
1
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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Vážení spoluobčané,

očekávané podzimní změně 
času tentokrát předcházelo 
mnoho nečekaných změn 
a nařízení zavedených kvůli 
coronaviru. Náš běžný život 
je opět naruby, ale musíme 
se soustředit i na jiné věci 
a v rámci nových nařízení se 
pokusit dál fungovat. 

Za výjimečných hygienických 
opatření proběhla dvě kola 
voleb. Chtěl bych poděkovat 
volebním komisím za odve-
denou práci.

Na začátku listopadu bylo 
předáno staveniště na vý-
stavbu multifunkčního hři-
ště v Markoušovicích fi rmě 
B plus P s.r.o. Výstavba začne 
počátkem roku 2021 terénní-
mi úpravami, stavba by měla 
být dokončena v květnu 2021. 
Letos by ještě měla proběh-
nout výstavba opěrné zdi 
v Markoušovicích u Sokolovny 
a zvětšení plochy pro pořádá-
ní kulturních akcí.

Zadali jsme přípravu projekto-
vé dokumentace na revitalizaci 
mokřadu u fotbalového hřiště 
a odbahnění rybníku Aman. 
V následujících dnech bude 
probíhat vzorkování sedimen-
tu a zajišťování potřebných dat 
pro projektovou dokumentaci. 
V příštím roce bychom chtěli 

zažádat o dotace na tyto dva 
projekty. Věřím, že budou mít 
velký přínos pro zvelebení 
obce a budou moci být využity 
i v budoucích projektech.

Letní a podzimní období 
bylo spojeno i s opravami 
poruch obecního vodovodu. 
Každý den probíhá monito-
ring a zjišťují se možné úniky 
vody, ale i černé odběry. Díky 
přesnému měření na jed-
notlivých úsecích, které bylo 
nainstalováno v posledních 
dvou letech, jsme schopni 
včas odhalit případnou po-
ruchu. Monitoring, hledání 
a opravy poruch zajišťují naši 
pracovníci Antonín Šrejber 
a Josef Jüptner. Jejich dlou-
hodobým zvýšeným úsilím 
bylo v září dosaženo nejniž-
ších ztrát ve vodovodní síti za 
celou historii měření, za což 
jim náleží poděkování. 

Protože tento zpravodaj je le-
tos poslední, chtěl bych vám 
všem popřát krásný, klidný 
a hlavně ve zdraví strávený ko-
nec roku 2020. Pokud nám to 
situace dovolí, všichni se se-
jdeme u rozsvícení vánočních 
stromečků a společně zakon-
číme tento rok. 

Hodně zdraví a ohleduplnosti 
Vám přeje celý kolektiv OÚ.

4/2020

Viktor Marek, starosta obce

Sloupek starosty obceSlovo redakční rady
Vážení čtenáři,

máte v rukou poslední letošní 
číslo našeho zpravodaje.

Tento rok si s námi všemi za-
hrál zvláštní hru a my jsme 
se jí museli přizpůsobovat. 
V době, kdy píšeme tyto řádky, 
opět roste počet nakažených 
covidem-19. Doufáme, že až 
budete tato slova číst, bude se 
situace zlepšovat a my se bu-
deme postupně vracet k nor-
málnímu životu. 

Možná se nepodaří uskutečnit 
všechny připravované akce, 
ale to by nám všem nemělo 
ubrat na optimismu. Doufej-
me, že bude zase lépe a že 
budeme společně připravovat 
a prožívat mnohé další akce.

Abychom si mohli zavzpomí-
nat na dřívější – „normální“ – 
dobu, redakční rada pro vás 
všechny připravila sborníky 
našeho zpravodaje, které svá-
zané po jednotlivých roční-
cích budou k dispozici v naší 
obecní knihovně. V současné 
době ještě pracujeme na do-
hledávání a svázání starších 
ročníků, které ve své době vy-
dávali představitelé obce. Věří-
me, že v nich najdete i nějaké 
zajímavosti, na které se postu-
pem času zapomnělo.

Na závěr vám všem přejeme 
příjemné prožití závěrečných 
měsíců roku 2020 a pevné 
zdraví a spokojenost v roce 
2021.

Jednání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se na 
svém jednání sešlo dne 9. září. 
Projednalo a schválilo tradiční 
body – rozpočtová opatření, 
která upravují rozpočet obce 
na rok 2020 podle aktuálních 
potřeb, a odkup pozemků pod 
místními komunikacemi od je-
jich dnešních vlastníků.

Vedle toho schválilo výběr 
dodavatele stavebních prací 
pro výstavbu multifunkčního 
hřiště v Markoušovicích.

Dále schválilo dar pro Řím-
skokatolickou církev na opra-
vu oken v kostele sv. Jana 
Křtitele v Markoušovicích.

V neposlední řadě projednalo 
a schválilo další body potřeb-
né pro zajištění chodu obce.

