle pojídat, 
mračí se- pláče, tralda - veliký, silný 
člověk, trinda - vysoké děvče. 

Já bych k tomu ještě dodal pár 
svatoňouskejch slov a slovních spojení, 
která používala moje prababička, 
a ještě dnes se s nimi můžeme občas 
setkat.

bamník - kastrol, hrnek, plecháček 
(nedávno jsem slyšel: „to mam pěknej 
bamník“ - mluvčí tím popisoval 
vypasenost svého pupku)

inu ba cák -ale co!, ale copak! odpověď 
na kritiku ve smyslu, že se vlastně nic 
nestalo

ale ba -  stejně jako předešlé

du se projít po vobci, na vobci, na 
výboře, sedum chalp, dám zajcum 
a slepicum, vo Zaleskym poutu, přijedu 
motórem vo hodině, zabil se na motóře, 
diš ho, nemakej na to, sedim na lajci, 
dám si poliuku, podej  kladiuko, dám si 
kápku, zatopím kobrábama…..

K tomu, abychom dodrželi pravidla 
našeho „dialektu“, měli bychom správně 
na upomínkových předmětech 
uvádět „Přiďte pobejt“, místo často 
používaného „Přijďte pobejt“.

L.K.

Vyznání
Anna Rusová

Každoročně začátkem dubna probíhá 
akce „uklízíme Česko“. V letošním roce 
termín připadl na víkend 7.-8. dubna. 
Markoušovičtí se rozhodli připojit 
úklidem místní tělocvičny, kterou stále 
více využívají pro své aktivity děti. 
A vzali jsme to „z gruntu“. Tentokráte 
ne od podlahy, ale od stropu. Vyhnat 
nechtěné nájemníky ze všech koutů, 
„oluxovat“ strop i stěny odshora 
dolů, umýt okna a to nejen přímo 
v tělocvičně, ale i ve všech přilehlých 
prostorách. Zároveň vyklidit vše 
nepotřebné a tím vytvořit místo pro 

nové potřebnější. Při společné práci 
i vyhládne a tak jsme v poledne 
zasedli ke společnému obědu 
v jídelně Mraveniště. Chutnou krmi pro 
nás připravili také brigádnice - naše 
Evičky. A pak již do fi nále. Rozebrat 
nezbytné lešení a všechno znovu 
vytřít. Došlo i na opravu polámaných 
žebřin na stěně. Všichni společně, 
ať mladí či starší (a sešlo se nás přes 
20 dospělých a 10 dětí) přiložili ruku 
k dílu a dobrá věc se podařila. 

Uklízíme Česko

J.D.
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Přehled akcí školy začíná lyžařským 
výcvikem. Ten probíhal od 28. do 31. ledna 
v penzionu v Radvanicích. Dvakrát denně 
děti docházely na nedalekou sjezdovku, 
kde probíhala výuka ve třech skupinách. 
Na konci výcviku zvládli sjet kopec i ti, 
kteří první den stáli na lyžích úplně poprvé  
v životě. I večer bylo o zábavu postaráno. 
Po večeři jsme se scházeli ve společenské 
místnosti a hráli různé hry, předposlední 
večer nám dokonce pan vedoucí penzionu 
zařídil opravdovou diskotéku. Stihli jsme 
také spoustu soutěží. Vrcholem bylo 
vyhlášení slalomu na lyžích a rozdání 
barevného pololetního vysvědčení, jak 
jinak, než na sněhu.

Jako každý rok i letos probíhal výcvik 
bruslení na zimním stadionu v Trutnově. 
Připraveno bylo celkem pět lekcí. Výcvik byl 
zakončen závody v několika kategoriích.

Masopustní období probíhalo tradičně 
přípravami na dětmi oblíbenou 
akci – Masopust ve škole. Navečer  
16. února se žáci sešli ve škole ve veselých 
kostýmech, pak na ně čekaly bujaré oslavy. 
Na programu bylo pečení koláčů, zpěv  
a tanec, hry a soutěže. Pak už se děti 
odebraly k pohádce a spokojeně usínaly.

V březnu byl program velmi nabitý. Žáci se 
zúčastnili krásných hudebních programů  
o W. A. Mozartovi a B. Smetanovi. Představen 
jim byl nejenom jejich život, ale i díla, která 
tito významní skladatelé zkomponovali. 
Pak již nastal správný čas na nácvik pásma 
písniček a básní k Vítání jara. Smrtku jsme 
vynášeli 18. března.

A byl tu začátek jara, krásné a barevné 
období Velikonoc. Připomněli jsme si  
s dětmi tzv. Pašijový týden, povídali jsme si 
o velikonočních zvycích a tradicích, jak je 
slavili naši prarodiče. Každý den pašijového 
týdne byl v duchu jiné barvy oblečení.  
Pro děti a jejich rodiče jsme ve škole 
připravili Velikonoční tvoření. To 
probíhalo 28. března odpoledne. Škola 
byla rozdělena do několika stanovišť, kde 
bylo možné vyzkoušet plést pomlázku, 
péct mazance, zdobit velikonoční perníčky 
či vyrobit si krásnou veselou ovečku  
a březový závěs na dveře. 

