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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Vážený čtenáři máte v rukou poslední 
letošní číslo Zpravodaje občanů Velkých 
Svatoňovic a Markoušovic. Redakční rada 
cítí uspokojení nad tím, že se jí podařilo 
zajistit pravidelné vydávání a distribuci 
našeho zpravodaje. Rádi bychom, 
kdyby spolu s námi jste i vy naši čtenáři, 
obyvatelé (jak stálí, tak dá se říci dočasní 
nebo krátkodobí) jej měli za svůj.

Jsme potěšeni za zájem o něj a oceňujeme 
spolupráci všech spolků a organizací, 
které pravidelně dodávají své příspěvky 
a fotografi e ze své činnosti 
a zorganizovaných akcí.

Rádi zprostředkováváme i informace pro 
vás občany naší obce.

Zájem o náš zpravodaj redakční radu těší 
a cítí jej jako závazek pro práci v dalším 
období.

Jak bylo řečeno úvodem je to letošní 
poslední číslo a tak si redakční rada dovoluje 
vám všem popřát do závěru roku, ale 
i do roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti jak v kruhu rodinném, tak 
v naší obci. 

Milí spoluobčané,

Setkáváme se opět nad dalším číslem naše-
ho zpravodaje. Vzhledem k tomu, že je to le-
tošní poslední číslo chtěl bych spíše ukázat 
to, co se za letošní rok již podařilo a na čem 
pracujeme.

Zaregistrovali jste jistě výstavbu kanaliza-
ce ve spodní části obce. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem občanům, kterých 
se naše doposud největší stavební akce 
bezprostředně dotýká za shovívavost. Po 
dlouhotrvajícím deštivém počasí je situace 
na zahradách a cestách špatná, stavební 
technika má ztížené podmínky. Firma BAK 
a její zaměstnanci mají snahu se domluvit 
a porušit soukromé pozemky co možná 
nejméně. Musíme se obrnit trpělivostí, je to 
dílo pro další generace.

Další stavební akcí je oprava budovy bývalé-
ho mandlu u OÚ čp. 286, která bezprostřed-
ně navazuje na garáž a knihovnu. Budova 
je zateplena, opatřena novou omítkou, má 
nové podlahy i rozvody. Byla to poslední 
budova u obecního úřadu, která si generál-
ní opravu zasloužila. 

Podařilo se nám získat dotaci na opravy ha-
sičských zbrojnic ve Velkých Svatoňovicích 
a Markoušovicích. Velká část prací ve VS je již 
hotova, čeká se jen na vytvrdnutí podlahy, 
pak se zedníci přesunou do Markoušovic. 

Druhá schválená dotace je na vybudování 
čtyř odpočinkových míst po obci. Některé 
práce bychom chtěli stihnout ještě letos. 
Pro přípravu místa s lavičkou u místního ob-
chodu jsme posunuli plot před ČOV. Vznikla 
tím další parkovací místa, prosím Vás o jejich 
využívání. 

V Markoušovicích byla dokončena a slav-
nostně otevřena nová náves. Děkuji všem, 
kteří se aktivně účastnili její realizace. Díky 
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 

přibylo nové dětské hřiště. Snad se nám 
ještě povede uskutečnit nasvícení kostela 
Sv. Jana Křtitele a zviditelnit tak tuto domi-
nantu.

Z vlastních zdrojů jsme opravili podemleté 
základy mostků přes Zaječí potok. V DPS je 
po rekonstrukci kotelna, do zimy ještě plá-
nujeme zateplit strop půdy. Naši pracovníci 
vlastními silami vyměnili 107m hlavního vo-
dovodního řadu v místech, kde docházelo 
k opakovaným poruchám (v úseku vzniklo 
postupně 15 poruch), čímž dosáhli zvýšení 
spolehlivosti dodávek vody a snížení ztrát. 
Dále pracujeme na návrhu monitoringu 
a řízení celého vodovodu.

Ve spolupráci s dodavatelskou fi rmou jsme 
provedli kontrolu na neoprávněné vypou-
štění dešťových vod do splaškové kanali-
zace, které přetěžuje čističku odpadních 
vod. Bylo odhaleno třináct neoprávněných 
napojení, dotčení budou vyzváni k nápravě.

Více akcí se nám zatím rozjet nepodařilo, 
vzhledem k ekonomickému růstu je čím 
dál horší sehnat projektanty i dodavatele, 
všichni jsou vytížení a dodací lhůty jsou vel-
mi dlouhé.

Podali jsme žádost o dotaci na vybudování 
víceúčelového školního sportovního hřiště 
na místě kurtu u tělocvičny ve Velkých Sva-
toňovicích. Po prvním odmítnutí jsme zno-
vu zažádali o dotaci na stroj pro manipulaci 
s bioodpadem. 

1.9.2017 to byl již rok, co jsme se s místosta-
rostou ujali řízení obce. Myslím, že je za námi 
kus práce vidět a že se snažíme pokračovat 
v díle našich předchůdců. Děkuji všem, kteří 
se zajímají o dění v obci, vítáme všechny ná-
pady a připomínky, i když ne všechno jsme 
schopni hned realizovat nebo vyřešit. Ať se 
nám zde dobře žije!

Redakční rada

Sloupek starosty obce

4/2017

Petr Martinec, starosta obce

Slovo redakční 
rady
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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  11.00-21.00
Pá, So  11.00-23.00 
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

Denně   8.00-20.00

Po-ČT   8:00-14:00

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  8:00 – 11:00
So  8:00 – 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…

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:

Vyvážení septiků a žump: 

Masokombinát 
Orlické uzeniny - maloprodej:

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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Informace pro občany

Společnost ČEZ Distribuce zaslala na 
obec a po obci vyvěsila upozornění 
k odstranění a okleštění stromoví a 
jiných porostů občanům, přes jejichž 
pozemky vede nadzemní elektrické 
vedení. Prořez je nutné provést v době 
vegetačního klidu, v období od 1. do 15 
listopadu, jinak je dle zákona pracovník 
ČEZ Distribuce oprávněn vstoupit na váš 
pozemek a prořez provést.

Včasným prořezem dřevin v okolí 
nadzemního vedení přispějete k 
zamezení neočekávaných výpadků v 
dodávkách elektrické energie do svých 
domácností…

S plným zněním upozornění se 
můžete seznámit na webu obce (www.
velkesvatonovice.cz) nebo přímo v 
kanceláři obecního úřadu v úředních 
hodinách.

Zastupitelstvo obce se od vydání 
posledního čísla zpravodaje sešlo jedenkrát 
a to 13. září.

Na svém jednání projednalo rozpočtové 
opatření k zajištění fi nancování chodu 
obce a k realizaci probíhajících investičních 
akcí. Dalším důležitým bodem bylo 
projednání odkupů a směn pozemků, které 
vedly k získání pozemků pod obecními 
komunikacemi do majetku obce.

Zastupitelstvo schválilo uvolnit pana Libora 
Kneifela pro výkon funkce místostarosty. 
Podrobněji se s jednáním a přijatým 
usnesením můžete seznámit na webových 
stránkách obce www.velkesvatonovice.cz.

rozmístili jsme 4 nové kontejnery na 
třídění plastů, byla posílena nejvíce 
vytížená sběrná místa, aby nedocházelo 
k ukládání plastů mimo kontejnery.

Děkujeme všem občanům, kteří třídí, 
zároveň Vás žádáme: vkládejte plasty 
a kartony od nápojů (tetrapaky) 
sešlápnuté a zavřené, aby se jich 
tam vešlo co nejvíce! Obec platí za 
výsyp kontejneru stejnou částku, ale 
od Ekokomu dostává zaplaceno za 
vytříděné kilogramy odpadu. Takže 
čím více „vzduchu“ (nesešlápnutých 
lahví) do kontejneru dáte, tím horší 
je ekonomika celého systému. Totéž 
platí i pro papír – krabice je třeba před 
vložením rozložit.

Za 3. čtvrtletí se vytřídilo 2,4t papíru, 
4,8t skla, 3,1t plastů, 4,7t železa 22t 
bioodpadu. Směsného odpadu bylo 
vyvezeno 36 tun. Děkujeme všem, 
kdo třídí. „všechno co hodíte do 
směsné popelnice, musíme zaplatit, 
za všechno, co hodíte do tříděného 
odpadu, dostaneme zaplaceno…“ 

Na některých sběrných místech občané 
opakovaně odkládají i odpady, na které 
tam nejsou umístěny sběrné nádoby 
(chladničky televize, starý nábytek, 
koberce…). Případně i odpady, které 
obec ani neshromažďuje ani nelikviduje 
(stavební odpady, eternit, lepenka… 
- občan si musí zajistit a zaplatit jejich 
likvidaci na skládce sám).  

