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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Milí spoluobčané,

podle charakteru počasí se může 
tento způsob zimy zdát „poněkud ne-
šťastným“, ale alespoň je méně ener-
geticky náročným. Doufám, že jste do 
nového roku vkročili všichni úspěšně 
a ve zdraví. 

Z veliké účasti v prvním kole prezident-
ských voleb je vidět, že nám není lho-
stejné, kdo bude stát v čele naší repub-
liky. To je dobře.  A pokud neuspěje Váš 
kandidát, nebuďte frustrovaní. Zkuste 
méně sledovat zprávy. Většina zpráv 
z médií totiž působí jako velmi zdraví 
škodlivá. Na chod a plánované akce 
naší obce ale změna hlavy státu nebu-
de mít velký vliv.

Dále bych chtěl poděkovat místní po-
bočce Českého zahrádkářského svazu. 
Na konci loňského roku zahrádkáři obci 
darovali garáže ve „Výmolu“, které bu-
dou po opravě sloužit pro uskladnění 
komunální techniky a materiálu.

Také se budeme v rámci snižování ener-
getických nákladů dále zaobírat ener-
getickou problematikou a možností 
umístění solárních panelů na obecních 
budovách, a tím i snížení energetických 
nákladů obce.

Těším se na setkání s Vámi na některých 
z připravovaných společenských akcí, 
plesech, divadelních představeních 
nebo přednáškách.

Přeji vám hezkou zimu a hřejivou náladu.

1/2023

Viktor Marek, starosta obce

Sloupek 
starosty obce

Slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

máte v rukou první číslo našeho Zpravoda-
je v roce 2023.

Pevně věříme, že to bude již rok bez všech 
možných omezení a že se náš život vrátí do 
normálu.

Začneme prožívat své radosti i starosti, žít 
aktivním životem ku prospěchu svému 
i naší obce jako celku.

Budeme se snažit o všem dění informovat 
vás, občany naší obce. Budeme velmi rádi, 
když se do tohoto procesu zapojí co nejví-
ce našich čtenářů.

Své příspěvky či náměty můžete odevzdá-
vat do schránky na obecním úřadě či zaslat 
na e-mail zpravodaj@velkesvatonovice.cz.

V případě, že se necítíte být schopni příspě-
vek samostatně zpracovat, můžete oslovit 
kteréhokoli člena redakční rady. Ten záro-
veň, pokud si to budete přát, zachová vaši 
anonymitu. 

Všechna doposud vydaná čísla našeho 
zpravodaje můžete najít na www.velke-
svatonovice.cz v záložce Zpravodaj.

Redakční rada pracuje ve složení:

předseda
Viktor Marek – starosta obce 

šéfredaktor
Dr. Josef Dvořák

členové
Ing. Libor Kneifel, Mgr. Eva Prouzová 

a Ludmila Špetlová

Informace pro občany
Zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se od vydání před-
chozího čísla našeho zpravodaje sešlo 
dvakrát.

Dne 9. listopadu na svém prvním veřej-
ném pracovním zasedání, kde stejně jako 
jeho předchůdci muselo projednat další 
rozpočtová opatření, která reagovala na 
změny v hospodaření obce proti původní-
mu přijatému rozpočtu na rok 2022. 

Jednání pokračovalo schválením věcného 
břemene pro ČEZ, tentokráte však v Mar-
koušovicích pro zajištění přípojky k nové 
výstavbě.

Následovalo schválení různých majetko-
vých záležitostí jak hmotného, tak fi nanč-
ního rázu.

Dalším bodem bylo schválení smlouvy 
na svoz komunálního odpadu v obci. Zde 
je na místě vyzdvihnout skutečnost, že 
obyvatelé obce pokračují ve svědomitém 
třídění odpadu. Touto činností přispěli 
k tomu, že není nutno zvýšit poplatky za 
svoz komunálního odpadu v roce 2023. 

Po projednání všech bodů otevřel staros-
ta obce debatu i pro přítomné občany. 
V ní se nejvíce diskutovaly otázky kolem 

Redakční rada

Pokračování na straně 3 >>
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Kdy a kde jsme pro Vás

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

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

Hasičské muzeum je možno navštívit 
po domluvě na tel. 777 113 858, 
606 605 524 nebo 607 877 248

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

Sběrný dvůr Trutnov:
(Horská 99, Trutnov)
Po, St a Pá 13.00 – 18.00
Út a Čt  08.00 – 13.00
So  08.00 – 12.00

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

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

Sběr nebezpečného opadu: 
proběhne 1. dubna. 
Bližší informace na straně 3.

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
Pá Pro veřejnost úřad uzavřen

Poruchy
• dodávky vody

tel. 733 740 273, 733 740 274 
(voda@velkesvatonovice.cz)

• obecního rozhlasu
tel. 733 740 273, 733 740 274

• dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce poruchy 
800 850 860 (volání zdarma)

• dodávky plynu
Innogy 1239

VaK Úpice a.s.  tel. 499 881 461
  tel. 605 984 630

VaK Trutnov a.s.  tel. 604 252 528

Vyvážení septiků 
a žump: 

K-Klub
Po – Pá   11.00 – 15.00 

Sokolovna Markoušovice 
Ne, Út - Čt 17.00 – 21.00
Pá - So  17.00 – 23.00
Pondělí zavřeno

Restaurace Na Puškvorci 
Ne, Út a Čt 16.30 – 22.00
Pá  16.30 – 24.00
Pondělí, středa a sobota  zavřeno

Restaurace

Po, St     13.00 – 16.30
Út, Čt, Pá 08.00 – 11.00

tel: 954 254 235

Pošta

Po - So        6.00 – 19.00
Ne      7.00 – 19.00

Potraviny 
Večerka Velké Svatoňovice 388

Areál ZD Velké Svatoňovice 
Út a Pá   7.00 – 9.00 
(objednání na tel. 775 330 270)

Prodej mléka

MUDr. Radek Cvrček

Dům pro seniory, Velké Svatoňovice 210 
Po 06.00 – 12.00
Út 07.00 – 12.00
St 17.00 – 20.00 (objednaní)
Čt 15.00 – 20.00
Pá 06.00 – 13.00 
 (12.00-13.00 objednaní) 

Ordinace 
praktického 
lékaře

tel. 499 397 525, mobil 776 150 525

Změny provozních dob jsou vyhrazeny.
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J. D.

Obecní úřad

základní školy. Starosta všechny ubezpečil, 
že přijme potřebná opatření a zaintereso-
vané o nich bude informovat.

Na svém dalším zasedání se zastupitelstvo 
sešlo 14. prosince a mělo před sebou 
k projednání a schválení opět rozpočto-
vá opatření, která upravovala dříve přijatý 
rozpočet na rok 2022.

V návaznosti na ně přijalo zastupitelstvo 
střednědobý výhled hospodaření obce na 
roky 2024-2025 a rozpočet na rok 2023. 
Ten se plánuje jako schodkový s využitím 
fi nančních rezerv z předchozích období.

Jako další body jednání schválilo provozní 
příspěvek pro naši ZŠ a MŠ a příspěvek pro 
Sdružení obcí Jestřebí hory.

Důležitým bodem bylo schválení ceny 
vodného a stočného na rok 2023. K němu 

se váže i schválení zřízení podúčtu u České 
spořitelny pro výběr vodného a stočného.

Mezi posledními body jednání schváli-
lo zastupitelstvo dotace pro Městskou 
knihovnu v Trutnově, TJ Sokol Markoušovi-
ce na podporu kulturních akcí v roce 2023 
v této místní části a změnu využití dotace 
pro Mraveniště z.s. na rok 2022.

V diskusi občanů se opět probírala situace 
v naší základní škole. Opět zazněly kritické 
hlasy, ale i hlasy uznání zvláště za krásnou 
besídku žáků pro seniory a rodiče.

V závěru jednání popřál starosta obce 
všem přítomným klidné a spokojené pro-
žití svátků vánočních a pevné zdraví v no-
vém roce.

<< Pokračování článku „Zasedání zastupitelstva“ ze strany 1

Obecní úřad

Poplatky v roce 2023

S novým rokem opět přichází i povinnost občanů uhradit sta-
novené poplatky, které můžete zaplatit v hotovosti na podatel-
ně obecního úřadu, nebo zaslat přímou platbou na účet OÚ 
1303682349/0800.

V případě využití bezhotovostní platby uveďte prosím do zprá-
vy pro příjemce druh poplatku, jméno a příjmení plátce a číslo 
popisné (příklad: Poplatek pes, František Vomáčka, čp. 888). 

Výše poplatků byly na rok 2023 stanoveny takto:

• pes - 1. pes 100 Kč, každý 
další pes 200 Kč

• komunální odpad
- 400 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Velké Svatoňovice
- 400 Kč za vlastnictví objektu v obci Velké Svatoňovice, 

v němž nejsou hlášeny osoby s trvalým pobytem

Nové samolepky na sběrné nádoby nebudou vydávány, platí 
z loňského roku.

• individuální svoz bioodpadu
- 780 Kč za sezónu (jaro-podzim 2023). 
- termín zahájení svozů bude oznámen

Zároveň informujeme obča-
ny, že obecní zastupitelstvo 
na svém zasedání 14. prosin-
ce 2022 stanovilo na rok 2023 
cenu vodného na 31,36 Kč 
s DPH a cenu stočného na 
43,64 Kč s DPH.

