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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Slovo redakční rady

Informace pro občany

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou 
další číslo Zpravodaje občanů Velkých Svato-
ňovic a Markoušovic. Rádi bychom dostáli ná-
zvu našeho zpravodaje i v jeho obsahu. Daří se 
nám při zpracovávání obsahu spolupracovat 
takřka se všemi spolky působícími v naší obci. 
Co se nám však nedaří a chtěli bychom docílit 
změny, jsou reakce a postřehy občanů.

Již při vydání minulého čísla jsme Vás žádali o 
pomoc při nastolování otázek, které Vás zajíma-
jí. Zpravodaj se rád stane i prostředníkem při 
získávání odpovědí na otázky, které si netrou-
fáte pokládat přímo nebo při řešení problémů, 
které Vás tíží. Nechceme tvrdit, že vše vyřešíme, 
ale i otevřené nastolení otázek vede mnohdy k 
jejich postupnému řešení.

Jsou věci, které nás trápí, ale díky jejich dlouho-
dobému přetrvávání je považujeme za samo-

zřejmé a neřešitelné, ale nemusí tomu tak být. 
Jde o to je pojmenovat a oslovit ty, kteří mají 
sílu a moc je změnit.

Od Vás, našich spoluobčanů očekáváme, že 
nám na ně pomůžete poukázat. Vaše podně-
ty, otázky a názory očekáváme ve schránce na 
obecním úřadě, na Emailu zpravodaj@velke-
svatonovice.cz nebo můžete oslovit kteréhoko-
li člena redakční rady a on Váš příspěvek s Vámi 
zpracuje a zaručí i případnou Vaší anonymitu.

Pro připomenutí redakční rada pracuje ve slo-
žení:

Předseda: starosta obce
šéfredaktor: Dr. Dvořák Josef
členové:  Vladimír Kuhn,
  Jana Šrejberová,
  Ludmila Špetlová

Vážení občané!

Přeji Vám vše dobré se začínajícím podzi-
mem 2016. Jak všichni víte, stal jsem se s 
platností od 1.9.2016 starostou obce Velké 
Svatoňovice. Bohužel z důvodu mého pra-
covního vytížení jsem starostou neuvolně-
ným.

Co to pro Vás jako občany obce znamená: 
nebudu přítomen na OÚ každý den, ale 
budu se snažit o co největší svoji přítom-
nost na Obci. V případě mojí nepřítomnosti 
se můžete obracet na místostarostu p. Libo-
ra Kneifela, se kterým se budeme snažit naší 
obec řídit, na úřadě se střídat a pokrýt tak 
co největší část úředních hodin. Nebojte se 
tedy prosím toho, že starosta nebude příto-
men neustále na OÚ, ale budeme se spo-
lečně s panem místostarostou snažit plně 
vyhovět Vašim požadavkům a námětům.

Sledujte, prosím, také vývěsní tabule, naše 
internetové stránky, facebook a hlášení 
místního rozhlasu. Během krátké doby zde 
budou uveřejněna nová telefonní spojení 
právě na místostarostu p. Kneifela, na naše 
pracovníky údržby vodovodu, komunikací a 
samozřejmě i na naše kolegyně na OÚ. Tele-
fonní spojení na úřad a starostu se nemění.

Byl bych moc rád, poskytnete-li mi zpětnou 
vazbu týkající se fungování Obecního úřa-
du na e-mail : starosta@velkesvatonovice.
cz, nebo na telefon 724 180 857. Věřte, že se 
budu ze všech svých sil snažit řešit Vaše ná-
měty v co možná nejkratší době od Vašeho 
oznámení.

Co konstatovat závěrem? Snad jen držte 
nám palce, a když to jen trochu půjde, po-
máhejte nám, aby se zde společně dobře 
žilo.

Redakční rada

Petr Martinec starosta obce

Sloupek
starosty obce

Obecní úřad:

Kdy a kde jsme pro Vás

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

Hasičské muzeum je možno na-
vštívit po dohovoru s panem Šafá-
řem - tel. 777 113 858

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

Sběrný dvůr Trutnov:
Po a Pá  13:00 – 17:00
St  8:00 – 11:00
So  8:00 – 12:00

Sběrné místo dvůr OÚ Velké 
Svatoňovice:
Po – Pá  8:00 – 15:00 

Obecní knihovna:
Po  17:00-19:00

Svoz nebezpečného odpadu bude 
proveden 19.11.2016 Úřední hodiny:

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



2

Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Obecní zastupitelstvo se od vydání před-
chozího čísla Zpravodaje sešlo 4x (13.7., 
22.8., 14.9. a 12.10.).

Na všech zasedáních probíralo přípravy a 
průběh investičních akcí, především ČOV 
a kanalizace, cest na Kvíčalu a Bremst, za-
síťování pozemků u Kapličky, náves Mar-
koušovice a další. 

Při nové úpravě cest vyvstal problém je-
jich umístnění. V předchozí době se sta-
lo, že některé části obecních cest byly 
přeneseny mimo obecní pozemky. Před 
Obecní zastupitelstvo tím vyvstal nový 
úkol vyřešit tyto nesrovnalosti se stávají-
cími majiteli, a to buď směnou pozemků 
za jiné obecní, nebo odkupem. Jednáním 
o těchto převodech se všemi dotčenými 
byl pověřen starosta obce.

Obecní zastupitelstvo je si vědomo, že 
tento problém může být i v jiných čás-
tech obce a tak vyzývá všechny občany, 
pokud jsou si vědomi nějakých nesrov-
nalostí mezi zápisy v katastrální mapě a 
skutečností, ať vznesou podnět na obec 
a ta zahájí kroky k jejich nápravě. Záro-
veň při této příležitosti upozorňujeme, že 
je dokončován katastrální operát s jeho 
digitalizací pro katastr Velké Svatoňovice. 
Pro občany bude k nahlédnutí ve dnech 

14.11. a 23.11.2016 na obecním úřadě. 
Budou přítomni pracovníci Katastrálního 
úřadu pro řešení připomínek.

Na zastupitelstvu dne 13.7.2016 bylo roz-
hodnuto o výši vodného a stočného na 
další rok (podrobněji samostatný článek).

Na zastupitelstvu 22.8.2016 se vzdal 
funkce starosty ing. Zdeněk Štěpán k 
31.8.2016. Zastupitelstvo s účinností od 
1.9.2016 zvolilo za starostu Bc. Petra Mar-
tince a za místostarostu ing. Libora Kne-
ifla, oba jako neuvolněné představitele 
obce.

Kladem jednání je zvyšující se zájem ob-
čanů, kteří vznášeli své otázky a podněty 
k provozu obce. Na jejich náměty, jak vy-
plynulo z následných jednání, je reago-
váno. Ne vše jde vyřešit vlastními silami 
obce a tak něco trvá trochu déle než by-
chom si všichni přáli. 

Podrobné zápisy z jednání a jejich usne-
sení můžete najít na stránkách obecního 
úřadu http://www.velkesvatonovice.cz/ 
nebo na úřední desce.

Obecní zastupitelstvo děkuje všem obča-
nům, kterým není lhostejné v jakém pro-
středí žijí a udržují nezištně zeleň v blíz-

kosti svých domů, i když je na obecních 
pozemcích

Další veřejná zasedání zastupitelstva obce 
budou 9.11. a 21.12.2016 a 11.1.2017. Na 
všechna jste srdečně zváni.

Zásahy Městské policie Trutnov

Informace pro poskytovatele ubytování

Vodné a stočné na rok 2016/2017

V uplynulém období zasahovala v naší obci 
Městská policie Trutnov jak na výzvu ob-
čanů, tak preventivně. V prevenci šlo pře-
devším o kontrolu dodržování dopravních 
předpisů a veřejného pořádku. Nejhrubším 
zjištěným přestupkem bylo překročení po-

volené rychlosti v obci o 26 km/h.

Věříme, že jak preventivní zásahy, tak i zása-
hy na výzvu přispějí k dodržování doprav-
ních předpisů a veřejného pořádku a tím i 
bezpečnosti občanů při pohybu po obci.

Dovolujeme si upozornit, že v obci platí OBEC-
NĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA č. 1/2015, O MÍSTNÍCH 
POPLATCÍCH (plné znění na http:www.velkesva-
tonovice.cz. Tato mimo jiné stanovuje povinnost 
poskytovatelů ubytovacích služeb ohlásit správci 

poplatku (Obecnímu úřadu) vznik své poplat-
kové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti 
spočívající v poskytování přechodného ubytová-
ní za úplatu v zařízeních určených k přechodné-
mu ubytování, tento poplatek vybírat a platit.

Obecní úřad při přípravě voleb do 
Krajského zastupitelstva zjistil, že v 
obci je část občanů, kteří u nás žijí, 
ale nejsou zde hlášení k trvalému po-
bytu. Chtěli bychom připomenout, 
že hlavní příjem obce ze státního 
rozpočtu je dán příspěvkem na tr-
vale hlášené občany. A tak v těchto 
případech jdou peníze do obce, kde 
fakticky lidé nežijí, a naše obec je 
ochuzována.

Upozornění
občanům

Redakční rada

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
• dodávky plynu – RWE 800 11 33 55

Cenu vodného a stočného schvaluje 
obecní zastupitelstvo na rok dopředu. 
Je stanovena na období od 1.8. kalen-
dářního roku do 31.7. roku následující-
ho. V období července jsou prováděny 
odpočty vodoměrů, na jejichž základě 
je vodné a stočné vyúčtováno. Převážná 
část faktur byla roznesena osobně, čímž 
obecní úřad ušetřil nemalé prostředky.