Řeč zákona: Pokud občan odloží 
odpady, pro které není dané místo 
technicky vybaveno a tento způsob 
zde nepovolil příslušný správní orgán, 
je to považováno za „založení černé 
skládky“ a jedná se o přestupek 
spočívající v neoprávněném založení 
skládky nebo odkládání odpadů nebo 
odpadů mimo vyhrazená místa a podle 
§ 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů může za tento přestupek 
obecní úřad udělit pokutu do 50 tisíc 
korun. 

Přeloženo do češtiny: ke kontejneru 
na plasty nesmíte odložit staré křeslo, 
koberec ani kus sádrokartonu…

Pojízdná sběrna fi rmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. bude v sobotu 25.11.2017 
v naší obci provádět sběr nebezpečného odpadu.

Místo a čas přistavení kontejneru:
8.00 - 8.20 hod. parkoviště u dolní prodejny
8.25 - 8.45 hod. parkoviště u OÚ
8.50 - 9.10 hod. ě u autobusové zastávky „Pod kopečkem“
9.15 - 9.45 hod. u bytovky v Markoušovicích

UPOZORNĚNÍ společnosti ČEZ Distribuce

Jednání zastupitelstva Nové kontejnery na plasty

J.D.

J.D. J.D.

Vážení čtenáři,
většina z vás zná knihu Markoušovice 
a Starý Sedloňov, kterou vydala obec Velké 
Svatoňovice v roce 2011. Autorský kolektiv 
pod vedením Adolfa Těžkého z Markou-
šovic připravuje vydání pokračování této 
knihy. V něm chce ukázat tyto dříve samo-
statné obce v proměnách času. Ukázat i na 
již zaniklé objekty, jejich proměny a s nimi 
samozřejmě i proměny podmínek života 
obyvatel.

Má nashromážděnou celou řadu dokumen-
tů, fotografi í, kreseb, ale i vzpomínek lidí, na 
které se v dříve vydané knize nenašlo mís-
to nebo se v době jejího vydání o nich ani 
nevědělo. Přesto se domnívá, že mezi vámi 
je celá řada věcí, které by stálo za to do při-
pravované knihy zařadit. Ať se jedná o starší 
fotografi e zachycující objekty a život v ob-
cích nebo hmotné exponáty (různé dnes 
již nepoužívané stroje a nástroje), které by-
chom s vaším dovolením vyfotografovali a 
pokud to bude možné, je v připravované 
knize ukázali těm, kteří je dnes ani neznají.

Budeme rádi za každou informaci. Ty může-
te podávat přímo panu Těžkému, Markou-
šovice čp. 164, telefon 604809389.

Případně na E-mail našeho zpravodaje: 
zpravodaj@velkesvatonovice.cz a my vám 
kontakt zprostředkujeme.

Autorský kolektiv předem děkuje za pří-
padné informace či zapůjčení dokumentů 
nebo fotografi í.

Výzva
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Ještě jsme ani nestačili vstřebat výsledky 
voleb do Parlamentu České republiky a již 
se budeme chystat na nové. Tentokráte 
na volbu presidenta republiky. Volba 
proběhne dvoukolově. První kolo 
proběhne 12.-13. ledna 2018, případné 
druhé kolo (pokud žádný kandidát 
nezíská nadpoloviční většinu) o 14 dnů 
později. Podruhé v historii našeho státu 
bude probíhat přímou volbou všemi 
oprávněnými voliči. Tedy těmi, kteří 
dovrší alespoň v druhý den voleb 18-ti 
let věku a předloží platný doklad občana 
ČR (občanský průkaz nebo cestovní 
pas – zkontrolujte si platnost!!!). V naší 
obci budou jako tradičně dvě volební 

místnosti - první na obecním úřadě ve 
Velkých Svatoňovicích a druhá v klubu 
důchodců u sokolovny v Markoušovicích. 
Pokud se někdo nebude moci v tomto 
termínu dostavit do volební síně v místě 
své registrace k volbám, může požádat 
o vydání voličského průkazu a na jeho 
základě volit i v jiném místě než je trvalé 
bydliště. Dále je možné ze zdravotních 
důvodů požádat volební komisi, aby 
k vám přišla s přenosnou urnou.

Přejeme všem voličům šťastnou ruku 
při výběru kandidátů a nám všem toho 
nejlepšího za Presidenta republiky.

Volby presidenta republiky

Stavební akce obecního úřadu

Všem občanům děkujeme za spolupráci 
při odečtech a vyúčtování vody.

Chtěli bychom připomenout těm 
občanům, kteří dosud neuhradili 
fakturu s  ročním vyúčtováním vodného 
a stočného za období 8/2016 – 7/2017, 
že splatnost byla dne 30.9.2017, většina 
odběratelů již faktury uhradila.

Ke dni přípravy zpravodaje byl evidován 
nedoplatek u 50 odběratelů! Žádáme 

tímto občany o kontrolu úhrady 
a vyrovnání případných nedoplatků 
v co nejkratším termínu. Připomínáme, 
že při prodlení s úhradou delší než 30 
dnů je možné dle zákona č.  274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
přistoupit k přerušení nebo omezení 
dodávky vody nebo odvádění 
odpadních vod. Doufáme, že k tomuto 
kroku nebudeme nuceni přistoupit 
a své pohledávky si každý vyrovná. 
Děkujeme.  

Vodné a stočné  
Letošní topná sezóna začala podstatně 
dříve, než v roce minulém. S tím člověk 
samozřejmě nic neudělá, s čím ale něco 
udělat může, je řádně a hlavně včas se 
na nadcházející topnou sezónu připravit. 
Proto provozovatelům teplovodních 
kotlů na pevná paliva připomínáme 
povinnost dodržovat podmínky 
stanovené zákonem o ochraně ovzduší. 
Že je v domácích kotelnách zakázáno 
spalovat lignit, uhelné kaly, proplastky 
nebo dokonce odpadní plasty 
a znehodnocovat tím kvalitu ovzduší 
snad už připomínat nemusíme.

Pokud někdo uvažuje  o výměně svého 
starého kotle za nový, modernější 
a účinnější, může zase nově zažádat 
o kotlíkové dotace a to do konce října 
letošního roku. Podmínky tohoto 
dotačního programu byly zveřejněny na 
úřední  desce Královéhradeckého kraje 
26.září 2017 a příjem žádostí o dotaci 
bude zahájen 30.října 2017. Celkem 
chce kraj na tuto akci rozdělit 100mil.Kč. 
Více informací o kotlíkových dotacích 
si je možné přečíst na internetových 
stránkách Královéhradeckého kraje, kde 
je také k dispozici metodická příručka 
pro žadatele a příjemce dotací. 

Další kolo kotlíkových dotací bude 
Královéhradecký kraj vypisovat na jaře 2018. 

Topná sezóna začíná

J.D.

Jitka Palachová, účetní obce

VK.

Výstavba ČOV

Oprava mandlu
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Podle zápisu v seznamu kulturních památek a Pamětní knihy Velkých Svatoňovic 1923-1961 zpracoval J.D., foto J.Š. a evidence památek

Náš seriál 

Pomník obětem 
I. a II. světové války 
zapsaný 3.5.1958
katalogové číslo 
1000132847

anotace 
Pomník obětí světové války z meziváleč-
ného období podle návrhu prof. Máry, 
doplněný po 1945 soklíkem se jmény 
obětí 2. sv. války. 

popis 
Uprostřed obce u komunikace po levé 
straně ve směru Velké Svatoňovice - 
Batňovice (naproti rybníku) umístěn 
pomník obětem 1. a 2. světové války. 
Od komunikace vystavěno v mírném 
svahu přístupové schodiště o pěti 
stupních, vyrovnaná terénní plocha 
s pokládkou drobného pískového 
štěrku, ve které se nachází kamenný 
pískovcový pomník. Obdélníková zá-
kladna o rozměru 190 cm délky x 150 
cm šíře, v čelním pohledu v základu se 
třemi žulovými leštěnými bloky obdél-
ného tvaru, na nich vyryt text z versá-
lek, na pravém: ZDE JEST ULOŽENA/ 
PRSŤ ZE STALINGRADU// na středním: 
1939 1945// a na devíti řádcích jmé-
na obětí, na levém: ZKROPENÁ KRVÍ/ 
SLAVNÉ RUDÉ ARMÁDY//. Pomník 
kvádrového tvaru, spodní část do výš-
ky cca 2/3 z hrubě tesaného zdiva, na 
předsazeném soklíku klečící fi gura mla-
dé dívky, s hlavou skloněnou, v ruce 
s květinami. Vrchní část pomníku s reli-
éfními letopočty 1914/ 1918, mezi nimi 
vojenská přilba s uvadající vavřínovou 
ratolestí. Pomník ukončen kvádrovým 
překladem, v hoření části mírně seg-
mentového tvaru, v čelním pohledu 
text opět ve versálkách: MY DALI ŽIVO-
TY/ VY DEJTE LÁSKU/, po stranách lipo-
vé ratolesti. Nad textem znaky republiky 

v tesaných reliéfech. Překlad na bocích 
a na zadní straně s rytými jmény obětí 
1. světové války (versálky). Klečící fi gu-
ra dívky v nadživotní velikosti. Celková 
výška pomníku je 290 cm. Okolí pomní-
ku se vzrostlými zeravy a hrubě opraco-
vanými rozmístěnými kameny. Materiá-
lem pískovec, leštěný granit. 

umístnění
Velké Svatoňovice, Středo jižní část 
obce naproti rybníku Aman, vpravo při 
komunikaci směr Markoušovice - po-
mník obětem I. a II. světové války

poznámky z Pamětní knihy obce 
Velké Svatoňovice 1923 - 1961
na str. 74 se uvádí, že 3. února 1924 dal 
místní odbor Jednoty Severočeské pod-
nět k zhotovení památníku padlým ve 
válce a za tím účelem zřízení komitétu 
ze zástupců spolků místních. Předsedou 
zvolen Otakar Šrejber, rolník a jednate-
lem Rudolf Beneš, obchodník.