Vodné a stočné bude faktu-
rováno po odečtech v ob-
vyklém termínu.

Pojízdná sběrna fi rmy TRANSPORT Trutnov s.r.o.
bude v sobotu 1. 4. 2023 v naší obci provádět 
sběr nebezpečného odpadu  

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odebírány budou: nádoby a štětce se zbytky barev, zbyt-
ky chemikálií, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, 
olejové fi ltry, spreje
Vše v množství přiměřeném!
POZOR: domácí spotřebiče a pneumatiky z osobních au-
tomobilů POUZE BEZ DISKŮ bude možno uložit pouze na 
kontejner na dvoře OÚ, od úterý 28. 3. 2023 od 13:00

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. parkoviště 
u autobusové zastávky pod ČD

9.15 – 9.45 hod. u bytovky v Markoušovicích

Žádáme občany, aby předávali od-
pad POUZE osobně ve stanovený 
čas přímo obsluze sběrny!!!
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3. ročník VŘSSR

Adventní týden

5. listopadu 2022 se na návsi v Markoušo-
vicích uskutečnil 3. ročník soutěže ve sma-
žení řízků pod názvem Vepřové Řízky Se 
Smaží Různě.

Organizátoři z Týmu návsi Markoušovice 
připravili pro soutěžící jednotné podmínky, 
aby nikdo nemohl získat neoprávněnou 
výhodu. Jediná výjimka byla, že si soutěží-
cí mohli za účelem naložení vyzdvihnout 
maso den předem.

Přes určitou nervozitu organizátorů, způ-
sobenou nepřízní počasí, se nakonec sešlo 
šest soutěžících, a návštěvníků přišlo více 
než padesát.

Porota rozlosovala čísla soutěžících a roz-
dělila je do dvou skupin. Pak již začalo sku-
tečné soutěžení, tedy vlastně smažení řízků 
v různých obalech a s různými ingredience-
mi, které si soutěžící přinesli s sebou.

Diváci sledovali jejich práci a využívali připra-
vené občerstvení, jak to čepované, tak různé 
pochutiny od organizátorů. Nesměl samo-
zřejmě chybět ani bramborový salát. Jeho 
dva druhy byly pro všechny k ochutnání.

První skupina, tedy Jakub Kubját, Lukáš 
Bradáček a Eva Veselá, postupně předved-
la své výtvory. V duchu pravidel první řízek 
odborné porotě a další divákům – tedy laic-
ké porotě.

Stejné proběhlo i s druhou skupinou  
– Ninou Kašparovou, Milanem Javůrkem  
a Vlastou Švamberkovou.

Pak již následovalo sečtení výsledků od 
odborné poroty a rozdání žetonů pro 
hlasování laické poroty. Vše bylo sečteno  
a organizátoři spolu se starostou obce 
mohli předat ceny. První místo od obou 
porot získal Lukáš Bradáček.

To však, stejně jako umístění na dalších 
místech, není tak podstatné. Podstatné je, 
že jsme se zase sešli na naší návsi a společ-
ně strávili den plný soutěžení, ale i povídání 
si s přáteli a známými.

Druhý adventní týden je v naší obci spojen 
se setkáváním občanů na připravených ak-
cích. Po dvouleté přestávce se vše vrátilo 
do normálních kolejí života.

8. prosince se setkali místní senioři ve 
velkém sále K-Klubu. Kulturní výbor obecní-
ho zastupitelstva pro ně připravil program, 
i když hlavním mottem bylo jejich vlastní 
setkání, při kterém si mohli spolu popovídat.

Setkání zahájil starosta obce pan Viktor Ma-
rek, který mimo jiné všem popřál krásné 
svátky vánoční a hlavně pevné zdraví v příš-
tím roce.

Pak již přišlo na řadu vystoupení žáků míst-
ní mateřské a základní školy. Nejvíce pře-
kvapilo stínové divadlo od nejstarších žáků. 
Na závěr svého vystoupení předaly děti 
účastníkům vlastnoručně vyrobená přání.

Celé setkání uzavřelo vystoupení folkové 
kapely Slaveňáci. Ta hrála všem dobře zná-
mé písně, a tak si mnozí s ní prozpěvovali. 

Škoda jen, že tančit se odvážili pouze jed-
notlivci. Drtivá většina brala vystoupení jako 
poslechové. V podvečer se účastníci příjem-
ně naladěni rozcházeli do svých domovů. 

Následující den 9. prosince v 16 hodin zo-
pakovaly své vystoupení děti z mateřské  
a základní školy pro své rodiče. Jistě se  
o něm dozvíte více v článku za života školy 
a školky. Od 17 hodin připravil kulturní vý-

J. D.
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bor tradiční zpívání u vánočního stromu. 
To se odehrávalo v novém prostoru na par-
kovišti před K-Klubem. Zde byly prodejní 
stánky, v nichž si mohli návštěvníci zakou-
pit drobné upomínkové dárky a také se ob-
čerstvit připraveným punčem.

Skutečné zpívaní zajistila Lenka Lautschová 
se svým doprovodem. Zazněly více i méně 
známé vánoční písně a koledy. Kdo měl zá-
jem, mohl se v duchu i nahlas připojit a o to 
silněji vše prožívat. 

Na 10. prosince připravil Tým náves ve 
spolupráci se základní školou Mraveniště  
v Markoušovicích slavnost Rozsvěcení 
vánočního stromu.

Vše začalo v kostele sv. Jana Křtitele kon-
certem pěveckého sboru Collaudemus, 
jehož hosty byli Julie a Oto Bolehovských. 
Ti nejprve za varhanního doprovodu sbor-
mistryně Kristýny Kosíkové a sboru zahráli 
vánoční písně. Po nich následovalo samot-
né koncertní vystoupení pěveckého sboru 
doprovázené průvodním slovem paní Jany 
Nešněrové. Přítomní si vyslechli skladby  
z 15. – 17. století. Za jejich předvedení byli 
zpěváci odměněni potleskem. Na závěr 
všem předal místostarosta obce pan Jiří 
Bolehovský upomínkové dárky.

Pak jsme se všichni přesunuli na náves, kde 
již probíhal pravý vánoční jarmark,  s ukáz-
kou práce kováře a občerstvením.

Před samotným rozsvícením vánočního 
stromu vystoupily děti ze základní školy 
Mraveniště se svým divadlem, které nastu-
dovaly pod vedením paní Mirky Žižkové, 
a zazpívaly vánoční písně za vlastního hu-
debního doprovodu.

Pak již nastal ten slavnostní okamžik, kdy 
zazvonil zvon a za zvuků koled se rozsví-
til vánoční strom. Vlastně dva stromy. Náš 
malý, který byl zasazen při budování návsi 
a ještě nemá tu správnou výšku vánočního 
stromu, a uměle umístěný větší.

Kolem již rozsvícených stromů pokračoval 
vánoční jarmark. Postupně se návštěvníci 
začali rozcházet do svých do-
movů, kam si jistě přinesli as-
poň trochu krásné vánoční 
atmosféry.

Spokojeni byli i organi-
zátoři akce, kterým pa-
tří zasloužený dík za 
jejich dobře odvede-
nou práci.

J. D.
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Ze života škol, spolků a obce

Z mateřské školy
UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI… 

Na úvod je třeba říct, že letos je Martin pěk-
ný lenoch, má veliké zpoždění a počasí při-
pomíná spíše konec března, ale co naplat, 
musíme si s „nesněhem“ poradit. 

V listopadu však byly přípravy na sněžnou 
sezónu v plném proudu.  Celé martinské 
téma jsme zahájili „VÝPRAVOU ZA VLO-
ČKOU“, při té jsme se vydali na Kvíčalu 
podívat se, jestli už na horách nasněžilo. 
Bohužel ten den vařil Krakonoš do záso-
by mlhu a hory nám zůstaly skryty. Jaké 
však bylo překvapení, když děti při návratu 
našly stopy podkov a na zahradě u škol-
ky jim sv. Martin zanechal dopis s úkoly 
na celý týden, a dokonce schoval poklad. 
Že k zimě bez mrazu patří nemoci, to ze 
zkušenosti ví asi každý. Ve školce jsme tento 
fakt pocítili velmi. Od půlky listopadu kles-
la docházka dětí průměrem na deset dětí 
a bacily nás trápí prakticky do dnešních dnů. 
I proto jsme trochu doufali v jejich vyleká-
ní a uspořádali jsme „DOKTORSKÝ DEN“. 