Nyní k cenám. U obou dochází k mírné-

mu navýšení proti předchozímu období 
a cena jak vodného, tak stočného (pro 
ty, kteří jsou napojeni na obecní kanali-
zaci) je stanovena na 24,15 Kč/m3 včet-
ně DPH.

Toto navyšování ceny není naším kaž-
doročním „sportem“, ale jsme k tomuto 
kroku nuceni z titulu vytváření fondu 
oprav na náš vodovod a kanalizaci. Tvo-
ření tohoto fondu bylo součástí podpisu 

smlouvy na čerpání dotace na výstavbu 
kanalizace v horní části obce. Na tento 
fakt jsme byli upozorněni již při podpi-
su těchto smluv. Na druhou stranu si 
musíme uvědomit, že Obec by nebyla 
schopna ze svých prostředků celou ka-
nalizaci zafinancovat. Například připra-
vovaná kanalizace na spodní část obce 
je naceněna na cca 42 mil. Kč, ale dotace 
na tento projekt by mohla být až 26 mil. 
Kč. Již jen z těchto čísel je patrné, že tyto 

Ze zasedání zastupitelstva
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali prostřednictvím 
sběrných míst v obci k recyklaci 47,00 
kg drobného elektra. Vedle toho obča-
né odevzdali množství nepoužívaných 
elektrospotřebičů prostřednictvím sběr-
ného dvora nebo při pravidelných sbě-
rech nebezpečného odpadu.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré 
a nepoužívané elektrospotřebiče se již 
několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových

monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou 
mobilní telefony a baterie do drobných 
elektrospotřebičů. 

Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní přes-
ně vyčíslit, o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme také, 

o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčto-
vání sběrných míst společnosti ASEKOL 
v obci vyplývá, že občané naší obce v 
loňském roce vytřídili 47,00 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 1,14 MWh 
elektřiny, 80,97 litrů ropy, 4,35 m3 vody a 
0,02 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 0,21 
tun CO2 ekv.  a produkci nebezpečných 
odpadů o 0,90 tun.

Konečná bilance vyzněla pro zpětný od-
běr elektrozařízení jednoznačně pozitiv-
ně, a to ve všech aspektech.

Nyní zbývá jen dodat, že nepoužívané 
velké elektrospotřebiče můžete ode-
vzdávat na našem sběrném místě na 

dvoře Obecního úřadu nebo do sběrné-
ho dvora společnosti Transport Trutnov. 
Drobné elektrospotřebiče do sběrných 
nádob na Obecním úřadě a ve vchodu 
do sokolovny v Markoušovicích.

finanční prostředky jsou pro nás obrov-
ským přínosem.

Zároveň si musíme uvědomit i naše ná-
klady. Obec platí za každý vyčerpaný 
1m3 podzemní vody daň státu ve výši 
2,50 Kč a s její výší nelze nic udělat (v bu-
doucnu by to mohlo být i více). Veškerý 
servis vodovodu a kanalizace také tvo-
ří nákladové položky obce. Např. ročně 
se pracuje na 35-45 poruchách na vo-

dovodním potrubí, kterého máme cca 
30km. Nákladově je 1 tato oprava cca 
15.000kč. Vzhledem k stáří vodovodu je 
třeba provádět i pravidelnou údržbu a 
výměnu vodovodních armatur na hlav-
ním řadu (máme cca 150 armatur, kaž-
dá v ceně 5-8 tisíc Kč). Opravy i údržbu 
řešíme prostřednictvím našich zaměst-
nanců. Kdybychom opravy a údržbu 
prováděli dodavatelsky, náklady by byly 
mnohem vyšší (cca 35.000 Kč/porucha) 
a doba odstávky delší. Při větších po-
ruchách a rekonstrukcích se samozřej-
mě nevyhneme využití pomoci od do-
davatelských firem.

A jsou zde i další náklady spojené s čer-
páním a dopravou vody k odběratelům. 
Na tomto místě je nutné i připomenout, 
že přes zvýšení ceny, jak zaznělo na 
jednání zastupitelstva při projednávání 
ceny na příští rok, nepokryje tato cena 
skutečnou cenu a je obcí ve prospěch 
obyvatel dotována.

Další záležitostí, o které bychom se chtě-
li zmínit, je fakturace stočného podle 
odečtu spotřeby vody z obecního vo-
dovodu. Někteří z Vás používají i vodu z 
jiných zdrojů (studna) a nám pak chybí 
podklady pro fakturaci stočného. Pro-
to budeme muset zavést měření vody 
dodané z jiných zdrojů, než je obecní 
vodovod (dle „Podmínek dodávky pitné 
vody a odvádění odpadních vod“), aby 

účtování stočného bylo spravedlivé pro 
všechny odběratele (týká se pouze míst, 
která jsou napojena na centrální kanali-
zaci).

U vodného je to především postupné 
odstranění paušálních plateb. Každý z 
nás vodu potřebujeme k životu a je mi 
líto, že nám někteří spoluobčané nejsou 
schopni odečet vodoměru umožnit nebo 
alespoň stav oznámit! Chtěli bychom 
upozornit, že vodoměr je zařízení Obce, 
proto k němu musí být umožněn přístup, 
odběratel ho musí chránit před poškoze-
ním (mechanickým, ohněm, mrazem, tře-
tí osobou). Vodoměr musí být stejně jako 
elektroměr nebo plynoměr zaplombo-
ván. Porušení těchto zásad ze strany ně-
kterých odběratelů budeme muset také 
řešit. Předpokládáme např., že odběrate-
lé, kteří nám odpočty nedávají 2 nebo 3 
roky, budou muset zpřístupnit vodoměr 
tím, že zbudují vodoměrnou šachtu na 
hranici svého pozemku, která pak bude 
trvale přístupná pro odpočty a kontrolu.

Je naší nemilou povinností upozornit, že 
část občanů ještě stále nemá uhrazenou 
platbu za vodné a stočné za uplynulý 
rok. Žádáme tímto ty, kteří jsou si vědomi 
svého dluhu, aby jej co nejdříve vyrovna-
li, případně se dostavili na obecní úřad a 
dohodli si splátkový kalendář úhrady.

Petr Martinec starosta obce
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Ze života spolků a obcí

Z naší školy
Naše škola je tradičně dvoutřídní se čtyřmi roč-
níky. V tomto školním roce ji navštěvuje 32 žáků, 
o jejichž vzdělání se starají nově ustanovená 
ředitelka školy Mgr. Eva Hrabová a učitelka Mgr. 
Jana Nosková a vychovatelky Petra Kollertová a 
Kateřina Krtičková.
 
Kromě klasického vyučování zařazujeme dě-
tem do výuky i alternativní prvky vyučování, 
abychom dětem oživily jejich vzdělávání. Vý-
uka s klasickými předměty je dětem zpestřena 
plaveckým výcvikem, který potrvá až do konce 
listopadu.

Děti se ve škole nejen učí, ale také poznávají 
cykly roku pomocí svátků a tradic, což je u ma-
lých dětí důležité pro jejich psychický rozvoj. 
Šikovnost, nejen svých rukou, děti předvedly 
na oslavách Sv. Václava, které se konaly 24. září v 
obci. Připravily si pěkné vystoupení, kde nechy-
běl zpěv, přednes básniček, tanec a ani hra na 
zobcovou flétnu. S paní učitelkou napekly malé 
koláčky, které pak rozdaly pozorným divákům.

Po vyučování mohou děti své schopnosti roz-
víjet také v keramickém kroužku, kde vyrábějí 
zajímavé výrobky pod vedením keramičky Kláry 
Lantové Šikové.

Nově vznikl i klub deskových her a čtenářský 
klub, který ke své činnosti bude využívat míst-
nost, kde v loňském roce probíhalo individuální 
vzdělávání Mraveniště.

O prázdninách naše škola poskytla prostory pro 
tábor malých dětí v anglickém jazyce pod vede-
ním Mary Jean Špetlové, která ve středu vede ve 
škole i kroužek anglického jazyka.

V letošním roce se podařilo zapojit naši školu 
do pokusného ověřování s názvem „Hodina 
pohybu navíc“ v rámci pobytu ve školní družině. 
Smyslem projektu je nabídnout žákům navíc 
jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Cílem 
programu je získat zájem žáků o pohyb, navo-
dit příjemné zážitky a ukázat zábavnost sportu. 
Žáčci projdou sporty jako je volejbal, házená, 

basketbal, fotbal, ragby a bruslení.

V měsíci září jsme s dětmi zažili úžasný výlet po-
době jízdy historickým vláčkem ke Kunětické 
hoře. Večerní opékání skoro při měsíčku a spaní 
v historických vagónkách byl určitě skvělý záži-
tek. Druhý den následovala návštěva Perníkové 
chaloupky a výstup na Kunětický hrad. Výlet 
jsme zakončili výborným řízkem s bramboro-
vou kaší v pardubickém Globusu.

Velice bych chtěla poděkovat manželům Li-
enertovým za pomoc a sponzorský dar v podo-
bě zaplacení ceny za historický vláček.  Děkuje-
me!

Ráda bych také poděkovala Obci Velké Svato-
ňovice, která nám poskytla prostředky na nový 
krásný nábytek do obou tříd a do družiny. Všem 
se nám moc líbí. Děkujeme!