Podrobně se zápisem a usne-
sením můžete seznámit na 
úřední desce u OÚ nebo na 
webových stránkách obce 
www.velkesvatonovice.cz.

Redakční rada

J. D.



2

Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

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

Kdy a kde jsme pro Vás

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 - Pá  10.30 – 15.00

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

Restaurace Na Puškvorci 
Čt - Út  16.00 – 23.00
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 vyhlašovaná opatření

Svoz 
nebezpečného odpadu 
(mimo pneumatik): 
28. 11. 2020 – bližší informace 
na vývěskách a webu.

Pneumatiky je možné 
uložit od 23. - 27. 11. 2020 
na sběrném dvoře 
Obecního úřadu.
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Ve dnech 2. a 3. října 2020 se ko-
naly volby do Krajského zastupi-
telstva Královéhradeckého kraje 
a Senátu ČR. V seznamu voličů 
bylo zapsáno 1032 voličů, z toho 
ve Velkých Svatoňovicích 758  
a v Markoušovicích 274 voličů. 
Bylo vydáno 406 obálek, ve Vel-
kých Svatoňovicích 293 a 113 
obálek v Markoušovicích. Plat-
ných hlasů bylo 400, ve Velkých 
Svatoňovicích 287 a v Markoušo-
vicích 113. Neplatných hlasů bylo 
6. Volební účast byla 39,34 %, ve 
Velkých Svatoňovicích 38,65 %  
a v Markoušovicích 41,24 %.

Voleb do Senátu ČR se zúčastnili 
4 kandidáti. Do 2. kola postoupili 
první dva. Druhé kolo se konalo 
9. a 10. října. Volební účast byla 
ve Velkých Svatoňovicích 14 %  
a v Markoušovicích 18,7 %.

Senátorem za volební  
obvod č. 39 byl zvolen  
Ing. Jan Sobotka.

Volby do Krajského zastupitelstva 2020

Volby do Senátu ČR 

Kandidátní listina V.Svatoňovice
okrsek  1 a 2

V.Svatoňovice
okrsek 1

Markoušovice
okrsek 2

č. název celkem v % celkem v % celkem v %

4 Koalice ČSSD, Zelení 34 8,50 24 8,36 10 8,84

5 Demokr. Strana zelených 1 1,50   1 0,34   5 4,42

16 Svoboda a př. demokracie  SPD 36 9,00 26 9.05 10 8,84

19 Česká pirátská strana 69 17,25 48 16,72 21 18,58

32 Koalice KDU-ČSL,VPM, Nestran. 30 7,50 25 8,71 5 4,42

47 Koalice TOP 09, HDK, LES 21 5,25 12 4,18 9 7,96

50 ANO 2011 89 22,25 60 20,90 29 25,66

63 Komunistická strana Čech a Moravy 13 3,25   8 2,78 5 4.42

67 Volte  Pr.Blok   0 0,00   0 0,00   0 0,00

70 Trikolora hnutí občanů 14 3,50 12 4,18   2 1,76

73 Koalice ODS, STAN, VČ 83 20,75 67 23,34 16 14,15

82 ROZUMNÍ – Petr Hannig   5 1,25   4 1,39   1 0,88

Kandidát Počty hlasů % hlasů

č. Jméno, titul Volební strana 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1 Sobotka Jan Ing. STAN 125 118 33,33 75,15

2 Slavka Michal SPD   40   x 10.66    x

3 Sovová Klára Mgr. ODS   93   x 24,80    x

4 Jarolím Jan Ing. ANO 117   39 31,20 24,84

Zvítězilo ANO 2011 před Koalicí ODS, STAN, VČ a Piráty. Vládní strana ČSSD v koalici se Zelenými do krajského zastupitelstva 
postoupila, avšak KSČM,  tolerující vládu, nikoliv.

M.K.
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Náš seriál

V předchozích třech rozhovorech  
s historikem a spisovatelem Michae-
lem Borovičkou jsme si povídali o jeho 
otci Václavu Pavlu Borovičkovi, o seri-
álu Chalupáři či o Jestřebích horách. 
Nyní konečně přichází řada na jeho 
knihy, které všechny z velké části na-
psal v markoušovické chalupě čp. 65. 

Je mně známo, pane doktore, že píše-
te knížky výhradně s historickými ná-
měty. Není to beletrie, ale literatura 
faktu, či také odborná historická lite-
ratura. Kterých svých knížek si nejvíce 
ceníte a proč?