Komitét vybral návrh prof. Máry z Hořic 
a zadal výrobu fi rmě Žák v České Skalici 
za obnos 13.000 Kč.

Na str. 83 se uvádí, že pozemek, po té co 
jej  nechtěli na původně vytypovaných 
místech prodat jejich majitelé, věnoval 
pan Melfait z č.217.

„Dovoz pomníku z České Skalice ob-
starali rolníci Šrejber Otakar, Žid Ro-
bert, Šolc Josef, Kult Ant. a Frant., 
Nývlt Jar. a Adolf také z ochoty dne 
22. května 1925. Druhý den přijeli sochaři 
pí Žákové a pomník umístněn na polo-
žený základ. Ješto pomník stál na vyvý-
šeném místě smluveno, aby se postavila 
terasní zeď a schody.“

Pomník odhalen 7. června 1925. Úhrnné 
vydání za pomník bylo 14.666 Kč a o6 
hal.

Pokračování z čísla 3/2017
I v dnešním čísla budeme pokračovat skutečně historickými objekty.

Kulturní památky v obci

foto z evidence památekdnešní foto od J. Š.
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Za MŠ Květa Fialová

Prázdniny utekly jako voda a začal nový 
školní rok. Letos  je do MŠ zapsáno 
27 dětí, z toho je 18 děvčat. Nově 
přijatých dětí je 7. Z celkového počtu dětí 
je 11 předškoláků.

Paní učitelka D. Nováková Kobíková 
odešla na zasloužený odpočinek a místo 
ní nastoupila paní učitelka Jana Mullerová.

Z plánovaných akcí jsme již zhlédli 
pohádku ve Rtyni. Dále si děti vyslechly 
přednášku o foukání skla a to si také 
následně vyzkoušely vyfouknutím vlastní 
píšťaličky. Společně se ZŠ jsme navštívili 
pevnost Josefov, kde jsme si prošli jak 
opevnění, tak podzemní chodby. Děti 
plnili různé úkoly, za které byli na konec 
odměněni. A na závěr září jsme nacvičili 
krátké pásmo k svátku sv. Václava, které 
jsme předvedli při oslavách tohoto 
svátku. Ty byly součástí Svatováclavské 
pouti, pořádané naší obcí.

Letní prázdniny byly, kvůli přestavbě 
školní kuchyně a přilehlých prostor, spíše 
pracovní. Nejen v kuchyni bylo potřeba 
opravit odpady i přívody vody a rozvody 
elektroinstalace. Došlo i ke zbourání příčky 
a tím, ke zvětšení prostoru celé kuchyně. 
Po obložení stěn novými kachličkami, 
položení dlažby a vymalování, přišel 
na řadu úklid, který se zdál nekonečný. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat 
Marii Jirouškové, Martině Krtičkové 
a Kateřině Krtičkové za velké nasazení při 
úklidu nekonečných nánosů jemného 
prachu. Také i pomocnicím z řad našich 
spoluobčanů Velkých Svatoňovic při 
dolaďování před otevřením.

Nakonec i přes nemalé komplikace 
se podařilo 28. 8. školku otevřít. Ještě 
jednou všem děkuji a našim kuchařkám 
přeji chutné vaření v novém krásném 
prostředí. 

Naše Základní škola a Mateřská škola Velké 
Svatoňovice i v letošním roce 2017 uspěla 
již počtvrté v soutěži školních jídelen. 
Poslední 8. ročník nesl název „Zdraví na 
talíři, které chutná všem“. Jídelny se ve 
fi nále představily s obědovým menu, 
které zahrnovalo polévku, hlavní pokrm a 
dezert, případně salát. Desítku nejlepších 
ze 71 přihlášených týmů vybrala odborná 
porota na základě navrženého menu.

Důraz byl kladen na přípravu jídel s méně 
cukru, soli a se správným výběrem tuků. 
Jednotlivé složky pokrmu se měly vhodně 
doplňovat, jejich nepostradatelnou 
součástí měly být ovoce a zelenina, 
čerstvé suroviny a lokální výrobky. 
Všechna jídla byla nutričně vyvážená, 
moderní, chutná a servírovaná tak, aby 
upoutala strávníky z řad žáků, studentů 
a porotců. Přitom cena nesměla překročit 
vyhláškou stanovený limit 34 korun.

Jídelny se do soutěže mohly přihlásit 
pouze s pokrmy, které mají na jídelním 
lístku. Soutěžní tým tvořil vždy vedoucí 
školní jídelny a jeden až dva pracovníci 
provozu, kteří přípravu 20 porcí 
obědového menu museli stihnout za 
hodinu. Děkuji za skvělou reprezentaci 
paní Krtičkové, Fialové a Biegelové, které 
se soutěže účastnily se zeleninovou 
polévkou s mletou paprikou a černou 
čočkou. Jejich hlavním chodem byla rybí 
sekaná v pórkovém kabátku, polentová 
kaše a míchaný hlávkový salát s rajčátky 
a jako desert podávaly petrželovo 
- kakaové řezy s jogurtem a višněmi. 
Hlavní chod byl oceněn prvním a desert 
třetím místem. Celkově si vyvařily čtvrté 
místo. Gratulujeme našim kuchařkám! 
Pro zvídavé čtenáře doporučuji ukázku 
přímého přenosu cca 26 minuta.

www.barrandov.tv/video/105257-nase-
zpravy-24-8-2017

Mateřská škola 
Velké Svatoňovice

Základní a Mateřská škola 
Velké Svatoňovice

informace z činnosti škol a spolků
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Mgr. Eva Hrabová, ředitelka školy

Čtvrtého září jsme na Obecním úřadě 
slavnostně přivítali sedm nových 
prvňáčků – tři chlapce a čtyři holčičky. 
Také do naší školy přestoupily dvě děti ze 
školy Mraveniště z Markoušovic. Všichni 
si přejeme, aby se jim všem u nás líbilo. 

Na seznamovací výlet jsme i s naší 
Mateřskou školou podnikli návštěvu 
do pevnosti Josefov. Při naučném 
programu si děti zahrály na vojáky, plnily 
bojové úkoly, hledaly poklad a podnikly 
poutavou cestu do podzemí. 

Odpočatí a plní elánu jsme se s radostí 
pustili do nového školního roku. 
„Rozjezdové“ září jsme pojali zábavně 
a poutavě – navštívil nás sympatický 
sklář s praktickou ukázkou foukání skla. 
Zahájili jsme kurzy plavání v trutnovském 
bazénu, účastnili jsme se vzdělávacího 

výukového programu „Brazílie – vášnivé 
srdce Jižní Ameriky“. Také jsme navštívili 
14. ročník Královehradeckých dožínek. 
Akce byla zaměřena na zemědělství, 
lesnictví, potravinářství a péči o životní 
prostředí kraje. Zábavně vzdělávací 
program se skládal z ukázek živých zvířat, 
prezentace středních škol a organizací. 
Děti na jednotlivých stanovištích plnily 
rozličné úkoly, za které dostaly razítka do 
herních karet. 

Závěr měsíce patřil pečení koláčků 
a přípravě vystoupení na oslavy obce 
a Svatého Václava. Děti předvedly pěkné 
divadelní vystoupení s hrou na fl étny, 
zpěvem a dobovým středověkým tancem.

Už se všichni těšíme na výukovou 
exkurzi do sadů ZD Dolany spojenou 
s ochutnávkou místních plodů 

nebo na tvořivé odpoledne spojené 
s lampionovým průvodem v rámci svátku 
Svatého Martina, na které zveme rodiče 
i ostatní spoluobčany.

Z ušetřených peněz se nám podařilo 
novým nábytkem vybavit další místnost 
ve škole, která bude sloužit k hudební 
výchově, Čtenářskému klubu a Klubu 
deskových her.

Všichni zaměstnanci školy Vám přejí 
příjemný podzim.

JD. a ZŠ.