Eva Hrabová
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Soutěž o Nejlepší školní oběd 2016

Informace z mateřské školy:

Kateřina Krtičková

Květa Fialová

Tématem letošního ročníku bylo kompletní 
bezmasé obědové menu, které zahrnovalo 
polévku, nesladký hlavní pokrm a dezert. 
Všechna jídla musela být jak nutričně hod-
notná, tak moderní a chutná. Cena za porci 
zároveň nesměla překročit vyhláškou sta-
novený limit 34 korun. Celé menu muselo 
být běžnou součástí jídelního lístku přihlá-
šeného zařízení školního stravování. 

Soutěžního finále v Brně se na konci prázdnin 
za naši školní jídelnu zúčastnily Martina Krtič-
ková, Květa Fialová a Kateřina Krtičková. Jejich 
menu nejdříve muselo projít korespondenč-
ním kolem, kde se z již zmíněných 52 zúčast-
něných týmů vybíralo deset s nejzajímavějšími 
jídly do finále. 

Na uvaření tří chodů byl stanoven čas dvou ho-
din, poté následoval výdej a prezentace před 
porotou. Porota čítala dvacet členů, včetně tří 
dětí, výživářů, šéfkuchařů, hygieniků, zástupců 
z ministerstva a různých organizací.

V soutěži se i přes několik organizačních překá-
žek, například opakovanými výpadky elektric-

kého proudu a nedostatku prostoru, umístily 
na krásném čtvrtém místě. Jejich pokrmy hod-
notila porota jako velmi originální, zajímavé a 
zadání plně vyhovující. 

Jako své menu zvolily polévku z petržele a čoč-
ky s vložkou z čočky černé, jako hlavní chod 
následovaly placky z quinoi, slunečnicových se-
mínek a pohanky, plněné ochuceným listovým 
špenátem, salátem z mrkve a cukrového hrášku 
a pečenými brambory jako přílohou. Sladkou 
tečku tvořily celozrnné bábovičky s avokádo-
vým kakaovým raw krémem, slazeným banány 
a medem, dozdobené jedlými květy.

Finalisté soutěže
• Školní jídelna Brno, Horní 16, Brno 
• Základní škola Český Brod, Žitomířská 

885, Český Brod 
• ZŠ a MŠ Leskovec, Leskovec 93, okres 

Vsetín 
• 22. mateřská škola Plzeň, Mánesova 

67, Plzeň 
• Střední průmyslová škola dopravní 

Karlovarská 99, Plzeň 
• MŠ Střítež nad Bečvou 134, Střítež 

nad Bečvou 
• Základní škola Svitavy, Felberova 2, 

Svitavy 
• Základní škola a Mateřská škola 

Velké Svatoňovice 198, Velké Sva-
toňovice, okres Trutnov 

• Základní škola a Mateřská škola Velký 
Beranov 331, okres Jihlava 

• F-gastro catering, zařízení školního 
stravování s.r.o., Slovanská 99, Vrch-
labí

Pro letošní školní rok 2016 – 17 máme zapsá-
no 25 dětí, z toho je 17 holčiček a 8 chlapců.

V září jsme s dětmi pořádali ovocné dny, 
ve kterých si děti upekly sladkou svačinku 
– jablečné bábovičky, k obědu si zabalily 
švestkové knedlíky a na závěr si připravily 

ovoce na pečený čaj, který si děti odnesly 
domů.

V říjnu nás čeká pohádka ve Rtyni v Podkr-
konoší, fotografování a na přelomu října a 
listopadu pojedeme za zvířátky do ZOO ve 
Dvoře Králové n/Labem.

ZA CELOU NAŠI MŠ BYCH CHTĚLA 
MOC PODĚKOVAT FIRMĚ SAAR 
GUMMI CZECH ČERVENÝ KOS-
TELEC ZA SPONZORSKÝ DAR VE 
VÝŠI 10 000 Kč.
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Svatováclavská pouť

Máme rádi zvířata

V sobotu 24. září zorganizoval kulturní výbor 
obce za spolupráce SDH a dětí z mateřské a 
základní školy tradiční Svatováclavskou pouť. 
Společně připravili pro občany všech věko-
vých skupin naší obce pestrý program. Pro děti 
byl zajištěn zábavný park, kolotoče, houpačky i 
klasická střelnice. Velkým zpestřením bylo vy-
stoupení skupiny historického šermu Durabo. 
Děti, jak ze školy, tak školky, přednesly pásmo 
básniček i písniček a zahrály na flétničky. Školá-
ci napekli pouťové koláčky pro všechny.

Pro ty starší předvedli své nebezpečné umění 
mladí „skejtaři“ z Trutnova, s tím, že si jízdu na 
„skejtu“ mohli přihlížející i vyzkoušet. Zatanči-
ly nám dívky z taneční školy Bonifác ze Rtyně. 
A také všechny pobavily trochu odrostlejší 
"dívky" taneční country skupiny "Starý westy". 
Skupina lukostřelců předvedla ukázku střelby 
a také luky zapůjčili, aby si každý mohl tento 
sport vyzkoušet a případně se do oddílu, který 
pracuje v místním Sokole, přihlásit.

Výbornou náladu a pohodu podporovala 
po celé odpoledne všem kapela Evergreen 
Dixieland band z Nové Paky, která hrála 
hlavně "swingovky", jež se krásně poslou-
chaly.

Program obohatila svým vystoupením s 
ukázkou výcviku psího šampiona slečna 
Valešová.

Součástí programu byla výstava, na jejíž 
realizaci se podíleli manželé Schrollovi s 
fotografiemi našeho okolí, malovanými 
obrazy a zahradními plastikami. Dále paní 
Bradáčová s širokou škálou svíček různých 
tvarů a barev. Fotografiemi z místních akcí 
a Krkonoš přispěl i Jan Špetla. Nesmíme 
opomenout ani krásně zdobené perníčky 
paní Těžké. Všem patří velký dík za jejich 
práci a šikovnost při zhotovení všech vysta-
vovaných výrobků.

O občerstvení se postarali hasiči s výborný-
mi klobásami z udírny a pivem a paní Souč-
ková Škrobánková z Restaurace K klub.

A tak všem uběhl den jako voda a přišel ve-
čer s retro diskotékou DJ Andyho.

Je dobře, že se při takovéto akci občané se-
šli, pobavili se a popovídali a užili si pěkně 
celý den, zvláště programem naplněné od-
poledne. Je vidět, že když chceme, tak to v 
naší obci žije. 

Atrakce byly pro zájemce v provozu ještě v 
neděli.

Celou pouť jsme zakončili 28.9.2016 mší v 
Kapli Sv. Václava. 

Text: Lída Špetlová
Foto: J. Špetla

Sobotní odpoledne 16. července se na míst-
ním fotbalovém hřišti neslo v duchu hesla 
"Máme rádi zvířata, protože jsou…“. Pod 
tímto názvem pořádala místní restaurace 
Na Puškvorci zábavné odpoledne. Jako do-
provodný program předvedli místní dobro-
volní hasiči svoji techniku, výstroj a výzbroj, 
výjezdové vozy a požární útok. Návštěvníci 
si mohli vyzkoušet stříkání z hadice, což se 
líbilo nejen dětem, ale i dospělým.

Pozornost upoutala ukázka modelů trakto-
ru a vojenského vozidla na dálkové ovládá-
ní. Děti měly možnost se na modelu trak-
toru svézt.
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Náves Markoušovice

Text a foto J.D.

Pobavil nás všechny a především opět ty 
nejmenší klaun, který si s dětmi zacvičil i 
zatancoval. Zároveň se děti mohli vyřádit 
v dětském skákacím hradu nebo si příleži-
tostně nechat namalovat něco pěkného na 
obličej.

Celé odpoledne, které bylo zakončeno 
večerní zábavou,  směřovalo k myšlence 
dobrého vztahu k našim němým miláčkům, 
především k podpoře těch opuštěných. A 

tak veškeré vybrané prostředky z této akce 
- ať už finanční nebo v podobě krmení, 
dek apod. - byly věnovány psím útulkům 
v Broumově a v Trutnově. Všichni nakonec 
měli vedle příjemně stráveného odpoled-
ne i dobrý pocit z toho, že něco udělali pro 
opuštěná zvířátka. Poděkování patří jak or-
ganizátorům akce v čele s Jiřím Prouzou, tak 
i všem, kteří na akci přišli a podpořili krás-
nou myšlenku.

Jak jsme informovali v minulém číslo, do-
šlo v našem projektu Místo, kde žijeme, ke 
zpoždění. Nastal však pro nás významný 
den - 2.srpna 2016, kdy jsme obdrželi územ-
ní souhlas s naším projektem. Je faktem, že 
ještě před tím jsme pracovali na přípravách 
a provedli například zajišťovacím práce na 
v minulosti zakopané cisterně u tělocvičny, 
po dohodě s Lesy ČR využití opracovaných 
kamenů ze základů zaniklých staveb na 
jejich pozemcích, které budou využity pro 
výstavbu amfiteátru a další méně viditelné 
práce jako výběr dodavatele stavby altánu 
a dalších prací, které musí být zajištěny od-
bornými firmami.