V roce 2007 jsem vydal knihu Kolaboranti  
1939–1945. Na několika psychologicky 
pojatých příbězích největších evropských 
kolaborantů druhé světové války jsem se 
snažil polemizovat s u nás rozšířeným ná-
zorem, že právě my Češi jsme měli v době 
nacistické okupace zvláštní dispozice 
spolupracovat s nepřítelem. Prý proto, že 
jsme se v roce 1938 nebránili. S tímto ne-
správným, až „sebemrskačkým“ názorem 
jsem se setkal nejen u běžných občanů, 
ale i u některých našich historiků. Dokázal 
jsem, že právě neúspěšně vedená obran-
ná válka proti „nepřemožitelným“ nacistic-
kým agresorům přiměla některé jedince  
v poražených a okupovaných evropských 
státech ke kolaboraci. Ukázalo se také, že 
ani počet kolaborantů u nás nebyl o nic 
větší než v některých jiných Němci obsa-
zených státech západní či severní Evropy. 
Pravda, měli jsme svého Emanuela Morav-
ce, ale Norové měli Quislinga, Belgičané 
Degrella, Holanďané Musserta, Francouzi 
Pétaina či Lavalla. Historické mýty je tře-
ba vyvracet, i když toto úsilí nikdy nebude 
zcela úspěšné.

Je třeba vyvracet historické mýty

Borovičkovy dějiny českého cestovatelství
Vlevo - Praha temná a tajemná
Vpravo - Kolaboranti

Jistě si ale také vážíte svého autor-
ského podílu na monumentálních 
mnohadílných Velkých dějinách zemí 
Koruny české.

To jistě, byla to pro mě čest, že jsem 
dostal nabídku se na této práci podílet.  
A současně také výzva. Měl jsem lví au-
torský podíl na dvou svazcích pokrýva-
jících období 1860–1918. Šlo o náročné 
odborné texty. Práce na nich mně zabra-
la více než dva roky, kdy jsem neznal vol-
ný víkend či dovolenou.

V roce 2010 jste vydal objemnou kni-
hu, která představuje vůbec první 
pokus o souhrnné dějiny českého ces-
tovatelství. Co vás k takové náročné 
práci přivedlo?

Dlouhá léta jsem spolupracoval se země-
pisným a cestopisným měsíčníkem Lidé 
a Země, kde jsem pravidelně uveřejňoval 
články o dějinách cestovatelství. Naklada-
telství Paseka tehdy „rozjíždělo“ tematic-
kou řadu Velkých dějin zemí Koruny čes-
ké, a tak jsme se s majitelem Ladislavem 
Horáčkem dohodli, že mé Cestovatelství 
bude jedním z prvních svazků. Ze své pu-
blicistické činnosti jsem měl dlouhodobé 
zkušenosti s tématem, ale toto měla být 
odborně fundovaná kniha s obsáhlým po-
známkovým aparátem. Nebudu zastírat, 
že jsem se při práci notně zapotil, vždyť 
kniha má téměř osm set stran, na jejichž 
napsání bylo málo času. I zde jsem se sna-
žil narušovat určité zažité představy. Víte 
třeba, že náš největší cestovatel Emil Ho-
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lub byl nadšeným zastáncem kolonialis-
mu a že se zúčastnil debaty, zda jsou černí 
Afričané opravdu lidé, nebo nějaký jiný ži-
vočišný druh? A že knihy „strýčka Eskymá-
ka“ Jana Welzla jsou plné neuvěřitelných 
výmyslů a že zavánějí literární mystifikací?

Na čem pracujete nyní?

V letošním roce vyjde knížka o rakous-
ko-českém vyrovnání z roku 1871, tedy 
o vytvoření českého autonomního státu. 
Veřejnosti jsou tyto události málo známé, 
nejspíše proto, že se tento pokus nepove-
dl. Češi si museli na svůj stát ještě pár de-
sítek let počkat, zato už to nebyl stát au-
tonomní, ale zcela samostatný. Do konce 
letošního roku bych měl dokončit rukopis 
o návratu Karla Havlíčka Borovského z Bri-
xenu, o jeho předčasné smrti a o vzniku  

a vývoji jeho mučednické legendy.  
Havlíček je mé oblíbené téma, už před 
dvaadvaceti lety jsem o něm vydal mo-
nografii. Dalo by se namítnout, že nějaká 
nová fakta o životě a díle tohoto velikána 
české žurnalistiky a literáta už nelze ob-
jevit, že většina dostupných pramenů už 
byla publikována. To je sice pravda, ale 
mně jde o interpretaci faktů, nacházení 
nových souvislostí a napravování i záměr-
ných zkreslení jeho dřívějších životopisců. 
Domnívám se například, že obecně tra-
dované tvrzení, že Havlíček po návratu  
z Brixenu trpěl víc než ve vyhnanství, pro-
tože se mu všichni zbaběle vyhýbali, není 
v souladu se skutečností. Někteří autoři si 
tento přístup zvolili proto, aby zdůraznili 
Havlíčkovu velikost v kontrastu s ustraše-
nou českou společností. Ale fakta hovoří 

zcela jinou řečí. Knížka by měla vyjít v příš-
tím roce, kdy si 31. října budeme připomí-
nat dvousté výročí Havlíčkova narození.

Co chystáte pro své čtenáře v dalších 
letech?

