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Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Vážení spoluobčané,

prázdniny jsou již v plném proudu. 
Letošní, pro všechny náročný a nezvyklý 
školní rok jsme mohli nakonec zakončit 
jako vždy předáním vysvědčení žákům 
základní školy a rozloučením s předško-
láky v mateřské školce.

Pevně věřím, že si letní čas užíváte dle 
svých představ, ať už v zahraničí u moře, 
nebo při cestování po krásách naší země. 
Letní čas vždy vybízí k odpočinku a leno-
šení, v obci však nadále pokračujeme na 
již započatých stavebních pracích. Nej-
větším projektem v obci je v současné 
době výměna dožilých vrchních vedení 
za podzemní kabelové (investorem je fi r-
ma ČEZ distribuce). Na mnoha místech 
v celé obci probíhají výkopové práce. 
V průběhu rekonstrukce dojde k výměně 
kabeláže a odstranění stávajících sloupů. 
Obec přikládá vlastní kabel veřejného 
osvětlení a musí postavit nové sloupy 
s LED svítidly. Vzhledem k rozsahu celého 
projektu se jedná o dlouhodobou akci 
a rád bych vás touto cestou požádal 
o shovívavost a trpělivost – i my se už 
těšíme na dokončení. Dále probíhá vy-
lepšení dětských hřišť jak v Markoušovi-
cích, tak ve Velkých Svatoňovicích, která 
budou doplněna o nové hrací prvky. 

V 1. čísle letošního zpravodaje jsme vás 
informovali o plánovaných stavebních 
akcích a s radostí vám mohu oznámit, že 
jsme již úspěšně dokončili odpočinko-
vá místa u rybníku Podháj, opravili jsme 
místní komunikace „ke křížku“ a podél tra-
ti „k rampě“ (směr Suchovršice). Dále byla 
zrekonstruována autobusová zastávka 
„U Buku“ a proběhlo slavnostní otevření 
nového multifunkčního hřiště v Markou-
šovicích. Zatím poslední dokončenou 

akcí je oprava povrchu části Bremstu 
v úseku od křižovatky pod střelnicí smě-
rem do Malých Svatoňovic.  V průběhu 
července se ještě dokončují opravy ně-
kterých cest v Markoušovicích.

Z výše uvedeného výčtu projektů je vi-
dět, že cílem obce a celého zastupitel-
stva je co nejvíce zpříjemnit život vám 
i nám, zkrátka všem místním občanům, 
a o to více nás mrzí, že se tu najdou bo-
hužel i tací, kteří svým jednáním a činy 
přispívají k naprostému opaku. Prosím 
tedy, pokud byl někdo svědkem odcizení 
květinové výzdoby na zastávce „Pod Ko-
pečkem“, aby tuto informaci předal na 
OÚ. Na druhou stranu u nás v obci žije 
mnoho lidí, kteří pomáhají vlastní inicia-
tivou a prací právě v době, kdy je třeba, 
a neváhají a zaslouží se o úpravu nejen 
svých, ale také veřejných prostranství. 
Proto touto cestou děkuji vám všem, kte-
ří nám nezištně pomáháte. 

A abych nehovořil pouze o práci, rád 
bych vás pozval na Letní kino 2021, díky 
kterému si můžete v průběhu celých 
prázdnin užívat krásné letní fi lmové ve-
čery pod širým nebem. Bližší informace 
naleznete na vývěskách, obecním webu 
a facebooku. Dále také doufám, že situa-
ce ohledně covidu nám letos nepřekazí 
plánovanou Svatováclavskou pouť, nej-
větší oslavu v naší obci, plnou hudby, zá-
bavy a různých vystoupení.

Přeji Vám klidné a pohodové letní dny 
plné krásných zážitků prožitých po boku 
Vašich nejbližších. 

Starosta obce Viktor Marek

Redakční rada

Úvodník starosty obce

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

3/2021

Slovo
redakční rady

Vážení čtenáři,

tímto číslem vstupujeme do šestého roku 
pravidelného vydávání našeho zpravodaje.

Velmi nás těší, že se i život v obci, stejně 
jako v celé republice, začíná postupně 
vracet k normálu. Otevřely se restaurace, 
kulturní a sportovní zařízení, můžeme se 
shromažďovat a pořádat společenské akce. 
Doufáme, že zůstanete věrnými čtenáři na-
šeho zpravodaje, který bude opět přinášet 
informace o dění v naší obci a činnosti jed-
notlivých spolků. Jen doufejme, že nám to 
již nic nepřekazí.

Rádi přivítáme v redakční radě vaše náměty 
či postřehy ze života nebo prostě jen připo-
mínky k tomu, co se u nás v obci děje.

Vše můžete předávat elektronicky na e-mail 
zpravodaj@velkesvatonovice.cz nebo do 
schránky na obecním úřadě. 

Pokud se necítíte schopni příspěvek sami 
zpracovat, můžete oslovit kteréhokoli čle-
na redakční rady a ten vám rád pomůže. 
Budete-li si přát, zachová i vaši anonymitu.

Rada pracuje ve složení:

předseda
Viktor Marek - starosta obce 

šéfredaktor
Dr. Josef Dvořák

členové
Ing. Libor Kneifel, 
Miloslav Košťál 
(kronikář obce), 
Mgr. Eva Prouzová 
a Ludmila Špetlová
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Vystřihni mě a pověs kam budeš chtít, ať jsi v obraze.

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
So   09.00 – 12.00
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

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 - So  11.00 – 15.00

Sokolovna Markoušovice 
Ne - Čt  17.00 – 21.00
Pá - So  17.00 – 23.00
Od září pondělí zavřeno

Restaurace Na Puškvorci 
Denně  16.00 – 23.00
od září středa zavřeno

Restaurace

Velké Svatoňovice dvůr ZD 
Út       8.00 – 9.00
Pá       7.00 – 7.40, 8.10 – 9.00

Velké Svatoňovice 
BUS Pod Kopečkem
Čt       8.45

U Masokombinátu 
Orlické uzeniny
Út      7.00
Čt       8.35

Markoušovice - náves 
Čt      08.10 – 08.25

Pekař

Provozní doba: 
Po, St - Pá    08.00 – 09.00; 13.00 – 15.45
Út   08.00 – 09.00

Pošta

Po - So        6.00 – 20.00
Ne      7.00 – 20.00

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 – 14.00
Út      07.00 – 14.00
St      17.00 – 20.00
Čt      14.30 – 20.00
Pá      06.00 – 13.00

Ordinace 
praktického lékaře

tel. 499 397 525, mob. 776 150 525

Změny jsou vyhrazeny v návaznosti na aktuální situaci.
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Vítání občánků
Po roční odmlce jsme opět přivítali nové občánky naší obce. 
Slavnost se konala hned dvakrát, a to v sobotu 19. 6. a 26. 6. 2021. 
Nejmenší děti se svými rodiči přivítala matrikářka paní Jana 
Šrámková. Kulturní vystoupení dětí ze ZŠ zpříjemnilo všem 
přítomným celou slavnostní událost. Pan starosta Viktor Marek 
a pan místostarosta Ing. Libor Kneifel předali přivítaným ob-
čánkům dárky a maminky potěšili kytičkou. Rodičům a dětem 
ze srdce přejeme pevné zdraví a spoustu příjemně strávených 
společných chvil.

Přivítáno bylo 12 dětí: 

Jan Kubját
Eliška Mihalečková

Magdaléna Laníková
Kryštof Kulda
Adam Hönig

Táňa Rybková

Artur Široký
Rozalie Košťálová

Mariana Provazníková
David Vondráček

Elen Jaroušová
Marek Štěpánek

Vodné a stočné 
Koncem července 2021 proběhnou ode-
čty vodoměrů. Pokud nebudete opakova-
ně zastiženi, prosíme o bezodkladné ozná-
mení stavu vodoměru na tel. 733 740 274 
nebo na e-mail: voda@velkesvatonovice.cz. 
Odečty končí 13. 8. 2021. Pokud do 
této doby neobdržíme nahlášený stav 
vodoměru, bude pro vyúčtování pou-
žit odhad spotřeby podle posledních 
3 let. Pro vyúčtování za období 8/2020 
– 7/2021 platí cena vodného 24,84 Kč 

bez DPH, tj. 27,32 Kč vč. DPH 10 % 
a stočného 33 Kč bez DPH, tj. 36,30 Kč/
m3 vč. DPH 10 %. Faktury s vyúčtováním 
budou rozesílány začátkem září se splat-
ností do 30. 9. 2021. Upřednostňujeme 
bezhotovostní platbu převodem na účet 
a prosíme o dodržení variabilního symbo-
lu (VS) uvedeného na faktuře. Většina z vás 
již pravidelně hradí vyúčtování vody na 
náš účet a uvádí správné VS, za což vám 
tímto děkujeme.

Od 1. 8. 2021 byla schválena cena vodné-
ho 25,79 Kč bez DPH, tj. 28,37 Kč vč. DPH 
10 % a stočného 34,44 Kč/m3 bez DPH, 
tj. 37,89 Kč včetně DPH 10 %, stálý plat 
se nemění: 210 Kč bez DPH, tj. 231 Kč 
vč. DPH 10 %. 

Všem občanům děkujeme za spoluprá-
ci při odečtech vodoměrů a za včasnou 
úhradu platby za spotřebované vodné 
a stočné. 

J. Š.

Libor Kneifel

Informace pro občany
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Zasedání zastupitelstva

Investiční akce obce v 2. čtvrtletí

Obecní zastupitelstvo se od vydání před-
chozího čísla zpravodaje sešlo celkem třikrát. 
Tento počet veřejných jednání způsobila 
především potřeba schválit ve stanovených 
termínech nezbytné dokumenty.

Poprvé se zastupitelstvo sešlo 20. dubna  
v době vydání předchozího čísla zpravodaje.

Jako hlavní bod svého jednání schválilo 
výsledky výběrového řízení na rekon-
strukci obecních cest. Vítězem se stala 
společnost LTM Krkonoše s.r.o. s nejnižší 
cenovou nabídkou a zastupitelstvo obce 
pověřilo starostu podepsáním smlouvy  
s touto společností.

Pak již přišly na řadu tradiční body:

- schválení rozpočtových opatření, která 
upravila rozpočet na rok 2021 v souladu 
s aktuálními potřebami obce

- odkup pozemků pod obecními cestami 
a v rámci rybníku Aman, a to z důvodu 
zjednodušení provádění budoucích re-
konstrukcí a oprav.

V posledním bodu jednání zastupitelstvo 
pověřilo starostu podpisem smlouvy  
o právu využití soukromého pozemku 
pro potřebu obecní stavby v rámci pří-
pravy budování chodníku podél komu-
nikace v horní části obce.

Na svém dalším zasedání 19. května pro-
jednalo a schválilo zastupitelstvo především 
změnu č. 2 územního plánu obce Velké Sva-
toňovice, který se postupně projednával již 
delší dobu a prošel všemi stupni schvalová-
ní, včetně veřejného projednávání.

Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí 
rozpočtové opatření, které přijal ve své 
kompetenci starosta obce.

Poté projednalo majetkové záležitos-
ti spojené s další výstavbou kanalizace  
v obci a jako poslední bod jednání schvá-
lilo nový Spisový a skartační řád obce, 
odpovídající současným pravidlům a zá-
konným požadavkům.

Na třetím jednání od vydání předchozí-
ho čísla zpravodaje - ve skutečnosti na  
18. zasedání v tomto funkčním obdo-
bí - se zastupitelstvo sešlo 16. června  
v Markoušovicích.

Nejprve schválilo účetní uzávěrku za rok 
2020, která prošla auditem krajského 
úřadu bez připomínek. Poté zastupitelé 
projednali úpravu cen vodného a stoč-
ného pro rok 2021, s účinností od 1. srp-
na 2021.

Pak již následovaly v této době tradiční 
body – schválení smluv o věcných bře-

menech v návaznosti na pokládku kabelů 
nízkého napětí společností ČEZ Distribu-
ce, a.s. při náhradě nadzemního vedení za 
podzemní kabelové na území obce.

Zastupitelstvo dále přijalo vyhlášku č. 02/2021  
o koeficientu daně z nemovitosti, kterou 
zrušilo vyhlášku ze dne 26. 2. 2009.

V předposledním bodu jednání schváli-
lo objednání projektové dokumentace 
na rozšíření mateřské školy ve Velkých 
Svatoňovicích a nakonec schválilo firmu 
Elektro comp spol. s r. o. jako dodavate-
le kabelových tras veřejného osvětlení  
v rámci rekonstrukce kabelových vedení.

V závěru vyslechlo připomínky a stížnosti 
občanů, které projedná se zaměstnanci 
obce a dalšími organizacemi.

S podrobným zápisem z jednání a přijatým 
usnesením se můžete seznámit na webo-
vých stránkách obce či na vývěsce nebo 
nejlépe svou přímou účastí na jednání.

Ve 2. čtvrtletí roku 2021 bylo v rámci 
Velkých Svatoňovic provedeno několik 
investičních akcí financovaných obcí. 
Některé jsou již ukončeny, jiné ještě pro-
bíhají.

Už v minulém čísle zpravodaje byla zmi-
ňována plánovaná rekonstrukce auto-
busové čekárny na zastávce „U Buku“. 
Tato akce již byla zdárně ukončena po-
čátkem června – původní plechová če-
kárna skončila ve šrotu, byl vybudován 
nový zpevněný základ a na něm vyrostla 
čekárna nová, stejného vzhledu jako na 
Valech. Vedle ní byl vztyčen stožár veřej-
ného osvětlení a umístěno pítko pro žíz-
nivé kolemjdoucí.