Ihned po obdržení souhlasu jsme oslovili 
firmu pana Vyhlída z Malých Svatoňovic k 
zajištění terénních úprav v prostoru naší 
budoucí nové návsi a k vyhloubení základů 
pod altán a zvoničku. Pod jejich odborným 
dohledem jsme za účasti brigádníků zhoto-
vili základy a zabetonovali i konstrukci, kte-
rá ponese naši zvoničku. Počasí nám přálo 
a tak jsme mohli pokračovat. Za pomoci 
pana Karla Hofmana ze Starého Sedloňo-
va jsme brigádně provedli výkop a položili 
přípojky na vodu a elektřinu do budoucího 
altánu. 

Jak to u našeho projektu bývá, přišli nové kom-
plikace. Tentokráte s nabídkami výstavby altánu. 
Přípravný tým byl postaven před otázku - postavit 
altán v letošním roce za vyšší cenu nebo počkat 
do příštího roku a ušetřit nemalé prostředky. Zví-
tězilo stanovisko hospodáře a bylo rozhodnuto s 
výstavbou altánu počkat na příští rok a ušetřené 
prostředky využít na posílení rozpočtu v kapitole 
mobiliáře na návsi. Kladem je i to, že výstavbou 
altánu bude s největší pravděpodobností pově-
řena naše domácí firma, která nabídla nejlepší 
cenu, ale v letošním roce již nemá kapacitu.

My však nezahálíme a pokračujeme. Rozhodli 
jsme se první dokončenou etapu ukončit vý-
stavbou zvoničky a amfiteátru, které jsou zajiš-
těny dodavatelsky. Po těchto pracích s těžkou 
technikou jsme nastoupili opět my. Na 15.října 
jsme svolali velkou brigádu na výsadbu zeleně 
dle projektu. Pod odborným dohledem zahrad-
níka jsme vysázeli 11 stromů a nepočítaně keřů. 

Přesto, že se organizátoři pilně připravovali, mile 
je překvapila skutečnost, že na brigádu přišlo více 
než 40 dospělých a s nimi i houfec dětí. Velký 
ohlas měla vyhlášená adopce stromů a keřů pro 
výsadbu. 41 stromů a keřů si občané adoptovali.

Ukončení etapy jsme zakončili 28.října slavnost-
ním otevřením, kterého jste se mohli zúčastnit 
a ohodnotit to, co se nám zatím podařilo. Více o 
otevření napíšeme v příštím Zpravodaji.

Budeme samozřejmě pokračovat i nadále. Přede-
vším údržbou nového prostoru a na jaře přistou-
píme k výstavbě altánu. Máme i další plány, který-
mi chceme po obnově naší návsi pokračovat ve 
zvelebování naší obce, přibližováním její historie 
jak občanům, tak návštěvníkům.
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Jak to sviští v Mraveništi
V naší nové budově v Markoušovicích je 
každý den slyšet dětské švitoření předškol-
ních dětí i školáků a všichni máme velkou 
radost, že se nám přes léto podařilo budo-
vu připravit a přesunout naše aktivity pod 
jednu střechu. Pojďme ale pěkně popořád-
ku vzpomenout na předchozí tři měsíce.

Prázdniny byly v Mraveništi ve znamení 
pořádání letních týdnů pro děti a také 
ve znamení příprav nových prostor.

Letní týdny se nesly v duchu indián-
ském, pohádkovém a kamarádském a 
na každém z nich děti zažily spoustu 
zajímavých zážitků. V indiánském týd-
nu měly děti zázemí v Maríně v Mar-
koušovicích a v blízkém teepee, kde 
si vyráběly různé indiánské pomůcky 
a nástroje a odkud také odcházely na 
výpravy do okolí. Pohádkový týden pro-
bíhal ve třídě ve Velkých Svatoňovicích 
a byl naplněný pohádkami - ať už dra-
matizovanými či čtenými z donesených 
knih. Nechybělo ani kreslení, tvoření 
z hlíny a krátké divadlo pro rodiče. Byl 
to týden písniček, her, tvoření a dobré 
nálady. Kamarádský týden probíhal na 
„lodi Marína“ v Markoušovicích. Nechy-
běl lodní deník, námořnické písničky, 
nové hry, děti se učily zručnosti při vá-
zání uzlů nebo vyrábění náramků, tiskly 
si brašničky a při návštěvě keramické 
dílny u Klárky si všechny děti s chutí a 
zápalem vyrobily kachličky a měly mož-
nost vlastní tvorby.

Podrobnější informace a fotky z letních 
týdnů najdete na našem webu www.
domraveniste.cz v sekci akce.

Pilně se celé léto pracovalo na rekonstrukci 
budovy bývalé školy (ještě nedávno ústavu 
sociální péče), aby tam mohla začít fungo-
vat naše základní škola i dětská skupina. 
Po administrativním maratonu, shánění 
razítek, kolků, povolení a souhlasů jsme se 
hned na začátku prázdnin vrhli do rekon-
strukce prostor pro školku, které bylo po-
třeba vytvořit téměř zcela nové. Pojali jsme 
to jako mravenci - tedy s velkou spoluúčastí 
vlastní práce a našich výkonných brigád-
níků z řad maminek, tatínků, prarodičů i 
praprarodičů, zejména při bourání, odvá-
žení sutě, instalaci zařizovacích předmětů, 
malování a úklidu. S odbornějšími pracemi 
zednickými, vodařskými a elektrikářskými 
nám vypomohla firma a spřízněné duše 
(neboli odborníci na slovo vzatí). Postupně 
jsme se z fáze demoliční přes vybourání ně-

kolika zdí, dveří, osekání obkladů a dlažeb, 
vysekání elektriky, odpojení staré vody a 
kanalizace, demontáži stropních podhledů 
a světel probojovali až k fázi budovatelské, 
která přece jen vlila do našich žil novou a 
pozitivnější energii než ta bourací. Velkou 
zásluhu na tom měly také děti, které vlast-
ními silami vytvořily mozaiky okolo umyva-
del ve třídách, vyzdobily si okenní parapety 

a pomohly nám svým elánem a veselím 
probouzet budovu k životu. V den kolau-
dace nebyly shledány žádné zásadní nedo-
statky a velkou pochvalu a uznání proměna 
budovy sklidila i od jejího vlastníka Králo-
véhradeckého kraje. I když ještě máme na 
seznamu pěknou řadu drobných úkolů 
k doladění, zabydlená budova už každé 
ráno ožívá veselým výskotem dětí ze školky 
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i školy Mraveniště a začíná psát novou kapitolu 
své téměř 140ti leté historie. Jsme moc rádi, že 
se nám to společnými silami podařilo  a velmi 
si vážíme pomoci i podpory všech zapojených 
dobrovolníků. 

Od 1. září funguje naše Základní škola Mraveni-
ště v rejstříku škol a školských zařízení, pedago-
gický tým tvoří paní učitelka, asistentka peda-
goga, ředitelka a školní psycholožka. Mezi naše 
základní pilíře patří respektující přístup, častý 
pobyt venku, učení prožitkem a hodnocení bez 
známek. Aktuálně máme ve společné třídě 10 
dětí 1. stupně, do naplnění prozatímní kapacity 
nám zbývá 7 míst, takže je možné se k nám při-
jít podívat a přihlásit se. Aktuální dění je možné 
sledovat na blogu školy.

Od 1. října začne fungovat i dětská skupina při 

Komunitním centru Mraveniště, jejíž vybudová-
ní i provoz je spolufinancován Evropskou unií. 
I tady chceme pokračovat v celostním pojetí s 
respektujícím přístupem k dětem, pohybem 
v čisté přírodě a zdravým stravováním. Věkově 
smíšenou skupinu 12 dětí provází 2 pečující 
osoby. Do této party přijmeme ještě jedno dítě 
na celotýdenní docházku, v případě zájmu nás 
kontaktujte. Každodenní život dětí v dětské sku-

pině se i s fotkami objevuje na blogu.

V nejbližším období nás čeká akce pro naše 
dobrovolníky a podporovatele, rozjíždíme vol-
nočasové aktivity a těšíme se i na slavnostní ote-
vření budovy. Více informací najdete na našem 
webu: www.domraveniste.cz

Eva Portychová

PS: trochu z historie
Počátky školního vyučování nejsou přesně zmapovány, ale je jisté, že školní výuka probíhala v Markoušovicích již ke 
konci 17. století nebo začátkem 18. století. Tedy daleko dříve než byla Marií Terezií dekretem z 6.12.1774 stanovena 
povinná školní docházka všech dětí od 6 do 12 let. Výuka probíhala v domech vyučujících. První speciálně školní 
budova byla postavena v roce 1789 vedle kostela a sloužila 90 let, kdy byla předána do užívání nová školní budova.

Ta vznikla po dlouhých jednáních a sporech Starého Sedloňova a Markoušovic, kdy ji chtěl každý na svém území. O 
jejím umístnění rozhodl okresní hejtman Konrád již 14.2.1874. Přes to se přípravy protáhly až do roku 1877, kdy byly 
vykopány a vyzděny základy. 

7. září roku 1879 byla dokončená stavba předána k vysvěcení. Výuka probíhala ve čtyřech třídách a v budově byl zří-
zen byt pro řídícího učitele a byt pro dva učitele. Škola byla zpočátku dvoutřídní se čtyřmi odděleními s polodenním 
vyučováním. 