Skutečnost, že jednou už psát nebudu, 
je pro mě těžko představitelná. Ale příští 
rok mně bude sedmdesát, takže s nějaký-
mi velkohubými prohlášeními o plánech 
do budoucna musím být velmi opatrný.  
Přiznám se ale, že mě jako téma láká Jan 
Neruda a že mám již rozpracovanou kníž-
ku o významných osobnostech světové-
ho terorismu. Sám se nechám překvapit, 
jak mně to půjde.

Přeji vám tedy hodně zdraví a úspěchů 
v další literární činnosti.

Rozhovor připravil dr. Josef Dvořák
Foto archiv Michaela Borovičky

Malé Svatoňovice – turisté, příznivci roz-
hleden a rodinných výletů se dočkali. Všich-
ni již mohou obdivovat krásy našeho regio-
nu a okolí z nové rozhledny Žaltman. 

Ve čtvrtek 24. září 2020 byla slavnostně 
zpřístupněna dominanta Jestřebích hor 
rozhledna Žaltman, a to na den přesně, 
53 let od otevření bývalé rozhledny.

K slavnostnímu otevření rozhledny byla 
vydána limitovaná edice absolvent-
ských turistických vizitek s fotografiemi 
z průběhu stavby rozhledny, které jsou 
do vyprodání 600 kusů k zakoupení za 
12 Kč v Turistickém informačním centru 
Muzeu bratří Čapků na náměstí v Malých 
Svatoňovicích. Každý návštěvník tohoto 
slavnostního okamžiku si mohl také vy-
zvednout tematickou obálku s pamětní 
kartičkou rozhledny Žaltman a s čokolá-
dou uvnitř. „Chtěli jsme tak touto formou 
poděkovat všem nadšencům, turistům  

a lidem, kteří nám přispěli jakoukoli fi-
nanční částkou do vyhlášené veřejné 
sbírky a darovat jim něco na památku. 
Pamětní kartička je něco, co zůstane na 
památku a čokoláda zase sladkou odmě-
nou za výstup po více jak 115 schodech 
do výšky přesahující 23 m na nejvyšší 
výhledovou plošinu“, okomentoval upo-
mínkový dárek starosta obce Malé Svato-
ňovice Vladimír Provazník. 

Předseda Svazku obcí Jestřebí hory Zde-
něk Špringr k slavnostnímu otevření roz-
hledny dodal: „Rozhledna má své příz-
nivce a tímto počinem nové vyšší stavby 
rozhledny si najde určitě i další milovní-
ky výhledů z ptačí perspektivy na blízké 
Vranní, Soví, Javoří hory, Bor, Hejšovinu 
a celou krajinu Kladského pomezí. Jestře-
bím horám přeji zachování současné, 
krásné přírody, včetně fauny a flory, kte-
rá se v ní nachází. To samozřejmě záleží 
také na nás, jak se k této přírodní hodno-
tě a bohatství budeme chovat.“

Vstup na rozhlednu je zdarma a bez ote-
vírací doby. 

Z tiskové zprávy  
obce Malé Svatoňovice

Náš dovětek: Rozhledna stojí jednou 
částí na katastru Radvanic a druhou - 
vstupní částí - na katastru Starého Sedlo-
ňova - potažmo obce Velké Svatoňovice.

Rozhledna Žaltman otevřena 
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Před měsícem začal nový školní rok,  
o kterém mnozí z nás přemýšlejí, jak dlou-
ho zůstane „normální“ z pohledu školní 
docházky. Naštěstí škola v obci stále ješ-
tě je a nejmenší děti nemusí dojíždět či 
docházet do škol v okolí. Začátkem říj-
na jsme navštívily Jarmilu Chmelíkovou  
z č. p. 121, která většinu svého pracovní-
ho života měla spojenou s touto školou. 
Pojďme tedy trochu do vzpomínek a do 
dávné historie.

Jarmila Chmelíková se narodila 10. 1. 1938 
ve Velkých Svatoňovicích v č. p. 205 do 
rodiny Jiřího a Jarmily Špetlových. Tatínek 
pocházel z Malých Svatoňovic z č. p. 87 
(Přední Hory), kam jeho předci, horníci, 
přišli z Velkých Svatoňovic. Byl vyučený 
kovář a pracoval na dolech. Maminka (ro-
zená Šrejberová) pocházela z rodiny hor-
níka z Velkých Svatoňovic právě z č. p. 205. 
Byla v domácnosti a potom pracovala  
v zemědělském družstvu. V roce 1949 se 
rodina Špetlových natrvalo přestěhovala 
do č. p. 122, který rodu Šrejberů již dříve 
patřil. Původní roubený dům byl od zá-
kladů přestavěn. Jarmila měla ještě dva 
mladší bratry – Jirku a Zdeňka, kteří dnes 
již bohužel nežijí. Manželka Zdeňka Špetly 
a synové s rodinami v domě žijí dodnes,  
i když podoba domu se opět zásadně 
změnila. 