Na Valech v polovině dubna proběhla 
rekultivace terénu zasaženého loňskou 
rekonstrukcí kanalizace. Došlo k urovnání 
plochy, byla doplněna kvalitní hlína, kte-
rá byla následně oseta travní směsí. Díky 
vlhkému jaru osivo dobře vzešlo a dnes 
již téměř není poznat, že zde proběhly 
výkopové práce.

V oblasti Podháje se uskutečnily dvě 
akce. Okolo rybníka Podháj byly vybu-
dovány čtyři lavičky kovové konstrukce,  
s dřevěným sedadlem a opěradlem. Oko-
lí laviček je zasypáno drobným štěrkem, 
který by měl omezit zarůstání travou. 
Od ČOV byla pod okrajem místní komu-
nikace položena tlaková kanalizace až  

k novostavbám u horního konce rybníka.  
Výhledově je možné napojení rekreačních 
objektů na stráni nad rybníkem. Zemních 
prací bylo zároveň využito k rekonstrukci 
veřejného osvětlení a do výkopu byl ulo-
žen i optický kabel pro případné zavedení 
internetu. Oprava asfaltového povrchu 
bude provedena letos na podzim, případ-
ně příští rok na jaře. Důvodem je nutné 
zhutnění podkladu, aby následně nedo-
šlo k vlnění či praskání asfaltu.

Na dětském hřišti v Markoušovicích byly 
doplněny houpačky a „pérové houpadlo“, 
betonový stůl na stolní tenis bude přesu-
nut ke sportovnímu hřišti, aby nedochá-
zelo ke kolizím mezi hráči a dětmi.

J. D. 
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Sběr nebezpečného odpadu a šrotu
8. květen se v naší obci letos stal nejen 
dnem oslavy ukončení druhé světové 
války, ale i dnem úklidu jak v obci, tak  
v domácnostech.

Obecní úřad na tento den zajistil se spo-
lečností Transport Trutnov sběr nebez-
pečného odpadu a TJ Sokol Markoušo-
vice sběr železného šrotu.

Obě akce byly poznamenány doznívající 
pandemií covidu a s ní spojených omezení.

Sběr nebezpečného odpadu proto ne-
proběhl tak, jak jsme byli zvyklí z před-
chozích let svozem po trase, ale pouze 
na dvoře obecního úřadu, kam museli 
občané vše přivézt. Přesto se jak zaměst-
nanci obecního úřadu, tak svozové fir-
my celé dopoledne prakticky nezastavili  
a průběžně přebírali od občanů přiveze-
ný odpad. Ten hned třídili do připrave-
ných kontejnerů. Vše probíhalo jako podle jízdního řádu, 

jako kdyby vše někdo zpovzdálí řídil. 
Po Markoušovicích se rozjela tradiční 
parta členů TJ Sokol ke sběru železné-
ho šrotu. Jeden by řekl, kde se vše bere?  
Je pravda, že v loňském roce se tato akce 
neuskutečnila – začala platit tvrdá ome-
zení proti první vlně pandemie covidu. 
A tak se kovového odpadu sešlo trochu 
více než při pravidelných sběrech jednou 
za rok. 

Poděkování patří především organizáto-
rovi celé akce Pavlu Sopkovi a jeho ka-
marádům. Za tento den nějaké ty metrá-
ky určitě nazdvíhali.

Obě akce přispěly především k úklidu 
našich domácností od již nepoužívaných  
a překážejících věcí. A hlavně se nikde 
nic nemusí válet a kazit tak dojem z naší 
hojně navštěvované obce.

Tomáš Prouza, Libor Kneifel

J. D.

Plánované rekonstrukce místních komu-
nikací jsou téměř hotové. Hrubý asfalto-
vý koberec (hrubý štěrk zalitý asfaltem  
a zasypaný jemnější drtí) byl po urovnání 
povrchu položen podél železniční trati 
od železničního přejezdu na Končiny po 
další železniční přejezd před železniční 
zastávkou Suchovršice. Od tohoto bodu 
byla dále cesta vyspravena asfaltovým 
recyklátem až po hranici katastru obce 
směrem do Suchovršic. Druhým opra-
veným úsekem je cesta začínající nad 
kapličkou a vedoucí kolem křížku na 
Kvíčalu. Začátkem července byl opraven 
třetí a poslední plánovaný úsek. Jedná se  

o Bremst od geologického výchozu (nad 
Vyhlídovými) až ke křižovatce s cestou 
od strážního domku (Martinec). Při opra-
vě bylo „zkulturněno“ i místo okolo tabu-
le u geologického výchozu.

Další práce na komunikacích probíhají  
v Markoušovicích, kde bylo upraveno 
místo nad vodojemem nad "Josefem", 
včetně odvodňovacích příkopů a nových 
svodnic. Obnovena byla i zarostlá lesní 
cesta k bývalému dolu Ignác a krajnice 
u cesty přes les. Na cestě „Nad kovár-
nou“ probíhá výstavba sedimentačního 
objektu a odvodňovacího příkopu, aby 

nedocházelo k zaplavování komunikace 
kamením z polní cesty. 

Již dříve došlo k úpravám „malého sálu“ 
Kulturního klubu. Rekonstruováno bylo 
schodiště, podlahy, místnosti byly nově 
vymalovány a vybaveny. Prostory tak 
nyní mohou sloužit pro setkání, přednáš-
ky či projekce filmů.

Na závěr si dovolujeme upozornit ob-
čany, že probíhající rekonstrukce vede-
ní nízkého napětí ve střední části obce  
(v úseku Umlaufovi – rybník Aman) není 
investiční akcí obce, nýbrž firmy ČEZ Dis-
tribuce, a.s. 
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Mateřská škola
Jak to bylo na jaře… 

Duben, květen, červen – jak hezky zní 
tyto měsíce, vyvolávají pocit tepla, vese-
lí, úsměvů a blížícího se léta. Prostě samá 
pozitiva, že? A ejhle, slovo pozitivní…..to už 
v nás ale nic příjemného nevyvolá. Buď po-
zitivní, ale zůstaň negativní! Jak moc ovliv-
nil Covid-19 náš život, včetně tak samozřej-
mé věci jako vnímání slov. A co teprve naše 
nejmenší? Pojďme se poohlédnout.

Na začátek dubna připadly letos veliko-
noční svátky, a ty byly znovu smutné, bez 
koledy, bez litování a bez pomlázek. Děti 
ze školky měly malou náhradu v podobě 
„Vajíčkové hry“, která ozdobila plot zahra-
dy mateřské školky. Dovnitř se totiž stále 
nesmělo, a tak probíhala distanční výuka, 
a to formou mailů s náměty na činnosti, 
dobrovolnými úkoly a hrami. Před brankou 
vyrostl strom „Vajíčkovník“, na který každý 
den přibývala ozdobená papírová vajíčka 
i zdobené vejdunky.

Paní učitelky připravovaly denně distanční 
výuku pro předškoláky, jednou za týden 
pak pro všechny malé školkáčky. Při plá-
nování jsme vycházeli z našeho školního 
vzdělávacího programu, který má název 
„Z pohádky do pohádky“, a také z potřeb 
a zájmů dětí. Rodiče byli úžasní a spoluprá-
ce efektivní. Po dohodě byla založena i sku-
pinka na aplikaci WhatsApp, kde probíhala, 
a i nadále probíhá velmi živá komunikace 
a sdílení zážitků. Protože březnová výzva 

„31. jarních kilometrů“, o které jste si 
mohli přečíst v minulém čísle zpravodaje, 
zaznamenala veliký úspěch, rozhodli jsme 
se ve výzvách pokračovat. V dubnu jsme 
rodiče a děti vyzvali „Vyfoť se s rozhled-
nou“, v květnu „Prozkoumej a vyfoť se 
s vodou“ a červnová výzva zněla „Dojdi 
k cíli po turistické značce“. Na prázdniny 
plánujeme jednu větší, trochu náročnější 
výzvu, a moc se těšíme.  Pro účastníky je 
vždy připravena malá odměna a diplom 
pro vzpomínku na toto nelehké období. 
Znovu musím vyzdvihnout, jaké máme 
skvělé rodiče a děti. Myslím, že jsme 
dokázali, že to jde, a jak vím od kolegyň 
z jiných školek, není to úplně standardní si-
tuace, spíš naopak. Moc děkujeme!  Spo-
lu s kolegyní Káťou hodnotíme toto jako 
největší, a možná jediný  pozitivní přínos 
korony. Spolupráce byla skvělá, ale všichni 
jsme se nemohli dočkat, až se svět vrátí ale-
spoň trochu do starých kolejí.

Malá jiskřička naděje přišla v polovině 
dubna, ale ne pro všechny. Od 13. 4.
se naše školka otevřela pro děti rodi-
čů pracujících ve složkách IZS, a tak 
se mohli, i když ne moc spravedlivým 
systémem, vrátit alespoň někteří. Tuto 
možnost využilo 9 dětí a pro ostatní byla 
i nadále každý den připravována a zasí-
lána distanční výuka. Tato situace trvala 
14 dní. Od 26. 4. byl Královéhradecký kraj 
jedním z prvních, kde se mohli vrátit do 
školek všichni, hurá! 

Právě včas na oslavu „Čarodějnic“, a tu 
jsme si pořádně vychutnali. Nechyběla ča-
rodějnická stezka s úkoly, opékání vuřtíků, 
„košťatová“ diskotéka, no prostě divoký rej 
jak má být. V oslavách jsme pokračovali 
i nadále, proč ne?! Vždyť jsme tak dlouho 
drželi „oslavový“ půst. Maminky mají svá-
tek, většinou je zveme do školy na kávič-
ku a dezert, ale letos jsme si netroufl i , 
tak alespoň krásné přáníčko, malý dárek 
a „růžovo-fi alový den“. Květen se pře-
houpl do druhé poloviny a na zahradu 
školky přijela milá paní fotografka, H. Hala-
mová z Trutnova, aby nás zvěčnila na krás-
ných fotkách. Letos se opět moc povedly, 
některé z nich jsou k vidění na vývěsce 
u obecního úřadu, na tablu budoucích 
prvňáčků.  Tak mrkněte . 

V týdnu, kdy měly maminky svátek, došlo 
na četbu B. Němcové „Babička“, a tak byl 
plán výletu jasný. V Ratibořicích nás čekal 
zámecký park, sousoší s Barunkou, zmrzka, 
starší děti stihly dojít až k domku Babičky 
a ke splavu. Na všechny pak čekal ještě 
mlýn, ve kterém zrovna uskladňovali jablka, 
a tak jsme nejenom ochutnali, ale mohli 
jsme nahlédnout i do sklepení mlýna a do 
mandlu, kam se běžný návštěvník nedosta-
ne. Byl to parádní zážitek. 

V sobotu 15. 5. proběhla u fotbalového 
hřiště „Kuličkiáda“. Rodiče s dětmi byli 
rozděleni do skupin a rozjelo se cvrnká-
ní, strkání a míření do důlků. A že to není 
vždycky úplně jednoduché!  Počasí přá-
lo, občerstvení zajistila obsluha hospody 

Ze života škol
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Puškvorec, za což jim patří velký dík, a tak 
jsme mohli kolem poledne vyhlásit vítěze, 
předat diplomy, ceny i sladké výhry a vyda-
řenou akci ukončit. 

Jak už určitě víte, výletů není nikdy dost, 
a tak nás o týden později přivítal nejbližší 
hrad, Vízmburk. Pan průvodce nás provedl 
celým hradem i sklepením, vyprávěl o rytí-
řích a princeznách a děti se ptaly a ptaly . 
My dospělí jsme zase ocenili kus práce, kte-
rý je na hradě vidět. I přes bouřku, která nás 
zachytila v lese na cestě zpátky nebo mož-
ná i pro to, děti hodnotily výlet jako velmi 
povedený. 

A zase slavíme . Tentokrát Den dětí, 
a není lepší oslavy, než vyrazit do dětské-
ho ráje! Ptáte se, kde je to magické místo, 
kde jsou všechny děti šťastné a spokojené, 
kde je bezpečno a kde se dá celé dopole-
dne zkoumat, hrát si a sportovat? Tongo, 
to je to zaklínadlo.  Hned první den, kdy se 
Tongo v Hradci Králové otevřelo po omeze-
ní provozu, nás autobus dovezl před jeho 
brány. To bylo radosti!   

Starší děti vyrazily se školáky na pěší výstup 
na rozhlednu „Žaltman“, nožky si protáh-
ly pořádně a musím jim vyseknout velkou 
poklonu, protože to zvládly bez reptání 
a „levou zadní“. Červen je celý ve znamení 
výletů, túr a cestování. Kam ještě vedly naše 
kroky? Na Černou horu – jízda lanovkou, 
to byl super zážitek; pěšky do Batňovic, na 
farmu Rosa – jízda na koni pro všechny 
odvážné; jízda povozem s koňmi pana 
Nývlta – na "pětiletku" a do Malých Sva-
toňovic; a hlavně velký celodenní výlet. 
Opět nás zlákal Hradec Králové, tentokrát 
jeho lanové centrum „Na větvi“. A opět 
to byla bomba! Jízda vlakem a trolejbusem, 
to byl teprve začátek. Myslím, že název „Na 
větvi“ přesně vyjadřuje, jak se naše děti cí-
tily – celý den lezly mezi větvemi, prolézaly 

provazovými chodníčky mezi stromy jako 
veverky, houpaly se na sítích jako opičky, 
skákaly na trampolínách, šplhaly do korun 
stromů jak strakapoudi a dolů drandily po 
dlouhém tobogánu. V poledne se posílily 
výbornou gulášovou polévkou, dorazily se 
řízkem od paní kuchařky a sladkou tečku 
obstaral výborný nanuk. Aby jim trochu 
slehlo, než se pustí do dalšího adrenalino-
vého dobrodružství, našel se i klidný kout 
na houpací síti ve stínu, kde se krásně le-
želo a poslouchalo vyprávění pohádky paní 
učitelky. Ani se nám nechtělo domů. .