Sokol Markoušovice
Jako pro většinu organizací a spolků 
jsou prázdninové měsíce, dá se říci, 
okurkovou sezonou. Jednotliví členové 
se rozjedou s rodinami po dovolených 

jak u nás doma, tak i, jak se říká za hranice 
všedních dní. I my jsme svou činnost 
omezili na minium a naši členové 
místo činnosti ve vlastních oddílech 
více pomáhali ostatním, především na 
dokončování naší nové návsi.

Zároveň se náš spolek rozhodl podpořit 
její vznik věnováním mobiliáře do altánu. 
A tak se členové oddílu volejbalu vrhli do 
práce a zhotovili stůl a lavičky, které již 
plně slouží návštěvníkům. Samozřejmě 
jsme v letních dnech nezapomněli ani 
na údržbu naší Marýny, aby nám mohla 

i nadále sloužit jako klubovna se vším co 
k tomu patří.  Poslední zářijovou sobotu 
se naši členové a členky zúčastnili 
tradičního klání o titul Pivního muže. 
V silně omlazeném týmu letos obsadili 
čestné třetí místo a z loňského ročníku 
obhájili titul Pivní žena.

V současné době se již naplno rozběhla 
činnost jednotlivých oddílů. Velmi 
nás těší, že ve své práci pokračuje 
především dětský oddíl, za což zaslouží 
poděkování především Dušan Frýba.
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Prázdniny nám utekly rychleji než voda 
a kromě odpočinku a tří tematických 
týdnů pro děti přinesly i letní brigády  
v Mraveništi. Díky jim se společnými sila-
mi podařilo dokončit pískoviště, umístit 
venkovní tabuli, zvětšit keramickou pec 
a opět o něco více zvelebit zahradu. Jako 
poděkování všem, kteří pomáhali, uspo-
řádalo 23. srpna Mraveniště letní slavnost 
s etnickou hudbou kapely Uruz Berkana 
ze Rtyně. Od altánu školy se ten den ozý-
valy různé bubny a bubínky a dokonce 
i australské digeridoo, ale ani pronikavý 
zvuk tohoto nástroje nedokázal úplně 
přehlušit mumraj a povídání všech, kteří 
se po delším čase zase rádi viděli.

Školní rok jsme letos zahájili 1.září škola  
i školka společně. Počasí nás bohužel 
počastovalo vytrvalým deštěm a tak se 
velký kruh tvořený dětmi i dospělými 
musel směstnat do školní jídelny. Kdo 
chtěl, pronesl své přání Mraveništi do 
nadcházejícího školního roku a společně 
jsme si zazpívali.

Letos přivítala Základní škola Mraveniště 
4 prvňáčky ve smíšené třídě 11 dětí. Do 
školkové dětské skupiny chodí 12 dětí. 
Avšak Mraveniště nesdružuje pouze děti, 
ale především celé rodiny. Cílem je, aby 
bylo místem setkání lidí všech věkových 
kategorií, aby si v něm každý mohl najít 
svou aktivitu a co je pro něho zrovna ak-
tuální. Tak pro rodiče s malými dětmi do 
tří let v říjnu opět začínají Minimraveneč-
ci - setkání se skřítkem Walinkou, pro do-
spělé od 12.10. zase začnou pravidelné 
lekce cvičení jógy a Qi Kungu pod vede-
ním Veroniky Kubjátové a pana Kopáčka.  
Také již proběhla první setkání Keramika 
pro dospělé s Klárou Lantovou Šikovou. 
V kurzu je ještě pár volných míst. zájemci 
se mohou hlásit na tel.733507551.

Jednorázových akcí pro veřejnost také 
není málo. 26.9. se uskutečnil v rámci 

svatováclavské a michaelské slavnosti  
v Mraveništi sportovní den, 5.10. proběh-
la přednáška muzikologa a filosofa pana 
Josefa Macků s názvem Tajemství mysli.

Měsíc listopad bude na události bohatý  
– v  první polovině již tradičně plánujeme 
Svatomartinskou slavnost, kdy půjdeme 
s dětmi vesnicí, abychom vás obdarovali 
martinskými rohlíčky, dále by měl pro-
běhnout workshop Intuitivní pedagogi-
ky pro veřejnost (termín ladíme) a 21.11. 
od 17:30 nás čeká koncert zpěvačky  
a klavíristky Alen. Následně 25.11. bude 
Den otevřených dveří v Mraveništi spo-
jený s adventním tvořením, kdy si bude 
možno nejen vyrobit adventní výzdobu, 
ale také prohlédnout prostory školky  
a školy, setkat se s žáky i učiteli a zeptat 

se na všechno co vás o Mraveništi zajímá. 
V prosinci o třetí adventní neděli 17.12. 
pak již tradičně plánujeme slavnostní roz-
svěcení vánočního stromu. K této příleži-
tosti by se nám líbilo opět nacvičit nějaké 
vánoční divadlo, do kterého bychom letos 
rádi zapojili i dospělé. Proto předesílám, že 
pokud byste si někdo chtěl divadlo zahrát, 
neváhejte a dejte o sobě vědět (nejlépe 
sms na telefon 775023621 nebo mailem 
na petrapedra@gmail.com a my se vám, 
až to bude aktuální, ozveme).

Událostí v Mraveništi nás čeká dost  
a vlastně ještě trochu víc, protože 
nabízíme prostory i jiným spolkům v obci  
a organizacím pro jejich setkání. 
Například ČČK zde v listopadu bude mít 
kurz drátkování.

Ještě bych ráda zmínila, že projekt 
Mraveniště sice vznikl z aktivity mladých, 
ale jeho fungování  by se neobešlo bez 
tiché podpory starších – těch dobrých duší, 
které nám vytrvale pomáhají, jak mohou  
a jsou hotovy vždy zaskočit, když je potřeba. 
Kupříkladu, před začátkem školního roku 
nám taková skupinka umyla v Mraveništi 
okna. Za tuto pomoc a dlouhodobou 
podporu jim srdečně děkujeme.

Pokud jde o termíny všech akcí, aktuality 
a fotografie sledujte naše webové stránky 
www.domraveniste.cz. a facebook. Těšíme 
se, že se s vámi na některé z našich akcí 
setkáme!

Jak to žije v Mraveništi

Za Mraveniště z.s.
Petra Němečková Stypová
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Konečně jsme se dočkali a tým návsi 
Markoušovice uznal náves za dokon-
čenou a rozhodl se jí slavnostně předat 
veřejnosti do užívání. Tento den byl sta-
noven na 23.září.

Tým návsi se rozhodl otevřít náves nul-
tým ročníkem „Markoušovického Rubání“ 
a tím se pokusit založit tradici hudebního 
festiválku. Letos to bylo od Baroka přes 
Punk a Rock po Country. 

Vedle hudební produkce zajistil i vy-
stoupení loutkařů z Úpice, kteří nahradili 
dříve oznámené dětské divadlo z Mrave-
niště. Program zvláště pro děti doplnila 
svými ukázkami „Bublinářka Bosorka“, 
malí i velcí si s její pomocí vyzkoušeli 
vytváření obřích bublin, které chvílemi 
zaplnily celý prostor návsi i oblohu nad 

ní. Koník Aleše Těžkého povozil zájemce 
o vyhlídkovou jízdu kočárem.

Cílem akce bylo ukázat možnosti využití 
návsi jako veřejného prostoru pro pořá-
dání rozličných akcí. Škoda jen, že nám 
nevyšlo počasí, ale to ještě ovlivnit neu-
míme.  Zde je na místě potřeba vyzdvih-
nout i práci našich hasičů, kteří se po-
starali o zázemí a občerstvení přímo na 
návsi i našeho hostinského Pavla Tomše-
je, u něhož proběhlo závěrečné country 
vystoupení „Kdo přijde, ten hraje“.

Závěrem bych chtěl pouze připomenout, 
že náves vznikla za podpory nadace VIA 
a společnosti T-Mobile, které poskytly 
fi nanční dary a obce Velké Svatoňovice. 
Náves by však nevznikla nebýt více jak 

dvouleté práce týmu pod vedením Jaro-
slava Kašpara a občanů, kteří podali po-
mocnou ruku při vyhlašovaných brigá-
dách. O tomto úsilí svědčí více než 2.500 
odpracovaných hodin.