Do školy chodila Jarmila do Velkých  
a pak do Malých Svatoňovic. Vzpomíná, 

Představujeme Jarmilu Chmelíkovou, 
bývalou ředitelku ZŠ Velké Svatoňovice

jak ze začátku nerada chodila do školy, 
protože ji posadili k Láďovi Kadaníkovi, 
ale ona nechtěla sedět s klukem. Ma-
minka vyslyšela nářky dcery a zašla za 
panem řídícím a domluvila přesazení  
k holčičce. Byla jí Růženka Šlechtová. Jak 
to mezi dětmi bývá, tehdy, ale i nyní, malá 
Jarmila si ze školy přinesla vši. Tehdy ma-
minka prohlásila: „Kdybys seděla s Láďou, 
tak bys vši nechytla.“ Taková vzpomínka 
se zaryje do paměti, zvlášť když si k tomu 
ještě člověk vzpomene na pálení hlavy 
od petroleje, kterým se vši v té době ve 
vlasech likvidovaly.

Jarmila velice ráda četla a láska k literatu-
ře, recitaci básní, byla nejspíše základem 
jejího rozhodnutí stát se učitelkou. S tím 
čtením to však v první třídě nebylo jedno-
duché a vzpomíná, jaké trápení to na sa-
mém začátku bylo. Její život je důkazem, 
že pokud člověk něco překoná, může se 
to stát i zájmem na celý život a hnacím 
„motorem“ pro budoucí povolání učitelky.

V letech 1953-1957 Jarmila studovala 
na Střední pedagogické škole v Hradci 
Králové. Tato škola končila maturitou a 
tehdy připravovala na budoucí povolání 
učitele pro 1. až 5. ročník základní školy.  
Po ukončení studia byli studenti umísťo-
váni různě po republice. Když se objevila 
nabídka pracovat v Trutnově jako skupi-
nová vedoucí pionýrské organizace, nevá-

hala a přijala, aby mohla zůstat v rodných 
Velkých Svatoňovicích. V září roku 1957 
tedy nastoupila do základní školy na ulici 
Gorkého v Trutnově, nyní Základní škola 
kpt. Jaroše – „U Letadla“, kde kromě práce 
s dětmi v pionýrské organizaci i několik 
hodin učila různé předměty.

V roce 1960 začala učit na škole ve Velkých 
Svatoňovicích, kde byl tehdy ředitelem 
František Kozák. Na postu ředitele se ná-Jarmila Chmelíková se sourozenci

Maturitní
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sledně ještě vystřídali Jindřich Hamerník 
a Jiří Šafář. Nakonec roku 1979 postoupila 
na pozici ředitelky právě Jarmila Chmelí-
ková. Kromě období, kdy byla na mateř-
ské dovolené, působila na jednom místě 
až do odchodu do důchodu v roce 1992. 
Ráda vzpomíná na malý školní kolektiv, 
který se staral o chod školy. 

Většina místních dětí prošla touto školou, 
a tak i rukama Jarmily Chmelíkové. Spoje-
ní dvou tříd při výuce, samostatná práce 
část hodiny, taková výuka má svá speci-
fi ka. Určitě děti ve škole nevnímaly vždy 
vše pozitivně, ale i tak učení na této škole 
každému mnohé dalo. Děti z Velkých byly 
po příchodu do Malých Svatoňovic vždy 
možná trošku napřed – uměly se soustře-
dit a samostatně pracovat.

Dlouhá léta Jarmila Chmelíková praco-
vala ve výboru pro občanské záležitosti, 
účastnila se svateb, vítání občánků a dal-
ších akcí spojených se školou nebo živo-
tem obce.

Svůj osobní život spojila s Radko Chmelí-
kem z č. p. 121. Znali se od malička. Jsou 
spolu i na společné fotografi i z divadelní-
ho představení, ve kterém oba hráli, když 
Jarmila chodila do druhé třídy obecné 
školy. Začátkem vzájemného vztahu pak 
byla posvícenská tancovačka, když Jarmi-
le bylo 22 let. On byl čerstvě po vojně a za-
čal pracovat v elektrárně v Trutnově Poříčí. 
Radko Chmelík hrál dlouhá léta ochotnic-

ké divadlo ve Velkých Svatoňovicích. Spo-
lu si zahráli, ještě než se vzali, ve hře Příliš 
štědrý večer, ale potom už Jarmila ochot-
nické herectví „pověsila na hřebík“. Sňatek 
uzavřeli 23. 8. 1962 a radost jim přinesly 
děti Radko (1963), Hana (1967) a Blanka 
(1969). Prožili spolu dlouhý život, je z nich 
už prababička a pradědeček, a tak jim po-
přejme pevné zdraví do dalších let.