Prázdniny jsou už za dveřmi, a to značí, že 
se blíží velká akce naší školky, „Zahradní 
slavnost“. Při ní se loučíme s odcháze-
jícími dětmi a předškoláky, které šerpou 
pasujeme na prvňáčky. Tu letošní jsme 
pojali opravdu velkoryse, brali jsme ji jako 
prostředek k poděkování rodičům za pří-

kladnou spolupráci při distanční výuce 
a možnost prvního společného setkání po 
dlouhé době. Po malém představení dětí, 
inspirovaném bojem s koronou, a složení 
„školkovské maturity“, spočívající v plnění 
úkolů, přišel čas na tančení „Jeruzalémy“, 
diskotéku, projížďku na povoze s koňmi, na 
možnost zanechání obtisku své ruky, či nohy 
v keramické hlíně, která po vypálení bude 
zdobit plot mateřské školy, na vodní hrátky 
a hlavně na občerstvení. To letos zajišťovaly 
dobrůtky slané i sladké – od paní kuchařky, 
a hlavně pochoutky z grilu. Jeho bezchybná 
obsluha, p. Smeták a p. Biegel, byla zárukou, 
že si chuťové buňky i bříška našich milých 
hostů přišly na své. Děkujeme!  

Ahoj léto, ahoj prázdniny! Červenec klepe 
na dveře, doufejme, že v necovidové zástě-
ře, a my se rozjedeme na dovolené, k moři 
a k rybníkům. Mateřská škola pojede 
v prázdninovém režimu první dva týdny 
v červenci a poslední dva týdny v srpnu. 
O nich se dočtete v příštím čísle zpravo-
daje. V létě čeká školku velký úklid, rekon-
strukce kanceláře a příprava na školní rok 
2021/2022. Co nás v něm čeká? Nikdo neví, 
nezbývá než pevně doufat, že bude oby-
čejný, normální a že se budeme vídat bez 
omezení. A i kdyby přece jen došlo k uza-
vření škol a dalším zákazům, pořád jsme na 
tom lépe než děti a rodiny na Moravě, po-
stižené nečekaným přírodním živlem, tor-
nádem. Velké díky patří rodičům našich 
dětí ve školce i ve škole, díky nim se po-
dařilo vybrat přes 20.000 Kč, které pove-
zeme konkrétní rodině s dvěma malými 
dětmi, která bohužel přišla o střechu nad 
hlavou, auto i vybavení domácnosti. Prostě 
jste skvělí a my jsme doopravdy velmi hrdí, 
že vás máme!! Děkujeme!

Přejeme vám, čtenářům zpravodaje i vašim 
blízkým krásné léto plné nezapomenutel-
ných zážitků a relaxace.

Za děti a zaměstnance mateřské školy
 Jana Műllerová
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Základní škola
Milí čtenáři,

rok se s rokem sešel a je mou milou po-
vinností Vás seznámit s tím, co se dělo za 
poslední tři měsíce v naší malé krásné 
venkovské školičce.

Téměř v polovině dubna, přesněji řečeno 
12. dubna, nám bylo umožněno vrátit se 
do školy z distanční výuky k výuce pre-
zenční. Radost byla ohromná. Radova-
ly se děti, že se zase konečně "vidí", ale 
radovaly jsme se i my učitelky a myslím, 
že ve velké míře i rodiče. Pustili jsme se 
s vervou a nadšením do práce a moc 
jsme doufali, že do konce školního roku 
už zůstaneme ve škole. Jak nám ta škola 
byla najednou "vzácná". I odpolední dru-
žinu si děti velmi užívaly a hlavně na tom 
všem bylo nejlepší "BÝT SPOLU". Rozjelo 
se vyučování, kroužky i družina a pomalu 
se vše začalo vracet do normálních kolejí. 
Člověk by při tom úplně zapomněl na to 
koronavirové šílenství. Samozřejmě tes-
tování a dodržování hygienických zásad 
nám to malinko připomínalo.

Každý rok chceme dětem zpříjemnit  
a obohatit výuku různými akcemi, výlety 
a exkurzemi. Nejinak tomu bylo i letos. 

Naší první a velmi očekávanou akcí byl 
Slet čarodějnic a čarodějů 30. dubna. 
Slétli jsme se na území mateřské školy 
a zde plnili různé úkoly na čarodějnic-
ké stezce a museli jsme vyřešit tajenku.  
Kdo ji vyřešil, dostal sladkou odměnu.  
Zahrnuto bylo i opékání buřtíků a létání 
na košťatech.

V měsíci květnu jsme s dětmi prožili dva 
výlety. Prvním z nich byl výlet do Rati-
bořic a s ním spojená prohlídka zámecké 
zahrady, Starého Bělidla, Viktorčina spla-
vu a Rudrova mlýna. Vše pouze zvenku, 
vnitřní exkurze v té době ještě nebyly 
povolené. Ochutnávkou nanuků jsme 
tento výlet zdárně zakončili a odjeli zpát-
ky do školy. Druhým květnovým výletem 
byla návštěva hradu Vízmburk. Pro-
hlídka hradu s milým panem průvodcem 
byla velmi inspirativní, děti byly zvídavé  
a dozvěděly se mnoho zajímavostí.  
V květnu také škola pořádala Kuličkiádu 
jako oslavu Dne pro rodinu. Počasí a slu-
níčko přálo a děti s rodiči si užili krásné 
sobotní dopoledne.

Červen byl výlety a exkurzemi přímo 
nabitý. Prvního června jsme oslavili Den 
dětí výletem do Tonga v Hradci Králo-
vé. Svět trampolín, skluzavek a proléza-
ček si děti náramně užily. Dva dny poté 
jsme s dětmi podstoupili výstup na Žal-
tman aneb objevujeme jinou cestu na 
rozhlednu. Se školáky a staršími dětmi  
z naší MŠ jsme se nechali odvézt auto-
busem do Petrovic a odtud jsme putovali 
k nové rozhledně na Žaltman. Rozhled-
na nás přivítala nádherným slunečným 
počasím a skvělým výhledem. Krásná 
procházka, ale nožky trochu bolely! Také 
výlet koňským povozem do Suchovršic 
se dětem velmi líbil. Koně Deny a Beny 
nás pod laskavým dohledem p. Nývlta 

odvezli až k lesní stezce do Suchovršic, 
kde jsme strávili velmi pěkné dopoledne 
a zopakovali si spoustu znalostí z prvou-
ky a přírodovědy. Děkujeme za svezení!

Mnoho informací jsme se dozvěděli na 
třech exkurzích, které jsme v tomto měsí-
ci absolvovali. První z nich byla exkurze 
do Horního Maršova, kde jsme s dětmi 
objevovali ekozahradu a nabírali zkuše-
nosti, jak založit přírodní, nejen bylinko-
vou zahradu. 

Druhou exkurzí byla návštěva Farmy 
Rosa v Batňovicích, kde se děti mohly 
projet na krásných koních. Byl to pro ně 
jistě nezapomenutelný zážitek. 

Poslední exkurzí byla návštěva země-
dělského družstva ve Velkých Svato-
ňovicích. Tato exkurze se stala již naší 
tradicí. Každý rok se s dětmi rádi podí-
váme na nelehkou práci zemědělců, na 
kravičky a telátka a na zemědělské stroje. 
Děkujeme panu Martincovi za skvělý vý-
klad a prohlídku družstva.

Celodenním výletem byl výlet do Hrad-
ce Králové do lanového centra Na vět-
vi. Řádění dětí v korunách stromů bylo 
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opravdu báječné. Posledním výletem 
jsme navštívili ZOO ve Dvoře Králové 
nad Labem. Zvířátka, to je naše velká ra-
dost a potěšení!

Poslední týden ve škole jsme dětem 
zpestřili sportovně zábavným dopo-
lednem, kdy si mohly vyzkoušet např. 
střelbu ze vzduchovky, jízdu na kolo-
běžkách či skládání Rubikovy kostky.  

Též jsme zorganizovali dopravní den, 
který ověřil, jak děti znají dopravní znač-
ky a ovládají jízdu na kole.

Na konec nesmím opomenout zápis 
dětí do 1. třídy, který proběhl v dubnu 
v termínu od 1. 4. do 20. 4. 2021. Bylo při-
jato sedm nových prvňáčků, na které se 
již moc těšíme.

Velmi děkujeme společnosti SaarGu-
mmi za jejich sponzorský dar v hodnotě 
10 000 Kč, který jsme při našich výletech 
bohatě využili.

O letních prázdninách opět proběhne na 
naší škole "Summer Camp" – školička 
anglického jazyka pod vedením paní 
Mary Špetlové (poslední týden v červen-
ci a první týden v srpnu).

A co říci závěrem? V září nás čeká přiví-
tání nových prvňáčků, začne nám opět 
plavecký výcvik, pojedeme na exkurzi do 
Dolan na jablíčka a oslavíme Den obce. 
Pevně doufáme, že prožijeme pohodo-
vý a koronavirem nerušený školní rok 
2021/2022.

Za všechny paní učitelky Vám přeji slu-
nečné léto, krásnou dovolenou a dětem 
ty nejúžasnější prázdniny.

Petra Kollertová
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Jak to žije v Mraveništi
Milí čtenáři zpravodaje, v předchozích pří-
spěvcích jsme psali o tom, jak na nás a naše 
aktivity působí doba covidová a jak se nám 
daří se s ní vypořádat. Nyní, když píšu tento 
článek, se nacházíme na začátku prázdnin, 
léto je v plném rozpuku a tolik se toho sta-
lo. S jarem do našich životů postupně při-
šlo uvolňování přísných vládních opatření. 
Znovu se otevřely školky. Školáci se začali 
vracet do škol. Ti z vás, kteří máte děti ve 
školním věku, si určitě vzpomenete, kolik 
emocí a různých rozporuplných názorů 
bylo s návratem dětí do škol spojeno. Ať už 
se to týkalo testování, roušek nebo očková-
ní. Jsou to témata, která se nevyhnutelně 
dotýkají každého z nás a je na nás, jaký k 
nim zaujmeme postoj. S čím se ztotožníme. 
Je důležité si uvědomit, že to, jak reaguje-
me my dospělí, působí na naše děti. Děti 
se učí pozorováním, velmi bedlivě sledují 
a vnímají, zda to, co říkáme je v souladu s 
tím, jak se chováme. Pro všechny z nás je tu 
příležitost nesoudit a nehodnotit někoho 
za jiný názor. Příležitost jednat na základě 
svého osobního příběhu a s respektem ke 
své individuální situaci. 

A jak se dařilo a daří dětem v Mraveništi? 
Do Mraveniště se v dubnu nejprve vrátili ti 
nejmenší, znovu se otevřela školka, do ško-
ly nastoupily děti z prvního stupně a po-
stupně se k nim přidali jejich starší spolužá-
ci. A tak jako se postupně po dlouhé zimě 
probouzela příroda, tak i v Mraveništi to 
opět začalo žít rušným životem. Pravda, ani 
naší škole se nevyhnulo testování a roušky 
ve třídách, nicméně radost z opětovných 
shledání, možnost využívat svobodný po-
hyb při venkovních aktivitách a příležitost 
znovu se rozběhnout do okolních luk a lesů 
a přitom volně a zhluboka dýchat, převýši-
la vše ostatní. Děti si tak dosyta mohly užít 
všechny proměny a rozmary počasí. Sle-
dovat, jak se mění okolní příroda a zapojit 
se i do péče o okolí školy a školní zahradu. 
Stejně jako loni se jak děti, tak dospěláci ze 
školy zapojili do projektu Do práce (školy) 
na kole, projektu podporujícího ekologic-
ké způsoby dopravy, a najeté kilometry 
úspěšně přibývaly během samostatných 
i společných jízd. V blízkosti školy také za 
přispění obce Velké Svatoňovice i místních 
obyvatel vyrostlo nové multifunkční spor-
tovní hřiště. Jsme velmi vděční za to, že děti 
z Mraveniště tak mají opět větší možnosti 
sportovního vyžití nejen při hodinách tělo-
cviku.

A jak jsme prožili závěr školního roku? Roz-
hodně naplno a zároveň každá mravenčí 
komůrka tak trochu podle svého. A díky 
tomu, že covidových opatření postupně 
ubývalo, mohlo proběhnout i několik spo-
lečných akcí a setkání, které jsou tak důle-
žité a cenné nejen pro děti, ale i pro jejich 
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Za Mraveniště z.s.
Petra Všetečková

rodiče. Věřím, že jsme všichni cítili, jak moc 
je vzájemný lidský kontakt potřebný a že jej 
online prostředí nikdy nemůže zcela nahra-
dit. Pro školkáčky byl velkým zážitkem např. 
výlet do včelína nebo výšlap na rozhlednu 
Žaltman. Předškoláci zažili přespávání ve 
školce a následné pasování na školáky. Pro 
některé z nich to bylo vůbec první přespá-
vání jinde než u rodičů, a tak, jako oprav-
doví rytíři, prožili svou zkoušku odvahy a 
pasování na školáky bylo zaslouženou od-
měnou. I školáci měli možnost zažít výlety s 
přespáváním a podívali se tak třeba na hrad 
Vízmburk nebo do Vraních hor.