Od 1.9.1880 byla otevřena III. třída. V létě roku 1926 proběhla renovace jak vnitřního zařízení, tak i venkovní fasády. 
Ve škole se vyučovalo německým jazykem. Proto byla v roce 1929 založena Menšinová škola ve Starém Sedloňově s 
vyučováním v českém jazyce. Poslední předválečný třídní výkaz v Markoušovické škole z roku 1938 byl jen nadepsán, 
ale vůbec se prakticky neučilo, protože byly zabrány Sudety a škola likvidována. Výuka v ní byla obnovena po válce a 
první poválečný školní rok byl zahájen 3.9.1945 se 30 žáky, jako jednotřídní škola. Chodili do ní pouze děti českých ro-
din. Od školního roku 1946/1947 mohly být do českých škol přijímány i děti německých horníků, kteří nebyli zařazeni 
do odsunu. O přijetí do zdejší školy však žádný z nich nepožádal. K přihlašování došlo až po 12. únoru 1947 a tak byla 
od 1.3.1947 otevřena druhá třída. V září 1948 měla škola již 55 žáků.

Vyučování v této škole pokračovalo až do 30.6.1976, kdy byla výuka v Markoušovicích ukončena pro malý počet žáků. 
Budova byla převedena Ústavu sociální péče, který v ní zahájil provoz 4.9.1978. Provoz ukončil 31.12.2014.

Po dlouhých, neúspěšných jednáních o navrácení školy zpět do majetku obce z majetku Královéhradeckého kraje si 
budovu školy v březnu 2016 pronajal zapsaný spolek Mraveniště s vizí provozovat tu komunitní vzdělávací centrum 
pro všechny věkové kategorie. 
Exkurz do historie zpracoval za využití publikace Markoušovice a Starý Sedloňov, vydané obcí Velké Svatoňovice v 
roce 2011 J.D.
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Zahradní železnice

Marina TJ Sokol Markoušovice

Pan Lienert zavzpomínal, jak jako člen Par-
dubického spolku historie železniční do-
pravy v Rosicích u Pardubic chtěl vytvořit 
něco zábavného pro lidi. Spolek, jehož je 
dodnes členem, se zabývá "velkou" železni-
cí a stacionárními ukázkami. On chtěl něco 
aktivního pro lidi a tak asi před deseti lety 
vznikl nápad zahradní železnice.

Ta vznikala postupně jako stavebnice pod-
le vlastního projektu. To má velkou výhodu, 
že celá železnice je mobilní a může jezdit na 
požádání prakticky kdekoli. O jednotlivých 
akcích, kterých se zúčastňuje, se můžete 
aktuálně dočíst na stránkách www.malaze-
leznice.cz. Na nich je i přesně vyjádřen cíl 
spolku - vybudovat kolejiště, kde by bylo 
možné alespoň trochu napodobit provoz 
skutečné železnice. Každý vlak má svého 
strojvedoucího, trať je vybavena zabezpe-
čovacím zařízením a návěstidly, kterými 
se všichni musí řídit. Vše podle možností v 
měřítku 1:8. Rozchod kolejí 7 1/4 (184mm).

Dnes si spolek vedený panem Lienertem 
vytyčil úkol - naplnit výše uvedený cíl a ve-
dle mobilní části, kterou chce obšťastňovat 
návštěvníky různých akcí jak v blízkém či 
širokém okolí - prakticky kdekoli i nadále, 
vybudovat u nás ve Velkých Svatoňovicích 
stálé kolejiště. Zatím vytipovává vhodné 
prostory a čas ukáže, co bude reálné a vy-
padá to nadějně. Představitel spolku jednal 
se starostou obce a společně vytipovali 
vhodný prostor - louku za hřištěm. Jed-
ná se o obecní pozemek, kde by mohlo 
vzniknout stále kolejiště. Starosta přislíbil i 

pomoc obce při výstavbě. Samozřejmě uví-
táme i pomoc dalších spolků působících v 
naší obci nebo samotných občanů při za-
jišťování výstavby kolejiště. Dnes se bude 
jednat o terénní práce na přípravě prostoru 
pro kolejiště a následně výroba kolejí. Sa-
mozřejmě rádi přivítáme i zájemce o člen-
ství v našem spolku. Prostor ve spolupráci 
s vedením obce chceme připravit tak, aby 
mohl sloužit i ostatním věkovým skupinám 
občanů při jejich venkovních aktivitách.

Současnou realitou je provoz zahradní že-
leznice v domácím prostředí nebo na vyžá-
dání v prostorách pořadatelů různých akcí. 
Jen v letošním roce to zatím bylo více než 

20 akcí, při kterých se svezlo přes 5.000 ná-
vštěvníků.

Vytvoření stálého okruhu zahradní železni-
ce u nás v obci jistě bude vítanou atrakcí jak 
pro místní, tak pro přespolní návštěvníky. 

Závěrem bychom chtěli opětovně připo-
menout, že i Malá železnice jako zapsaný 
spolek mezi sebou ráda přivítá nové členy, 
zajímající se o železnici jak velkou, tak dá se 
říci modelářskou.

Zatím nás najdete u pana Lienerta, Velké 
Svatoňovice 41, tel.: 608 745 500. 
Bližší informace i na www.malazeleznice.cz

Marina je již tradiční klubovna členů TJ Sokol 
Markoušovice. Členové jí věnují patřičnou 
péči průběžnou údržbou. V loňském roce 
jsme ji doplnili generální opravou střechy, 
kterou Sokol zadal odborné firmě. Sami čle-
nové pak provedli celkovou rekonstrukci a 
obnovu vnitřního zařízení a venkovních ná-
těrů. Dnes v něm plní další službu i věci, které 
se ukazovaly v některých domácnostech 
jako nepotřebné. Zde dostaly díky pracovi-
tým rukám členů TJ Sokola nový život.

Dnes Marina neplní původní úkol - obslužná 
klubovna k lyžařskému vleku (ten byl v květ-
nu pro nevyužívání a zastaralost zrušen)- ale 
dostala nový život v podobě setkávání přátel, 
místa oslav i plánování další činnosti a akcí a 
to nejen členů TJ Sokol Markoušovice. 

TJ Sokol ji však nechce jen pro sebe a tak ji na-
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Pivní muž - žena

bízí i k širšímu využití pro další organizace, 
spolky, ale i pro soukromé osoby. 

Letošní léto bylo především ve zname-
ní dětských táborů pořádaných spolkem 
Mraveniště. 

Vedle toho v Maríně probíhalo plánování a 
příprava naší největší letošní akce - 20.tého 
ročníku Pivního muže. Ale i relaxaci rodin 

a skupin, které využívaly krásné prostředí 
naší obce a na čas unikly z měst do přírody.

Proto můžeme s hrdostí konstatovat, že 
Marína stále žije a že prostředky vložené do 
její rekonstrukce a údržby, byly dobře vlo-
ženou investicí. Její využívání je i důkazem 
spolupráce spolků působících v naší obci.

Text se Z.Štěpánem J.D., foto J.D

Text s Liborem Těžkým J.D., foto J.D.

V sobotu 17. září na hřišti v Markoušovicích 
proběhlo soutěžní klání družstev v netra-
dičních, ale dnes již vlastně tradičních dis-
ciplínách soutěže Pivní muž.

Soutěžení se účastnila družstva Malých 
Svatoňovic, Radvanic, Markoušovic a Bo-
koušovic (pro neznalé osada Bokouš u 
Chvalkovic). Soutěží se v družstvech - vždy 
6 mužů a 1 žena nebo v jednotlivcích.

Na úvod hlavní organizátor letošního již 20. 
ročníku Libor Těžký přivítal všechny účast-
níky a zavzpomínal jak to vlastně před těmi 
20ti lety vzniklo na vleku v Radvanicích po 
lyžařské soutěži. Někdo - dnes už se ani 
neví kdo – nadnesl, jestli by se nedalo sou-
těžit také v létě v nějakých disciplínách. A 
od nápadu nebylo daleko k realizaci a zro-
dila se soutěž o Pivního muže.

Letos se soutěžilo v disciplínách pro druž-
stva i jednotlivce. Začalo se "Hledáním 
hub", kdy v přilehlém hájku jedna členka 
družstva hledala ukryté pivní kuželky a další 
člen družstva musel trefit terč a předat piv-
ní kuželku družstvu ke konzumaci a vystří-
dán dalším se pokračovalo v hledání až do 
nalezení všech urytých lahví. Vítězem byl 
samozřejmě ten, kdo nalezl nejvíce "hub". 

Pokračovalo se jednotlivci hodem sudem 
do dálky. Potom opět soutěž družstev v 
konzumaci snídaně - každé družstvo mělo 
prostřený stůl se stejným množstvím po-
travin různého druhu a systémem štafety 
každý konzumoval něco až do vyprázdnění 
stolu. A znovu jednotlivci, tentokráte sou-

těž v jízdě na netradičním kole.

Následovalo společné pití z lahve brčkem, 
pokračoval kop na kuželky, hledání hos-
pod, hod víčkem na cíl, nesmělo chybět 
spojení s původním zimním kláním a tak se 
šlo na disciplínu přesun na lyžích. Družstva 
musela prokázat i svou fyzickou zdatnost 
v přetahování lanem a již jsme šli do finá-
lových disciplín - pití piva na Ex v soutěži 
jednotlivců, kde byl nejlepší čas .... a v sou-
těži družstev pivní štafetu. Výsledky byly v 
průběhu celého dne vyrovnané a tak ne-
bylo divu, že o celkovém vítězi musel roz-

hodnout rozstřel. Vedoucí družstva si zopa-
kovali disciplinu pití piva brčkem. Konečně 
bylo rozhodnuto. Vítězem se stalo družstvo 
Markoušovic.