I v dubnu je naplánováno mnoho 
zajímavých akcí. První z nich byla kuchařská 
soutěž 

Finále Zdravé 5, naši školu reprezentují 
dva týmy – Vařiči a Květinky.  Tým Vařiči je 
složený z chlapců, ti připravili vajíčkovou 

V Základní škole Velké Svatoňovice to žije.
Ze života škol, spolků a obcí
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pomazánku s lučinou a červenou řepou 
podávanou na domácích kváskových 
celozrnných bagetkách, zdobenou 
naklíčenou řeřichou. Pohoštění předali 
zástupcům policie ČR. 

Květinky, jak již z názvu vyplývá, byla 
děvčata. Ta obdarovala paní kuchařky  
(a paní učitelky) krémovým tuňákovým 
dipem se sýrem cottage a okurkou 
podávaný s domácími celozrnnými 
pšenično - žitnými semínkovými rohlíky, 
jako dík za jejich každodenní práci. 

Nesmíme také zapomenout na Zápis 
do první třídy. Ten se konal 3. dubna  
v budově školy. Přijato bylo celkem deset 
nových dětí, na které se už velmi těšíme.

O dubnových akcích napíšeme v dalším 
čísle zpravodaje…
9. 4. pozorování krás naší přírody – Pochod 
za bledulemi.

18. 4. Zdravotnický víceboj v Havlovicích.

27. 4. Vneseme do školy trochu kouzel a čar 
– Čarodějnický rej.

Kromě toho, že jsme opět prožívali  
s Kašpárkem Nazdárkem jeho pohádky, 
obdivovali naše kamarádky při tanečním 
vystoupení školičky Balare a se školou 
absolvovali lekce bruslení v Trutnově, 
tak jsme si ve školce uspořádali karneval  
a k tomu jsme si upekli masopustní koláčky. 

Ke konci března (když se přiblížil zápis do 
školy) se předškoláci byli ve škole podívat, 
aby zjistili, co je od září čeká. 

Na sazometnou (škaredou) středu jsme 
se odpoledne zúčastnili velikonočního 
tvoření ve škole.

Na zelený čtvrtek jsme se vydali do Malých 
Svatoňovic na velikonoční výstavu, která se 
nám moc líbila.

Kromě vyjmenovaných akcí probíhal ve 
školce život plný her a různých aktivit.

Co jsme ve školce za první tři měsíce nového roku stihli?

Krtičková Kateřina

Květa Fialová
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Od začátku roku je to u nás opět pěkný 
cvrkot. Aktivity kolem komunity Mraveniště 
přibývají spolu s lidmi, kterým je Mraveniště 
blízké, a kteří k nám přinášejí každý něco ze 
sebe. Tímto způsobem se k nám dostala  
i přednáška, spojená s možností 
konzultace, od odbornice na celostní 
medicínu Jany Stachové, která se konala 
v Mraveništi 25. 1. a nesla název Vztahy 
a jejich vliv na člověka. Přednáška byla 
hojně navštívena a paní Stachová zanechala 
dle svědectví účastníků mohutný dojem 
hloubkou svého vhledu do konkrétních 
životních situací a širokých souvislostí.

Další přednáška v Mraveništi byla 
cestopisná, kdy o Hawaiských ostrovech 
vyprávěl a promítal cestovatel Libor Turek.

Poněkud jinou akcí pro veřejnost byl druhý 
ročník Markoušovického masopustu, 
který se konal o masopustním úterý 13.2. 
I přes řádící chřipkovou epidemii, která 
skolila značnou část masek a muzikantů, 
se slavnost velmi vydařila a nálada byla 
výborná. Krátké video z této akce si můžete 
prohlédnout na internetu na youtube pod 
názvem Markoušovický masopust.

Lidé si mohli zatancovat a dobře se pobavit 
i na Sousedském bále, jehož druhý 
ročník se konal 9. 3. Hrála kapela HF Band, 
předtančení měly Jeskyňky, tombola byla 
bohatá a zábava bujará. Potkat se zde mohli 
lidé kolem Mraveniště, sousedé i přespolní.

Další akce pro veřejnost byly zaměřeny 
jarně a tvořivě – jednak to bylo Pletení 
z pedigu, které jsme pořádali 20.3. ve 
spolupráci s Domem pod jasanem a pak 
28.3. již tradiční Velikonoční tvoření, kdy 
si děti i dospělí mohli nazdobit vajíčka, 
uplést pomlázku nebo vyrobit dekoraci 
na velikonoční stůl. V měsíci březnu se 
také uskutečnila dvě setkání s veřejností 
- jedno v Červeném Kostelci a druhé  
v Trutnově. Tématem byla činnost našeho 
spolku, lidé se mohli osobně setkat s lidmi, 
kteří Mraveniště vytvářejí a zeptat na vše co 
je zajímá. Jejich otázky se týkaly zejména 
fungování naší školy a dětské skupiny.