Jedna perlička na závěr, která trochu 
potvrzuje i výrok, že na vesnici je každý 
s každým příbuzný. Pokud se podíváme 
hodně generací zpět, skutečně můžeme 
nalézt zajímavou shodu. Samozřejmě mě 
zaujalo, že maminka Jarmily Chmelíkové 
byla Šrejberová, a hned mě napadlo, zda 
nemáme skutečně společné kořeny. Pát-
rala jsem v matričních knihách a nalezla. 
V 6. generaci zpět v mé linii je chalupník 
a švec Antonín Kašpar Šrejber (13. 1. 1785 
v č. p. 48 – 19. 8. 1850 v č. p. 71) z Vel-
kých Svatoňovic, který se oženil s Annou, 
rozenou Tylorovou (1780 – 10. 8. 1850) 
z Horního Kostelce. Oba se nacházejí 
i v 5. generaci zpět v linii Jarmily Chmelí-
kové. Sňatek měli 20. 11. 1805 v době, kdy 
Antonín Kašpar měl bydliště ve Velkých 
Svatoňovicích č. p. 122. Zemřeli oba na 
choleru roku 1850, stejně jako jejich syn 
Josef, který již žil v č. p. 17, můj praprapra-
dědeček (5. generace).Divadlo - 2. třída, Jarmila Chmelíková 

vpravo dole

Rodny dum dnes čp 205

Původní vzhled rodného domu

Tak jako v loňském roce se naše obec 
zapojila do seriálu Filmové léto 2020. 
Celý seriál, který pořádají spolu s námi 
i okolní obce, začal již 27. června a po-
slední fi lm se promítal 29. srpna. V naší 
obci byly dva promítací dny – 18. čer-
vence v Markoušovicích a 7. srpna ve 
Velkých Svatoňovicích.

V Markoušovicích na návsi promítli fi lm 
Páni kluci. Měl příznivý ohlas jak u dětí, 
tak u dospělých, kterých se dohromady 
sešlo něco přes stovku. 

Ve Velkých Svatoňovicích na hřišti Na 
Puškvorci promítli fi lm Teorie tygra. 

V průběhu dne vypadalo počasí chvílemi 
dost dramaticky, ale nakonec se umoud-
řilo a akce mohla bez problémů proběh-
nout. Pro návštěvníky, jichž se sešlo ko-
lem dvou set, připravil spolek KaMaRát 
bohaté občerstvení, které doplňovala 
restaurace Na Puškvorci. 

Pro obě akce platí, že návštěvníci zhlédli 
sice již známé fi lmy, ale v naprosto jiné 
atmosféře, což jim přineslo i nové zážit-
ky. Navíc se mohli v průběhu léta setkat 
i se známými a zpříjemnit si tak některý 
z letních večerů. Kladem celé akce je i to, 
že se jí zúčastňují lidé i z okolních obcí 
a naopak naši občané zajíždějí na promí-
tání k nim.

Pevně věříme, že se dočkáme opakování 
obdobného seriálu i v příštím roce.

J. D. 

Letní kino

Zastupitelstvo obce se rozhodlo vy-
dat na rok 2021 vlastní "obecní" ka-
lendář, který by zachytil život v naší 
obci a zajímavé pohledy na ní v růz-
ných ročních obdobích.

Zároveň by obsahoval termíny akcí, 
které pořádá jak OÚ, tak jednotlivé 
spolky a organizace v obci a potřebné 
informace pro občany.

Prodej předpokládá OÚ v prosinci na 
své přepážce.

Kalendář 
na rok 2021

Lidmila Vránová, 
rozená Šrejberová z č. p. 17

Lidmila Vránová a Ludmila Špetlová
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Ze života škol, spolků a obce

Milí čtenáři, 

rok 2020 se přehoupl do své druhé po-
loviny. Bohužel k podzimním chmurám, 
mlhám a slotám přibyl ještě návrat covi-
du-19. Pojďte se se mnou raději vrátit do 
letních dnů a na chvíli zapomenout...

S příchodem letních prázdnin se dve-
ře školy zavřely, vyučování skončilo, ale 
prostory úplně osamocené nezůstaly. 
Během nich probíhaly „Vzdělávací dny“ 
zaměřené na angličtinu pod vedením 
Mary Jane Špetlové pro přihlášené děti 
z Velkých Svatoňovic a blízkého oko-
lí. Všichni si užili 14 dní plných výletů, 
zábavy a naprosto přirozenou formou  
i spoustu angličtiny. Paní učitelky využily 
letního oddechu a s energií jim vlastní 
se pustily do přípravy nového školního 
roku. Ten loňský notně ovlivnila jarní ka-
ranténa, a to na obě strany. Všichni jsme 
se museli s novou situací vyrovnat, hle-
dat jiné způsoby a metody výuky. Velké 
ocenění zaslouží rodiče našich školáků. 
Děkujeme za váš přístup, domácí výuku 
jste zvládli na jedničku! Velmi si vážíme 
vaší spolupráce a oceňujeme, kolik ener-
gie jste investovali do učení a příprav va-
šich dětí. Děkujeme! 