V posledním červnovém týdnu proběhla 
také zahradní slavnost, na které jsme se 
se školáky ohlédli za uplynulým rokem a 
prostřednictvím divadla pod širým nebem 
jsme s nimi mohli znovu prožít důležité 
události. Poslední školní den se rozdávalo 
vysvědčení a následně se celé Mraveni-
ště sešlo v markoušovickém kostele, kde 
proběhl koncert pro Evičku, tedy pro naši 
paní kuchařku Evičku Veselou. Koncert na 
rozloučenou a také jako jedno velké podě-
kování za to, že nám Evička v Mraveništi pět 
let výborně vařila a krásně se o malé i velké 
Mravenečky starala. V kostele vystoupili ti 
nejmenší, ale i ti větší a každý mohl zahrát 
či zazpívat to, co umí nejlépe. Jedna životní 
etapa se uzavřela a jiná se otevírá. Evičce do 
dalšího období přejeme, aby si užila svou 

babičkovskou roli, měla dostatek času na 
své nejbližší a starala se o ně s takovou s 
láskou a péčí jako o nás v Mraveništi.

Na závěr je nutno dodat, že ani v létě Mra-
veniště nespí. V červenci funguje Mravenčí 
školka v prázdninovém provozu. Střídají se 
také letní týdny (příměstské tábory), které 
začínají 12. 7. Více se o nich můžete do-
číst na webu www.domraveniste.cz. Ještě 

máme pár volných míst v letním týdnu od 
2. 8. pro děti od 5 do 7 let, kam je možné 
se přihlásit. A samozřejmě už také probíha-
jí intenzivní přípravy na následující školní 
rok. O tom, co připravujeme a jaké to bude, 
vám ale povíme zase příště. Nyní vám pře-
jeme hlavně klidné a ve zdraví prožité léto.

J. D.

Jaro se neptá na koronavirová opatření 
a tak bylo nutné v jejich rámci zajistit první 
jarní údržbu naší návsi. Náš vedoucí ji na-
plánoval na 17. dubna. Přiměla jej k tomu 
potřeba doladit úpravu parkoviště u místní 
sokolovny a nástup jarní vegetace.

Vše bylo trochu komplikované nemožnos-
tí vrhnout se do práce společně. Pracovat 
jsme mohli pouze ve dvojicích nebo samo-
statně s předem zadanými úkoly. 

Přes všechna omezení se podařilo zavozit 
štěpku na břeh za novou zdí, děvčata plela 

záhony u informačních tabulí, pokračovali 
jsme v dalším nátěru altánu, další rozháze-
li hromady štěrku u altánu a na parkovišti. 
Ještěže máme náves tak velkou a práce je 
vždy dost .

Odstrojili a porazili jsme vánoční strom, 
abychom připravili prostor pro májku s pře-
svědčením, že by to mohla být první letoš-
ní větší akce spojená s pálením čarodějnic.

Jirka Bolehovský odborně ošetřil všechny 
stromy a některé keře, které potřebovaly 
jarní řez.

Měsíc na to, 15. května, jsme se sešli opět. 
Dokončili jsme konečně nátěr altánu a kluci 
„objeli“ i všechny informační tabule. Plevel 
stále roste, a tak i děvčata měla dost práce.

Došlo i na plánování naší letošní skutečně 
veřejné akce - Kácení máje. Ale o ní se do-
čtete na jiném místě.

Brigáda na návsi Markoušovice
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J. D.

Ze stavění májky se pomalu stává u nás na 
návsi tradice, i když i letos omezená pro-
tikoronavirovými opatřeními. Proto jsme 
akci neohlašovali a ani nevyzývali veřejnost 
k její návštěvě. Vše bylo přes internetovou 
komunikaci dohodnuto na 30. dubna.

Dopoledne kluci porazili u Maríny vybra-
ný smrk z průklestu. Dopravili jej na náves. 
Odpoledne se postupně scházeli jednotliví 
pomocníci. Prvně bylo třeba oloupat kmen 
až po vršek. Děvčata mezitím zhotovila 
věnce na vrchol májky. 

Pak již jen vše připravit na vztyčení. Musíme 
přiznat, že se nám to napoprvé nepodařilo. 
I když se sešlo dost silných rukou, brzy jsme 
zjistili, že jsme své síly přecenili. Museli jsme 
naši májku o něco zkrátit.

Pak to již vyšlo a májka opět na krátkou 
dobu ozdobila naši náves. Málem se stalo, 
že to bylo skutečně na velmi krátkou dobu, 
neboť ve večerních hodinách přijela partič-
ka, která nám ji chtěla podříznout. Bdělost  
našich strážců, ke kterým se přidala i par-
ta návštěvníků obce, jim však jejich záměr 
překazila, a májku jen neznatelně poškodili. 
Od jejich úmyslu jsme je však neodradili, 
protože se přesunuli do jiné lokality a pod-
řízli a odvezli májku z Malých Svatoňovic.

Máme z toho poučení, že ji příště budeme 
nejen hlídat, ale zajistíme ji patrně i technic-
kými prostředky proti nechtěným zásahům.

29. května jsme se sešli, abychom si májku 
sami pokáceli. Konečně to byla veřejná "ná-
vesní" akce. Po dlouhé době jsme mohli 
dát plakáty a vyhlásit veřejnou akci na naší 

návsi, která na to s námi čekala od loňského 
září. Nešlo nám jen o to skácet májku, ale 
pozvat sousedy, známé i kolemjdoucí na 
společné posezení, k prožití hezkého so-
botního odpoledne.

Tým Náves zajistil country kapelu Tendr 
z Trutnova a drobné občerstvení. Celou 

dobu před akcí jsme trnuli, jestli nám po-
časí dovolí vše udělat podle našich před-
stav. I to konečně dostalo rozum a po celé 
odpoledne bylo příjemně, i když na konec 
května trochu chladno. Sluníčko příjemně 
hřálo, a tak se sešlo množství návštěvníků. 
Asi i jim se stýskalo po setkávání se s přáteli.

Úvod akce zajistila kapela několika všem 
známými písněmi. Pak jsme již přikročili ke 
skácení májky. Vše se při dodržení bezpeč-
ného odstupu diváků podařilo dle plánu. 
Padlou májku jsme odstrojili a odvezli pryč. 
A mohla pokračovat zábava při country 
kapele a volná konzumace připraveného 

občerstvení. K večeru 
přišla malá přeháňka, ale 
to nám nemohlo pokazit 
náš dobrý pocit z naší le-
tošní první veřejné akce.

Zbývalo jediné. Vše zase 
uklidit, aby náves byla při-
pravena pro návštěvníky 
obce a další akce.

Májka
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V sobotu 12. června uspořádal spolek KaMaRáT ve spolupráci  
s obcí Velké Svatoňovice Dětský den na hřišti Na Puškvorci.

Na fotografiích jej zachytil Jan Špetla. 

Dětský den
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J.D. a Z.Š

I život naší tělovýchovné jednoty se sklá-
dá z práce a zábavy, tedy sportování.

V úterý 15. června jsme se sešli na bri-
gádě k údržbě naší klubovny – Maríny. 
Děvčata provedla úklid vnitřních prostor 
i venkovního nábytku.

Kluci se dali do hrubších prací. Opravili 
ostění venkovního posezení, záchodu 
a všech vnějších zařízení, které zároveň 
opatřili novým nátěrem. Počasí nám 
přálo, a tak nám práce šla pěkně od ruky 
a po jejím skončení jsme mohli posedět 
a příjemně se osvěžit.

Rozešli jsme se v podvečer s pocitem 
dobře vykonané práce.

V pátek 18. června jsme se po více než 
14měsíční pauze sešli na tréninku volej-
balu. Byli jsme všichni natěšení nejen na 
to, že si konečně můžeme zase zahrát, 
ale i na to, jaké to bude na našem novém 
multifunkčním hřišti. To se sice otevíralo 
až v sobotu, ale my jako domácí jsme si 
jej mohli vyzkoušet den předem .

Na sobotu jsme pozvali oddíly z okolních 
obcí na otevírací turnaj.

Hřiště slavnostně při nástupu družstev 
otevřel místostarosta obce Bc. Jakub 
Kubját a pak již nestálo nic v cestě ke 
sportovnímu zápolení.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev a jejich 
členové chvílemi zápasili více s úmor-
ným vedrem než se soupeři. Všichni jsme 
to však přestáli bez úhony a potěšení ze 
hry po tak dlouhé době bylo i přes tuto 
svízel veliké.

Je nutné přiznat, že domácím se tradičně 
doma nedařilo a skončili až na 4. místě. 
Zvítězilo družstvo, které si říká "Tragédi". 
Pro všechny však bylo největším úspě-
chem, že se zase konečně hraje, a tak od-
cházeli všichni spokojeni.

TJ Sokol Markoušovice

Ze života spolků a obce
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Za MS ČČK Markoušovice 
Stáňa Illnerová

Konečně! Po víc jak roce různých zákazů 
a omezení to vypadá, že se budeme moci 
volně nadechnout a vrátit k našim běžným 
životům a aktivitám, které jsme až do covi-
du brali jako samozřejmost. 

V Červeném kříži se už zase zapojujeme 
do místních akcí jako jsou brigády na návsi 
nebo stavění a kácení máje. Největší udá-
lostí však byl Dětský den aneb Lotrandova 
stezka, pořádaná spolu s místními dobro-
volnými hasiči na konci června. Za Červený 
kříž jsme kromě jiného připravili část od-
měn a obsadili dvě stanoviště, Hejkala a my-
slivce. Dětí přišlo tolik, že jsme v tom frmolu 
ani nestíhali vnímat, kolik nám jich vlastně 
stanovišti prošlo. Prý jich byla víc než stov-
ka. Když do toho započítáme i rodiče či 
jiný doprovod malých ratolestí, tak už je to 
pořádné číslo. I díky počasí se Dětský den 
opravdu vydařil a věřím, že si děti z Markou-
šovic odnáší mnoho hezkých zážitků.

Co se týká plánů na další měsíce, rádi by-
chom zorganizovali přednášku se zdravot-
nickou tématikou, kterou jsme vloni mu-

seli kvůli covidu zrušit. Pokud to okolnosti 
umožní, chtěli bychom připravit i nějaký 
menší výlet nebo návštěvu divadla. Nadá-
le také platí nabídka naší pomoci. Pokud 
víte o někom, kdo by potřeboval pomoc, 
můžete se na nás obrátit buď přímo nebo 
prostřednictvím obecního úřadu.

Jedním z hlavních pilířů činností ČČK je 
humanitární pomoc. Jak jste asi všichni 
zachytili v médiích, 24. 6. 2021 ve večer-
ních hodinách zasáhlo jih Moravy, hlavně 
Hodonínsko a Břeclavsko, ničivé tornádo. 
Způsobilo značné materiální škody, něko-
lik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší a řada 
lidí byla zraněna. Proto se ČČK ihned zapojil 
do pomoci postiženým. Působil ve všech 
sedmi nejponičenějších obcích, rozděloval 
balíčky s potravinami, hygienickými a úkli-
dovými potřebami (složení balíčků je do-
poručeno HZS). Kromě toho také ošetřoval 
zranění. Např. v Lužicích bylo zřízeno ob-
vaziště se šicím sálkem. Týmy psychosoci-
ální pomoci pomáhaly obětem zvládnout 
psychickou zátěž. Paralelně k tomu byla 
vyhlášena sbírka Českého červeného kříže, 
díky které se dosud podařilo získat neuvěři-
telných 107 410 645,77 Kč!

Sbírka stále probíhá a pokud byste chtě-
li také přispět, č. účtu je následující: 
333999/2700, v. s. 2101. 

Výtěžek sbírky se rozděluje následovně 
(převzato ze stránek ČČK):

• probíhající okamžitá pomoc (viz výše) – 
jen náklady, které nepokryjeme z jiných 
zdrojů

• následná pomoc – pomoc při obnově

• na základě výsledků monitoringu a jed-
nání se samosprávou

• příspěvky na stavební obnovu nejposti-
ženějším lidem

• "demolice" – již probíhá!

• "střecha" – příspěvek na opravu střech

• "posudek" – příspěvek na náklady typu 
posudku pro účely čerpání státní dotace 
na obnovu bydlení

• příspěvky na obnovu vytipovaných zaří-
zení v obcích

Byl vytvořen projekt Obnova bydlení, kde 
hodnota pomoci činí 250 000 Kč na jeden 
demoliční výměr.

I náš Oblastní spolek ČČK Trutnov se zapojil 
s přímou pomocí a zorganizoval dodávku 
zejména čisticích a hygienických prostřed-
ků ze zdejšího humanitárního skladu. 

Tato hrozná přírodní katastrofa ukázala, že 
lidem není lhostejné neštěstí druhých a že 
to s naší společností není až tak špatné, což 
je moc dobře.

Na závěr bych chtěla ještě zmínit letní 
tábor Křižáček organizovaný naším ob-
lastním spolkem. Letos se koná v termínu 
7. – 20. 8., opět v krásném prostředí České-
ho ráje a tématem je „Indiánský poklad na 
Nebáku“. Pár míst je ještě k dispozici, proto 
pokud máte zájem pro vaše děti, navštivte 
webové stránky ldt-krizacek.webnode.cz
nebo kontaktujte OS ČČK Trutnov.

Přejeme všem krásné letní dny, pohodovou 
dovolenou a budeme se těšit na shledanou 
na nějaké z našich akcí! 

Místní skupina ČČK Markoušovice

Možná jste si ani nevšimli, ale mnohých 
se přímo dotklo, že v obci probíhá rekon-
strukce vedení nízkého napětí.