7.4. jsme ve spolupráci s TJ Sokol uspořádali 
první letošní brigádu na úklid prostor 
sokolovny. Podařilo se udělat spoustu 
práce, aby tento prostor byl přívětivější pro 
všechny, kdo jej využívají. Děkujeme všem, 
kteří si ukrojili ze svého víkendového volna 
a přiložili ruku k dílu.

Datem zatím nejmladší událostí pro veřejnost, 
je zahájení diskusně-dokumentárních 
večerů v Mraveništi, z nichž první se uskutečnil 
9.4. Promítal se film Valentina Thurna „10 
miliard co máte na talíři?“. Snímek analyticky 
rozebírá potravinovou situaci ve světě. Po 
projekci následovala živá debata, ze které 
vyplynulo, že k tomuto tématu se v příštím 
promítání pravděpodobně vrátíme a ještě na 
něj navážeme. Tyto diskusně-dokumentární 
večery budou probíhat v měsíčním intervalu, 
zamýšlíme se věnovat tématům, o kterých 
tradiční masmédia zpravidla neposkytují 
ucelený obraz. O dokumentech chceme 

Jak to žije v Mraveništi
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diskutovat a postupně bychom se rádi 
zaměřili na témata, která naleznou u diváků 
největší odezvu, a která souvisí s činností 
našeho spolku.

Tolik tedy k proběhlým akcím pro veřejnost, 
ty jsou však jen pořádnou třešní na dortu k 
běžnému provozu Mraveniště, který se týká 
především chodu školy a dětské skupiny.  
A i tam se toho událo nemálo. Velmi důležitým 
průlomem pro školu i školku je, že se doslova 
podařilo rozjet svozové vozidlo, které ráno 
vozí děti do Mraveniště na trase Rtyně – 
Markoušovice a poté Trutnov Markoušovice. 
Na cestě z Markoušovic do Trutnova jezdí auto 
prázdné, a proto jsme jej nabídli obyvatelům 
Markoušovic jako možnou alternativu ranní 
dopravy do Trutnova. Cena je 20 Kč za 
dospělého, 15,- za dítě, čas odjezdu je 7.35 
od Mraveniště, přijíždí se v 8h na nádraží ČD 
v Trutnově. Tak pokud se vám tento spoj hodí, 
neváhejte jej využít.

V základní škole Mraveniště proběhlo 
od začátku kalendářního roku mnoho 
zajímavých tematických týdnů, z nichž 
vybírám např. týden cestovatelský, olympijský, 

stavitelský, zdravý talíř či týden bezobalový. 
Školáci úspěšně absolvovali kurz plavání  
a poté bruslení a s nadcházejícím jarem tyto 
kurzy opět vystřídaly oblíbené výletní čtvrtky. 
V rámci těchto výletů děti navštívily např. 
houslařskou dílnu rodiny Pilařů v Hradci 
Králové či Broumovský klášter. Škola se 

však také zaměřila na akce pro předškoláky. 
Od ledna probíhal v Mraveništi sedmitýdenní 
kurz pro předškoláčky a jejich rodiče, který 
se hravou formou zaměřoval na podporu 
základních dovedností pro rozvoj čtení, psaní 
a počítání, rozvoj sociálních vztahů a adaptaci 
na školní prostředí.  Dne 24.2. se ve škole konal 

další ze dní otevřených dveří a 9.4. proběhly 
zápisy budoucích prvňáčků. V současnosti se 
do naší školy hlásí 7 dětí. Pokud jde o dětskou 
skupinu, její kapacita je nyní zcela naplněna.

Tolik tedy o proběhlých třech měsících  
v Mraveništi. A málem bych se nezmínila  
o pravidelných aktivitách, které samozřejmě 
stále probíhaly, tou je Walinka (setkávání 
předškolkových dětí a jejich rodičů), cvičení 
jóga a čchi-kung, keramika pro děti a pro 
dospělé a sporťáček pro děti.

Pokud jde o výhled na akce budoucí, najdete 
je podrobně souhrnném přehledu akcí. 
Zběžně jen – chystá se opět drátkování 
ve spolupráci s ČČK, koncert staré hudby  
v kostele, konference na téma zdravé bydlení, 
či přednáška Ve zdravém těle zdravý duch.