No, moc to nezabralo . Náladu nám zved-
la pohádka „OTESÁNEK“. Věnovali jsme se 
jí předposlední listopadový týden. Zkusili 
jsme si, jaké je to žít s obrovským (vycpa-
ným) břichem, naučili se, co je zdravé a co 
moc není, a trošku jsme si i zahřešili – dor-
tíkem z Dášeňky.  V úterý 22. listopadu bylo 
ve školce prima odpoledne. Pozvali jsme 
rodiče a společně si užili „VĚNCOVÁNÍ“. 
Adventní neděle už byla za dveřmi, takže 

byl nejvyšší čas. Jsme moc rády, že spolu-
práce s rodiči nám ve školce opravdu fun-
guje, že akce, které pořádáme, mají hojnou 
účast a nálada je při nich skvělá a přátelská.  
Věřte, že nás nic nepotěší víc, než vřelá 
slova i písmenka od rodičů. Značí totiž, že 
vztah rodič – dítě – školka je v našem přípa-
dě zdravý, založený na důvěře, vzájemném 
pochopení a kvalitní spolupráci. My prostě 
máme prima rodiče…

S koncem listopadu přišel adventní čas 
a s ním „VÝPRAVA K ČERTÍMU ZUBU“. 
Výpravy jsou skvělé, snažíme se je připra-
vovat na každý týden a vždy hledáme pro-
pojení s tématem. Hlavní plus však vidíme 
v „prošmajdění“ Velkých Svatoňovic a lec-
kdy při nich objevíme i  zajímavá místa, 
o kterých bychom jinak ani nevěděli. 

Na konci měsíce listopadu skončila whats-
appová výzva „ROZSVIŤ SVĚTÝLKO“. 
Na prosinec byla vyhlášena nová - „BET-
LÉMSKÁ“. Za účast děti dostanou di-
plom, malý dárek a účast je vždy hojná. 
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Nejpovedenější výzva byla určitě říjnová. 
Byla to totiž opravdu výzva , „VYFOŤ 
SE JAKO MAMKA NEBO TAŤKA V TVÉM 
VĚKU“. Snad mi rodiče prominou uveřej-
nění alespoň dvou fotek,  náhodně vybra-
ných, byla by veliká škoda se o ně s vámi 
nepodělit. 

Hned první prosincové pondělí přišel do 
školky Mikuláš a anděl. Čerta my do školky 
nepouštíme, není proč, děti jsou úžasné, 
hodné a pracovité, tak na co ho zdržovat. 

Jak tančí děti ze ZUŠ Úpice, jsme se zajeli 
podívat na jejich akademii a moc se nám 
program „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“ lí-
bil. Naše vystoupení na „VÁNOČNÍ BESÍD-
KU“ se letos nepodařilo nacvičit.  Děti 
byly hodně nemocné, počty klesly i pod 
deset, a navíc se každý týden vystřídala jiná 
parta. Moc nás to mrzí, ale snad plánova-
nou pohádku „O Sněhurce“, tanečky i pís-
ničky budeme moci předvést jindy.  Zdraví 
předškoláci pomohli dětem ze základní 
školy zazpívat koledu při jejich vystoupení 
a my ostatní si budeme muset počkat na 
příště – třeba až budeme vynášet Zimu, 
kdo ví? 

A ještě něco se stalo – napadl sníh! Hurá! 
Celý týden jsme mohli bobovat, sáňkovat 
a stavět sněhuláky, a to jsme pilně dě-
lali, a nejen to – taky jsme sníh zkoumali. 
Největší objev byl, že… když se sníh roz-
pustí, je plný špíny, kamínků a písku a že si 
příště necháme raději zajít chuť. 

Vánoce už byly skoro za dveřmi, a tak jsme 
se chystali – pekli a zdobili cukroví, stroji-
li obrovský stromek, psali Ježíškovi a také 
vyráběli výzdobu do oken, ta se nám moc 
povedla.  A těšili se, a těšili… A zase nám 
těšení zkazily bacily.  Mateřská škola se 

uzavřela už ve středu 21.12, protože udržet 
provoz se třemi dětmi prostě nelze. A tak 
nás dárky od Ježíška potěšily až v lednu, ale 
kdo si počká, ten se dočká.  A my se dočka-
li.  Prázdniny, Vánoce i příchod nového 
roku 2023 si děti, podle fotek na Whats-
appu, užily. Někteří posilovali imunitu, snad 
jsme i vyleželi všechny ošklivé bacily a vy-
platilo se. Je nás víc a víc…

A to nám ještě pomáhají nové děti, celkem 
jich od ledna nastoupí pět a my se na ně 
moc těšíme. 

Leden s sebou přináší loučení se starým 
a začátek nového. My se bohužel museli 
rozloučit se „SOLNOU JESKYNÍ“ v Nácho-
dě. Majitelka provoz ukončila, prakticky jej 
poslední rok držela kvůli nám, a tak nezbý-
vá než poděkovat za příjemně strávený čas, 
posílení imunity i krásné zážitky z Náchoda. 
Díky těmto výletům známe kousek velké-
ho města, pohladili a nakrmili jsme daňky, 
objevili jsme vojenský bunkr, ale i naučili 
se jezdit autobusem, někdy i trochu po-
spíchat a hlídat si své věci.  Vánoce jsou 
už také pryč, i s nimi jsme se loučili třeba 
i „TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDOVÁNÍM“ po 
vesnici. „My tři králové jdeme k vám“ – za-
znělo ve škole, na zemědělském družstvu, 
na obecním úřadě i v domově důchodců. 
Moc děkujeme za koledu. 

A ještě se bude děkovat. 

Manželé Rybkovi nám dopřáli opravdu bo-
hatou zásobu větviček na adventní věncování 
a nakonec i obrovský vánoční stromek. Jedlič-
ka byla úžasná a vydržela nám bez opadání až 
do lednových dnů. Moc děkujeme. 

Paní Šrůtková ušila dětem krásné lehké 
čepičky se značkou, na jaře je určitě využi-
jeme. Děkujeme. 

Paní Kovářová pravidelně zásobuje školku 
hygienickými potřebami, didaktickými po-
můckami. Děkujeme. 

Paní Čermáková, paní Kubáková, paní 
Prokopová, paní Lenka Teichmanová
nám dodávají materiál na tvoření – krabič-
ky, látky, koženky… Děkujeme. 

Paní Martincová se obrátila na školku 
s přáním, zda by mohla prostříhat naše vr-
bové domky na zahradě a proutky využít 
na pletení košíků.  Byly jsme moc rády už 
proto, že vrbové domky jsme tři roky hýč-
kaly, a bály se o každý proutek, který se ne-
zazelenal. Určitě bychom nenašly odvahu 
je takto razantně upravit a zastříhnout 
a uznáváme, že jim to opravdu prospělo. 
Už se nemůžeme dočkat jara, až obrazí.  
Moc děkujeme a přejeme, ať se ze školkov-
ských proutků košíky dobře pletou. 

Moc bychom si s dětmi přáli, aby napadl 
sníh, aby mrzlo, prostě aby byla zima, jak 
má být… zašeptali jsme naše přání při pro-
cházce do Stromu přání s uchem, tak snad 
se splní… držte nám palce.

Dovolte mi popřát Vám všem co nejvíce 
pohodový rok 2023, pevné zdraví, optimis-
tický pohled na svět. Přeji vám, abyste vždy 
našli odvahu začít si plnit své sny, protože 
na to není nikdy pozdě . Rok 2023 je 
v numerologii číslo 7, což znamená zklid-
nění, přemýšlení a hojnost , tak držím 
palce a moc zdravím ze školky.

Jana Müllerová
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V základní škole se práce od posledního 
Zpravodaje rozeběhla na plné obrátky. 
Pro děti byly připraveny dva projektové 
dny, které jim zpestřily výuku.  Poslední 
den před podzimními prázdninami se 
nesl v duchu získávání vědomostí o České 
republice a státním svátku 28. října. Děti 
pracovaly i na jednotlivých stanovištích, 
která byla zaměřena na výtvarnou činnost 
a zajímavosti ohledně korunovačních kle-
notů, na hudbu spojenou s tradicemi stá-
tu a na historii spojenou s datem 28. října. 
V pondělí po podzimních prázdninách 
školu ovládly masky. Děti slavily svátek 
Halloween. První dvě vyučovací hodiny 
se ve třídách věnovaly opravdu strašidel-
né výzdobě tříd. Nechyběly samozřejmě 
ani dýně, které ke svátku neodmyslitelně 
patří. Po velké přestávce děti v jednotli-
vých třídách plnily halloweenské úkoly, 
které si pro ně připravily paní učitelky. 
Čekaly na ně úkoly plné pohybu i procvi-
čení pozornosti a šikovnosti. Po obědě se 
všechny děti přesunuly do klubu, kde byla 
připravena halloweenská merenda. Děti si 
nejen zatančily, ale i zápolily v družstvech 
se záludnými úkoly, které na ně čekaly. 
Nakonec si každá třída s koledou, kterou 
si děti společně připravily, u paní ředitelky 
vykoledovala sladkou odměnu. 

Od začátku září až do konce listopadu se 
děti učily plavat v plavecké škole Loko-
motivy Trutnov. Nakonec je čekaly plavec-
ké závody a pro všechny bylo připraveno 
mokré vysvědčení.

Na začátku měsíce října se ve škole roze-
běhly zájmové kroužky, do kterých se 
podle svých zájmů zapojili všichni žáci. Ve 
škole tak je kroužek počítačový, taneční, 
pěvecký, keramický, sportovní a kroužek 
vaření. 

V říjnu také ve škole probíhala soutěž ve 
sběru kaštanů. Bylo sebráno celkem 485 
kg kaštanů za 1697 Kč. Za tyto peníze byly 
koupeny do školní družiny pěkné hračky.