O to víc nás mrzí, že v září nastoupily 
do první třídy pouze tři prvňačky. Eliš-
ku, Nelinku a Klárku přivítal 1. 9. 2020 
na obecním úřadě pan místostarosta Li-
bor Kneifel a pak se, i přes velkou zimu  

a mrholení, vydaly s úsměvem na rtech  
a velkým nadšením do své nové školy. 
Přejeme jim, ať elán, píle a radost vydrží 
po celou jejich školní docházku. 

K novinkám ve škole patří také škol-
ní dílny. Ty jsou již vybavené nářadím  
a připravené k rozvoji manuální zručnosti 
našich žáčků.

I letos budeme pokračovat v osvědče-
ných činnostech – začali jsme kurzem 
plavání, exkurzí do ovocných sadů  
v Dolanech, návštěvou Lesnické školy 
v Trutnově, kde jsme strávili „Den s les-
níkem“. Zúčastnili jsme se Olympijské-
ho T-mobile běhu, kdy žáci ve skvělém 
čase uběhli 700 m nebo 1 km.  

Naši skvělí matematici se zapojili i do 
Logické olympiády podporované orga-
nizací Mensa ČR. Dvoudenní adaptační 
výlet, nejen pro prvňáčky, jsme si užili  
v Krkonoších. Putovali jsme z Horní malé 
Úpy až na Portášky, cestou sbírali houby  
a četli krkonošské pohádky Marie Kubá-
tové. Přespali jsme na chatě Drak a druhý 
den si zaskotačili v herní krajině Pecka. Po-
časí bylo úžasné a děti si to opravdu užily.

Od října si žáci budou rozvíjet jemnou 
motoriku v keramickém kroužku pod 
vedením Kláry Šikové. Klára připravuje  
i večerní „Keramiku pro dospělé“, tak ne-
váhejte a přijďte také relaxovat. Přihlásit 
se můžete ve škole. I nadále pokraču-

Ze Základní školy Velké Svatoňovice
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jeme v přírodovědném badatelském 
kroužku. Pokusy, experimenty a nadše-
ní – to všechno slibuje Pavla Hanušová, 
která má připravené skutečně pestré 
nápady. Kroužek vaření, počítačový 
a sportovní, to jsou už stálice naší od-
polední nabídky pro žáčky naší školy, 
takže ani letos nebudou chybět. Na ří-
jen jsme žákům naplánovali „převléka-
cí úterky“, které obsahovaly barevný, 
pyžamový, halloweenský úterek nebo  
i úterek naruby, kdy se děvčata převlék-
la za chlapce a chlapci za děvčata. Za 
pěkného počasí jsme se šli podívat na 
novou rozhlednu Žaltman.

Bohužel jsme se letos nemohli potkat na 
tradičních Svatováclavských slavnos-
tech. Korona zasáhla a bylo zrušeno i po-
svícení. Tak snad nám nezhatí tvoření na 
sv. Martina nebo vánoční besídku.

A co nás čeká v nejbližší době? I nadále 
pokračuje projekt “Otevřená škola“, se-
tkávání rodičů, dětí a zaměstnanců školy 
a školky při společných výletech, diva-

delních představeních nebo koncertech. 
Plánujeme i víkendový pobyt na horách. 
Od listopadu se opět otevře školka pro 
maminky na mateřské dovolené. Letos 
budou setkání probíhat ve čtvrtek odpo-
ledne od 16.30 do 18.00 hod. Těšíme se 
na vás! Plánujeme také páteční odpo-
lední angličtinu s Mary Jane Špetlovou 
pro předškoláky z Velkých Svatoňovic  
a blízkého okolí.

Co říci závěrem? Rok 2020 mění naše za-
jeté stereotypy, učí nás dívat se na náš 
svět jinýma očima a možná i vážit si sa-
mozřejmých věcí. I proto bych Vám chtě-
la popřát hlavně pevné zdraví a poděko-
vat za podporu, kterou naší škole a školce 
projevujete. Moc si toho vážíme.

Sledujte nás na Facebooku – Otevřená 
škola, Instagramu - _skolaskolkavs_

Krásný podzim plný hezkých dnů 
vám přeje Eva Hrabová.
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Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být...

Přesně tak to zpívala Lilka Ročáková v polo-
vině sedmdesátých let. Ale i my jsme letos 
zažili horké léto, a to nejenom teplotami.

Jak už tak bývá v naší školce milým zvykem, 
s příchodem července nastává malým 
školkáčkům „prázdninový režim“. Ale co to 
vlastně znamená? Tak se pojďte se mnou, 
pomocí písmenek a fotek, podívat.

Protože nám celé jaro zkomplikovala „koro-
na“, návrat do školky jsme si patřičně užívali 
a jak jinak, než výlety.  V červnu jsme spo-
lečně se školáky navštívili Adršpach, Klo-
potovské údolí nebo Trutnov a v cestování 
pokračovali i dál.