To však nebylo to podstatné. Vítězi byli 
prakticky všichni, kteří spolu strávili den 
plný soutěží a nutno podotknout v pravém 
slova smyslu přátelských klání. Proto neby-
lo divu, že po vyhlášení výsledků - spolu do 
té chvíle - soutěžící poseděli do večerních 
hodin při hudbě. Zazpívali si a dokonce ti 
nejodvážnější i zatančili a ani jim nevadil 
nerovný terén hřiště, kde do té doby zá-
polili. Vedle organizátorů pod vedením Li-
bora Těžkého je nutné poděkovat i všem 
sponzorům, dále pak skupině Franťák Rock, 
která přijela až z Vlašimi a celý den zápolení 
doprovázela hudbou a přispěla tak k výbor-
né atmosféře.

Všichni se již dnes těší na příští rok do Ma-
lých Svatoňovic.
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Sokol Velké Svatoňovice
V našem Sokole působí více oddílů, 
jejichž členové se pravidelně scháze-
jí. Pro případné nové zájemce připo-
mínáme, kdy se který oddíl schází:

Tenis: pondělí 16.00-18.00 hod
Cvičení ženy: pondělí 18.00-19.00 hod
Tanec "Starý westy":  středa 13-14 hod
Volejbal: neděle 17-19 hod
 pondělí 19.30-22 hod
Nohejbal: úterý 16.30-19.00 hod
 čtvrtek 16.00-18.00 hod    
Fotbal: čtvrtek 18.00-20.00 hod
Stolní tenis: středa 16.00-20.00 hod
 pátek 17.30-22.00 hod
Lukostřelba: úterý 19:00 hod

Náš mezinárodní zápas
Kolegové z městečka Kalbe-Milde v Ně-
mecku nás na začátku září již poněkolikáté 
navštívili, abychom spolu sehráli tradiční 
přátelské mezinárodní utkání ve stolním 
tenise.

Dne 2. září nastal dlouho očekávaný oka-
mžik a dorazila čtyřčlenná výprava jejich 
oddílu stolního tenisu ve složení Peter, 
Erich, Hartmut a Christian. Setkání a plá-
nované mezinárodní střetnutí jsme večer 
zahájili posezením u Luboše Vavřeny, kde 
jsme pro naše přátele z Německa připravili 
pohoštění.

V sobotu 3. září šlo veškeré přátelství stra-
nou a začalo "velké" utkání mezi oddíly TJ 
Sokol Velké Svatoňovice a Kalbe -Milde. V 
deset hodin dopoledne v naší sokolovně 
vše propuklo. Zápas byl velmi vyrovnaný a 
skončil naším vítězstvím 9:7. Vítězné druž-
stvo našeho Sokola hrálo ve složení: Luboš 
Vavřena, Rudolf Mlynář, Milan Křišťák a Ivoš 
Landsmann. Vítězům blahopřejeme.

Po vyrovnaném boji - pro nás vítězném- 
jsme se všichni přesunuli do Markoušovic, 
do chalupy Pohoda u Štěpánů, kde byli ko-
legové z Německa ubytováni. A byl konec 
soupeření a nastal opět duch přátelství. V 
neděli jsme naše přátele vyprovodili na je-
jich 550 km dlouho cestu domů. A již dnes 
se těšíme na příští rok, kdy proběhne toto 
již tradiční klání na jejich půdě.

Žijeme nejen tancem
a tak se "Starý westy" vydaly 14. září 2016 na 
výlet do Nového Města.

To je přivítalo a pohostilo slunečným poča-
sím,  půvabnými, zámeckými zahradami s 

barokními soškami, setkáním a foto se zlou 
Mandou, krásnou vyhlídkou ze zámecké 
věže "Máselnice", což nebylo jen tak, na-
horu vede 146 schodů, které bylo nutné 
zdolat. První část výpravy jsme zakončili vý-
borným obědem, u kterého se to tak pěkně 
povídalo "co život dal a vzal".

Poté jsme se se zmrzlinou v ruce pro-
šli ve stínu podloubí  jedním z našich 
nejhezčích  historických náměstí  a po-
zdravili i  "Alegorii Metuje",  která střeží 
samotnou řeku.

Další zastávka byla na Dobrošově -  Ji-
ráskově chatě a opět zdolání,  tentokrát 
99ti,  schodů.  Odměnou byla další krás-
ná vyhlídka do kraje a nechybělo ani 
malé občerstvení v podobě kávy,  pivka 
i něčeho sladkého.

Příjemně unavené a spokojené se vyda-
ly "Starý westy" zpět k domovu......

Tak zahájily  další,  slovy klasika,  "prima 
(taneční) sezonu".

Poděkování "šéfové" p. Lídě Špetlové, 
která vše zorganizovala a zajistila,  i ři-
diči busu, který bezpečně a s profesio-
nalitou zvládl bezproblémový průjezd 
totálně ucpaným Náchodem.

.....byl to vskutku povedený výlet.....
"Starý (stále mladý) westy"

Oddíl lukostřelby
Máme za sebou už skoro jeden rok, kdy 
se scházíme v tělocvičně, v létě na hřišti 
při tréninku. Tento sport se stává vel-
mi populární, proto je škoda, že v naší 
obci má tak málo zájemců. Lukostřelba 
je sport  vhodný jak pro muže, tak pro 
ženy jakéhokoli věku. S tréninkem mo-
hou začít i děti ve věku od 10 – 12 let. 
Rádi proto uvítáme další zájemce. Na 
všechny nové zájemce se těší oddíl lu-
kostřelby na čele s Janem Špetlou.

Z podkladů členů Sokola redakce
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SDH Velké Svatoňovice

Něco málo z dění v SDH Markoušovice

Ani přes prázdniny, kdy je pro většinu spol-
ků tzv. okurková sezona, dobrovolní hasiči 
nezahálejí. Starší členové v tomto období 
měli pravidelná cvičení výjezdové jednotky 
SDH. To prověřilo jejich připravenost k pří-
padným zásahům.

S příchodem nového školního roku pro-
pukla naplno práce s naší mládeží. Cílem 
bylo co nejlépe se připravit na podzimní 
závody. Že se nám to podařilo, ukázaly i vý-
sledky na soutěžích.

18. září jsme se zúčastnili soutěže v ZPV (zá-
vod požárnické všestrannosti) v Libňatově. 
Zde jsme naší obec dobře reprezentovali 
nejen dosaženými výsledky 6. a 8. místa, 
ale i novým ošacením družstev, které jsme 
mohli pořídit díky dotaci od MŠMT.

Krátce na to následovalo 1. října okresní 
kolo Hry Plamen 2017 - ZPV (závodu po-
žární všestrannosti), které proběhlo v Tře-
bihošti. 

Poprvé jsme nasadili i družstvo mladších, 
kteří se k naší veliké spokojenosti a hrdos-
ti umístili z 28mi družstev na krásnem 7. 
místě. Starší družstvo obsadilo 9. pozici, 
což nás velice potěšilo, protože začátkem 
tohoto roku hry Plamen 2017 jsou tyto děti 

„nováčci“ převzaté z mladších družstev do 
staršího a tak je v nich potenciál do dalších 
let. V letošním roce na ně byly totiž tímto 
přechodem kladeny i zvýšené nároky na 
plnění disciplín, včetně delší tratě než je to 
u mladších dětí. Tím měli soupeřit s dětmi, 
které mají i několika-letý náskok nejen v 
rozdílu věku, ale i cvičení v disciplínách ur-
čitou výhodu. Tu zase získáme my v příštích 
letech, kdy možno říci generační obměnou 
budou procházet družstva jejich dnešních 
soupeřů.

Každé vítězství nebo obsazená pozice nám 
vedoucím dokazuje, jak moc se dětem ve 
volném čase věnujeme, jak dobře je na 
různé disciplíny připravujeme a kde máme 
nějaké nedostatky, na kterých musíme ješ-
tě zapracovat. Odměnou nám pak je spo-
kojenost a veselost dětí, kteří s námi rádi 
absolvují celoroční hru Plamen. 

L.Winterová

Jak jsme již informovali ve zpravoda-
ji za uplynulý rok 2015, náš sbor byl 
úspěšný ve své žádosti o příspěvek z 
programu Nadace ČEZ – „Podpora re-
gionů“ a tím získal finanční prostředky 
ve výši 20 000 Kč na opravu čerpadla 
PS12. Nyní jsme se dostali do konečné 
fáze tohoto projektu, kdy zpracová-
váme potřebné dokumenty pro jeho 
ukončení. Čerpadlo PS12 prošlo v ně-
kolika posledních měsících generální 
opravou, která byla provedena částeč-
ně prostřednictvím odborného servisu, 
částečně svépomocí. Celkové náklady 
na opravu převýšily získané prostředky 
od Nadace ČEZ a byly dofinancovány 
SDH Markoušovice z vlastních zdrojů.

Další finanční podporu obdržel náš 
sbor od Obce Velké Svatoňovice. Díky 
této podpoře jsme získali nové materi-
ální vybavení – konkrétně vycházkové i 
pracovní stejnokroje a trička v hodno-
tě 30 000 Kč. Toto nové vybavení vel-
mi přispěje ke společenské prezentaci 
členů našeho sboru na různých akcích, 
ať už pořádaných naším sborem nebo 
sbory okolními. Dále našim členům za-
jistí možnost účastnit se (v patřičném 
oblečení) hasičských soutěží. 