Společnost ČEZ Distribuce postupně 
nahrazuje venkovní nadzemní vedení 
podzemním kabelovým. Sice tak máme 
a ještě nějakou dobu budeme mít obec 
rozkopanou, ale nakonec nám dráty ne-
budou kazit celkový vzhled obce, ani po-

hled na různá zákoutí. V rámci akce jsou 
odstraňovány sloupy nadzemního vedení, 
což vyvolalo zároveň potřebu obnovy ve-
řejného osvětlení.

Všechny tyto práce provádí společnost 
ELEKTRO-COMP spol. s r.o. Česká Skali-
ce. Se všemi dotazy i připomínkami na 
prováděné práce se proto můžete obra-
cet mimo obecní úřad přímo na zástup-

ce společnosti pana Vojtěcha. Telefon 
777 789 104.

Vedení obce je přesvědčeno, že pro bu-
doucí zlepšení kvality života v naší obci 
stojí za to snést a překonat dočasné po-
tíže a omezení, které taková stavební akce 
přináší.

Rekonstrukce vedení nízkého napětí

J.D.
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V uplynulém období se pomalu vše vra-
celo do „normálu“. Za dodržování daných 
podmínek se začaly konat hasičské soutěže  
a jiné akce.

První takovou soutěží bylo v sobotu 5. 6. 
v nedalekých Radvanicích a Jívce okresní 
kolo hry Plamen a dorostu, kterého se zú-
častnili členové sboru. Družstvo mladších 
se umístilo na 4. místě. Družstvo starších na 
6. místě. V kategorii dorostu se dorostenky 
umístily na 2. místě a naši dorostenci svou 
kategorii vyhráli a postoupili do krajského 
kola v Hradci Králové. V neděli 6. 6. se vy-
braní dorostenci a dorostenky vydali do 
Náchoda na soutěž jednotlivců v běhu na 
100 metrů. V tomto závodě si nejlépe vedl 
Michal Švadlák, který skončil na 2. místě.

O týden později, v sobotu 12. 6., se druž-
stvo dorostenců vydalo sbírat zkušenosti 
do Dubence na okresní kolo požárního 
sportu v kategorii mužů. Kluci to spíše po-

jali jako trénink na příští týden na krajské 
kolo v jejich kategorii. První pokus se jim 
bohužel nepovedl podle představ a po  
i pro rozhodčí "záhadném" odšroubování 
koše v kádi zapsali neplatný pokus. Druhý 
pokus se už povedl lépe a nebýt dlouhého 
nástřiku na pravém proudu mohli se umís-
tit někde v půlce startovního pole.

Po úspěšném okresním kole se v neděli  
20. 6. vypravilo družstvo dorostenců na 
krajské kolo, hlavně nasbírat zkušenosti. 
Sešli jsme se v 7 hodin, naložili vše potřeb-
né a vyrazili. Nikdo z nás nevěděl pořádně, 

co ho vlastně čeká. Nikdy v předchozích 
letech se nikdo takové akce neúčastnil. 
Po příjezdu na místo  a nezbytné prezen-
ci jsme čekali na trénink v disciplíně 100 m 
jednotlivci. Pro naše závodníky to byla 
premiéra, nikdy neběhali přes překážky, 
které je v této disciplíně čekaly. Všichni, 
kteří běželi, se s danou situací "poprali" 
velice krásně a v součtu časů získali pěkné  
3. místo. Poté se pokračovalo na testy, zde 
se moc nezadařilo, ale nutno podotknout, 
že ani ostatním družstvům. Zde jsme skon-
čili čtvrtí. Na závěr nás čekala "královská dis-
ciplína"– požární útok. Na start jsme se po-
stavili jako 3. v pořadí. Po malém zaváhání 
na koši vše klaplo na jedničku a to dalo na 
krásné 2. místo v této disciplíně. Po součtu 
všech disciplín jsme se umístili na 3. mís-
tě, což asi nikdo z nás nečekal. Chtěl bych 
moc poděkovat SDH Malé Svatoňovice za 
pomoc s dopravou. Všem závodníkům, kte-
ří reprezentovali sbor, a samozřejmě dalším 
lidem, kteří nějakým způsobem pomohli 
k tomu, že jsme se dostali až takto daleko. 
Myslím  si, že je to obrovský úspěch hned  
v první a okolnostmi omezené sezoně 
skončit jako 3. nejlepší družstvo v Králové-
hradeckém kraji.

Dále se 27. 6. konala v Žernově soutěž TFA 
(nejtvrdší hasič přežije), které se také dva 
naši členové zúčastnili jako soutěžící.

Mimo to jsme měli také své zastoupení 
jako rozhodčí na soutěžích hry Plamen, 
od okresního kola až po mistrovství Čes-
ké republiky. 

Pomáháme s přípravou letního tábora, 
který bude probíhat od 18. července do 
31. července v Bílých Poličanech. Své za-
stoupení tam budeme mít jak v řadách ve-
doucích, tak i dětí. Členové sboru se také 

SDH Velké Svatoňovice
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Za kolektiv vedoucích  
Anna Martincová

Petr Hepnar

Kroužek Mladých hasičů obnovil svoje 
pravidelné schůzky po vynucené covido-
vé pauze během měsíce května. V sobotu  
5. 6. 2021 nás čekala důležitá soutěž – okres-
ní kolo hry Plamen a soutěže dorostu. Le-
tošní průběh byl časově upraven tak, aby se 
jednotlivá družstva na závodišti nepotkala. 
Postavili jsme soutěžní družstva v každé ka-
tegorii. Mladší skončili na 4. místě, starší ob-
sadili 6. místo, dorostenky získaly 2. místo  
a dorostenci okresní kolo vyhráli a postoupi-
li do kola krajského. To se konalo 20. 6. 2021 
v Hradci Králové a naši dorostenci získali  
3. místo. Za svědomitou přípravu a vynika-
jící reprezentaci jim patří velké poděkování.

V neděli 6. 6. 2021 se konalo okresní kolo 
soutěže dorostu – jednotlivců v Náchodě 
na Plhově společně pořádané pro oba sou-
sední okresy. Také zde dosáhli naši závod-
níci vynikajících výsledků: Michal Švadlák 
3. místo, Martin Krtička 4. místo, Hana 
Kneifelová 3. místo a Andrea Zárubová 
2. místo.

Před prázdninovou pauzou jsme vyrazili  
v sobotu 3. 7. 2021 s dětmi a rodiči na po-
znávací cyklovýlet okolím Velkých Svato-
ňovic doplněný soutěžemi a závěrečným 
táborákem za hasičským muzeem.

Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny 
a těšíme se zase na viděnou.

Mladí hasiči

účastnili příprav na soutěž TFA v Žernově, 
kdy pomohli stavět velký párty stan pro zá-
zemí pořadatelů a účastníků této soutěže.

Mezi tím vším se členové scházeli v ha-
sičské zbrojnici a také proběhla poslední 
sobotu v květnu brigáda na muzeu, aby 
bylo vše připraveno na jeho otevření od 
měsíce června.

Výjezdy:

Dne 25. 4. v 9:28 jednotce byl vyhlášen 
poplach, šlo o  zával, strom na osobě. 
Jednotka odvolána ještě před výjezdem 
z hasičské  zbrojnice.

Dne 29. 5. v 19:58 byl vyhlášen další po-
plach. Jednalo se o nalomený strom visící 
na drátech elektrického vedení.
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Situace ohledně pandemie se snad ko-
nečně trochu zklidňuje a já jsem velice 
ráda, že Vám mohu v následujících řádcích 
po hodně dlouhé době sdělit informace  
o akcích, které jsme v uplynulých měsících 
organizovali. Na konci dubna jsme posled-
ních několik let pořádali Pálení čarodějnic 
na místním hřišti, ale situace v této době 
ještě nebyla zcela příznivá, a tak jsme se 
rozhodli pro netradiční alternativu. Při-
pravili jsme tedy Čarodějnickou stezku  
v lese, na které děti měly plnit dané úkoly  
a v závěru si mohly z pokladu vybrat odmě-
nu a vyzvednout diplom. Stezka byla kon-
cipována samoobslužně, na každém stano-
višti bylo jasně uvedeno, co je úkolem, děti 
tedy zvládly absolvovat stezku s rodiči, star-
ší i samy, bez naší pomoci. V úvodu stez-
ky se děti seznámily s čarodějnicí Uršulou  
a ta je jednotlivými úkoly provázela. Stez-
ka byla přístupná od pátku 30. dubna do 
neděle 1. května, kdy se zkazilo počasí  
a velká část úkolů tím utrpěla na kvalitě.  
Netradiční akce nás překvapila tím, jaký zá-

jem o ni projevila veřejnost. S jistotou mů-
žeme říct, že se stezky zúčastnilo minimálně 
70 dětí, a to nejen místních, ale i přespolních.  
Uvidíme, co nás čeká příští rok, rádi bychom 
uspořádali samozřejmě již tradiční pálení  
u ohně, ale zvažujeme, že bychom obdob-
ný program pro děti připravili znovu. 

11. května nám dorazila oficiální adoptivní 
listina z farmy WENET. Stali jsme se tak na 
jeden rok adoptivními rodiči páva korun-
katého. Někteří členové sboru plánují letní 
výlety se svými dětmi na farmu. 

15. května jsme se připojili k týmu místní 
Návsi a zapojili se do plánované brigády. 
Vzali jsme si na starost zvelebení dětského 
hřiště. Ve spolupráci s obcí Velké Svatoňo-
vice jsme nainstalovali travní koberce pod 
dva hrací prvky a také na nevzhledné po-
klopy, dále došlo k instalaci víček na vět-
rací komínky, celkovému úklidu na hřišti  
a uhrabání kamínků z travnatých ploch. Již 
v týdnu jsme nainstalovali na hřiště dřevě-
nou bednu, do které obec zakoupila hračky 
pro děti na písek a pálky s míčky na ping 
pong. Pracovali malí i velcí, starší i mladší, 
vykouklo na nás i sluníčko a na závěr jsme si 
společně opekli něco na zub na ohni. Ještě 
jednou moc děkujeme všem zúčastněným 
za pomoc. 

A pomalu přicházel čas přemýšlet  
o organizaci letošního Dětského dne. 
Vzhledem k vládním opatřením, která 
začátkem června ještě platila, nám ne-
bylo umožněno uspořádat akci v tra-
dičním duchu. Rozhodli jsme se tudíž 

akci nahradit vhodnou alternativou, 
kterou bychom s dětmi oslavili nejen 
jejich svátek, ale také příchod prázdnin. 
Akce proběhla v náhradním termínu  
26. června od 14 hodin. Tradičně se do 
organizace s námi pustily i členky Čer-
veného kříže v Markoušovicích. Za jejich 
aktivní a odpovědný přístup jsme jim 
velmi vděční a jsme rádi, že spolupráce 
našich spolků funguje již několik let. Le-
tošní zábavné odpoledne pro děti neslo 
název "LOTRANDOVA STEZKA". Tato 
akce byla uspořádána netradičním způ-
sobem, aby nedocházelo k velké kumu-
laci lidí na jednom místě. Start, cíl stezky 
i stánek s odměnami byl na místní návsi, 
kde se účastníci též mohli občerstvit, či 
si zaskotačit na skákacích hradech. Děti 
si také mohly nechat namalovat obličej, 
osvěžit se malinovkou, ovocem či nanu-
ky zdarma. Na stezce je čekalo devět za-
stavení s úkoly, na stanovištích se setka-

SDH Markoušovice
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ly s pohádkovými bytostmi - Čarodějnicí  
a Hejhulou, Hejkalem, myslivcem, Krakono-
šem, loupežníkem Lotrandem, vodníkem, 
Pindruší, Čertem a Káčou či divoženkou. 
Přes počáteční obavy o počasí se akce 
nakonec vydařila a předčila naše očekává-
ní, kdy se počet zaregistrovaných dětí na 
startu zastavil na rekordním čísle 115. Ješ-
tě jednou DĚKUJEME VŠEM účastníkům, 
členům spolků i dobrovolníkům, kteří nám 
s organizací pomohli a těšíme se na další 
ročník. Chtěla bych tímto velmi poděkovat 
člence našeho sboru p. Žanetě Hrubé za 
letošní organizaci této akce pro děti, které 
se aktivně ujala a zhostila se jí na výbornou. 

Prázdniny ubíhají jako voda, za chvíli se 
zlomí do své poloviny. Nás ale ještě čeká 
spousta věcí. V červenci se chystáme na-
vštívit jednoho z našich členů s přáním  
k životnímu jubileu. Během léta zamýšlí-
me organizaci letního posezení namísto 
výroční valné hromady, která v letošním 
roce nemohla proběhnout. Taktéž musíme 
absolvovat s naším vozem technickou kon-
trolu. V závěru prázdnin budeme zajišťovat 
občerstvení na Markoušovickém rubání.  
A budeme doufat, že v září se děti vrátí do 
školek a škol, my všichni do běžného života 
a že nás na podzim již nebude čekat další 
vlna pandemie. 

S přáním pěkných letních dnů za SDH Markoušovice Dita Šrůtková

J. D.

V pátek 28. května proběhla v celé ČR akce 
pod názvem Noc kostelů. Mezi zapojený-
mi 1200 kostely byl i markoušovický kostel 
sv. Jana Křtitele.

Úpická farnost připravila kulturně vzdělá-
vací program, v rámci kterého vystoupil 
pěvecký soubor Colaudemus s dětský-

mi hudebníky z Markoušovic. Jádrem 
jeho programu byly duchovní písně XV.  
a XVI. století.