Se začátkem adventního času byl pro děti 
připravený den plný adventního tvoření. 
Každá třída tvořila vlastní adventní ozdo-
bu. Prvňáčci s paní učitelkou obsadili dílnu  
a za podpory jednoho z tatínků, pana Sme-
táka, vytvořili každý svého sobíka. Druháci 
a třeťáci se věnovali výrobě tradičního ad-
ventního věnce, který se všem moc povedl. 
Čtvrtá a pátá třída pak vytvářela adventní 
ozdobu na stůl z klacíků, které si děti při-
nesly, a těm, co zapomněly, přišla vhod po-
moc v podobě větviček od pana Nováka. 

5. prosince děti ve škole i školce navští-
vil Mikuláš. Vzal si s sebou i anděla, který 

mu při nadílce vydatně pomáhal. Protože 
máme ve škole i školce hodné děti, čert 
zůstal v pekle. Děti Mikulášovi a andělovi 
zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky  
a ty nejstarší dokonce zatančily. Pro všech-
ny měl Mikuláš připravenou odměnu v po-
době adventního kalendáře. 

To už byly přípravy na Vánoce v plném 
proudu. Děti si ve škole vyzdobily vánoční 
stromek, který jim zpříjemnil adventní čas. 
Již od konce října se ve škole nacvičoval 
program na vánoční besídku. Nejprve 
proběhla malá generálka bez účasti publi-
ka, aby děti zjistily, co jim ještě moc nejde 
a naučily se pohybovat v sále a na jevišti 
K-Klubu. 8. prosince předvedly seniorům  
z obce, jak se jim nácvik povedl, a 9. prosin-
ce se pochlubily svým rodičům. 

Základní škola
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Ve škole jsme nezapomněli ani na trochu 
odpočinku od učení, a proto jsme se vypra-
vili do ZOO Dvůr Králové, kde jsme ozdobili 
svůj vánoční stromek a prohlédli si pavilo-
ny se zvířaty. Některá jsme zahlédli i venku. 
Další výlet byl do Havlíčkova Brodu. Tam 
jsme se zúčastnili koncertu, který byl do-
provodnou akcí k projektu „Daruj hračku“. 
Ten, kdo se ve škole divil, že s Mikulášem 
nepřišel čert, si jich na výletě užil víc než 
dost a někteří byli opravdu strašidelní. 

Poslední den školy jsme se byli podívat 
na vánoční výstavě v Malých Svatoňo-
vicích. Po návratu do školy jsme si rozdali 
dárky, které čekaly pod stromečkem, a spo-
lečně si pochutnali na čaji a cukroví. Odpo-
ledne nás pak ve třídách vystřídali rodiče. 
Ti se ale učit nešli, společně s učitelkami si 
poseděli u malého občerstvení a užili si ale-
spoň trochu klidu v předvánočním shonu.

A co nás čeká? Dál budeme pokračovat ve 
výuce, do které budou zařazeny projektové 
dny. Ten nejbližší se bude věnovat našemu 
zdraví. V polovině ledna pojedeme lyžovat 
do Žacléře na Bret – Family Ski Park. Pak 
tu bude samozřejmě pololetní vysvědče-
ní. Uvidíme, jaké známky na něm budou. 
Pokud nám bude přát počasí, rádi bychom 
společně s rodiči uspořádali závody na sně-
hu „v jízdě na čemkoliv“. Pak už se budeme 
připravovat na příchod jara a na jeho uvítá-
ní ve Velkých Svatoňovicích.

Šárka Helvichová, ředitelka školy 

Redakční rada si dovoluje připojit i reakci jedné z účastnic setkání seniorů:

Předvánoční vystoupení dětí 
na „setkání seniorů“.

V předvánoční čas a při příležitosti setká-
ní seniorů připravila škola velice hezké 
vystoupení.

Zpěv střídaly scénky a celé vystoupení 
bylo velice pestré a nápadité, obzvláš-
tě působivé bylo stínové divadlo.  Bylo 
vidět, že i samotní aktéři /vystupující/ si 
to užívali. 

A diváci-posluchači, kterým bylo toto 
představení určeno, odměňovali malé 
umělce srdečným potleskem.  

Poděkování patří všem pedagogům 
a i ostatním, kteří se na secvičení vystou-
pení podíleli. 

A poděkování patří rovněž i kapele, která 
příjemné odpoledne doplnila o skladby 
a písničky „nás dříve narozených“, jež si 
přítomní s chutí zazpívali. 

Díky za hezké odpoledne, které navodilo 
příjemnou předvánoční atmosféru.“  

  

J. Šrůtková
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Jak to žije v Mraveništi
Milí čtenáři Zpravodaje,

máme tu leden a s novým rokem přichá-
zí nová energie. V Mraveništi jsme prožili 
velmi intenzivní podzim, který byl bohatý 
nejen na zážitky spojené s dětmi, ale i na 
tvorbu nových záměrů. A tak právě během 
podzimu probíhaly intenzivní přípravy na 
projektové dokumentaci k rekonstrukci 
půdních prostor. Postupem času by zde 
měly vzniknout nové moderní učebny, 
multifunkční prostor i zázemí pro učitele. 
Za spolupráci v tomto směru děkujeme 
Ing. arch. Vojtěchu Kopalovi a jeho týmu.

Něco nového postupně vzniká a zároveň je 
tu i něco, co je stálé a co nám připomíná, že 
život má svůj vnitřní řád. Společně s dětmi 
jsme během podzimu prožili několik slav-
ností, které mají v koloběhu roku své pevné 
místo a díky Mraveništi i nezaměnitelnou 
atmosféru. Na konci září ve školkových 
skupinkách i ve škole děti vyzkoušely svou 
odvahu na Michaelské stezce. V listopadu 
pak proběhla svatomartinská slavnost, 
které se účastnili i rodiče dětí. Ke slavnost-
ní atmosféře přispělo zahájení v místním 
kostele a krátké martinské divadýlko  
v podání Petry Němečkové. Rodiče si spolu 
s dětmi mohli zazpívat několik martinských 
písní a ve společném průvodu plném roz-
zářených lucerniček se poté vydali na ces-
tu po vesnici. Během ní se děti podělily se 
sousedy o písničku a napečené rohlíčky. 
Svatý Martin sice sníh nepřivezl, ale čo-
koládové podkovy, které po něm zůstaly  
v trávě, udělaly všem radost.

Další tradiční slavností, která se v posled-
ních letech různě přizpůsobovala době  
a okolnostem, byla adventní spirála  
a jsme moc rádi, že letos mohla proběh-
nout ve své původní podobě. Tato slavnost 
je symbolickým přivítáním adventu a také 
odrazem naší vnitřní cesty ke světlu (k na-
šim vnitřním hodnotám). Děti v doprovodu 
anděla a za zpěvu písní procházely spirá-
lou z chvojí. Některé s trochou obav, jiné  
s odvahou sobě vlastní a další zas rozvážně 
a opatrně zapalovaly svíčku na svých sví-
cíncích. V prosinci se pak naši školáci také 
aktivně podíleli na rozsvěcení vánočního 
stromu v Markoušovicích. Školáci si připra-
vili stínohru s příběhem o tradici rozsvícení 
stromků a nechyběl ani stánek s výrobky 
dětí na místním jarmarku.

Vánoční tradice školním dětem přiblížila 
také návštěva muzea betlémů v Třebe-
chovicích pod Orebem. Ta byla však jen 

střípkem v mozaice výletů a exkurzí, které 
děti v průběhu podzimu měly možnost ab-
solvovat. Místa, která děti se svými učiteli 
navštěvují, jsou vždy vybírána s ohledem 

na právě probírané téma ve výuce. Propo-
jení teoretické výuky s praxí a konkrétním 
zážitkem tak dětem pomáhá si vše lépe 
propojit a zapamatovat.
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Za Mraveniště z.s. 
Petra Všetečková

Vánoční prázdniny uplynuly jako voda 
a na začátku ledna se děti z Mraveniště 
zúčastnily Tříkrálové sbírky organizova-
né Charitou České republiky. Tentokrát se 
z Mraveniště na cestu po Markoušovicích 
vypravily dvě skupiny dětí s doprovodem 
a díky tomu se podařilo navštívit opravdu 
převážnou část markoušovických obyvatel. 
Stejně jako v loňském roce to byl pro děti 
velký zážitek. Teď už se školáci pomalu těší 
na blížící se pololetní vysvědčení, které při-
náší příležitost ohlédnout se a oslavit dosa-
žené úspěchy, případně se poučit z chyb.

S novým rokem se v Mraveništi také zača-
lo konat více akcí pro veřejnost. Začátkem 
ledna můžeme zmínit např. seminář pro 
učitele a rodiče na téma Kyberšikana a ná-
strahy internetu a v jeho druhé polovině 
pak seminář na téma Kreslení forem.

A ve výhledu před námi jsou i další jarní 
události. Ať už je to tradiční oslava ma-
sopustu nebo markoušovický Sousedský 
bál, který už má své pevné datum. Bude 
se konat v sobotu 18. března 2023 a tím-
to vás na něj srdečně zveme. V dubnu nás 
pak čeká oblíbené velikonoční tvoření 
a další akce.

Pokud tedy máte chuť dozvědět se víc 
o tom, čím vším ještě Mraveniště žije, mů-
žete se podívat na web www.domrave-
niste.cz nebo na naši facebookovou strán-
ku #mravenistemarkousovice.