Kromě čerpání finančních prostřed-
ků proběhla během uplynulého léta 
brigáda zaměřená na úklid v hasičské 
zbrojnici. Pro úplné dokončení úklidu 

budeme během podzimu organizo-
vat ještě jednu brigádnickou akci. Do 
hasičské zbrojnice se nám také usídlili 
vosy a sršni, jejichž hnízda byla odbor-
ně zlikvidována. V měsíci září jsme ab-
solvovali s naším vozidlem technickou 
kontrolu. Také jsme s přáním k životní-
mu jubileu navštívili jednoho z členů 
našeho sboru.

Za SDH Markoušovice
Dita Seidlová, jednatelka
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Český Červený kříž Markoušovice

Olympiáda pro starší a dříve narozené

Jedním z hlavních úkolů  MS ČČK Markou-
šovice je pomáhat  ostatním spoluobča-
nům a zapojovat se do dění v obci.

Jinak tomu nebylo ani při soutěžním klání 
v rámci Pivního muže,  o kterém píšeme v 
jiné části našeho zpravodaje.

Členky naší skupiny pomohly při organizač-
ním zajištění celé akce a ošetřily i drobné 
šrámy , způsobené při přetahování lanem. 
Vedle toho poskytly v průběhu prázdnin 

své šikovné ruce spolku Mraveniště při pří-
pravě školy k jejímu opětovnému otevření 
a dále při brigádách na vznikající návsi v 
Markoušovicích.

Náš spolek však nežije jen prací a zdravotní 
činností, ale i společným kulturním vyžitím. 
Tentokrát jsme se vypravili na divadelní 
představení do Městského divadla v Čer-
veném Kostelci. Herci Klicperova divadla z 
Hradce Králové předvedli v rámci hostová-
ní své nastudování hry Periférie. Před začát-

kem představení jsme si poseděli v příjem-
né přilehlé restauraci.

Trochu nás mrzelo, že termín divadla se 
překrýval s pouťovou zábavou ve Velkých 
Svatoňovicích, ale lístky byly již předem za-
koupeny. 
Doufáme, že dalších akcí, pořádaných ve 
Velkých Svatoňovicích, se  již hojně zúčast-
níme. 

Hana Lautschová předsedkyně MS ČČK

Už po osmé se organizátorům Olympi-
ády pro starší a dříve narozené podaři-
lo zajistit i počasí a tak si senioři i jejich 
doprovod tradiční akci opět užili. Spor-
tovní klání se konalo ve čtvrtek 1. září 
v odpoledních hodinách v havlovickém 
Všesportovním areálu.

Stejně jako v předchozích letech byly 
pro soutěžící připraveny čtyři disciplí-
ny – hod válečkem, respektive paličkou, 
hod tenisovým míčkem, skok z místa a 
minigolf. Každý z účastníků obdržel při 
registraci kartičku, kam se zapisovaly 
výsledky, ale přesto nebylo povinností 
se všech disciplín zúčastnit. Na Olym-
piádu každoročně přijíždějí i lidé, kteří 
mohou ze zdravotních důvodů absol-
vovat třeba jen jednu disciplínu. To ale 
vůbec nevadí, protože alespoň mají víc 
času fandit ostatním soutěžícím a po-
povídat si se svými vrstevníky.

„Opět se nám potvrdilo, že Olympiáda 
se dostala do širokého povědomí mezi 
lidmi z blízka i z daleka. Letos jsme měli 
před koncem registrace přes dvě stě 
lidí, po registraci dnes na místě jsme 
měli tři sta deset účastníků. To je zase 
více než v loňském roce. A také opět 
soutěžili účastníci nad 90 let, což je 
úctyhodně,“ prozradil Jan Balcar z MAS 
Království – Jestřebí hory, o.p.s., jež akci 
zaštiťuje.

Odpoledne svým vystoupením zpestřili count-
ry tanečníci z Velkých Svatoňovic, kteří se sami 
Olympiády účastnili, stejně tak jako tanečnice-
-pekařky z Hronova. O příjemnou hudební at-
mosféru se po celou dobu starali Zdeněk Hušo 
a Monika Nováková. Pro účastníky bylo rovněž 
připraveno občerstvení v podobě koláče a kávy 
nebo čaje. Vylosovaní šťastlivci si navíc odnesli 
drobný dárek jako vzpomínku.

„I letos jsme viděli, jak se tolik lidí dokáže bez 

problémů bavit a přát si jednotlivé sportovní 
úspěchy. Už nyní za námi návštěvníci chodí a 
říkají, že za rok přijedou znovu a že už se moc 
těší. Nicméně pokud to takto půjde dál, bude-
me muset posílit organizační tým a udělat i ně-
jaké organizační změny na místě, aby se chod 
Olympiády nikde nezaseknul,“ uvedl zakladatel 
Olympiády Miloš Tohola.

P.S.: jen malý dodatek:
Celou akci plně podporuje i naše obec, 
která zajistila autobus pro dopravu účast-
níků jak z Markoušovic, tak z Velkých Sva-
toňovic. To se projevilo i aktivní účastí 
občanů z naší obce v jednotlivých sou-
těžích. Celkem vyrazilo soutěžit 8 mužů a 
10 žen z Markoušovic  a 2 muži a 14 žen 
z Velkých Svatoňovic. Všem děkujeme za 
reprezentaci naší obce.

Ing. Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., www.kjh.cz
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Amatérská meteorologie ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stanice v naší 
obci se nachází na Valech u č.p. 277 a je 
v provozu od května 1993. Od 8. května 
2010 je měření částečně automatizováno 
a jeho výsledky jsou přístupné průběžně i 
v reálném čase na webové stránce
http://www.meteosvatonovice.unas.cz. 

Jaké bylo v naší obci počasí v III. čtvrt-
letí roku 2016?
Červenec byl nejteplejším měsícem roku, s prů-
měrnou denní teplotou +18,61 °C. Celkově tak byl 
teplotně slabě nadprůměrný (9. nejteplejší čer-
venec v období 1996 - 2016). Úplně nejteplejším 
dnem roku se stal 11. červenec s denním teplot-
ním maximem + 33,20 °C, dosaženým krátce po 
16. hodině. Zaznamenali jsme 17 dní letních (s 
denním maximem teploty přesahujícím +25°C) a 
3 dny tropické (s denním maximem teploty pře-
sahujícím +30°C). Dešťových srážek bylo relativně 
dost - celkem napršelo 62,8 mm. Srážky se vyskytly 
v průběhu 19 dnů měsíce. Bouřkových dní jsme 
napočítali 8, ve kterých se vyskytlo 11 samostat-
ných bouřek. Většinou byly vzdálené nebo slabé a 
nijak neuškodily.

Srpen byl proti červenci relativně chladnější - a 
ve srovnání se srpnem loňským skoro "studený". 
Průměrná denní teplota činila +16,36°C, což zna-
menalo podprůměrnou hodnotu (4. nejchladnější 
srpen v období 1996 - 2016).  V průběhu měsíce se 
vyskytlo 10 dní letních a 1 den tropický, jenž byl lo-
gicky zároveň nejteplejším dnem měsíce (4. srpen 
s denním maximem +30,0°C). Ačkoliv pršelo ve 13 
dnech, srážkový úhrn dosáhl pouhých 36,0 mm 
a z hlediska celoroční akumulace srážek se letošní 
rok stal nejsušším nejméně za posledních 8 let. 
Ani bouřek nebylo mnoho, objevily se v pouhých 
třech dnech, v každém s jedním hromobitím. Nej-
výraznější bouřka přišla až 28. srpna, kdy z ní padaly 
až 8 mm velké kroupy.

Září naopak překvapilo stabilním, slunečným a tep-
lým počasím, které panovalo po celou jeho první 
polovinu. Naměřili jsme nepřetržitou řadu denních 
teplotních rekordů, která dosáhla délky 9 dní. Prů-
měrná denní teplota činila +15,16°C a nebyla tak 
o mnoho nižší než srpnová. Tropy nás sice už ne-
navštívily, ale 14 letních dnů bylo opravdu výjimeč-
ných. Září se tak umístilo na 2. místě v období 1996 

- 2016 (hned po září 1999). Stabilita počasí měla za 
příčinu nízký počet dní se srážkami - pouhých šest. 
V (většinou) přívalových deštích však napršelo 45,9 
mm srážek, což byl ve výsledku slabší podprůměr. 
Celkové sucho však pokračovalo. Bouřková sezóna 
se nachýlila ke konci, v září již zahřímalo pouze 3x v 
průběhu dvou dní. Bouřky byly opět doprovázeny 
jen slabými a nevýznamnými projevy. Podzim se 
poprvé ohlásil 22. září, kdy ranní teplota ve 2 me-
trech nad zemí poklesla na pouhých +1,1°C a při 
zemi se již vyskytl první slabý mrazík.  

Prachový rarášek na Valech
V průběhu čtvrtka 22. září probíhala za příznivého 
počasí sklizeň kukuřice. Po většinu dne bylo skoro 
jasno, s nevýraznou kupovitou oblačností. Teplota 
překročila hranici +18°C a občas zavál slabý severní 
vítr. Okolo půl čtvrté odpoledne začalo kosení na 
poli za Valy, vpravo od silnice na Malé Svatoňovice. 
Přesně v 15:52 se zcela náhle a neočekávaně zvedl 
silný vítr od jihovýchodu až jihu, který svou silou 
zvládl cloumat s nezapřeným člověkem. Jakmile se 
poryvy větru dostaly nad již pokosené pole nalevo 
od silnice, zformovaly se do podoby víru - pracho-
vého raráška, majícího při zemi průměr okolo 30 
metrů. Vzdušný vír nasával a zvedal kusy kukuřič-
ného listu odhadem do výšky přes 100 metrů. Celý 
jev trval nad polem 3 - 4 minuty a zanikl na kraji 
"háječku" u Mariánského potoka, kde ještě přibliž-
ně minutu "cuchal" koruny stromů. Prach a kuku-
řičné listy se ve vzduchu vznášely ještě dlouho po 
zániku víru. Meteorologická stanice zaznamenala 
projev víru jako nárazové zesílení větru a dočasný 

pokles tlaku vzduchu.