Následoval koncert vážné hudby z pera 
starých mistrů v podání varhaníka Anto-
nína Nývlta, flétnistky Ivony Šebkové se 
zpěvem Václavy Hájkové.

Po kulturních vystoupeních následovaly 
naučné přednášky, kdy Bc. Josef Caba-
daj seznámil návštěvníky s fakty o odsu-
nu původních německých obyvatel Mar-
koušovic a Starého Sedloňova po druhé 
světové válce a Mgr. Alena Křivská se za-
jímavostmi z dějin kostela sv. Jana Křtitele 
v Markoušovicích.

Noc kostelů
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Požáry v historii Velkých Svatoňovicích  
a okolí a zásahy našich hasičů
O tom, že je oheň dobrý sluha, ale špatný 
pán, se lidé přesvědčují neustále.

Nejprve jej považovali za "Božího posla"  
a báli se jej. Později zjistili, že jim pomůže 
chránit se před divokou zvěří, s vytvořením 
tepelné pohody, ale také s úpravou jídla.  
Člověk poměrně brzo zjistil, že oheň se nechá 
použít i k prosazování mocenských zájmů.

Postupem doby začal člověk stavět trvalejší 
obydlí, která upravil tak, aby se mu ve sta-
vení pohodlněji žilo. S rozvojem řemesel 
začal budovat dílny a ty spolu se stavením 
již měly určitou hodnotu. V případě požá-
ru tak docházelo ke stále větším škodám. 
Proto se člověk snažil požárům předcházet  
a také s nimi bojovat. Z tohoto důvodu ma-
jitelé panství a představitelé měst vydávali 
nařízení – požární řády. V těchto řádech 
je uvedeno, jak požárům předcházet, co 
je zakázáno dělat a jak se v případě požáru 
chovat. V požárním řádu měl každý cech  
a řemeslník určenou činnost, kterou musel 
v případě požáru vykonávat. Zároveň také 
potřeboval vědět, čím se má vybavit, a kde 
je uloženo požární nářadí v majetku obce.  
S rozvojem měst i průmyslu již nestači-
lo toto ochotnické hašení požárů, kdy  
u požáru velel starosta, některý z radních 
nebo místní četník. Nastal čas, kdy bylo 
nutné práci u zásahu svěřit vycvičené  
a organizované skupině. První hasičský sbor  
v Čechách vznikl v Praze v roce 1853  
z pouličních metařů. Tuto práci vykonávali 
za úplatu. První dobrovolný hasičský sbor  
v tehdejším Rakousko-Uhersku byl založen 
v roce 1853 v Zákupech. Tento sbor měl ně-
mecké velení. První český hasičský sbor byl 
založen ve Velvarech v roce 1864.

O nezbytnosti hasičských sborů v dnešní 
době nikdo nepochybuje, ovšem ne vždy 
tomu tak bylo, teprve s lidským neštěstím 
přišlo poučení:

Ve školní kronice se dočteme:  "Dne  
10. června 1876 uhodil blesk do chalupy 
patřící k č. 11, kteráž to v okamžení v plame-
nu stála, také i stodola patřící k této živnosti 
vzňala se za malou chvíli a vyhořela jsouce 
ze dřeva až do základů. Majitel D. Wintr jest 
pojištěný u okresní asekurační společnosti  
a hned dne 12. b. m. vyplatila mu tato 590 
zl. O život nepřišel nikdo, pouze 3 děti by-
dlící tu byly chvíli omráčeny, za nedlouho 
ale vzkříšeny jsouc. Též podotknouti slušno, 
že hasičský sbor malosvatoňovický, úpický  
a obecní stříkačka obce Rtyně, konaly tu vy-
datné služby."

Také v archivu hasičů v Úpici najdeme 
zmínku o tomto zásahu:

"10. června 1876 o 1 hod. odpolední sjel blesk 
do chalupy ve Velkých Svatoňovicích, která 
se vzňala. Sbor náš vyjel s druhým strojem 
na místo, kde již sbor studánecký, přece však 
uchránili jsme světnici. Winter byl pojištěn  
u pojišťovny v Náchodě."

Další požár zaznamenán ve školní kronice:

"Dne 16. října 1878 vznikl neopatrností do-
mácích na Horách v dřevěném příbytku č. d. ? 
po 5. hod. ranní oheň. Přispěním hasičského 
sboru malosvatoňovického nerozšířil se však 
dále a obmezil se pouze na výše jmenované 
stavení. Škoda jest značná a páčí na ....? /ne-
uvedeno/, neboť připočísti slušno, že veškerá 
úroda a hojnost sena a slámy zároveň shoře-
ly. Vyhořelí jsou u okresní pojišťovací společ-
nosti pojištěni."     

O potřebě založit ve Velkých Svatoňo-
vicích hasičský sbor občany přesvědčil 
požár v sousedních Batňovicích. V kronice 
obce je zaznamenáno: "Dne 10. února 1883 
vypukl v obci Batňovicích ve stodole obecní-
ho starosty p. Jos. Bernarda zhoubný požár, 
který zanedlouho zničil značné zásoby obilí  
a píce, jakož i veškerá hospodářská stavení…  
mnozí rozšafní mužové projevili přání, by 
sbor hasičský i v naší rozsáhlé obci se zřídil. 
Potřeby založit sbor se chopilo několik mužů 
a svolána za tím účelem dne 8. března 1883 
do hostince u české koruny schůze. Zásluhy 
hlavní o založení má obchodník a hostinský, 
p. Adolf Hamza čp. 180. Tentýž večer zapsati 
se dalo okolo 20 členů, počátek to utěšený."

Jak výše uvedeno, hasičský sbor byl ve 
Velkých Svatoňovicích založen 8. března 
1883.  Pouze na doplnění – v této době již 
existoval hasičský sbor ve Starém Sedloňově, 
který byl založen roku 1877.

Potřeba hasičského sboru v naší obci se záhy 
potvrdila. Svědectví o této nešťastné událos-
ti podává opět školní kronika:

"Den 10. června 1883 byl dnem zděšení  
a hrůzy. Již po dvanácté hodině zatáhla se 
obloha černými, bouři zvěstujícími mračny 
a skutečně po nedlouhé chvíli počaly bles-
ky úžasnou rychlostí po obloze křižovati  
a děsný rachot hromů téměř nepřestával.  
O 2. hod. odpolední dosáhla bouře nej-
vyššího vrcholu. A neměla ani naše osada 
ušetřena býti před zhoubným živlem, neboť 
najednou ozve se trubka hasičská, volající 
k požáru. Obyvatelstvo vyděšené vybíhá  
z příbytku a s úzkostlivým hlasem ptá se je-
den každý, kde hoří? Blesk zasáhl výměneč-
nou chaloupku náležející k číslu 31, ve které 
bydlela matka hospodáře p. Martince Adolfa.

Sbor dostavil se ihned na místo neštěstí a vší 
silou zabraňoval šíření se zhoubného živlu, 
což se mu také v plné míře podařilo. Z vůkol-
ních stojících stavení nechytilo ani jedno.

Tu najednou slyšeti jest zoufalý výkřik: Sest-
ra hospodářova vzpomene, že v chaloupce 
byla její matka. S nebezpečím života skočí 
jeden dovnitř, leč matka byla již pouhou mrt-
volou. Ač ihned činěny veškeré možné poku-

Likvidace požáru haldy dolu Ignác v roce 2007
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sy vzkříšení, mrtvolu nemohl nikdo vzbuditi. 
Případ tento jest jediný v rozlehlé obci naší  
a ani nejstarší nepamatují, by někdo takovou 
smrtí v obci naší sešel. Toho dne chtěl sbor či-
niti rozličné pohyby s novou stříkačkou, a do-
stalo se mu cvičení opravdového. Škoda páčí 
200 zl., pojištěno na 100 zl. "

Neuplynuly ani tři měsíce a sbor byl nucen  
v obci opět krotit dravý živel. 

"Dne 3. září 1883, kdy konaly se slavné služ-
by boží s Te Deum, vypukl oheň ve stohu u sa-
mého stavení stojící a náleží p. Kuldovi Kar-
lovi č. 128. Nebezpečenství bylo velké, sbor 
dobrovolných hasičů však usilovně bránil 
stavení hospodářský tak, že oheň pouze na 
jmenovaný stoh se obmezil. K místu neštěstí 
dostavily se zanedlouho hasičské sbory Rty-
ně, M. Svatoňovic, Sedloňova, Úpice a obecní 
stříkačka z Batňovic."        

Sbor nezasahoval jen v domovské obci, 
ale podle potřeby a možností i v okolních 
obcích, jak o tom opět informují zápisy  
v kronikách:

"Sbor se 22. dubna 1886 účastnil likvidace 
požáru mlýna p. Bartoše v Havlovicích." 

"Dne 26. dubna 1888 účastnil se sbor pod 
vedením místovelitele p. Hamzy Ad. požáru 
přádelny  malosvatoňovické. Ačkoliv prud-
ký vítr oheň velice podporoval, podařilo se 
společným úsilím obmeziti oheň pouze na 
sušírnu přádelny oné, na jejíž zachránění 
ani nejmenšího pomyšlení nebylo. Nelze též 
mlčením opomenouti, že sbor se v četném 
počtu k místu neštěstí dostavil, neboť bylo 38 
členů přítomno.

Dne 10. května dostalo se sboru prostřed-
nictvím firmy Svatoňovická přádelna bratří 
Porákové „za příčinu požáru sušírny co gra-
tifikace od pojišťovací společnosti Rakouský 
Phönix“ generální intendance v Praze 30 zl. 
K tomu přidala firma uvedené továrny bratří 
Porákové z vlastních důchodů 50 zl. Uvede-
né společnosti pojišťovací zaslána byla pro-
střednictvím firmy Svatoňovická přádelna 
ku požádání kolkovaná kvitance, štědrým 
dárcům „bratří Porákové“ štědrý dík.   

Další hrůzný den, o kterém se dochoval zá-
znam, tentokráte z naší obce.

"Dne 12. července 1889 byla pohroma ži-
velní, jež nenalezla sobě ani u nejstarších 
pamětníků naší obce rovné. Po ránu za-
halila se oblaka děsnými mračny, jež byla 
bohužel předchůdci hrozné bouře. Potom 
rozzuřila se bouře mírou netušenou a trva-
la po 9 hodin téměř bez přestání. Odpole-
dne křížovaly se blesky v hojnější míře než 
ráno a byly příčinou děsného neštěstí. Před 
3. hodinou odpoledne zapálil blesk stavení 
náležející vdově M. Kultové č. 144 a hned 
vyšlehl odtud zhoubný plamen, který se 
nejen množstvím píce, ale i také jiných hoř-

lavých látek velice šířil. Sbor přikvapil hned 
za vedení velitele Hamzy Ad. ku pomoci  
a hájil všemožně blízké dřevěné, hojně pící 
zásobené, stavení. Po stálém usilovném na-
máhání podařilo se oheň na hořící stavení 
lokalisovati. Později přibyly sbory z Batňo-
vic, Malých Svatoňovic, Sedloňova a Rtyně, 
kteří v práci místního sboru značně ulehči-
ly. Krutá smrt vyžádala si tentokráte svou 
oběť. Majetnice domu, chtíc zachrániti něco 
z ohroženého nábytku, vešla do příbytku 
hořícího, a tak strašně popálena byla, že  
3. den na to zemřela a v neděli 14. den měsí-
ce za značného účastenství pohřbena byla. 
Tím ale ještě hrůzy dne ukončeny nebyly.  
V noci opět rozzuřila se bouře více a stup-
ňovala se od chvíle ke chvíli, kteréž přidružil 
se ještě mohutný déšť, který taktéž hrozi-
vých rozměrů nabyl, tak že sám ostražitý 
velitel p. Hamza Adolf nelenil a v nečase 
tom přehlížel po obci místa, kam se voda 
rozlévala. I více členů, vidouce nebezpečí, 
jaké by povstati mohlo, následovalo jeho 
příkladů. V obci Rtyni zapálil sice blesk též 
stavení, ale sbor náš ku pomoci jíti nemohl, 
neboť byla osada naše sama ve velikém 
nebezpečí. Později po půlnoci se krutý živel 
utišil tak, že obloha se vyjasnila a nebezpe-
čí poněkud pominulo."  

Poznámka autora: Před zbouráním stavení 
čp. 144 „Na kopečku“mi ukázala tehdejší 
majitelka p. Jarmila Bergerová ohořelé rou-
bení, pozůstatek tohoto požáru.

Následuje další zápis - tentokráte z Kroniky 
hasičského sboru Batňovice:

"Požáru u p. Ludvíka účastnil se také sbor 
hasičský z Batňovic. Požár ve Velkých Svato-
ňovicích vypukl nepovědomým způsobem  
o půl 1 hod. noční, v příbytku obchodní-
ka Jana Ludvíka čp. 122 dne 20. března 
roku 1891, kdež kryty veškeré na budově 
zničil, sbor dobrovolných hasičů Batňo-
vice súčastnil se hašení požáru tohoto, 
užito stroje stříkacího a jelikož byl první 
po sboru Svatoňovickém, obdrželi jsme 
číslo 2., načež po uhašení ohně samého 
se stříkacím strojem domů se navrátil.  

Uvedený co obchodník v plátnech pojištěn 
byl na toto (v obnosu 3000 zl.) a na náby-
tek, jehož část podařilo se uchrániti. Na sta-
vení uvedený pojištěn nebyl a utrpěl tudíž 
značnou škodu na stavení i na zboží."