Náves dnes doplňuje i nové dětské hřiš-
tě, které vzniklo díky dotaci Ministerstva 
pro místní rozvoj. Vše ještě voní novotou 
a my se těšíme na to, až zde budou obča-
né trávit své volné chvíle. Víme, že bude 
nutné se o nový prostor starat a věříme, 
že nám nikdo naše úsilí nebude kazit.
Tým Náves Markoušovice

Tým Náves Markoušovice

Náves Markoušovice

PS: velmi nás potěšily ohlasy na náš nul-
tý ročník a vybíráme z nich:

…narodila se náves…
...ono se řekne náves, .... každá je jiná, 
některá malá, některá velká, kulatá, 
čtvercová i nepravidelná,     ... ale hlavně, 
že je , … je to centrum - prostor pro 
setkávání, odpočinek i zábavu …a když 
není, tak jako by něco chybělo, ....a jelikož 
v Markoušovicích chyběla, tak to napravili 
a podařilo se… …narodilo se  krásné 
místo jménem „náves“, které bude žít nejen 
běžným životem a starostmi, ale které 
bude hlavně místem rozptýlení, místem 
her, oddechu, informací a nejrůznějších 
akcí, .... zkrátka místem potkávání se ....

...tak ať je na návsi neustále veselo a hlas 
zvonku z malé zvoničky ať oznamuje 
pouze dobré zprávy…

jšr
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Krásné podzimní dny přeje 
Dita Seidlová, jednatelka SDH

Sbor dobrovolných hasičů Markoušovice
Jak už to tak bývá, tak i v našem sboru se 
odrazila v činnosti doba dovolených. V mě-
síci červenci se naše činnost omezila pře-
devším na stavby našeho párty stanu na 
několika akcích. V měsíci srpnu již bylo dění 
i činnost bohatší. 

V pátek 11. srpna zasáhla obce v našem 
okolí větrná smršť, která napáchala velké 
škody. Především pak bylo popadaných 
několik stromů v obci a došlo i k poškození 
našeho párty stanu, který byl postaven za 
restaurací K-klub ve Velkých Svatoňovicích. 
Vítr stan odnesl na přilehlou borovici. Sho-
dou okolností se všichni aktivní členové 
našeho sboru vydali na tradiční „babetový“ 
výlet na Břehy u Přelouče, tudíž nemohli 
být při likvidaci škod občanům nápomoc-
ni. Tímto bychom rádi poděkovali kolegům 
z Velkých Svatoňovic, kteří nám párty stan 
odstranili z borovice a rozložili ho. Párty 
stan se nám podařilo z našich finančních 
prostředků opravit a proto ho můžeme 
dále využívat.    

V druhé polovině srpna jsme se pustili do 
rekonstrukce stropu hasičské zbrojnice, 
který byl již v havarijním stavu. Nejprve 
jsme však museli celou hasičskou zbrojni-
ci vystěhovat a poté jsme již mohli zahájit 
opravné práce. Začali jsme odstraněním 
prkenné podlahy na stávajícím stropě  
a nad stávající trámy jsme dali nové klešti-
ny. Na ty se připevnila nová podlaha z OSB 
desek. Následně jsme vyřezali staré trámy. 
Dále čeká hasičárnu rekonstrukce podla-
hy a omítek, která bude v režii obce Velké 
Svatoňovice. Tyto opravy budou zahájeny  
v nejbližších dnech stavební firmou. V pon-
dělí 28. srpna jsme pak navštívili dva členy 
našeho sboru s přáním k oslavě jejich život-
ního jubilea. 

V září nám pak začali další povinnosti. 
Čekalo nás zajištění občerstvení na akci 
pořádané Týmem Náves Markoušovice –  
0. ročník Markoušovického rubání. Vzhle-
dem k nejistému počasí jsme do poslední 
chvíle řešili organizaci. Nakonec nám ani 
ošklivé počasí nepřekazilo naše plány, tudíž 
si návštěvníci mohli pochutnat na rožně-
né kýtě, dalších pochutinách z grilu, hor-

ké medovině či svařeném vínu na zahřátí. 
Návštěvníci mohli přijmout zázemí párty 
stanu s posezením a vychutnat tak hudeb-
ní atmosféru této neobvyklé akce. Na kon-
ci září jsme ještě naposledy v této sezóně 
stavěli párty stan ve Velkých Svatoňovicích  
u příležitosti Svatováclavské pouti. 

V pátek 29. září se naši muži po několika-
leté odmlce vydali na soutěž „Zlatá přil-
ba“ na Kvíčale. Přípravu brali velmi vážně,  
a proto si uspořádali i jeden odpolední tré-
nink na místním hřišti. Počasí soutěži přá-
lo a kolegové z Kvíčaly připravili i něco na 

zub. Nakonec se soutěže zúčastnilo celkem 
5 družstev a soutěžilo se ve čtyřech disci-
plínách. Ve velké konkurenci a za podpory 
mnoha fanoušků se naši borci umístili na 
1. místě a to poprvé v historii této soutěže. 
První říjnovou sobotu (7. 10. 2017) se pak 
vydali na druhou a zároveň poslední soutěž 
této sezóny do Strážkovic, kde se soutěžilo  

v klasickém požárním útoku „O posvícenský 
koláč“. I přes studené a nepříliš příznivé po-
časí se soutěž těšila poměrně velké účasti 
družstev, kterých se zde sešlo dokonce  
13. Nově poskládaný tým našeho sboru, 
který měl za sebou pouze jeden trénink, 
bohužel po rozpojení hadice od rozdělo-
vače skončil až na 10. místě. Nicméně svůj 
cíl zúčastnit se a útok dokončit, splnil. Uvi-
díme, zda přes zimu tým doladí přípravy 
a bude se v příštím roce zúčastňovat více 
soutěží.

Na závěr bych ráda připomněla občanům, 
aby nezapomínali na pravidla při úklidu na 
svých zahrádkách, kdy je zakázáno vypalo-
vání travnatých povrchů a pálení klestí je 
vhodné předem hlásit na HZS Královéhra-
deckého kraje. A v neposlední řadě nepod-
ceňovali přípravu na topnou sezónu včas-
nou kontrolou a vyčištěním komínů. 
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 Anna Martincová

SDH Velké Svatoňovice 
– Kroužek Mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů se po 
prázdninové pauze vrátil k pravidelným 
schůzkám v pátek v 16.30 hod u Hasičského 
muzea. Přivítali jsme několik nových dětí 
a svoji pozornost jsme soustředili na 
přípravu pro podzimní část celoroční 
hry „Plamen“, kterou je závod požárnické 
všestrannosti (ZPV). Prověřuje nejen 
fyzickou zdatnost dětí, ale i širokou škálu 
dovedností a znalostí. Na trase dlouhé  
2 km (mladší děti) a 3 km (starší děti) 
jsou umístěny stanoviště střelby 
ze vzduchovky, vázání uzlů, zásady 
první pomoci, překonání překážky 
vodorovného lana, topografie a znalosti 
požární techniky.
 
Zkušebním závodem byl ZPV na 
Libňatovském poháru 16. 9. 2017, kde 
naši mladší ziskem 7. a starší ziskem 
3. a 5. místa potvrdili svoji poctivou 
přípravu. Na samotném okresním kole 
ZPV v Havlovicích 23. 9. 2017 potom naši 
mladší získali 3. a starší 7. místo. To je 
skvělým východiskem pro další část Hry 
Plamen, která bude pokračovat na jaře.

Na již zmíněném Libňatovském poháru 
se soutěžilo také v disciplíně štafeta 
dvojic, kterou naše družstvo mladších 
vyhrálo a starší družstva skončila na 2.  
a 12. místě. Přestože obě soutěžní soboty 
provázelo deštivé počasí, děti se s ním 
vypořádaly a prokázaly svoje dovednosti 
a odhodlání v plné míře.

J.D.

Den koní
Již tradičně v den konání největšího 
překážkového dostihu -  Velké Pardubické 
-  pořádal pan Aleš Těžký v Markoušovicích 
Den koní.

Pro návštěvníky připravil výstavku 
vlastních povozů, jak vznosný kočár, tak 
valníčky. Mnozí z vás se jimi již svezli při 
akcích pořádaných v naší obci. Vedle 
toho vystavil i tradiční zemědělské stroje, 
které se dříve za koně zapřahaly. Byly  
k vidění jak pluhy, tak vyorávač i secí stroj, 
vedle nich i stroje potřebné k senosečím 
- obracečka a shrabovačka. Nesměly 
chybět ani tradiční brány.

Na co se však především nejmenší 
návštěvníci těšili, byli samotní koně. Přijeli 

i Alešovi kamarádi se svými svěřenci  
a tak i přes nepřízeň počasí mohly děti 
zažít ten pocit nekrásnějšího pohledu  
- pohledu z hřbetu koně.

Za celou akci zaslouží poděkování panu 
Aleši Těžkému a jeho pomocníkům, kteří 
zajistili i občerstvení pro návštěvníky.
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Svatováclavská pouť 
byla v naší obci i v letošním roce zaháje-
na mší svatou v kapličce svatého Václava 
ve středu 28.září. Na uvítanou připravily 
místní ženy výborné pouťové koláče. 