Do nového roku vám přejeme hodně zdra-
ví, sil a energie.

Tři králové

Využili jsme zprávu naší dopisovatelky, kte-
rá zachytila i jednu ze skupinek, jako úvod 
ke Tříkrálové sbírce.

Tu u nás organizuje paní Martincová již 
od roku 2000. Sbírka se postupně rozrůstá 
a z počáteční jedné skupiny již dnes chodi-
lo v sobotu 7. ledna celkem šest. 

Čtyři ve Velkých Svatoňovicích, kde se ve-
doucími stali již ti, kteří jako děti na začátku 
působili jako koledníci a v Markoušovicích 
dvě skupiny koledníků, jejichž vedení se 
ujalo Mraveniště z.s..

Sbírka pokračovala na pevných místech do 
13. ledna. Pevné kasičky byly k dispozici na 
obecním úřadě a ve zdejším zemědělském 
družstvu.

Celkem dárci přispěli částkou 43 231 Kč. 
Vybraná částka překonala vybrané částky 
v předchozích letech. Výtěžek sbírky byl 
předán Charitě Červený Kostelec.

Děkujeme všem dárcům, kteří i v dnešní 
složité době nezapomněli na ty nejpotřeb-

nější, ale i těm, kteří celou sbírku v naší obci 
zajišťovali.

J. D.

...přišli, zazpívali, popřáli zdraví, štěstí, 
obdrželi něco do kasičky, napsali po-
žehnání na dveře domu a pak pokračo-
vali se svým poselství dál... tím ukončili 
vánoční období.

...tak se budeme těšit zase za rok.     

Jšr
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Kulturní výbor obecního zastupitelstva
V závěrečné části roku připravil Kulturní 
výbor obce pro širokou veřejnost dvě za-
jímavé přednášky a jedno divadelní před-
stavení.

Nejprve jsme ve čtvrtek 13. října v ma-
lém sálu K-Klubu vyslechli přednášku 
vedoucího pracoviště ekovýchovy Správy 
KRNAP, pana Ing. Michala Skalky, s názvem  
„Krkonoše jako aréna“. Poutavě a za po-
užití zajímavé prezentace nám vysvětlil, 
proč se Krkonoše neobejdou bez návštěv-
níků, co tamější přírodě nejvíce vadí a také 
jak Krkonoše nejlépe chránit. Na závěr byl  
i prostor pro komentáře a dotazy. Pan Skal-
ka přinesl také spoustu materiálů o KRNAPu, 
které si návštěvníci mohli odnést a doma  
v klidu přečíst. Hory a jejich ochrana je vel-
mi zajímavé téma, a tak byla účast opravdu 
hojná. Doufáme, že přednášky pana Skalky 
dopadají na úrodnou půdu, a návštěvníci 
hor se budou chovat k přírodě šetrněji.

Další akcí bylo představení Spolku diva-
delních ochotníků z Batňovic s názvem 
„Čertova varta“, které se konalo 19. lis-
topadu. S velkým nasazením a nadšením 
ochotníci sehráli vtipný příběh, kde vystu-
povalo i množství pohádkových postav 
jako Krakonoš, Hejkalovi nebo Mandrago-
ra. Děj hry se odehrával v našem okolí, což 
hru ještě více přiblížilo divákům. Moc hezké 
byly rovněž kulisy, díky kterým příběh ještě 
více vynikl. Na představení přišlo více než 
60 návštěvníků. Jsme rádi, že po době covi-
du mají lidé opět zájem se bavit a podpořit 
ochotnická divadla. 

Jen škoda, že Velké Svatoňovice ani Mar-
koušovice svoje vlastní ochotnické divadlo 

už nemají a mohou jen vzpomínat na své 
dřívější ochotnické spolky. Snad se v bu-
doucnu najdou nějací nadšenci, kteří tradi-
ci ochotnického divadla ve Velkých Svato-
ňovicích obnoví. Máme tu nově opravený 
sál, který k tomu přímo vybízí.

Poslední cestopisná přednáška letošního 
roku proběhla 24. listopadu. Zavítal s ní 
k nám pan Zdeněk Nývlt a tématem byly 
národní parky Podyjí, jak na české, tak ra-
kouské straně. I když to k sousedům nemá-
me daleko, pro mnohé bylo překvapením, 
jak krásná příroda na druhé straně hranice 
je a co všechno nabízí. 

Koncem roku jsme se bohužel od pana 
Nývlta dozvěděli, že vzhledem k věku je 
nucen omezit cestování a také přednáš-

kovou činnost. Pro tento rok jsme se s ním 
však ještě domluvili na jednom povídání, 
které se uskuteční v únoru a bude se tý-
kat Bosny-Hercegoviny. Proto neváhejte  
a přijďte si pana Nývlta poslechnout.  

Stanislava Illnerová
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Místní skupina ČČK 
Nejprve mi dovolte Vás co nejsrdečněji po-
zdravit v novém roce 2023. 

Co se dělo v naší místní skupině závěrem 
roku? V polovině listopadu jsme uspořádali 
přednášku na téma „Fyzioterapie v pra-
xi se zaměřením na záda“. Povídat nám  
o tom přijel fyzioterapeut pan Miloš Hellin-
ger z Trutnova. Připravil si pro nás prezen-
taci, kde nám nejen ukázal, jak jednotlivé 
části páteře vypadají a pracují, ale také to, 
co můžeme udělat, abychom si udrželi pá-
teř v pořádku a tělo nám dobře fungova-
lo. Povídání doplnil o příklady z praxe a na 
posluchačích názorně ukázal několik cviků 
na uvolnění krční páteře a ztuhlých svalů. 
Ty jsme si pak vyzkoušeli na sobě navzájem. 
Na závěr ještě odpovídal na četné dotazy. 

První adventní sobotu naše členka Klára 
Šiková uspořádala u sebe v ateliéru tra-
diční Věnčení, při kterém si zájemci mohli 
vytvořit adventní věnce nebo jiné vánoční 
dekorace. Měla připraveno mnoho různých 
přírodních i jiných materiálů, takže bylo 
hodně možností, jak výrobky nazdobit.  

Hned další týden, druhou adventní ne-
děli, se sešly členky Červeného kříže na 
tradičním, oblíbeném předvánočním 
posezení, kdy zároveň vyráběly i různé 
vánoční dekorace jako svícny nebo ozdo-
by na dveře. Někteří přišli se svými dětmi 
nebo vnoučaty, které si u samostatného 
stolu vytvářely svá vlastní vánoční přáníč-

ka nebo si malovaly. Na jejich tvářích bylo 
vidět, že je to baví a mají ze svých výrobků 
upřímnou radost. Nechybělo ani výborné 
občerstvení a čas při tvoření a povídání 
příjemně a rychle ubíhal.     

Ohledně spolupráce s Oblastním spolkem 
v Trutnově na konci listopadu provedla 
dozorčí rada kontrolu dokladů a hospoda-
ření Oblastního spolku, kde nebyly shledá-
ny žádné nedostatky.  Krátce před Vánoci 
proběhla schůze výkonné a dozorčí rady, 
kterých se za náš spolek zúčastnily Hana 
Lautschová a Stáňa Illnerová. 

V naší místní skupině nás z nejbližších 
akcí čeká v únoru valná hromada, na kte-
ré bude kromě jiného možnost přijmout 
nové členy. Pokud byste měli zájem stát 
se členem místní skupiny Červeného kří-
že, neváhejte nás kontaktovat (tel. Stáňa 
Illnerová 724 012 106). Rádi mezi sebou 
nové tváře přivítáme!

Za MS ČČK Markoušovice 
Stáňa Illnerová
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SDH Velké Svatňovice

Kroužek mladých hasičů

Úvodem mi dovolte, jménem SDH Velké 
Svatoňovice, popřát všem v novém roce 
hodně zdraví. 

Závěr roku 2022 nebyl již z hlediska výjez-
dů a činnosti tak náročný. V tomto období 
jsme se zabývali hlavně údržbou vozidel, 
která čekala technická kontrola, a další svě-
řené výstroje a výzbroje.

V sobotu 29. 10. jsme pořádali soutěž 
„O zlatou přilbu“ u hasičského muzea. 

Toto klání vyhráli hasiči ze Rtyně v Podkr-
konoší. Naše družstvo skončilo na krásném 
druhém místě. 

Ten samý den v podvečerních hodinách jed-
notka vyjížděla k zahoření elektrického ve-
dení v naší obci. Předáno společnosti ČEZ.

Na začátku letošního roku proběhla výroč-
ní valná hromada sboru, kde jsme zhod-
notili uplynulý rok 2022 a připravili si plán 
práce na rok letošní. 

První akcí letošního roku bude, po dvoule-
té odmlce, tradiční hasičský ples. Ten se 
uskuteční v sobotu 4. února od 20 hodin. 

Dalšími akcemi, kterých jsme se v loňském 
roce účastnili společně s dalšími spolky 
a institucemi a budeme se nejspíš účastnit 
i letos, jsou dětský den, dálkový pochod Ba-
bička a svatováclavská pouť. O termínech 
těchto akcí budete včas informováni. 

Vánoční čas je za námi, a to pro nás zname-
ná nové výzvy v podobě přípravy na nad-
cházející část sezony.