Tento dům hořel po více jak 66 letech zno-
va, o čemž je záznam ve školní kronice:

"10. září 1957, požár u Richtrů čp. 112. Požár 
vypukl ve stodole a zpozorován pozdě. Přes 
úsilí hasičů i obětavých občanů zničil pěkné 
nové stavení i se všemi zásobami. Tehdejší 
předseda MNV Bárta se snažil pomáhat, kde 
bylo potřeba. Neměl však ochrannou přilbu 
a eternit ze  střechy, který létal vzduchem, mu 
rozsekl hlavu. Vznik požáru nebyl zjištěn. 

 Po vsi se mluvilo, požár údajně založili syno-
vé majitele Štěpána (příjmení), Jirka a Milan, 
kteří si hráli ve stodole."

Požár, u nás asi největší co do rozsahu  
a zasažených stavení – tomu také odpovída-
lo nasazení hasičských sborů, je popsán ve 
Věstníku ZÚHJ Království českého z 10. listo-
padu 1898 č. 21. " Při prudkém větru vypukl 
dne 17. července b. r.(1898) 10. hod. dopo-
lední požár ve stodole živnosti p. Ant. Žida ve 
Velkých Svatoňovicích (čd. 10 pozn. autora). 
Oheň rozšířil se bleskem po všech hospodář-
ských budovách i statku živnosti jmenované, 
zasáhl i chalupu sousední a větrem zanesen 
byl i na vzdálené a potokem oddělené sta-
vení č. 183. Nebezpečí bylo tím značnější, 
že obě požářiště obklopeny byly budovami 
ohni nevzdorující a krytými dochy. Požár 
první lokalizován byl s velkou námahou sbo-
rem místním ze dvou stran, chytalť sousední 
stavení pětkráte. Hájení střechy čís. 155 pod-
stoupil v prvém okamžiku, kdy požár vznikl, 
činně přítomný velitel sboru volešnického  
p. Jos. Řezníček. Ku požáru dostavily se  
v době co nejkratší sbory místní (2 stříkačky), 
Malé Svatoňovice, Petrovice, Rtyně, Sedlo-
ňov, Vodolov, Markoušovice, Strážkovice,  
Suchovršice, Havlovice a Úpice. Přičiněním 
jejich omezen i požár příbytku č. 183, a do  
2. hodiny odpolední udolány ohně oba. Hase-
ní řídil místní velitel p. Adolf Hamza. Člen sbo-
ru velkosvatoňovického, pan Jan Kult, vynesl 
z plamenů s nasazením vlastního života ženu, 
pí M. Nývltovou, při čemž utrpěl popáleniny  
v obličeji. Záchrana stala se oknem. Na spá-
leništi ponechány byly hlídky až do 3. hodiny 
ranní. Škoda ohněm způsobená, jež obnáší 
9780 zl., jest částkou 2280 zl. pojištěna." 

Část popisu zásahu u požáru, jak je zazname-
nán v kronice obce Batňovice:

"…. Vypuknouti požár v noci, byly by ná-
sledky mnohem horší, jelikož v tom místě 
jsou stavení hustě pohromadě. Důstatek 
vody pak usnadňoval hašení. Sbor náš byl 
na místě mezi prvními, který na místě požá-
ru se strojem a 28 členy mužstva přikvapil 
a zachránil chytající již stavení Ludvíkovo 
vedle mlýna ( hořeloť právě u Nývlta) ne-
boť právě tudy bylo jeti, a ježto nebezpečí 
bylo veliké, zastaveno, hadice sešroubová-
ny, hozeny do mlýnské strouhy a stroj chrlil 
vodu na ohrožené stavení."

O požáru u pana Karla Kuny na Horách je 
více informací v kronice Hasičského sboru 
Batňovice. "Dne 1. května 1898 o 2. hodi-
ně odpolední vznesla se nad naší krajinou 
bouře, při které blesk několikráte uhodil, tu 
rozhlédli se členové sboru po okolí a spatřili 
směrem od hor Svatoňovických odkud byl 
vidět dým od požáru. …Svrchní díl příbytku 
shořel, kdežto spodek zachráněn ostal, ma-
jitel však tou dobou omráčen v bezvědomí. 
Jakmile oheň udušen a další nebezpečí ne-
hrozilo, sbor náš cestu k domovu nastoupil."

Pokračování na další straně >>
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Karel Nývlt 

Jeden ze zásahů za značně nepříznivých 
podmínek: 

"Dne 29. prosince 1927 vypukl oheň v čísle 
71 a zničil výměnkářskou chaloupku číslo 
128 náležející Josefu Volhejnovi. V prosinci 
byly kruté mrazy -16, a tak i v den 29. pros. 
V 8 hod ráno, kdy požár vypukl, byl třeskutý 
mráz. Velice ohrožena byla stodola u čís. 19, 
kterou podařilo se místnímu hasičskému 
sboru uhájiti, ač stroj hned vodu nedodával. 
Hasiči naši měli  oba stroje v činnosti a rovněž 
přijel i tovární sbor z přádelny Br. Buxbaumů 
a hasil. Motorové stříkačky sborů v Mal. Sva-
toňovic, Batňovicích, Rtyně ani nestříkaly,  
a tudíž se neosvědčily. Zkušeností touto 
valně ochablo nadšení zakoupiti pro sbor 
motorovou stříkačku a obecenstvo horlivě 
účastnilo se pumpování."

Na doplnění ještě část zápisu z Knihy požárů 
továrního sboru Přádelny B. Buxbaumové.

„...Zachráněno jen nepatrně málo, zvířata 
až na jednoho vepře zachráněna. Ukončení 
hasebních prací a odjezd v 10 hod., účast 18 
členů a velitel. Zničen celý domek i s chlé-
vem. Nedostatky: skoro všechny stříkačky 
zamrzly, poněvadž panoval silný mráz."

Asi největší požár v okolí je popsán v kni-
ze Malé Svatoňovice 1997 a Knize požárů 
továrního sboru Přádelny B. Buxbaumové.

Oheň si některá stavení vybíral opakovaně, 
jak se můžeme dočíst v kronikách:     

"19. října 1933 Dne 19. října vypukl o půl  
3. hod ráno v chalupě č. 224 u Jos. Nývlta požár 
a zničil celé stavení. Šíření požáru zamezeno 
ve 3.15 hod., požár zlikvidován ve 3.30 hod. 
 Příčina požáru, špatný komín. Popelem lehla 
dotyčná budova a kůlny. Hasičské jednotky 
Velké a Malé Svatoňovice, Batňovice, Červe-
ný Kostelec, Úpice, Přádelna Jestřebec.       

Na spáleništi začal stavět Nývltův zeť Jos. 
Grupách chalupu, jež dostal ještě na pod-
zim pod střechu.  Stavení bylo nedostateč-
ně pojištěno."

"22. září 1934

Požár ve 4 hod ráno, Velké Svatoňovice  
čp. 224, majitel J. Mojžíš. Zásah ukončen ve 
¾5 hod.  Novostavba krytá eternitem, seno  
a sláma na půdě. Příčina požáru – krátké 
spojení na el. vedení."

Jak jsem v úvodu psal, oheň je dobrý slu-
ha, ale špatný pán. To samé dnes již víme  
i o elektrické energii. Její rozvody jsou  
i dnes častou příčinou požárů. O to více jich 
bylo v dobách počátku jejího zavádění do 
obytných a hospodářských stavení. Svědčí 
o tom další zápis:

"22. 3. 1937 V pondělí 22. března o 10. hod. 
dopolední vypukl v chalupě Karla Jansy  

čp. 221 horník (u pomníku). Včasným hasič-
ským zákrokem byl lokalisován a ani stře-
cha úplně neshořela a nemusela být strže-
na. Hrozilo, že sousední chalupa Milfaitova  
čp. 217 krytá papírem, vezme také za své. Vítr 
však vál do polí – více západní, a tak shořela 
jen chalupa Jansova. Budova přízemní dřevě-
ná, nově krytá eternitem. Čtyři obytné míst-
nosti, s přiléhající dřevěnou kolnou. Občané 
vynesli vše z hlavní velké obytné místnosti. Na 
půdě ale uloženy slaměné došky, dříví a seno.

Po hodině od zjištění požáru se dostavily sbory 
Malé Svatoňovice, Batňovice a Rtyně se stroji.

Na příkaz velitele sboru a starosty obce str-
ženy některé části budovy. Pravděpodobná 
příčina požáru, elektrické vedení vedené na 
půdě senem."   Kniha požárů Přádelny BB.

Jak i z předchozí části vyplývá, častou pří-
činou požárů byl úder blesku, a to v době  
i nedávno minulé:

"11. 7. 1941 Dne 11. července bylo velmi 
horko. Odpoledne se přihnala prudká bouře 
s větrem. Kol 5. hod. odpolední uhodil blesk 
do obytného stavení statku Karla Kůny č. 76. 
V několika minutách byl celý statek v plame-
ni. Na půdě uložena celá sklizeň sena. Díky 
hasičským sborům bylo zabráněno rozší-
ření ohně na sousední budovy, jako statek 
p. Matysové čp. 59 a obydlí p. Teichmana  
č. 60. Hospodářské stroje byly zničeny. Cel-
ková škoda činila asi 200 000 K."

Poznámka autora: U tohoto požáru se pro-
jevila ta nejhorší lidská vlastnost. Věci, které 
se podařilo z hořícího stavení zachránit,  
v tom zmatku někdo ukradl. Aby nedo-
cházelo k takovým nepřístojnostem, byli 
ze starších členů ustaveni tzv. schranci 
- ochránci. Jejich úkolem bylo bránit zvě-
davcům v přístupu na požářiště a střežit 
zachráněný majetek před nenechavci.   

"19. července 1976 - Navečer přišla bouřka, 
uhodilo skoro současně do dvou stavení. Do 
chalupy pana Součka na Předních horách  
a ve stejný okamžik do kolny u Hofmanů  
v Batňovicích. U Součků se nepodařilo za-
chránit nic. Stavení dřevěné a voda žádná. 
Nějaký čas také trvalo, než byl požár zpozo-

rován, a dojet nahoru na kopec taky nějakou 
dobu trvalo. Cisterna z Úpice jela nejdřív do 
Batňovic, odkud byla poslána na Hory. Sbory 
Velké Svatoňovice 2x T 805, Malé Svatoňovi-
ce a Úpice se Š 706 CAS 24 RTHP. Na horách  
u Součků uhořely 3 kozy a všechny slepice.

V Batňovicích provedl první zásah hasičský 
sbor ze Rtyně z cisterny Praga RN CAS 16. 
Tím zabránil dalšímu rozšíření požáru na 
vedle stojící domy. Další zásah proveden 
vodou z požární nádrže."

Požár skladováku JZD Velké Svatoňovice,  
20. září 1994, výjezd v 18.00 hod. Voda 
čerpána z potoka za školou. Zároveň použit 
hydrant „ve Vejmole“. Skladovák plný slámy, 
prováděla se likvidace požáru a hájení okol-
ních staveb. Zásah ukončen asi ve 22 hod., 
potom dohlídka na požářišti do druhého 
dne. Zásah ukončen 21. září v 15.30 hod. 

Zúčastněné jednotky: Velké Svatoňovice, 
VPÚ Trutnov, Úpice, Batňovice, Rtyně, Kví-
čala.  Požár měly na svědomí děti, které si 
hrály v uskladněné slámě. 

3. ledna 2003 požár chaty mezi koupališ-
těm a fotbalovým hřištěm. Poplach vyhlášen 
po 5. hod. ráno. V noci do rána pršelo, na 
cestách roztál všechen sníh a zůstal jen led. 
Velmi špatná jízda. Z toho důvodu se nejelo 
nejkratší cestou Vejmolem, ale okolo po sil-
nici do M. Svatoňovic k učilišti, ale i tam byl 
problém dojet. Od učiliště položeno doprav-
ní vedení cca 400 metrů. Požár zpozorován 
pozdě a dlouhé dojezdové časy. Z dřevěné 
chaty se již nedalo nic zachránit. Zásah ukon-
čen v 11 hod. Zúčastněné jednotky V. a M. 
Svatoňovice, HZS Trutnov, Úpice. 

Vyjmenovat, natož popsat všechny zása-
hy svatoňovického sboru u požárů by byl 
nadlidský úkol a čtení by patrně ztratilo 
přitažlivost. Proto jsem se snažil jen výňat-
ky z kronik ukázat, že činnost Hasičského 
záchranného sboru, jak se dnes hasiči na-
zývají, je důležitá a záslužná. Je nutno ještě 
dodat, že jsem nepsal o zásazích při jiných 
živelných pohromách. O tom někdy příště.

<< Pokračování ze strany 20

Požár skladovacích prostor v roce 2015
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích

Pokračování na další straně >>

Shrnutí meteorologických měření 
a pozorování ve II. čtvrtletí roku 2021

Zatímco letošní jarní měsíce byly teplotně 
výrazně podprůměrné, první měsíc léta za-
mířil neomylně k opačným místům statis-
tik. V případě srážek se střídala sušší období 
s periodami značně vlhkými. V pololetním 
součtu zatím napršelo 105 % dlouhodobé-
ho normálu, takže dlouhodobý defi cit srá-
žek se poněkud zmírnil.   