Samotná pouť s kulturním programem 
se konala v sobotu 30.září v prostoru  
u Kulturního klubu. Počasí nám přálo, což 
je u takové akce hlavní. Pro děti byl na 
parkovišti postaven kolotoč, skákací hrad 
i stánky s pamlsky. A byla to zábava i od-
měna, za to, že i děti z naší školky a školy 
přispěly na zábavu pro všechny návštěv-
níky. Ty starší měly nacvičenou pěknou 
scénku z naší historie. Děti  ze školky zase 
pásmo písniček a říkanek. Děti také pod 
vedením učitelek a kuchařek napekly pro 
všechny návštěvníky výborné pouťové 
koláčky. Za jejich přínos celé akci jim  
i paním učitelkám velmi děkujeme. O ob-
čerstvení se postarali místní hasiči, kteří 
připravili i celý prostor pro jednotlivé 
produkce.

Program po vystoupení dětí pokračoval 
vystoupením u nás již známou, naší 
taneční partou seniorek „Starý Westy“.  
Hudbu po celé odpoledne obstarával 
orchestr z Hronova Relax band pod 
vedením kapelníka Jana Drejsla. Hráli 
všechny žánry a sklízeli opravdu velký 
ohlas. Živá hudba bez elektronických 
nástrojů se moc dobře poslouchá. Na 
dvoře místního Zemědělského družstva 
si všichni mladí i ti starší mohli zkusit  
střelbu z opravdových sportovních luků 
místního oddílu lukostřelby.

Děti velmi potěšilo, když přijela z Hronova 
skupina ARIEM. Je to parta mladých lidi 
bavících se historickým šermem. Přivezli 
měkčené zbraně, které půjčili dětem, 
vytvořili z nich dva tábory a zapojili je 
do boje.  A bylo hned vidět nadšení, 
se kterým se všichni vrhli do boje. Ani 
nebylo důležité, kdo zvítězí.

Moderování celého svátečního 
odpoledne se ujala slečna Anička 
Martincová.

Na závěr zahrála hudba Relax Band sérii 
populárních melodií. K večeru začalo být 
venku chladno a tak kdo chtěl, ten se 
přemístil do sálu kulturního klubu.
Zde pokračovalo poutní veselí. K tanci 
a poslechu hrála hudba “Návštěvníci“ 
z Broumova. Děkujeme za obětavou 
pomoc všem organizátorům a podpoře 
Obecního úřadu.  Díky nim se letošní 
pouť opravdu zdařila.

S. Ilnerová

Podobně jako u většiny jiných spolků bylo 
i naše léto ve znamení zaslouženého klidu 
po náročném roce. Čerpali jsme energii pro 
další činnosti a plánovali akce na zbývající 
část roku. Kromě toho jsme sledovali dění 
v Oblastním spolku Červeného kříže, kde 
pilně pracovali na přípravě a realizaci LT 
Křižáček, který je otevřený široké veřejnosti. 
I letos se setkal s příznivou odezvou. 
Pro podzimní prázdniny (25.10.2017 – 
28.10.2017) je pro  hendikepované děti ( a 
nejen pro ně) připravován pobyt na horské 
chalupě v Horní Malé Úpě. 

Nejen pro členy MS ČČK připravujeme 
již třetí pokračování oblíbeného 
kurzu Drátkování a Přednášku s 
ochutnávkou na téma Zdravá výživa. 
Bližší informace o termínech a místu 
konání budou zveřejněny na nástěnkách 
a prostřednictvím obecního rozhlasu 
v krátké době. Jistě se také budeme i 
nadále zapojovat do aktivit spojených s 
naší novou návsí.

Pokud bude na podzim hezké počasí, 
rádi bychom zorganizovali setkání členů 

s kratší procházkou po okolí a opékáním 
vuřtů u Maríny. Na polovinu listopadu je 
plánováno setkání členů místních skupin 
Červeného kříže, tentokrát v Albeřicích 
u Pece pod Sněžkou, kam se také jistě 
vydáme. V předchozích letech jsme se 
aktivně účastnili Rozsvěcení vánočního 
stromu a nejinak tomu bude i v letošním 
roce. Akcí máme naplánováno mnoho, 
tak nám držte palce, ať vše vyjde. 

MS ČČK Markoušovice

LŠ
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Klubohrátky
Letošní klubohrátky se konaly 12. srpna 
u restaurace Klub. Dětský program celé 
odpoledne doprovázel klaun Jéňa.

Vystoupili i místní „Strongmani“ Karel Prá-
šil a Radek Rosa. Ti připravili pravé strong-
manské sportovní odpoledne s disciplína-
mi - tahání kamionu 7,5 tuny, převracení 
pneumatiky, nošení kufrů, zvedání Axel osy 
(lidově řečeno činky) a klády.

Po skončení hlavního programu si mohli 
přítomní vyzkoušet tahání kamionů. Nej-
větším překvapením bylo dotažení kamio-
nu na vzdálenost 11,5 metru ženou vážící 
pouze 55 kg.

Na úplný závěr nám pak místní borci před-
vedli zvedání 120 kg vážící betonové koule 
na paletový stůl, převracení 400 kg pneu-
matiky a pokusu o nadzvednutí a úspěšné-
ho přenesení této pneumatiky na 10 metrů.

Zaštítění a pořádání celých „Klubohrátek“ 
na sebe vzal místní K-Klub a organizační 
skupina „Nahoře bez“, kteří dodali ceny pro 
sportovní odpoledne a postarali se i o ve-
černí zábavu.

Moc jim za to děkujeme.

Soutěžní kategorie byly rozděleny na:

Dětská - kláda 12,5 kg, kufry 2x5 kg na 20 metrů a 2x převrátit pneu 10 kg
Ženy - kláda 12,5 kg, 30 kg pytel přemístit na paletový stůl a 2x50 kg pneu přetočit
Muži - 7,5 tuny kamion na 20 metrů, 50 kg Axel osa nad hlavu a 90 kg pneu přetočit 
na 10 metrů

S. Ilnerová

SOKOL Velské Svatoňovice
TJ Sokol z.s. provozuje několik oddílů. 
Pravidelné schůzky jsou uvedeny v jiné 
části zpravodaje a tak se v jeho této části 
chceme s vámi podělit o zážitky z práce 
některých z nich.

Zároveň bychom zpravodaj chtěli využít 
k výzvě:

Rádi bychom uvítali, kdyby se našel 
někdo, kdo by vedl cvičení dětí v místní 
tělocvičně. Nejlépe někdo z řad rodičů.

Nabízíme pěkné prostředí, potřebné 
vybavení máme. V  tělocvičné cvičí děti ze 
školy. Případní zájemci, se hlaste na email: 
lspetlova@seznam.cz

Starý westy - Vystoupení 
na Svátku seniorů v Hradci Králové

Na pozvání předsedkyně krajské rady 
seniorů Hradec Králové ing.Růženy 
Ryglové,  naše taneční parta Starý westy 
vystoupila se svými country tanci na  
Setkání seniorů na Pivovarském náměstí 
v Hradci Králové. Byla to pro nás docela 
pocta a také trochu obavy, jak nás přijmou 
na tak významné akci. Ale přesto, že 
trochu zlobilo počasí, jsme nastoupili s  
chutí reprezentovat naši vesnici. 

Pár slov o naší partě a také o naší vesnici, 
na úvod přednesla paní Jarmila Seidlová. 
Podle ohlasu přihlížejících, kteří nám 
tleskali do rytmu, a někteří si naše melodie 
i prozpěvovali, jsme nezklamali. Elán 
s jakým jsme tančili, pak odměnili 
bouřlivým potleskem. Odměnou nám bylo 
malé občerstvení, upomínkové předměty, 
ale hlavně uspokojení, že nám vše vyšlo 
bez chyby. Podle toho, kolik rukou nám 
mávalo při odjezdu, byli spokojeni i 
přihlížející. Nám to dodalo chuť nacvičit 
další tance a scházet se jako dobrá parta 
při zdravém pohybu.
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Na sobotu a neděli 14. a 15. října připravila 
TJ Sokol ve spolupráci s kulturní komisi 
Obecního úřadu pro občany obce zájezd do  
vinného sklípku pana Jambory v Bořeticích.

Cestou na Moravu jsme měli objednanou 
návštěvu zámku ve Slavkově. Měli jsme 
štěstí, počasí nám opravdu přálo, ale bohužel 
tak nebylo na  cestě po dálnici  před Brnem.

Dostali jsme se do dopravní zácpy, ve které 
jsme strávili více než hodinu. Nejdříve jsme 
se snažili domluvit posunutí času návštěvy, 
ale nezbylo nám nic jiného, než návštěvu 
zámku zrušit. Nechtěli jsme však celý den 
strávit jen cestou v autobuse, proto jsme 
navštívili Mohylu míru - památník obětem 
bitvy tří císařů u Slavkova. Prohlídku jsme 
absolvovali se zajímavým  výkladem 

průvodkyně. Vyzkoušeli jsme výbornou 
akustiku  vnitřního prostoru mohyly. 
Odměnou za naše rozhodnutí nám byl 
i krásný výhled do podzimní barevné 
Moravské krajiny. Pak jsme už v pohodě 
pokračovali do Bořetic,  kde nás už očekával 
pan Jambora. Ubytoval nás  do pokojů, které 
byly většinou nad sklípkem.