A v této souvislosti vám všem sousedům  
a čtenářům VS zpravodaje do nadcházejících 
jarních měsíců přeji, ať můžete být hodně 
venku, ať už na zahrádce nebo na výletě, 
abyste načerpali hodně sil. A abyste se tomu 
zázraku života po dlouhé zimě dokázali stále 
znovu divit, podobně jako to umí všechny 
děti, když jim k tomu dáme příležitost  
a nezadusíme je virtuální realitou. Děti  
z Mraveniště tu příležitost mají a my jsme 
moc rádi, že je v tom zájmu o svět můžeme 
podporovat právě tady a teď v krásných 
Markoušovicích.

Za Mraveniště z.s.
Petra Němečková Stypová

Někomu by se mohlo zdát, že náves 
v zimě spí. Ale není tomu tak. Snahou 
všech je, aby žila a sloužila ku prospěchu 
všech po celý rok. Za pomoci místních 
hasičů a dalších dobrovolníků jsme 
vytvořili malé kluziště. Zima nám sice 

dopřála pouze pár ledových dnů, ale i ty 
stály za to a nemuseli jsme za ledem na 
zimák do Trutnova. S příchodem jara se 
na návsi odehrál začátek masopustního 
průvodu a jsme velmi rádi, že altán 
slouží pěším i cyklo  turistům. Rádi je 

vidíme i u našich informačních tabulí, 
které připravujeme doplnit. Tým návsi 
pokračuje pod vedením Karolíny Dekker 
a zahájil přípravy nového ročníku 
Markoušovického Rubání.

J.D.

Náves Markoušovice
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Pravidelné páteční schůzky kroužku 
Mladých hasičů se po skončení zimního 
období, kdy jsme se scházeli v sokolovně, 
opět přesunuly k Hasičskému muzeu. 
Bude pokračovat naše příprava na sérii 
závodů, které jsou nyní před námi. 
Budeme soutěžit v několika disciplínách 
a především mladší děti se jich budou 
účastnit poprvé. Budou to soutěže 

v požárním útoku, štafetě 4x60 metrů 
s překážkami, štafetě dvojic, štafetě CTIF 
a požárním útoku CTIF. Všechny tyto 
disciplíny jsou součástí okresního kola hry 
celoroční hry Plamen, některé disciplíny 
si vyzkoušíme i na pohárových soutěžích. 
Také se zúčastníme soutěže jednotlivců 
– běhu na 60 metrů s překážkami. 
V přípravě na tyto soutěže nám pomůže 

kladina zapůjčená Okresní odbornou 
radou mládeže Okresního sdružení hasičů 
Trutnov, kterou jsme umístili na náš 
tréninkový plácek za Hasičským muzeem. 

Máme radost, že naše řady rozšířilo několik 
nových členů. Věříme, že se jim mezi námi 
bude líbit. 

Měsíc únor jsme zahájili účastí na 
pravidelných pondělních školeních, 
které se konaly v kinosále ve Rtyni 
v Podkrkonoší. Na těchto školeních jsme 
se dozvěděli zajímavé informace týkající 

se zdravovědy, záchrany tonoucího, 
bezpečnosti práce při požárech nebo 
využití hasicích přístrojů.  Tato školení 
vyvrcholila 4. března názornou ukázkou 
záchrany tonoucí osoby z propadlého 
ledu, která proběhla v Libňatově. Této 
ukázky jsme se též zúčastnili. Na konci 
měsíce února sevřely naší republiku 
kruté mrazy. V tomto období jsme byli 
osloveni na pomoc při tvorbě kluziště 
v Markoušovicích na návsi. Na vznikajícím 
kluzišti jsme byli během víkendu 24. – 25. 
února několikrát nastříkat vodu pomocí 
ponorného čerpadla. 

14. března jsme pak byli osloveni 
majitelkou koťátka, které se zaběhlo na 
strom a nevědělo, jak se dostat dolů. Kotě 
jsme v odpoledních hodinách ze stromu 
v pořádku sundali a předali majitelce. 

Jaro je v našem sboru ve znamení pořádání 
mnoha akcí. Jednou z hlavních je pak Ve-
likonoční zábava, která se koná tradičně 
o Velikonoční neděli, letos tedy 1. dubna. 
K tanci a poslechu zahrála kapela META 
z Libňatova, vystoupila taneční formace 
„The Rebels“ z Trutnova a jako zpestře-
ní zde fungoval samoobslužný zábavný 
fotokoutek. Připravena byla také soutěž 
o ceny, která byla v letošním ročníku oprav-

du bohatá a obsahovala celkem 270 krás-
ných cen. Tímto děkujeme všem sponzo-
rům za jejich dary a hostům, kterých bylo 
opravdu hodně, za jejich přízeň a budeme 
se těšit na jejich účast zase za rok. Nyní 
máme před sebou plánování a přípravu 
další akce – Pálení čarodějnic na místním 
hřišti. A o tom už příště… 

Krásné jarní dny jménem 
SDH Markoušovice přeje Dita Seidlová.