V loňském roce jsme se však ještě zúčastnili 
závodu “Zimní halové kvarteto” v Trutno-
vě ve sportovní hale ZŠ Rudolfa Frimla. Sou-
těžilo se v disciplíně štafeta 4x60 m. Sbor 
zde reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva 
starších, která si odvezla 10. a 16. místo. 
V kategorii dorostu byl závod trochu jiný, 

soutěžilo se pouze ve dvojicích, takže každý 
závodník běžel dva úseky štafety. Dorosten-
ci získali 5. místo a dorostenky 3. místo.

Také bychom mezi sebou rádi přivítali 
nové zájemce. Každý ve věku 5 - 15 let je 
vítán. Trénujeme každý pátek v zimních 
měsících v tělocvičně od 16:00 do 17:30 
a po zbytek roku u hasičského muzea 
od 16:00 do 18:00.

Petr Hepnar ml.  

S přáním pěkných zimních dnů 
jménem SDH Markoušovice 

Dita Šrůtková

H. K.

SDH MARKOUŠOVICE
Na úvod článku bych ráda popřála jmé-
nem SDH Markoušovice všem čtenářům 
obecního Zpravodaje do nového roku 
především pevné zdraví, hodně štěstí, lás-
ky a vzájemného porozumění. 

Během podzimních měsíců neproběh-
ly žádné kulturní či jiné akce, kterých 
bychom se organizačně účastnili. Zazi-
movali jsme tedy hasičskou techniku 
a poklidili v hasičské zbrojnici. Na začát-
ku prosince jsme již tradičně zajistili mi-
kulášskou obchůzku v Markoušovicích 

a části Velkých Svatoňovic. Nyní máme 
před sebou výroční valnou hromadu, 
která proběhne 21. ledna od 17 hodin 
v restauraci Sokolovna v Markoušovicích. 
Kvůli covidovým opatřením v předcho-
zích dvou letech výroční hromada nepro-
běhla, tudíž krátce zhodnotíme i dění let 
předchozích a podrobněji pak dění v roce 
2022. Tímto srdečně zveme všechny příz-
nivce sboru nebo i zájemce, kteří by chtěli 
být součástí sboru a podílet se na dění 
v obci, aby na tuto výroční hromadu zavítali. 
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TJ Sokol Markoušovice
12. listopadu uspořádal oddíl volejbalu naší 
tělovýchovné jednoty tradiční Dušičkový 
turnaj. Ani nejstarší členové nebyli schopni 
se dopočítat, kolikátý je to vlastně ročník. 
Mohli jen konstatovat, že se jedná o dlou-
hou tradici, která byla násilně přerušena 
pouze v roce 2020 „kovidovými“ opatřeními.

Letos se přihlásila čtyři družstva. Po rozlo-
sování a upřesnění průběhu turnaje mohlo 
vše začít.

Nejprve společný nástup, kde předseda TJ 
Zdeněk Štěpán všechny přivítal a popřál 
všem štěstí ve férovém boji – ať zvítězí ve 
zdraví ten nejlepší.

Pak se již hrálo každý s každým. Po odehrá-
ní všech zápasů došlo na počítání výsledků, 
i když tentokrát bylo vše jasné již před po-
sledním zápasem.

Na závěr jsme všichni přešli do restaurace 
Sokolovna a mohly být vyhlášeny výsledky.

Vítězství si v tomto roce odneslo druž-
stvo Bohdašína, na druhém místě skonči-
lo družstvo ze Suchovršic a naši zástupci 
obsadili třetí příčku. Na čestném čtvrtém 
místě se umístili reprezentanti TJ Sokol 
Velké Svatoňovice.

Každého potěší výhra, ale pro nás bylo 
nejdůležitější, že jsme si zasportovali a že 
se nikdo nezranil. Na závěr jsme si mohli 
zakřičet sborové „Zdar“ a vyslovit přání: na 
některém dalším turnaji na shledanou!

Netrvalo to dlouho a sešli jsme se s někte-
rými na dalším turnaji. Přijali jsme pozvání 
na turnaj do Suchovršic. Konal se na dru-
hý svátek vánoční. Všichni se těšili, jak si po 
vánočních hodech trochu protáhnou těla 
a udělají tím něco pro zdraví. Nám se tento-
kráte moc nedařilo, ale opět jsme se umísti-
li „na bedně“. Třetí místo je také krásné, když 
zatajíme, že ze tří družstev . 

Závěrem je potřeba dodat, že volejbalový od-
díl není jediný, který pomáhá rozhýbat těla.

V pátek od 18:00 se schází muži ke svému 
fotbalovému klání, v úterý pod vedením 
Dušana Frýby trénují mladí fl orbal a ve 
středu od 17:00 hod se cvičí pod vedením 
Dáši Čurdové.

Prostě, když se chce, hýbat se může každý. 
Věříme, že jsme těmito aktivitami někomu 
dali i námět pro „novoroční předsevzetí.“

J. D. a Z. Š.
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TJ Sokol Velké Svatoňovice
Oddíl stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu je v našem spolku nejvíce aktivní. Oddíl má 
tři družstva, která hrají okresní přebor první, druhé a třetí třídy.  
V těchto utkáních mají dobré výsledky.  V rámci okresního přeboru 
v polovině sezony se umístila na pěkném čtvrtém a pátém místě.

Před koncem roku, 17. 12. 2022, jeho členové uspořádali Vánoční 
turnaj ve stolním tenisu pro své i bývalé hráče.  Sešlo se úctyhod-
ných 14 hráčů.

Vzhledem k tomu, že se hrálo systémem každý s každým bez roz-
dílu věku a výkonnosti, se odehrálo nespočet zápasů.  Nálada byla 
sportovně vánoční. Sportovní výkony doplňovala skvělá atmosféra, 
přinesené vánoční cukroví i malé občerstvení.

Účastníci tak nakonec bez ohledu na umístění byli sice unavení, ale 
spokojení po krásném, společně prožitém, sportovním předvánoč-
ním dni. S pocitem aktivně prožitého dne v kruhu svých známých 
a přátel se mohli rozejít do svých domovů.

Nám zbývá jen dodat výsledky:

ve dvouhrách: 1. David Kult
 2. Alena Landsmannová 
 3. Rudolf Mlynář

ve čtyřhrách:  1. Vavřena Luboš – Kuťák Petr st.
 2. Alena Landsmannová  – Ducháč Pavel
 3. Kult Vladimír – Píša Karel

TJ Sokol
TJ Sokol dbá i o svůj majetek a jeho údržbu. 
Z důvodu nevyhovujícího stavu byl v naší 
sokolovně vyměněn a uveden do provozu 
nový kotel na vytápění. Věříme, že se tím 
zajistí odpovídající tepelná pohoda pro 
všechny, kteří sokolovnu využívají a záro-
veň nám to přinese i úsporu nákladů na 
energie v dnešní složité době.

Jednotlivé oddíly rády mezi sebou přivítají 
nové členy. Věříme, že si z přiložené nabíd-
ky tréninků jistě vyberete.

Scházíme se následovně:

pondělí:   oddíl stolního tenisu   16:00–18:00
  oddíl volejbalu   19:30–22:00

úterý:  oddíl nohejbalu   16:30–19:00
  oddíl lukostřelby   19:00–21:00

středa:   pohybová průprava dětí  15:00–17:30
  oddíl stolního tenisu   16:00–20:00

čtvrtek:   oddíl fotbalu   17:30–19:30
  oddíl nohejbalu    19:30–22:00

pátek:   oddíl stolního tenisu  17:30–22:00

R. Mlynář

L. Š.

Připravujeme revitalizaci markoušovické sokolovny
Vážení spoluobčané,

většině z vás je znám současný stav místní 
sokolovny a jejího okolí. Péčí obce zde bylo 
vybudováno i víceúčelové hřiště, ale stále 
chybí odpovídající zázemí a současný ne-
utěšený stav sokolovny také neodpovídá 
dnešním potřebám aktivního trávení vol-
ného času. 

To vše vedlo k tomu, že vedení obce zařadi-
lo do plánu obce na další roky i postupnou 
rekonstrukci sokolovny v Markoušovicích 
a dobudování jejího okolí. 

Cílem této akce je kontinuita a návaznost 
na předcházející projekty, které se daří 
v rámci fungování obce úspěšně realizovat. 
Jsme si vědomi toho, že je to úkol velký 
a nebude otázkou jednoho nebo dvou let. 

Po zkušenostech s budováním markou-
šovické návsi se vedení obce rozhodlo 
přistoupit k tomuto úkolu stejným způso-
bem. Jeho první úlohou je vytvořit tým, 

v němž budou zástupci jednotlivých složek, 
tedy zástupce vedení obce, představitelé 
jednotlivých místních spolků a aktivních 
skupin, ale i ti, kteří mají zájem se na pře-
budování tohoto místa podílet. Tento tým 
bude stát i za přípravou projektu, ke které-
mu budou moci na veřejných jednáních 
vznést své připomínky a požadavky všichni 
z vás, kterým není budoucnost života v naší 
obci lhostejná.

Pouze dobře připravený projekt, jenž nás 
bude směřovat k požadovanému cílové-
mu stavu, může být v dalším období naším 
kvalitním vodítkem k investování a násled-
né realizaci. 