Ve sklípku na nás čekalo připravené 
občerstvení, krajíce chleba, na které jsme si 
mohli namazat výborně ochucené domácí 
sádlo. Ve džbánech na stole byl bílý i červený 
burčák a lahve vína. Pokračovali jsme 
dobrou a vydatnou večeří. Pan Jambora 
postupně přinášel ochutnávat  vína z jeho 
sklepa. O každém druhu vína, nám řekl 
jeho charakter a několik zajímavostí, jak 
z výroby, tak ke konzumaci.

Jako lahůdku nám nabídl „Jamborovici“ 
alkohol z višní, vlastní výroby, s tím, že ten 
kraj je vyhlášený pěstováním višní. A byla 
opravdu výborná!

Po této pro nás poučné části přišlo na řadu 
popíjení vínka a zpěv,  ke kterému nám 
krásně hrál místní harmonikář. Také nám pan 
Jambora připravil soutěž,  kdo zná nejvíce 
druhů vína. Osazenstvo stolu, které vyhrálo, 
dostalo odměnou láhev „Jamborovice“. 
Pro ty opravdové zájemce o víno měl ještě 
nachystanou ochutnávku jeho tak zvaných 
„majstr štychů“. Tak a teď jsme měli, jak se 
říká již pořádnou „hladinu“, a také se říká 
v nejlepším se má skončit. Proto jsme se 
rozloučili a rozešli k zasloužilému spánku. 

Brzy ráno - v 10:00 hod - jsme si nejdříve 
nakoupili zásoby vína i burčáku s sebou 
a po snídani jsme vyrazili non stop domů. 
Díky panu řidiči Janu Sedláčkovi jsme 
v odpoledních hodinách  v pořádku dorazili 
do svých domovů.

Myslím, že organizátorům zájezdu patří 
zasloužilý dík a někdy příště ve sklípku na 
shledanou.

Byli jsme na Moravě

Stolní tenis
V roce 2017 naše družstvo A postoupilo 
do 1. třídy okresního přeboru. Musím také 
vyzvednout úspěchy družstva B, které 
v tabulce skončilo na třetím místě. Družstvo 
C, hrající 3. třídu okresu, skončilo uprostřed 
tabulky na krásném pátém místě. 

Také jsme ve dnech 8. - 10.září  navštívili 
naše přátele v  Kalbe Milde v Německu. 
Strávili jsme tam velice příjemný víkend, při 
kterém 8 našich hráčů sehrálo čtyři zápasy. 
Vše skončilo krásnou remízou 2:2. Připravený 
turnaj i následný program se nám velice líbil, 
za což děkujeme všem, kteří se na organizaci 

návštěvy podíleli. Naši přátelé nás pozvali 
na prohlídku města s návštěvou muzea 
a místní zříceniny hradu. Velmi příjemné bylo 
i večerní grilování v místní rybárně. Naše 
14 let trvající přátelství je vzácnou ukázkou, 
že zapálení pro určitý druh sportu překonává 
i velké vzdálenosti. Přece jen jsme od sebe 
vzdáleni 600 km, a přesto se pravidelně 

navštěvujeme. Naši přátelé u nás byli již 
devětkrát a mi u nich pětkrát.  

Budeme moc rádi, když další roky budou tak 
úspěšné jako ta předešlá sezóna  2016-2017. 
Máme úspěchy i nezdary, ale oddíl funguje 
dobře a všichni hráči mají radost ze sportu 
a to je nejdůležitější.

Olympiáda pro starší a dříve narozené v Havlovicích
I letošní rok byla již po několikáté pořádaná 
tato populární akce na sportovišti v Havlo-
vicích. Sešlo se tu 305 účastníků z okolních 
i vzdálenějších obcí. Z naší obce se zúčast-
nilo 14 osob. Pět z Markoušovic a devět ze 
Svatoňovic. Péčí obce byla zajištěna dopra-
va na akci, a tak nás mrzí a je velká škoda, že 
byla tak malá účast.  Vždyť nejde o nějaké 
sportovní výkony,  ale hlavně o setkávání 

lidí a dobrou zábavu. Dvě naše účastnice 
si odvezly hodnotné ceny ze závěrečného 
slosování účastnických listů. Všichni dostali 
zdarma kávu, koláč a pivo a pamětní listinu 
za účast na akci.  Tak si každý poznamenejte,  
že příští rok v září půjdeme všichni společně 
reprezentovat naši obec! Soutěžit mohou 
v příštím roce ročníky narození 1953 a starší. 
Ostatní mohou soutěžící povzbuzovat.

 Lída Špetlová

Za oddíl:  Křišťák Milan

LŠ



15

Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Kulturní komise obecního úřadu připravila:
28. října   od 18 hod v sále K-Klubu -  vystoupení divadla z Červeného Kostelce - Operní dílo Járy Cimrmana  

2. listopadu   od 18 hod v zasedací místnosti OÚ - cestopisná přednáška pana Zdeňka Nývlta, tentokráte o Slovinsku

25. listopadu  od 18 hod v sále K-Klubu- vystoupení divadla ze Svobody nad Úpou 

7. prosince   od 14 hod v sále K-Klubu - setkání seniorů

8. prosince   od 15:30 hod v sále K Klubu - Mikulášská besídka základní a mateřské školy

  od 18:00 hod před Obecním úřadem rozsvěcení vánočního stromu s krátkým programem, trhem a trubači 

24. února   od 20 hod v sále K-Klubu Obecní ples - k tanci a poslechu hraje HF Band Úpice

Mraveniště Markoušovice
listopad  workshop Intuitivní pedagogiky pro veřejnost termín bude upřesněn

21. listopadu  od 17:30 koncert zpěvačky a klavíristky Alen

25. listopadu  den otevřených dveří v Mraveništi

17. prosince   rozsvícení vánočního stromu v Markoušovicích

1.11., 29.11. a 13.12.  od 16:00 lekce keramiky pro dospělé s Klárou Lantovou Šikovou

(příspěvek na jednu lekci je 120,- Kč) 

Ostatní akce
11. listopadu  v K-Klubu Svatomartinské hody, od 19:00 hodin v sále Svatomartinská zábava, hraje „Pro radost“

5. prosince  zajišťuje SDH Markoušovice Mikuláše, čerta a anděla - zájemci hlaste své požadavky na telefon č. 724832741 nebo 604968618

29.prosice   v sále K-Klubu „Rockové vánoce“ hraje „Bez obav“ a „Abigail“

3. února   od 20 hod v K-Klubu pořádá SDH Velké Svatoňovice Hasičský ples, k tanci a poslechu hraje: Oldřich Maisner starší

Redakční rada je si plně vědoma, že celá řada z vás navštěvuje se 
zájmem své spolky, cvičení a podobně. Ti o nich vědí a využívají 
je. Přesto je v naší obci celá řada spoluobčanů, kteří o nich nevědí 
a možná by je zaujala a vytrhla z životních stereotypů. Proto 
jsme se rozhodli zveřejnit pro všechny, kdy a jaká setkávání či 
aktivity pravidelně probíhají, kdo a kdy je pořádá.

Sokol Markoušovice v tělocvičně v Markoušovicích 
Volejbal – pátek od 19:00
Malá kopaná – úterý a pátek od 18:00 
Dětský oddíl – fl orbal – pondělí od 16:30 

Sokol Velké Svatoňovice v tělocvičně Velké Svatoňovice 
Tenis / Badminton – pondělí od 16:00
Cvičení žen – pondělí od 18:00
Volejbal – pondělí od 19:30, neděle od 17:00
Nohejbal – úterý od 16:30, čtvrtek od 16:00, neděle od 19:00
Lukostřelba – úterý od 19:00
Staré Westy (taneční kroužek) – středa od 13:30
Stolní tenis – středa od 16:00, pátek od 17:30
Fotbal – čtvrtek od 18:00

Mraveniště Markoušovice ve škole Mraveniště
Cvičení Jóga a Qi Kung čtvrtek 16:30

Dětský kroužek SDH Velké Svatoňovice
pátek 16:30-18:00, u muzea, v zimě od 16:00 v tělocvičně

Připravované akce

 Pravidelné aktivity v obci

Amatérská meteorologie 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.meteosva-
tonovice.unas.cz, vybrané údaje jsou 
aktualizované v minutovém odstupu.