Co je prachový rarášek?
Mohlo by se zdát, že prachový rarášek (či čertík) je 
malý bratrem tornáda, ale mechanismus jeho vzni-
ku je zcela odlišný. Zatímco rotace tornáda vzniká 
ve vyšších vrstvách atmosféry a během svého vý-
voje následně klesá směrem k zemi, cirkulace praš-
ných vírů má svůj původ u přehřátého zemského 
povrchu a postupně stoupá směrem vzhůru. Na 
rozdíl od tornád, která jsou vázána na mohutnou 
konvektivní oblačnost (přeháňky a bouřky), prašné 
víry vznikají často za zcela bezoblačné oblohy.

Prašné víry vznikají především nad prohřátým 
povrchem za bezvětří nebo velmi slabého větru. 
V našich končinách je typický jejich vznik nad skli-
zenými (nebo ještě neosetými) poli, kdy je navíc 
existence tohoto jevu zvýrazněna různou poletu-
jící slámou ze strnišť nebo prachem ze zoraných 
polí. I tyto jevy však mohou výjimečně dosáhnout 
relativně velké síly, kdy jsou schopny ulámat nejen 
větve stromů, ale i poměrně vzrostlé stromy, sházet 
krytiny střech, případně pobořit chatrnější stavení. 
Prašné víry mají většinou poměrně krátkou dobu 
trvání, mohou však přežívat i několik minut.

Text: T.Prouza

Ilustrační foto Tomáše Novotného z Ama-
térské meteorologické společnosti, za-
chycující mohutného raráška na břehu 
Nechranické přehrady dne 3. května 2016.

Volby do zastupitelstva kraje
Ve dnech 7.a 8.října jsme po čtyřech letech 
volili nové zastupitelstvo kraje. I když jsou tyto 
volby u voličů tak trochu druhého řádu, mají 
přesto značný vliv na dění v regionu. V našem 
kraji bylo registrováno 17 kandidátních listin. 
Přes to byly volby i v našem kraji především 

soubojem dvou vládních stran. Nakonec se 
radovalo hnutí ANO, sociální demokraté již 
tak dobrou náladu neměli.

 A jak jsme volili u nás? V naší obci jsme volili 
ve dvou volebních okrscích. Okrsek č. 1 byl ve 

Velkých Svatoňovicích a okrsek č. 2 v Markou-
šovicích. V okrsku č. 1 ve Velkých Svatoňovi-
cích přišlo odevzdat svůj hlas 281 občanů. Ve 
volebním seznamu bylo zapsáno 787 voličů, 
což činí volební účast ve Velkých Svatoňovi-
cích 37.5 %. V okrsku č. 2 v Markoušovicích 
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Ze života zahrádkářů

Lída Špetlová

Vítání občánků 17.09.2016

Připravujeme
v dalším období:

V sobotu 17. září přivítal starosta obce 
celkem 8 nových občánků do života. Při-
vítání bylo doplněno vystoupením žákyň 
Základní školy ve Velkých Svatoňovicích.

V pátek 30. září se vydali zahrádkáři na svůj pod-
zimní výlet. V programu byla návštěva ovocnář-
ského střediska ZD Dolany v Zájezdě u České 
Skalice, polední zastávka v České Skalici s mož-
ností navštívit muzeum a odjezd na Kuks, kde 
jsme měli objednanou prohlídku.

Na ovocnářském středisku nás přivítal ing. Jan Fi-
šer, který nás v úvodu seznámil s činností celého 
ZD. Potom jsme odjeli autobusem směrem na 
Hořičky, kde je největší soustředění ovocných 
sadů.

Družstvo má celkem 272 ha ovocných sadů, 
z toho 205 ha jabloní, 32 ha višní, 30 ha hrušní, 
něco slivoní a třešní.

Byl to krásný pohled na upravené sady a na oba-
lené stromky jablky. Po projížďce jsme vystoupili 
z autobusu a prošli se sadem, kde právě česali 
odrůdu Gala. Tady jsme měli možnost seznámit 
se jak je to s výsadbou sadů, jejich prořezáváním, 
ošetřováním až po sklizeň. Většina výsadby je 
provedena v technologii štíhlých vřeten s kapén-
kovou závlahou. Sad, který jsme navštívili, byl i s 
novým typem opěrných konstrukcí včetně proti-
kroupových sítí. Oba technici, kteří nás provázeli, 
ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky 

zahrádkářů a že jich nebylo málo.

Sklizeň také neprobíhá tak, jak jsme zvyklí na za-
hrádkách, ale pomocí stroje, který projíždí mezi 
řádky a na něj se očesaná jablka ukládají. No byla 
to radost pohledět na sklizeň krásných zdravých 
červených jablíček.

Potom jsme odjeli do jídelny, kde jsme měli 
možnost ochutnat vzorky jablek, hrušek, slivoně 
a především výborného moštu, který zde také 
vyrábějí. Po ochutnávce jsme odešli do skladu. 
Skladovací kapacita je 5600 tun v hermeticky 
uzavřených boxech, proto ta kvalita, která vydrží 
až do příští sklizně. Družstvo vlastní i třídící a balící 
zařízení. Třídí do velkoobjemových beden, pře-
pravek, kartonů s proložkou, ale i do sítěk, tašek 
a tácků. Na konci prohlídky jsme měli možnost si 
jejich zboží zakoupit v Diskontním prodeji. Strávi-
li jsme prohlídkou celé dopoledne, ale odjížděli 
jsme všichni plni zážitků a s přesvědčením, že 
ovocnářství se tu věnují opravdoví odborníci, a že 
se nemusí nikdo bát nakupovat jejich zboží, kte-
ré je ve výborné kvalitě. To na zahrádkách nikdy 
nedokážeme. Již řadu let je družstvo držitelem 
ochranné známky  SISPO – pěstování ovoce šetr-
né k životnímu prostředí. Až si zakoupíme jablka 
z Dolan, určitě si vzpomeneme na jejich cestu, 

než se dostala až na náš stůl.

V České Skalici někteří navštívili muzeum, jiní se 
věnovali občerstvení. Další naší zastávkou byl v 
loňském roce opravený Kuks. Příjemné bylo, že 
jsme autobusem mohli zajet až před bránu a po-
tom už opět výborná průvodkyně nás seznámila 
s historií i současností Kuksu. Krásné počasí při-
spělo k dobré náladě a tak jsme se po občerstve-
ní v hospůdce „U dvou borovic“ vraceli spokojeni 
domů.

Jarmila Seidelová

Ve čtvrtek 6. října nás opět navštívil cestovatel 
pan Zdeněk Prouza z Červeného Kostelce. Přišel s 
dalším vyprávěním z cest. Tentokrát z Holandska 
a co pro nás, zahrádkáře bylo hodně zajímavé, 
promítl nám snímky z mezinárodního trhu květin 
v Aalssmeru a záběry  z nádherné výstavy květin 
v Keukenhofu. Na našem velikém plátně doslova 
oči přecházely. Doplněno hudbou a vyprávěním 
pana Nývlta to, jak se říká, nemělo chybu. Těšíme 
na další promítání. Tentokrát s názvem Perly na 
Dunaji se snímky z Vídně, Bratislavy a  Budapešti. 
Na přednášku přišlo více než 30 občanů a to ne-
jen zahrádkáři. Všichni odcházeli spokojeni plni 
nových zážitků.

5.11. pořádá oddíl volejbalu TJ Markoušo-
vice Dušičkový turnaj smíšených družstev
7. a 8.11. pořádá spolek Mraveniště Před-
nášku o zelených potravinách
19.11. svoz nebezpečného odpadu
26.11. Den otevřených dveří Mraveniště 
a adventní tvoření
7.12. zahájení předškolních skupinek v 
Mraveništi
10.12. se naši mladí hasiči zúčastní "Miku-
lášského klání" ve Rtyni v Orlovně
11.12. Rozsvícení  Vánočního stromu v 
Markoušovicích
15.12. Setkání seniorů v kulturním klubu 
ve Velkých Svatoňovicích
16.12. Besídka pro rodiče žáků základní a 
mateřské školy ve Velkých Svatoňovicích 
spojená se zpíváním u Vánočního stromu 
17.12. předvánoční zájezd do Prahy na 
muzikál Mamma Mia

O všech akcích budete zároveň včas 
informováni letáčky na vývěskách a 
hlášením místního rozhlasu

odevzdalo svůj hlas 79 občanů. Ve volebním 
seznamu bylo zapsáno 261 voličů, což činí vo-
lební účast v Markoušovicích 37.3 %. Tím vol-
by v naší obci korespondují i s celým krajem, 
kde byla průměrná účast 37,33%.

Volby v Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO 
s 25,18% odevzdaných hlasů, dále ČSSD - 
13,08%, ODS - 9,93%, Krajská koalice 9,75%, 
KSČM 9,39%, ostatní 32,63%.

Vl. Kuhn          