Víme, že tyto prostory nevyužívají pouze 
občané místní části Markoušovice, ale lidé 
z celé obce a mnohdy i z blízkého či vzdá-
lenějšího okolí. Proto vás všechny oslovuje-
me s žádostí o pomoc a zapojení se do ce-
lého procesu přípravy a následné realizace 
tohoto projektu.

Postupně budou vyhlašovány termíny se-
tkání k formování vize projektu a následně 
jeho veřejnému projednávání. Již přípra-
va těchto setkání vyžaduje zapojení těch, 
kterým půjde o „dobrou věc“. Přivítáme 
každou ochotnou ruku a nápad, jak celý 
prostor přetvořit tak, aby sloužil nám všem, 
ale i těm, kteří budou v tomto malebném 
koutě žít po nás.

Kdo by se chtěl zapojit ihned a nečekat 
na veřejná setkání, může kontaktovat mís-
tostarostu obce pro Markoušovice pana 
Jiřího Bolehovského na mail: jiribolkomi-
nik@seznam.cz a uvést předmět Sokolovna 
Markoušovice.

Těšíme se na spolupráci se všemi při tvorbě 
projektu a následně při jeho realizaci. Sle-
dujte vývěsky a poslouchejte obecní roz-
hlas, kde budete o všem včas informováni.

Za přípravný tým 
Jirka Bolehovský a Pepa Dvořák 
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„Do lesa jsem se vypravil . . .

POMŮCKA:
AMD,

HUYGENS,
IOJ, TALA,

ULUS

HVĚZDÁŘ

USMRTITI
ZOBÁKEM

(obecně)

INICIÁLY
ZPĚVÁKA

LANDY

MEZINÁ-
RODNÍ OR-
GANIZACE
NOVINÁŘŮ

NEPATRNÝ
OBNOS

NIZOZEM-
SKÝ FYZIK

ZKRATKA
UNIVERZITY

KARLOVY

JEMNÝ
NÁDECH

NEPŘÍZNI-
VÝ BĚH
ŽIVOTA

PODROBIT
DANI

INICIÁLY
HEREČKY

NEDO-
ŠÍNSKÉ

TENTO

OSÉVÁNÍ

SKLÁŘŠTÍ
DĚLNÍCI

MALÝ
EDUARD

ZÁMEZÍ

ZVUKOVÝ

MASTNÉ
TEKUTINY

CITOSLOVCE
SKOKU

MÍSTO
TOHO

SYNTETIC-
KÝ KAUČUK

DRUH
PAPOUŠKA

1. DÍL
TAJENKY

TÁMHLE

2. DÍL
TAJENKY

CHEMICKÁ
ZNAČKA
THALLIA

ŠPATNÝ
MALÍŘ

RYBÁŘSKÁ
PLAVIDLA

DELONOVO
JMÉNO

SPOLEČEN-
SKÉ HRY

ASIJSKÝ
SOKOLÍK

NEVYTVO-
ŘIT LITÍM

TUZEMÁK

BULHARSKÁ
MĚNA

DĚTSKÉ
STAVEBNICE

KLOSOVO
JMÉNO

POTŘEBY
HOROLEZCŮ

TÁBOŘIŠTĚ
KOČOVNÍKŮ

VSTUPY
(řidčeji)

KRABICE

HARMONIE

ASIJSKÝ
PŘEŽVÝ-

KAVEC

SBÍRKY
ZNÁMEK

PŘESTOŽE

OBRACET
PŮDU

PLUHEM

SESTŘINY
DCERY
(knižně)

ZBARVENÝ
DO ZELENA

EPIGRAF

SAMOJSKÝ
DOLAR

CHEMICKÝ
PRVEK

NABITÝ
ATOM

ŘEKA
TEKOUCÍ
PÍSKEM

RADOSTNÝ
ZPĚV

MUŽSKÉ
JMÉNO

VALČÍČEK

RYTMICKÉ
ÚDERY

VEČÍREK

CHEMICKÁ
ZNAČKA
RHENIA

JMÉNO
POLITIČKY
HORÁKOVÉ

DRUH
DÝKY

NABRAT
DO SEBE

VZNIKLÁ
TAVENÍM

3. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
REŽISÉRA

SMOLJAKA

PUČÁL-
KOVIC
ŽIRAFA

LUPAT

SESTOUPIT

MONGOLŠTÍ
PASTEVCI

ZNAČKA
MIXÉRŮ

A SICE

HMOTA NA
VYZDÍVKY

PECÍ

POVLAK
NA ŽELEZE

CITOSLOVCE
BOLESTI

ÚD

SKLUZ

PERUÁNSKÁ
METROPOLE

ZNAČKA
PROCESORŮ

PROTIPÓL
JIHU

NOVÝ
MĚSÍC

CHUMÁČ

HLEMÝŽDÍ
SKOŘÁPKA

CHEMICKÁ
ZNAČKA

PLUTONIA

INDIÁN

ZAVRČENÍ

DOVED-
NOST

(knižně)

4. DÍL
TAJENKY

ČISTICÍ
PRÁŠEK

NA VANY

ZLATÁ
MINCE

ZTROSKO-
TANÁ LOĎ
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4. února  od 20:00 v K-Klubu pořádá SDH Hasičský ples
– hraje Olda Meisner

9. února od 18:30 v malém sále K-Klubu přednáška 
pana Zdeňka Nývlta Bosna a Hercegovina

11. února  od 18:30 v K-Klubu divadelní vystoupení 
ochotníků z Havlovic - Chalupa

18. února od 10:00 Masopustní průvod v Markoušovicích

25. února  od 14:30 v K- Klubu pořádá spolek KaMaRát 
Dětský karneval

4. března od 20:00 v K-Klubu pořádá kulturní výbor 
Obecní ples – hraje HF Band a Compot

11. března od 10:00 na návsi v Markoušovicích proběhnou 
Markoušovické sousedské vepřové hody

16. března od 18:30 v malém sále K-Klubu přednáška 
Ing. Michala Skalky z KRNAPu Afrika - Gabon

18. března od 20:00 pořádá spolek Mraveniště 
Sousedský bál – hraje HF Band 

19. března od 14:00 pořádá OU Vynášení smrtky – 
vítání jara u K-Klubu

25. března od 09:00 pořádá TJ Sokol Markoušovice v 
Sokolovně Josefovský volejbalový turnaj

30. března   od 18:30 v malém sále K-Klubu přednáška 
PaedDr. LiboraTurka o Švýcarsku

8.(9). dubna od 19:00 v Sokolovně Markoušovice pořádá 
SDH Markoušovice Velikonoční zábavu
(termín a hudba budou upřesněny na 
vývěskách) 

30. dubna od 15:00 na návsi v Markoušovicích stavění máje

 Od 17:00 pálení čarodějnic ve Velkých 
Svatoňovicích a Markoušovicích

6. května od 07:00 pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice 
46. ročník pochodu Babička  

Připravované akce
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stani-
ce se nalézá na Valech u č. p. 277. 
V nepřetržitém provozu je od květ-
na 1993, od 8. května 2010 je měření 
částečně automatizováno.  Webo-
vé stránky se zpracovanými výsled-
ky měření a pozorování naleznete na 
adrese www.meteosvatonovice.cz. 
Od 22. prosince 2018 jsou nově dostup-
ná online data s pětisekundovou aktu-
alizací na stránce www.meteosvato-
novice.cz/meteo/, spolu se spoustou 
statistik vycházejících z automatizova-
ného měření.

Rozsah měření byl počátkem prosince 
2022 rozšířen pomocí sady externích čidel. 
Nově tak probíhá měření půdní teploty, 
a to v hloubce 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod po-
vrchem. Též je nepřetržitě měřena hodnota 
přízemní teploty v 5 cm nad terénem. Pro 
srovnání jsou k dispozici data z čidla vysta-
veného bez ochrany povětrnostním pod-
mínkám ve výšce 2 metrů nad zemí. Veš-
kerá výše uvedená data jsou přístupná jak 
v podobě okamžitých hodnot, tak ve formě 
grafů a dlouhodobých statistik. Společně 
s instalací těchto čidel došlo k náhradě opo-
třebovaných součástí meteostanice a zpro-
voznění odporového vyhřívání srážkoměru. 
Zdroj napájení ventilátoru radiačního štítu 
byl změněn z baterií a solárního zdroje na 
elektrickou síť. Tímto je zajištěn jeho nepře-
tržitý provoz i v zimním období, kdy často 
docházelo k celkovému vybití baterií.

Jaké počasí panovalo ve 
IV. kvartálu roku 2022?

Všechny tři měsíce byly jednoznačně tep-
lotně nadprůměrné (říjen nejvíce), srážkově 
naopak za průměrem výrazně zaostávaly. 
Až prosinec zachránil situaci a zakončil celý 
rok v rámci normálu.