SDH Velké Svatoňovice – kroužek Mladých hasičů

SDH Markoušovice

A. Martincová
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Sokol Velké Svatoňovice

Letošní pochod se uskuteční v sobotu 
5.května . Start bude ráno v 7:00 hod z místního 
hřiště.  Trasy pochodu jsou již  připraveny, 
a že to není žádná jednoduchá práce! 
Všechny trasy se musí  předem projet a projít, 
zjistit případné překážky a neprůchodnosti 
cesty. Letos již druhým rokem je zavřený Bílý 
most u Ratibořic. Pro pěší  je značená nová 
cesta přes Podolský most, ale pro cyklisty 
není určená. V případě naší akce by to neměl 
být pro kolaře problém. Trasa od Slatinského 
mlýna, je každoročně určena přes Slatinu. Ale 
protože je to trochu do kopce, tak ji cyklisté 
neradi jeli a raději se motali po trase určené 
pro pěší. Ti si nám pravidelně stěžovali 
na bezohlednost cyklistů. Tak doufáme, 
že správného sportovce nějaký kopeček 
neodradí a o to je krásnější sjezd k zámku.

Jako každoročně je připravena také dětská 
trasa, kolem naší vesnice. Se soutěžemi, 
opékáním buřtů i občerstvení pro obětavé 
rodiče. Tuto trasu  zajišťují místní hasiči. Proto 
jim již předem děkujeme!  Také pro ty, co si 
chtějí, jak se říká dát do těla, je připravena 
trasa přes naše Jestřebí hory, Hronov 
a Náchod. Trasy kromě dětské a ty náročnější, 
končí všechny u Muzea Boženy Němcové 
v České Skalici, kde každý účastník obdrží 
krásný diplom. Případně se dozví svůj úbytek 
na váze, vážit se bude moci každý jak na 
startu, tak v cíli.

Také jsme nezapomněli na tak populární 
koloběžky i pro ně bude vytyčena pěkná 
trasa. Koloběžkáři si mohou u fi rmy Kola-
Rtyně zapůjčit zdarma koloběžku. Je třeba si ji 

předem zamluvit na e-mail: info@kola-rtyne.
cz  nebo telefon: 723 283 809 a vyzvednout 
ve Rtyni v Podkrkonoší ve fi rmě Kola-Rtyně. 

Tak zveme na krásnou jarní procházku 
a můžete to vzít jako počátek letních aktivit.

Dne 14 .4 2018 se ve Velkých  Svatoňovicích  
konal turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo  
se celkem 22 hráčů. Byli zde  hráči 
z různých oddílů  a divize (Náchod, Trutnov 
a Jaroměř - Josefov). Ve dvouhrách zvítězil 
Adam Tuček,druhý  David Čenovský - oba 
z klubu Jaroměř-Josefov a třetí Marek Brát  
z oddílu Úpice. Dále probíhaly smíšené 
čtyřhry, první David Čenovský s Jaroslavem 
Duškem, druhý  Tuček Adam a Kostelecký 
Jan, třetí  Bárta Pavel s Vlčkem Honzou. 
Poděkování patří našim sponzorům, obec 

Velké Svatoňovice a Zdeňku Vavřenovi 
a všem členům našeho oddílu.

I v Sokole probíhá generační problém. 
Členové jednotlivých oddílů stárnou 
a stále více se projevuje nedostatek 
„mladé krve“. Rádi proto mezi sebou 
přivítáme „střední a mladou generaci“ i s 
jejich ratolestmi. Věříme, že se mezi nově 
příchozími najdou zapálení jednotlivci, 
kteří se rádi věnují dětem a převezmou 
roli trenérů. Nabízíme funkční zázemí 
pro jednotlivé sporty. Podle průzkumu 
ve škole je zájem dětí veliký…  Zájemci 
se mohou hlásit u p. Jiřího Špetly.

Jako již tradičně i letos se vydali na koledu naši fotbalisti s aktuálním 
textem písní a doprovodem hudební skupiny z  našich šikovných 
sportovců. Potěšili tak hodně žen, které je vždy netrpělivě očekávají 
s připraveným občerstvením, něco ostřejšího také nesmí chybět!

Bez nich by už Velikonoce nebyly tak veselé. Proto jim všichni za 
jejich iniciativu děkujeme.

…tak v rytmu „světových“ hitů a vždy s radostí a nadšením. A to 
vše předvedly 10.3. 2018 v Úpici, na zábavě  pořádané u příležitosti 
MDŽ. Jistě  zaujaly a potěšily přítomné obecenstvo a přispěly tím 
k dobré náladě.