Duben pokračoval v trendu nastaveném 
předchozími měsíci a s průměrnou teplo-
tou +5,6 °C (odchylka -2,7 °C) mu připadla 
stříbrná příčka v klání o nejstudenější duben 
posledních 25 let. Zaostal pouze za druhým 
jarním měsícem roku 1997. Sice jsme v jeho 
průběhu již nezažili celodenní mráz, ale pod 
nulu sestoupila teplota ve dvanácti dnech. 
Nejhlouběji pak 9. dubna ráno, a to na -4,3 °C. 
Nejvíce jsme se naopak ohřáli 1. dubna, 
kdy teploměr ukázal +19,2 °C. Ačkoliv dny 
se srážkami byly poměrně četné (21 dní), 
celkový úhrn spadlých srážek tomu zrovna 
neodpovídal. Celkem jich spadlo 17,7 mm 
(52 % normálu). Vyskytlo se ještě i sněžení 
a sníh se dokonce udržel na zemi. Celé dva 
centimetry ho ležely ještě 8. dubna. Po-
slední sněhové vločky prolétly vzduchem 
16. dubna. Konec měsíce nám pak přinesl 
první dvě letošní bouřky (20. a 21. dubna).

Květen se s průměrnou teplotou +10,6 °C 
(odchylka -2,9 °C) stal absolutním vítězem 
soutěže o nejchladnější závěrečný měsíc 
jara za uplynulé čtvrtstoletí. V rámci celé 
republiky byl sedmým nejstudenějším za 
posledních 60 let. Na počátku měsíce jsme 
se museli vyrovnat s mrazy, které se neo-
mezily pouze na přízemní mrazíky. Poslední 
mráz ve dvou metrech nad zemí se vyskytl 
8. května, přízemní mrazík ještě o den poz-
ději. Návštěvy ledových mužů jsme však již 
zůstali ušetřeni, ačkoliv ranní přízemní tep-
loty se nebezpečně přiblížily nule ještě i na 
přelomu května a června. Celkem mrzlo ve 
dvou dnech, stejně jako jsme zaznamenali 
dva dny letní. Hranice +25 °C dosáhla tep-
lota poprvé 10. května. Jinak jsme se ale bě-
hem května příliš neohřáli. Snad ale bude 
ve stodole ráj, zvlášť když byl máj velmi 
bohatý na srážky. Během 25 deštivých dnů 
spadlo 120,8 mm srážek (158 % normálu). 
Za 14 let měření se jednalo o druhý nejdeš-
tivější květen (po roce 2010). I přes chladné 
počasí se vyskytovaly četné bouřky, v osmi 
dnech nám zahřmělo dvanáctkrát. Dokon-
ce třikrát při bouřkách padaly drobné ledo-
vé krupky.

 Zajímavá situace nastala 2. května. Tlako-
vá níže, která se nad naším územím rozvi-
nula v rámci zvlněné studené fronty a ná-
sledně postupovala dále k severovýchodu 
nad Polsko, přinesla ve svém týlu vydatné 
srážky a silný vítr. V severních pohraničních 
horách spadlo přes 50 mm srážek (částeč-
ně i v podobě sněhu), na zdejší stanici pak 
30,9 mm za 12 hodin. Jednalo se o nejvyšší 
úhrn od 30. srpna loňského roku, kdy však 
pršelo z bouřek. Došlo k vytopení nádraží 
v Malých Svatoňovicích, které mělo v rám-
ci rekonstrukce rozebranou střechu. Řeka 
Úpa dosáhla před polednem v Trutnově 
Horním Starém Městě 1. stupně povod-
ňové aktivity (i kvůli tání sněhu na horách). 
V průběhu dne také vanul silný vítr SZ 
směru, který dosáhl maximální rychlosti 
12,5 m/s v 7:07 SELČ. 

Červen usiloval taktéž o získání jedné 
z předních pozic v boji o titul teplotně 
výjimečného měsíce. Zaměřil se však na 
opačnou kategorii a docela se mu zadařilo. 
S průměrnou teplotou +19,0 °C (odchylka 
+2,3 °C) se totiž stal 3. nejteplejším červ-
nem od roku 1993, a to po letech 2003 
a 2019. Byl dokonce teplejší než loňský sr-
pen, který byl nejteplejším měsícem roku. 
Zaznamenali jsme pět tropických dní a 18 
dní letních. Maximální naměřená teplota 
však nebyla nikterak extrémní, 20. červ-
na dosáhla hodnoty +31,9 °C. Naopak na 
konci studeného jara bylo ráno 1. června 
pouze +3,1 °C. Srážkově se jednalo opět 
spíše o slabší měsíc, během 14 dní spadlo 
55,0 mm deště (76 % normálu). Naprostá 
většina navíc napršela v průběhu bouřek. 
Těch nás postihlo dvanáct v průběhu osmi 
dní. Silnější bouřky se vyskytovaly přede-
vším ve třetí dekádě měsíce, přičemž úplně 
nejsilnější přešla v noci z 29. na 30. červ-
na. Při přechodu studené fronty přes Čes-
ko od jihozápadu došlo ke vzniku silného 
bouřkového pásma postupně se měnícího 
v rozsáhlý bouřkový systém. Celá událost 
byla na základě naměřených rychlostí vě-
tru a způsobených škod klasifi kována jako 
slabší derecho. Do Velkých Svatoňovic do-
razilo čelo této bouře ve 23:45 SELČ, bylo 
doprovázené nárazem JZ větru o rychlosti 
13,9 m/s. Srážky nebyly příliš intenzivní, ani 
elektrická aktivita vysoká. Vítr naštěstí způ-
sobil jen lehčí škody na porostech, drob-
nějších objektech a rozvodných sítích.

Tornádo na jižní Moravě

Původně jsem se chtěl v tomto díle začít 
věnovat případům výskytu extrémního 
počasí v minulosti naší obce, ale události 
24. června na jižní Moravě zaměřily mou 
pozornost jiným směrem.

Tornádo, které postihlo 24. června večer 
obce na Břeclavsku a Hodonínsku, bylo na 
základě způsobených škod zařazeno do 
kategorie F4. Jedná se o druhou nejvyšší 

Amatérská meteorologická stani-
ce se nalézá na Valech u č. p. 277. 
V nepřetržitém provozu je od května 
1993, od 8. května 2010 je měření čás-
tečně automatizováno. Webové strán-
ky se zpracovanými výsledky 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.

Připravované akce

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

6. srpna  od 21:00 letní kino „Revival“ 
  – na hřišti „Na Puškvorci“

28. srpna  od 14:00 hod 5. ročník Markoušovického Rubání

25. září  u K – Klubu Svatováclavská pouť

28. září  od 10:00 Svatováclavská mše v kapli sv. Václava

6. listopadu od 10:00 2. ročník VŘSSR – otevřená soutěž   
  ve smažení řízků na návsi v Markoušovicích

  od 17:00 hod v K- Klubu Posvícení se zábavou
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T. Prouza

úroveň síly tornáda, které již dokáže zcela 
zničit i bytelné stavby. V celé známé histo-
rii českých zemí se pravděpodobně jedná 
o z nejsilnějších tornád, možná ještě spolu 
s větrným vírem, který v roce 1119 poničil 
Vyšehrad. Poslední silnější jev tohoto typu 
způsobil 9. června 2004 vážné škody v Lito-
vli, nikdo však při něm nepřišel o život.

V celoevropském kontextu se též jednalo 
o výjimečnou událost, poslední takto sil-
né tornádo bylo zaznamenáno v červenci 
2015 na severu Itálie. S ohledem na počet 
obětí bylo jihomoravské tornádo nejsmr-
telnějším v Evropě dokonce od roku 2001.

Z výše uvedených dat se může zdát,  
že pravděpodobnost výskytu tornáda  
v našem regionu je extrémně nízká. Dá se 
říci, že možnost opakování výskytu stejně 
silného tornáda, které nyní zasáhlo Mo-
ravu, odpovídá na našem území období 
několika desetiletí. Avšak i tato hodnota je 
ošidná – další katastrofa takového rozsa-
hu se může přihodit za týden, ale i za sto 
let. Slabších tornád se samozřejmě vysky-
tuje mnohonásobně více, jejich počet se  
v Česku pohybuje v řádech jednotek za rok.  
I v našem kraji jich bylo zaznamenáno ně-
kolik a nebylo to ani příliš dávno.

Severně od Trutnova poničilo 11. červen-
ce 2007 slabé tornádo (F0) lesní porost  
a 24. května 2016 v Červené Hoře u Červe-
ného Kostelce strhlo stodolu (F1). Dokonce 
přímo z nejbližšího okolí existuje v obecní 
kronice záznam o jevu, který by mohl být 
slabým tornádem (ačkoliv si myslím, že se 

spíše jednalo o „raráška“). V kronice se do-
slova píše: „Mimořádný přírodní jev se udál 
dne 4. června (1976) před polednem na 
Kvíčale, části patřící do Suchovršic. Vzdušný 
vír vynesl plechovou krytinu, utrženou na 
střeše staré stodoly, do výšky 50 m. Voda 
ze sudu zmizela a ve výší 10 m se vznášel  
i kbelík a konev s vodou.“ Pokud by někdo 
ze čtenářů měl bližší informace o této udá-
losti, rád se s nimi seznámím.

Mnohem větším rizikem v našem kraji jsou 
silné větry spojené s přechodem hlubo-
kých tlakových níží v zimní polovině roku 
(jako byly orkány Kyrill, Emma nebo Her-
wart). Během léta je často ničivá intenzivní 
bouřková činnost spjatá s výraznými stu-
denými frontami. Jistě si ještě pamatujete 
ničivé derecho z 11. srpna 2017, kterému 
padly za oběť rozsáhlé plochy lesa nejen 
u Libňatova. I bouře, která přes naši obec 
přešla v noci z 29. na 30. června letošního 
roku, byla vyhodnocena jako slabé dere-
cho. V naší oblasti již naštěstí ve fázi sláb-
nutí a zániku.

Jak se chovat při výskytu tornáda?

Když už se nějakou nešťastnou náhodou 
dostaneme tornádu do cesty, záleží na 
tom, kde se zrovna nacházíme. Máme-li 
možnost skrýt se v budově, vybíráme si tu 
nejpevnější konstrukci, ideálně podsklepe-
nou. Je-li to možné, ukryjeme se v podzem-
ních prostorách, případně v přízemí. Vyhý-
báme se místnostem s okny, která mohou 
být rozbita a střepy následně způsobit zra-
nění. V tomto ohledu bývají často nejlepší 
volbou koupelny či toalety. V případě velmi 
silných tornád však ani zděná budova není 
zárukou bezpečí, vítr dokáže strhnout i ob-
vodové stěny, případně zdi prorazí trosky 
unášené vírem. V otevřeném prostoru jsou 
kromě samotného víru tornáda největším 
nebezpečím trosky jím unášené, které se 
chovají jako šrapnely. Asi nejlepší možnos-
tí je v takovém případě schovat se poblíž 
pevné konstrukce tak, abychom omezili 
možnost zásahu letícím předmětem a zá-

roveň i riziko, že se na nás úkryt zřítí. Uve-
dená pravidla obecně platí pro jakýkoliv 
silný vítr, nejen tornádo. Musíme též brát  
v potaz, že silná bouřka je obvykle dopro-
vázena i dalšími nebezpečnými jevy jako 
jsou krupobití, přívalové srážky – a samo-
zřejmě blesky.

Kdo je připraven, není překvapen

Přesná předpověď výskytu tornáda jako 
takového leží mimo možnosti současné 
meteorologie. Ani v USA, kde se tornáda 
vyskytují velmi často, toho nejsou schopni. 
Dokážou speciálním radarem detekovat až 
vzniklé tornádo a před ním následně varo-
vat obyvatelstvo.

V našich podmínkách lze pouze konstato-
vat, že atmosférické podmínky jsou takové-
ho charakteru, že teoreticky umožňují vznik 
a výskyt tornáda. Na tomto principu fungu-
je i vydávání výstrah Českého hydrometeo-
rologického ústavu. Je nutné nezaměňovat 
výstrahu s předpovědí. Výstraha totiž neří-
ká, co bude, ale co na základě předpovědi 
být může. Vezmeme-li například výstrahu 
na silné bouřky (jaká byla vydána i v osudný 
den), tak ta nám říká, že v určitém prostoru 
a určitém časovém rámci se může (ale ne-
musí) vyskytnout jev s nějakou intenzitou 
(kroupy nad 2 cm velikosti, nárazy větru 
nad 70 km/h, intenzivní srážky). Zároveň 
doporučuje adekvátní opatření k omezení 
případných škod způsobených těmito jevy. 
Je-li taková výstraha vydána, každý by měl 
zvážit přizpůsobení svých aktivit situaci (při 
očekávaných silných bouřkách nepůjdeme 
na výlet do lesa nebo na hory), případně 
provést preventivní opatření (má-li přijít 
silný vítr, uklidíme zahradní nábytek a auto 
do garáže). Aplikace pro mobilní telefo-
ny umožňuje zasílání informace o vydané 
výstraze pro region, ve kterém se zrovna 
nacházíte. Pokud je výstraha vydaná a na-
lézáte se zrovna někde venku, pak opravdu 
stojí za to věnovat pozornost dění na oblo-
ze, případně se občas podívat na meteoro-
logický radar. Můžete si tak ušetřit nejedno 
nemilé překvapení. Před následky řádění 
rozpoutaných živlů vás výstraha sice neo-
chrání, ale rozumným chováním je můžete 
alespoň částečně zredukovat.

Mimochodem v pátek 16. července 2021 
krátce po 12. hodině se přímo nad Čes-
kou Skalicí vyskytla tromba pozorovatelná  
z naší obce. Vzdušný vír se však nedotkl po-
vrchu země a nezpůsobil tak žádné škody.
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Bouřkový oblak nad Orlickými horami 
(22. května 2021)

Bouřka u Náchoda (10. června 2021)

Tromba nad Českou Skalicí  
16.července 2021 foto L.Roge