Říjen s průměrnou měsíční teplotou + 9,9 °C
(odchylka +2,2 °C) byl 4. nejteplejším říjnem 
v historii měření od roku 1996 (po letech 
2000, 2001 a 2014). Tomu odpovídal i výskyt 
jediného mrazového dne, o celodenním 
mrazu jsme si zatím mohli nechat pouze 
zdát. Nejnižší teplota -0,2 °C byla naměře-
na 10. října v 6:49 SELČ, nejvyšší +20,1 °C 
pak 17. října ve 14:29 SELČ. Po většinu mě-
síce panovalo suché počasí, dešťové kapky 
se z oblohy snesly jen během 13 dní. Navíc 
se nejednalo o nijak vydatné srážky, jejich 
celkový úhrn činil pouhých 21,2 mm (38 % 
normálu). Závěr měsíce (25. 10.) také při-

nesl poslední bouřku roku. Průvodním zna-
kem klidného průběhu tohoto období byl 
nejen častý výskyt ranních mlh (15 dní), ale 
i absence silnějšího větru. Nejsilnější namě-
řený náraz měl rychlost 8,5 m/s (10. října 
dopoledne).

Listopad byl teplotně nejnormálnějším 
měsícem z celé závěrečné triády. Průměrná 
měsíční teplota +3,7 °C (odchylka +0,4 °C) 
mu přisoudila 10. místo mezi nejchladnější-
mi listopady posledních 26 let. Přinesl nám 
14 dní s mrazem, z toho dva s celoden-
ní teplotou pod nulou. Teplotní extrémy 
se pohybovaly mezi -9,7 °C, naměřenými 
20. listopadu v 6:15 SEČ, a +13,8 °C, dosa-
ženými 2. listopadu ve 12:40 SEČ. Teploty 
klesající pod bod mrazu logicky zname-
naly vhodné podmínky pro výskyt srážek 
v pevném skupenství. První vločky smí-
šené s dešťovými kapkami se začaly sná-
šet ve večerních hodinách 17. listopadu. 

Do rána následujícího dne se na zemi vy-
tvořila nesouvislá vrstva sněhu, centime-
trová souvislá pokrývka vydržela pouze 
jediný den, a to 21. listopadu. Srážky se vy-
skytly v průběhu 15 dní a jejich úhrn dosáhl 
25,9 mm (59 % normálu). Vítr byl ještě slab-

ší než v říjnu, takže ani nestojí za zmínku. 
S opakovaným výskytem inverzních situací 
byl naopak spojený velmi častý výskyt mlh 
(20 dní) a slabého mrholení (9 dní). I když 
se mlha rozplynula, slunečního svitu jsme si 
příliš neužili. Prochlazený vzduch, stékající 
z úbočí Jestřebích hor, nám často přinášel 
výrazně chladnější počasí, než jaké pano-
valo v okolí.

Prosinec nám dal konečně ochutnat 
pravé zimy, ačkoliv načasování chladné 
periody přineslo nakonec vánoční zkla-
mání. První dekáda měsíce byla přibližně 
normální, druhá velmi studená a závěr 
roku přinesl oteplení, které bylo koncem 

Pokračování na další straně >>

Jestřebí hory i jejich okolí bez sněhu (27. prosince 2022)

Souboj zimy s podzimem (19. listopadu 2022)
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roku až extrémní. Přes 19 mrazových dnů 
skončil prosinec jako měsíc teplotně vý-
razně nadprůměrný. Ani období celoden-
ních mrazů, trvající od 10. prosince celých  
10 dní a 17 hodin, na tom nedokázalo nic 
změnit. Průměrná měsíční teplota +0,5 °C  
(odchylka +1,4 °C) zařadila prosinec na  
11. nejteplejší pozici mezi závěrečnými 
měsíci od roku 1996. V rámci zmiňovaného 
studeného období byla naměřena nejniž-
ší teplota nejen v tomto měsíci, ale celém 
uplynulém roce. V úterý 13. prosince v 5:48 
klesla teplota až na -14,7 °C. Nejtepleji bylo 
naopak na Silvestra ve 14:19, kdy teploměr 
ukázal +9,4 °C. Na srážky byl měsíc vcelku 
bohatý, vyskytly se po většinu jeho trvání 
v 26 dnech (z toho 10 dní padal čistý sníh). 
Měsíční srážkový úhrn činil 51,9 mm (95 % 
normálu), souvislá sněhová pokrývka leže-
la během 12 dní a svého maxima dosáhla 
16. prosince (11 cm). Do Štědrého dne však 
vzala za své a do konce roku se již neobje-
vila. V průběhu oteplování se opět vyskytly 
mlhy (9 dní) a opakovaně nás potrápil vý-
skyt slabé ledovky. Nejsilnější vítr o rych-
losti 9,4 m/s zavanul 16. prosince večer ze 
severního směru.

Celkové zhodnocení roku 2022 
z meteorologického hlediska

Právě skončený rok byl proti referenčnímu 
období let 1996-2017 při průměrné teplotě 
+9,0 °C o 0,9 °C teplejší. Za poslední čtvrt-
století se jednalo o 6. nejteplejší rok. Leden 
a únor byly měsíce velmi teplé, březen pak 
průměrný. Duben byl velmi chladný, stejně 
jako o rok dříve. Ani květen nepřinesl vyso-
ké teploty, zůstal však v pásmu průměru. 
Letní měsíce byly jako na houpačce: teplý 
červen, chladný červenec a opět teplý sr-
pen. Výkyvy teplot pokračovaly i na podzim 
chladným zářím, teplým říjnem a průměr-
ným listopadem. Prosinec se zařadil mezi 
nadprůměrně teplé měsíce.  V průběhu 
celého roku jsme zaznamenali 12 dní tro-
pických a 57 letních. Naopak se vyskytnulo 
108 dní s mrazem (z toho 17 s celodenním). 
Nejvyšší teplota v roce +34,5 °C byla na-
měřena 21. července, nejnižší -14,7 °C pak  
13. prosince.

Srážkově byl uplynulý rok průměrný. Celko-
vý roční úhrn 700,7 mm lehce přesáhl 100 %  
normálu. Nejdeštivějším měsícem byl sr-
pen (103,8 mm), naopak nejsušším březen 
(19,3 mm). Nejvíce srážek v jednom dni 
spadlo 27. srpna, a to 36,3 mm. Srážky se 

vyskytly v 207 dnech, přičemž v 37 přípa-
dech se jednalo o čisté sněžení. Počet dní 
se souvislou sněhovou pokrývkou činil 38. 
Maximální výška sněhu 18 cm byla namě-
řena 1. a 2. února. V druhém pololetí pak 
dosáhla vrcholu 16. prosince, a to 11 cm. 

Tlak vzduchu se pohyboval v rozmezí 
1042,1 hPa (18. 3.) a 986,4 hPa (7.  4.). Bě-
hem prvního čtvrtletí zasáhlo okrajově 
území Česka několik výraznějších tlakových 
níží, žádná z nich však nepřinesla ničivější 
větrnou bouři.

Bouřková sezóna byla spíše slabší, přinesla 
nám 32 bouřkových dní s 52 jednotlivý-
mi bouřkami. První bouřka se objevila již  
17. ledna, poslední pak 25. října. Jednalo se 
o průměrný počet, bouřky byly většinou 
slabé či vzdálené. Vyskytlo se však i několik 
silnějších: 21. února (nárazový vítr), 5. květ-
na (krupobití), 20. června (blesky) a 27. srp-
na (přívalové srážky). Největší náraz větru  
v roce (17. února) byl spojen s bouřkou na 
studené frontě spojené s hlubokou tlako-
vou níží. Při přechodu čela bouře zavanulo 
od severozápadu rychlostí 17,9 m/s.

Já sním o Vánocích bílých…

Lidská paměť bývá nedokonalá a často 
zatížená přáními, jež se následně stávají 
otcem myšlenky. Proto se často objevují 
tvrzení, že v minulosti bývaly zimy bohatší 

na sníh. Podívejme se proto objektivně na 
výšku sněhové pokrývky v období vánoč-
ních svátků. V letošním roce se zdálo, že 
sen o bílých Vánocích se stane skutečností, 
nakonec ho však zhatila tradiční meteoro-
logická singularita zvaná „vánoční obleva“. 
Jedná se o principiálně podobný jev jako 
jsou „zmrzlí muži“, „Medard“ nebo „babí 
léto“. Singularitou nazýváme poměrně 
pravidelnou odchylku od ročního chodu 
počasí, podmíněnou zvýšeným výskytem 
určitých povětrnostních situací v dané části 
roku. Jak jsme na tom tedy byli se sněhem  
v uplynulých 26 letech? Údaje jsou z měře-
ní na Valech, takže odpovídají zhruba střed-
ním polohám v obci. V Markoušovicích a na 
úbočí Jestřebích hor tak mohla být situace 
výrazně jiná (lepší).

Vůbec žádný sníh v průběhu svátků neležel 
v 11 případech. Naopak sněhově nejbohat-
ší byl prosinec 2001 s 45 cm sněhu na Boží 
hod. Jen v pěti případech leželo více než  
10 cm sněhu. Situace na Štědrý den v po-
sledních pěti letech pak byla následující: 
2018 – poprašek, 2019 – nic, 2020 – nic, 
2021 – 5 cm (probíhala obleva), 2022 – nic. 
Zdá se tedy, že v minulosti byl opravdu 
výskyt sněhu na konci roku častější a jeho 
množství vyšší (ačkoliv v letech 1997–2000 
byly Vánoce také většinou bez sněhu). 

<< Pokračování článku „Měření a pozorování počasí“ ze strany 19 

T. Prouza

Když se zima podaří (27. února 2005)