 Inu jak se říká: „Co se v mládí naučíš…….“     

43. ročník pochodu „BABIČKA“

Stolní Tenis
Hledáme ochotné vedoucí 

dětských oddílů

Kopaná …když  „westy“  tančí…

Za oddíl Luboš Vavřena

T.J. Sokol hledá dobrovolníky na 
výpomoc při organizaci pochodu, 
zájemci se mohou hlásit u p. Lídy 
Špetlové. Děkujeme
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Členové místního Sokola pokračovali v rozvoji svých aktivit. Velkou 
radost, jak konstatovala i valná hromada 17. února, nám dělá 
mládežnický oddíl. Jeho základem je Florbal. Vedoucí však vedou 
členy oddílu k všestrannosti a celkovému rozvoji fyzických sil  
a obratnosti. Ve spolupráci s místní skupinou ČČK se podařilo zajistit 
i proškolení vedoucího z první pomoci při úrazech.

Oddíl volejbalu se zúčastnil „Tlačenkového turnaje“ v Havlovicích, 
kde se tentokráte sice tzv. na bednu nepropracoval, ale ostudu 
neudělal. Rád by však mezi sebe přivítal nové zájemce. Nejde nám 
o nějaké vrcholové výkony, ale o to abychom si po týdnu, lidově 
řečeno, protáhli kostru a udělali tím něco pro své zdraví. Scházíme 
se pravidelně v pátek od 19:00 v místní tělocvičně a tak vás voláme 
mezi sebe - nenechte nás vyhynout.

První čtvrtletí tohoto roku uplynulo jako 
voda a je čas Vás seznámit s činností naší 
skupiny v tomto období. Koncem února 
proběhla za hojné účasti Valná hromada, 
na které jsme si ujasnili, jakým činnostem 
se budeme v letošním roce věnovat  
a prodiskutovali podněty i názory členů. 
Toto setkání mezi členy navozuje příjemnou 
atmosféru a po skončení schůze je čas si 
popovídat o běžném životě. Jelikož bez 
administrativy to nejde, tak další setkání 
tentokrát všech předsedů místních skupin 
proběhlo v březnu na Valném shromáždění 
v Trutnově, kde nás paní ředitelka  
s předsedou OS ČČK Trutnov seznámili  
s výsledky hospodaření za rok 2017. 

Aby se nezdálo, že jenom „papírujeme“, tak 
Vás také seznámím s aktivní činností MS 
ČČK Markoušovice. Zima ustupovala velmi 
dlouho, ale nepřízeň počasí nás neodradila 
a první cesta vedla v dubnu tradičně na 
Velikonoční výstavu do Malých Svatoňovic. 
Někteří zvolili turistiku a jiní autoturistiku. 
Každý podle svých možností. Důležité ale 
bylo, že cíl byl společný.  Tradiční malované 
kraslice a spousta nových nápadů v nás 
navodilo jarní náladu s novými nápady 
k tvoření. Příjemnou odměnou bylo 
posezení u krbu v kavárně Dášeňka, které 
završilo naše setkání. Letos se přidali 

další známí, příslušníci rodin a vyrazila  
i členka s kočárkem. Celkem nás bylo 22.  
Po vzájemné domluvě a vstřícnosti OS ČČK 
Trutnov bylo zajištěno zdravotní proškolení 
člena TJ Sokol, který vede kroužek florbalu 
v Markoušovicích, kde je občas nějaké 
ošetření potřeba. 

Jelikož většina z nás je členy různých 
spolků v Markoušovicích, tak se zrodil 

nápad uspořádat společný tajný výlet pro 
členy spolků. Protože je to tajné, tak vám 
více nesdělím. Pouze můžu prozradit, že 
se koncem března sešli předsedové spolků 
Dobrovolných hasičů Markoušovice, Sokol 
Markoušovice a MS ČČK Markoušovice  
a začali spřádat tajné plány. Chci poděkovat 
za podporu ze strany Obecního úřadu ve 
Velkých Svatoňovicích, bez níž by se nám 
naše plány nedařilo plnit. Další indicie 
k našemu tajnému výletu naleznete  
v příspěvcích ostatních spolků. 

V následujícím období připravujeme 
přednášku se zdravotní tématikou, ale  
o tom zase příště. Termín přednášky bude 
včas sdělen na dostupných komunikačních 
kanálech.

TJ Sokol Markoušovice

MS ČČK Markoušovice

 J.D. a Z.Š.

Hezký začátek jara přeje  
Lautschová Hana
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stanice je 
umístěna na Valech u č. p. 277, funguje 
v nepřetržitém provozu od května 1993, 
přičemž od 8. května 2010 je měření 
částečně automatizováno.  Webová 
prezentace stanice je dostupná 
na adrese www.meteosvatonovice.cz.