Shrnutí met eorologických pozorování ve 
III. čtvrtletí roku 2017

Červenec byl s průměrnou měsíční teplo-
tou +17,97°C o pouhé čtyři desetiny stupně 
teplejší než červen. Jednalo se o slabě pod-
průměrnou hodnotu, se kterou se tento mě-
síc umístil na 10. místě mezi nejchladnějšími 
červenci od roku 1996.  Srážkově byl naopak 
mírně nadprůměrný, pršelo v 25 dnech s cel-
kovým úhrnem 84,3 mm. Prožili jsme 3 dny 
tropické (s maximální teplotou +30°C a vyšší) 

a 12 dnů letních (s maximální teplotou +25°C 
a vyšší). Vlny veder se nám v letošním roce 
vyhýbaly, nejteplejším dnem měsíce byl 
30. červenec s denním maximem +31,0°C.  
Jednalo se také o nejbouřlivější období roku, 
vyskytlo se 12 dní s bouřkou, v jejichž průbě-
hu přes naši obec nebo jejím okolím prošlo 26 
jednotlivých bouřek. Byly to většinou vzdále-
nější a slabší bouřky, které nezpůsobily žádné 
výraznější problémy. Relativně vysoká vlhkost 
vzduchu (v průměru 81%) přinášela zvýšenou 
četnost výskytu mlh – 6 dní v měsíci.
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Ani srpen nevybočil z průběhu teplotně 
normálního léta bez velkých extrémů. Prů-
měrná měsíční teplota +17,81°C ho zařa-
dila na 9. nejteplejší místo od roku 1996  
a o pouhé dvě desetiny stupně za letošní čer-
venec. Nejteplejším dnem měsíce a zároveň 
i celého roku se stal hned 1. srpen, kdy tep-
lota vystoupala až na +33,2°C. Tropické dny 
se vyskytly 2, letních pak 13. Z hlediska srá-
žek byl srpen spíše průměrným, s celkovým 
úhrnem 76,3 mm během 13 dní. Bouřek již 
bylo méně než v předchozím měsíci – pouze  
5 dní se 14 jednotlivými bouřkami. Nejspíš 
jen tak nezapomeneme na bouři, která po-
stihla naši obec 11. srpna v podvečer a na-
páchala v širokém okolí rozsáhlé škody. Při 
této bouři byl zároveň v 17:25 SELČ naměřen 
letos zatím nejsilnější náraz větru 15,2 m/s.

Září skočilo do podzimu rovnýma nohama 
již od svého počátku. Pouhé tři dny s maxi-
mální teplotou přesahující dvacet stupňů  
a průměrná měsíční teplota +11,49°C přisou-
dily letošnímu září 4. pozici mezi nejchlad-
nějšími za posledních 22 let. Zato srážkami 
obloha nešetřila a úhrnem 87,4 mm splnila 
desetiletou normu na 160%. Přinejmenším 
houby však takové podmínky vítaly a skáka-
ly návštěvníkům lesů do košíků snad samy. 
Tropické či letní dny se již nevyskytly, stejně 
jako se nám zatím vyhnuly mrazy. Nejchlad-
nějším ránem bylo to zcela poslední, kdy  
30. září pokleslo ranní teplotní minimum ve 
2 metrech nad zemí na +2,5°C. Letos mož-
ná již závěrečná bouřka prošla naším okolím  
22. září, byla však slabá a vzdálená.  Měsíc byl 
také bohatý na mlhy - dohlednost nám sni-
žovaly během 11 dní.  

Bouře s ničivou vichřicí 11. srpna 2017
V pátek 11. srpna se již několikátým dnem 
vlnila nad střední Evropou studená fron-
ta, která přinášela četné intenzivní bouřky. 
Předpokládalo se, že tímto dnem tato situa-
ce skončí a frontální rozhraní se odsune dále  
k východu. Skutečný vývoj ale nakonec da-
leko předčil očekávání. Již v noci ze čtvrtka 
na pátek přešla přes naši obec první bouřka, 
následovaná rozsáhlým bouřkovým kom-
plexem, jehož centrum naštěstí postihlo 
hlavně Moravu. Do sedmé hodiny ranní pa-
noval klid, ale poté v krátkých rozestupech 
začaly od jihu k severu postupovat další 
izolované bouřky, často doprovázené množ-
stvím blesků a přívalovými srážkami. Tako-
vých bouřek přes nás nebo naše blízké okolí 
přešlo do odpoledne dalších 5. Při bouřkách 
zde navíc vydatně zapršelo - celkový srážko-
vý úhrn za den činil 39,2 mm.

Pak se rozhraní konečně začalo pohybovat  
k severovýchodu. Při přechodu poslední 
bouřky po 17. hodině večerní však došlo  
v prostoru severovýchodních Čech k forma-
ci tzv. derecha (viz. vysvětlení níže), dopro-
vázeného přívalovými srážkami a vichřicí, 
jenž způsobila rozsáhlé škody, především 
na pomezí Trutnovska a Náchodska. Zatím-
co stanice na Valech naměřila na čele bouře  
v 17.25 SELČ náraz větru o rychlosti 15,2 m/s  
a výrazné změny tlaku vzduchu, stanice Kyselka  
v Malých Svatoňovicích naměřila poryv větru 
o rychlosti až 30,4 m/s (110 km/h). U železnič-
ní zastávky ve Velkých Svatoňovicích vítr polá-
mal několik stromů a shodil je do profilu trati, 
stejně tak i v Batňovicích u areálu firmy NN 
Steel spadly stromy na silnici. V rámci obce 
vznikl výraznější lesní polom na Bremstu u č.p. 
174. Vichřice zapříčinila výrazné škody na roz-
vodné síti, na mnoha místech trvala obnova 
dodávky elektrického proudu téměř 48 hodin 
(někde i mnohem déle). Ještě hůře byly po-
stiženy obce jako Kohoutov, Libňatov, Havlo-
vice nebo Maršov u Úpice. Jižně od Maršova 
u Úpice doslova zmizely rozsáhlé plochy lesa. 
Pás škod pokračoval i severně od naší obce 
- v Radvanicích, Chvalči, Hodkovicích, ba i v 
Adršpašském skalním městě se vyskytovaly 
polomy a vývraty.

Rozsáhlá bouře následně postupovala dále 
k severovýchodu přes celé Polsko až k Balt-
skému moři, zničila miliony metrů kubických 
dřeva a vyžádala si bohužel i několik obětí na 
životech.

Derecho [derečo] je termínem ze španělšti-
ny (stejně jako tornádo) - jedná se o silnou 
větrnou bouři způsobenou rychle se pohy-
bujícím systémem silných bouřek, působící 
škody větrem na rozsáhlém území. Pro to, aby 
jev mohl být označený jako derecho je nutné, 
aby hlavní osa pásma nárazů větru alespoň  
25 m/s (cca. 90 km/h) nebo zjištěných četných 
škod větrem dosáhla délky nejméně 400 km. 
Zároveň musí škody vzniknout v rámci postu-
pu jednoho bouřkového systému (nebo více 
bouří/systémů, které jsou alespoň část doby, 
kdy docházelo ke vzniku škod, součástí jedno-
ho celku), tedy postupovat s pohybujícím se 
systémem, nikoli vzniknout náhodně od shlu-
ků více bouří. Škody v jeho rámci mohou být 
působeny jak húlavou (větrem na čele bouře), 
tak opakovanými downbursty. V minulosti 
naši obec zasáhl takto klasifikovaný jev napří-
klad 4.7.1929, 18.1.2007 (bouře Kyrill), 1.3.2008 
(bouře Emma), 23.7.2009 nebo 29.7. a 4.8.2013. 
Území České republiky v průměru postihne 
derecho 2x ročně.

Downburst [daunbérst] (navrhované české 
označení „proval“ se neujalo) je krátkodobým 
a lokálním větrným jevem, vázaným na vý-
skyt intenzivního sestupného proudu v silné 
bouřce. Jeho výskytu předchází nahromadě-
ní množství krup v horní části bouře. Když se 
tato „kapsa“ začne propadat k zemi, táním ledu  
a odpařováním kapek v ní obsažených dochází 
k jejímu prudkému ochlazení - čímž se tento 
objem vzduchu stane výrazně těžším než za 
normálních podmínek a díky tomu se zvýší  
i jeho pádová rychlost. Na zemský povrch pak 
naráží značnou rychlostí, několikanásobně 
převyšující rychlost v „normálním“ sestupném 
proudu. Ničivý účinek je navíc umocněn vyš-
ší hustotou chladného vzduchu, případně 
přítomností velkého množství krup či deště, 
dopadajících vysokou rychlostí. Po dopadu 
na zemský povrch se vzduch začne prudce 
„rozlévat“ do okolí (lze přirovnat k vylití vody  
z nádoby z výšky na pevný povrch), především 
ve směru postupu bouře. A právě na předním 
čele tohoto rozlévajícího se vzduchu pak do-
chází k nejprudším nárazům větru.

Tento jev je většinou krátkodobou záležitostí 
- na konkrétní lokalitu může působit 5 až 10 
minut. Bouře však může vygenerovat celou 
sérii downburstů a přerušovaná stopa škod tak 
může dosáhnout i několika desítek kilometrů. 

T. Prouza

polom Maršov

bremst