5. května pořádá Sokol Velké Svatoňovice  
43. ročník pochodu „Babička, start v 7:00 
na místním hřišti

9. května od 16:00 V Mraveništi Markoušovice 
Keramika pro dospělé pod vedením 
Kláry L. Šikové (akce probíhá pravidelně 
každý měsíc, další termíny stránkách 
Mraveniště). 
Bližší informace na tel.733 507 551

12. května pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice 
ve spolupráci s obcí zájezd do „Pekla 
Čertovina“ a na zámek Žleby

14. května od 16.00  V Mraveništi Workshop 
drátkování, Martina Horáková – Atelier 
MH, ve spolupráci s ČČK

19. května od 09.00 V Mraveništi pořádá Svobodný 
domov konferenci Zdravé Bydlení

26. května Dětský hasičský den ve Velkých 
Svatoňovicích  

28. května od 18.00 V Mraveništi 2. diskusně 
- dokumentární večer - téma bude 
upřesněno na vývěskách

2. června od 14.00 pořádá SDH Markoušovice 
Dětský den na hřišti se soutěžemi a 
bohatým doprovodným programem

5. června od 17.30  V Mraveništi přednáška Věry 
Formanové Ve zdravém těle zdravý duch

Informace:

Mraveniště Markoušovice má ještě volná místa na letní týdny pro děti

9. – 13. července   Tvořivý týden s Katkou pro děti od 4 do 7 let

15. – 19. července   Řemeslný týden s Katkou pro děti od 8 do 14 let

Více informací a přihlášku najdete na webu www.domraveniste.cz

Připravované akce

Shrnutí meteorologických měření 
a pozorování v I. čtvrtletí roku 2018

Leden rozhodně nesplnil očekávání 
milovníků pravé zimy. S průměrnou 
teplotou +1,5°C byl nejen historicky 
2. nejteplejším lednem od roku 1996 (po 
2007), ale zároveň i nejteplejším měsícem 
zimy 2017/2018. Srážkově se jednalo 
o relativně bohaté období, během 23 
dnů spadlo 83,0 mm srážek (přes 150% 
normálu). Díky vysokým teplotám se 
však často jednalo o déšť. Sníh však 

nakonec také napadl, souvislá sněhová 
pokrývka se udržela po dobu 20 dnů, 
přičemž největší mocnosti 25 cm dosáhla 
18. ledna. V průběhu měsíce se vyskytlo 
16 dnů mrazových (minimální teplota pod 
0°C) a pouze 3 dny ledové (s celodenním 
mrazem). Výjimečným jevem pak byla 
bouřka 3. ledna, kdy udeřil blesk nad 
Trutnovem. Tak brzy se za dobu pozorování 
bouřka ještě nevyskytla. Dosud nejranější 
bouřka byla 18. ledna 2007 při orkánu Kyrill.

Únor se rozhodl lednové (a vlastně 
i prosincové) zimní selhání napravit. 
Průměrná měsíční teplota -2,5°C ho 
zařadila na 5. místo mezi nejchladnějšími 
únory. Mimo jiné i díky silným mrazům, 
které následovaly po vpádu arktického 
vzduchu po okraji mohutné tlakové výše 
Hartmut po 24. únoru. Poslední den měsíce 
byl díky tomu nejchladnějším, s ranním 
minimem -13,0°C. Zároveň byl únor proti 

předchozímu období výjimečně suchý. 
Srážky se sice vyskytly v průběhu 17 dní, ale 
jednalo se o úhrn pouhých 5,4 mm. Lyžaři 
tak v nižších polohách mohli zapomenout 
na své radovánky, protože nejvyšší sněhová 
pokrývka dosáhla maximálně 3 cm (12. 
a 13. února). Zato bruslaři opanovali na 
konci měsíce oba naše rybníky. Počet 
mrazových dnů dosáhl 26, ledových pak 9.

Březen pokračoval na svém počátku 
v tradici konce února. Paradoxně jsme 
díky tomu naměřili nejnižší teplotu 
uplynulé zimy -14,2° až 4. března ráno. 
Druhá vlna mrazů poté následovala 
v půli měsíce. Hodnota průměrné měsíční 
teploty +0,53°C odpovídala 5. pozici mezi 
nejchladnějšími březny za posledních 22 
let. Zároveň to znamenalo, že březen byl po 
únoru druhým nejchladnějším měsícem 
v zimním půlroce. Srážkově se znovu 
jednalo spíše o sušší měsíc s celkovým 

Pokračování na další straně >>
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T. Prouza

úhrnem 41,5 mm, spadlých v 19 dnech. 
Sněžilo během 7 dní, nejvyšší vrstva sněhu 
(5 centimetrů) ležela 6. a 7. března. Bouřky 
se nám od ledna zatím i nadále vyhýbaly. 
Výraznější mrazové epizody přinesly  
v celkovém součtu 24 dnů mrazových a 6 
dnů ledových - což není v březnu zrovna 
běžný počet. Nejsilnější vítr jsme naměřili  
v neděli 18. března. V nárazu dosáhl 
rychlosti až 14,8 m/s a spolu s nízkými 
teplotami výrazně snižoval pocitovou 
teplotu. Navíc páchal škody na budovách 
i porostech, především v podhůří Orlických 
hor.

Arktické mrazy v historii naší obce

Ačkoliv průměrná teplota Země  
v posledních desetiletích nezpochybnitelně 
roste a ve střední Evropě přibývá teplejších 
zim s nedostatkem sněhu, přesto se občas 
vyskytnou období s velmi podprůměrnými 
teplotami – arktickými mrazy. V extrémních 
případech pak klesají teploty hluboko pod 
-20°C a mohou se vyskytovat i arktické dny, 
při kterých maximální teplota nevystoupí 
nad -10°C. V druhé polovině zimy se také 
mohou objevit období, ve kterých dochází 
k tzv. vpádům arktického vzduchu. Teplota 
při nich nemusí nutně klesat příliš nízko, 
přesto jsou však vůči běžné průměrné 
teplotě následné mrazy výrazné.

Dovolím si malou exkurzi do historie, ke 
které použiji i záznamy z našich obecních 
kronik. Nejstarší zmínka o krutých mrazech 
pochází z ledna 1917. Pravděpodobně 
nejnižší teploty byly dosaženy na přelomu 
února a března 1929, kdy kronika uvádí 
kruté mrazy až -30°C na Valech. Nejspíše 
to byly nejsilnější mrazy v 20. století, neboť 
ze stejné doby pochází republikový rekord 
-42,2°C z Litvínovic u Českých Budějovic. 
Znovu vydatně mrzlo na přelomu let 
1939/1940, kdy bylo poškozeno množství 
stromů. V únoru 1960 klesly teploty pod 
-25°C a způsobily zamrznutí studen. 
Další záznam pochází z ledna 1971, kdy 
mrazy dosáhly až -28°C a přes den teplota 
nevystoupila nad -15°C. Na počátku ledna 
1985 bylo opět naměřeno až -25°C. 

Pak se již dostáváme do období 
nepřetržitých přístrojových měření na 
stanici. V prosinci roku 1996 se vyskytlo 
několik dní s teplotami až -26°C (přes den 
pouze -15°C). Zatím nejnižší naměřená 
teplota -27°C pochází z 6. ledna 2002. 
Mezi 26.12.2007 a 15.1.2008 pro změnu 
nevystoupila teplota nad bod mrazu 

a v noci klesala k -20°C. 27. ledna 2010 
kleslo ranní minimum na -23,1°C. Jedny  
z nejvýraznějších mrazů v 21. století jsme 
v naší obci zaznamenali na počátku února 
2012, kdy téměř 14 dní běžně klesala 
ranní minima pod -20°C, až na -25,7°C dne  
3. února. Předposlední silnější mrazy se 
vyskytly v lednu 2017 (minimum -25,6 °C 
dne 7. ledna). Netrvaly dlouho, ale přinesly 
alespoň jeden arktický den. V letošním 
roce pak nastaly nízké teploty poměrně 
pozdě, prvně na přelomu února a března 
a podruhé až v půli prvního jarního měsíce. 
Teploty neklesaly hluboko, ale s ohledem 
na roční dobu se jednalo o výrazné  
a vytrvalé mrazy.

Jaké jsou pravé „mrazové ingredience“?

Jak je z historie patrné, nízké teploty se 
vyskytují především v druhé polovině 
zimy, přičemž vrcholným obdobím bývá 
druhá polovina ledna a první polovina 
února (existují však samozřejmě výjimky). 
Z hlediska délky trvání dne a výšky Slunce 
nad obzorem je sice nejvhodnějším 
obdobím konec prosince, ale v té době 
ještě většinou nebývá v polárních krajích 
dostatečná zásoba velmi studeného 
vzduchu, který by následně mohl zavítat do 
našich zeměpisných šířek. Tyto podmínky 
nastávají většinou až později, pokud se 
nad Skandinávií nebo severozápadem 
Ruska zformuje mohutná tlaková výše, po 
jejímž okraji k nám začne zatékat tento 
ledový vzduch. Na výslednou intenzitu 
a trvání mrazů mají pak vliv další faktory. 
Jedná se o stabilitu tlakových útvarů: čím 
plošně mohutnější a výraznější tlaková 
výše, tím déle vydrží. Dále rozhoduje 
množství oblačnosti: jasná noc umožní 
rychlé noční ochlazování, rychlost větru: 
nejrychleji klesá teplota za bezvětří, kdy 
se přízemní vrstva vzduchu nepromíchává  
s vyšší a přítomnost sněhové pokrývky: nad 
sněhem se vzduch ochlazuje velmi rychle. 
Při ideální kombinaci těchto podmínek 
(jasná, bezvětrná noc s ležícím sněhem) 
by v naší kotlině nebyl problém dosáhnout 
poklesu teploty až k zmiňovaným -30°C. 