Jako první akce v měsíci červenci nás ale 
čekal úplně jiný druh zábavy – „Zahradní 
slavnost aneb loučení s předškoláky“. 
Korona bohužel zasáhla i sem, nebyl čas 
na procvičení básniček a zumby, a tak do-
stala prostor i „stará“ čísla. O to víc však zbyl 
čas na úkoly, které děti plnily s rodiči – na 
vyplétání obrázků na plot, diskotéku s ka-
raoke, opékání vuřtíků, petanque a kriket, 
na povídání, děkování i na slzičky, ty přece 
k loučení také patří. 

Ale léto je v plném proudu, tak vzhůru 
cestovat! A kam? Jaroměřská Výtopna je 
vždycky dobrá volba, tak na co ještě čekat. 
Cesta vláčkem, prohlídka historických vla-
ků a nakonec zmrzlina dle přání, tomu se 
říká vydařený výlet. A ještě jeden, o hodně 
akčnější – havlovické hřiště. Tam i zpát-
ky nás vezl mikrobus, nemusel nás tedy 
stresovat čas a mohli jsme si to pořádně 
užít. Když jsme se do sytosti vyhopsali na 
trampolíně a prolezli celý hrad, zlákal nás 
minigolf. A že jsme šikulky, děti z Velkých 
Svatoňovic, vzali jsme to zodpovědně 
a pustili se do turnaje! A vítěz? No přece 
MY VŠICHNI!    

Z mateřské školy Velké Svatoňovice
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Ale prázdniny, to je přece jenom čas, kdy 
školka odpočívá a zavírá svoji branku pro 
malá zlatíčka a spí. Ale ne ta naše! V té 
naší propuká lítý boj s časem... Tak co jsme 
všechno stihli? Objednat zastřešení pís-
koviště v podobě krásného altánu, který 
ale nejdřív potřeboval nejen sestavit, ale 
hlavně natřít. Takže se natíralo a natíralo, 
a nejenom prkna, ale i dřevěné prvky na 
školní zahradě. Stavbu altánu si vzal na 
starost pan Lacina ze Strážkovic za výrazné 
pomoci pana Přibyla a pana Biegla, kterým 
tímto moc a moc děkujeme. Velkou starostí 
jsou pro nás vrbové domečky, které s námi 
moc nespolupracují, neobrůstají a zahradu 
rozhodně, alespoň prozatím, vůbec nezdo-
bí. Po hlasování jsme se rozhodli dát jim 
ještě šanci, podepřeli je oporou, řádně vy-
plevali, pohnojili a držíme jim palce.

Na zahradu přibyly i nové vodní dráhy, ve 
kterých musí děti přemýšlet, jsou zde zdy-
madla, splavy, pumpy, lodě jeřáby, takže o 
zábavu není nouze. A dál? Termín otevření 
školky se blížil a my ještě zdaleka neměli 
všechny úkoly splněné. 

Aby byla zahrada ještě veselejší, vymalo-
vali jsme didaktické hrátky na chodníčky. 
Vznikla tak překážková dráha, kterou děti 
zdolávají, a procvičují tak logické uvažo-
vání i hrubou motoriku. A moc je to baví. 
A ještě stihneme nabarvit železná lehátka 
a připravit zastínění na odpočinek venku – 
snad nám počasí dovolí to alespoň zkusit. 
Uff f...ale ještě není konec. Ještě je potřeba 
zrenovovat podlahy v ložnici a v herně. 

Naštěstí je výměna koberců novou me-
todou hotová raz dva, a tak už během 
pěti hodin byla podlaha úplně jiná, nová 
a krásná. A pak už jenom školku uklidit, vy-
zdobit – a jejda, já bych úplně zapomněla! 
Šatna pro velké děti se proměnila v pod-
mořskou krajinu s rybami a dokonce s po-
tápěčem v životní velikosti, malá šatna je 
pro změnu plná exotických zvířat. Hodiny 
práce se vyplatily, užaslý pohled dětí byl 
největší odměnou.

A teď už jenom upravit Školní vzdělávací 
program, rozdělit značky pro nové děti, 
přebrat hračky – a pozor, děti jsou tady! 

V půlce srpna se školka konečně otevřela 
a děti mohly všechny změny zhodnotit, 
a věřte, jsou to přísní soudci. Nadšení ne-
bralo konce, takže se letní brigáda opravdu 
vyplatila. Za chvilku začíná škola, hola, hola! 
A i přesto, že loučení s předškoláky už pro-
běhlo, loučení předškoláků se školkou ještě 
ne. A to bychom nemohli dopustit! Bu-
doucí školáci se v šest večer sešli ve školce. 
A jaký měli plán? Bláznivé hry na zahradě, 
strašidelná stezka za pokladem, nejdříve 
s baterkou, ale pak i potmě!, opékání vuřtí-
ků, mlsání a pohádky až do hluboké noci . 
Tak školko „Ahoj!“

Je tu babí léto a s ním nejen krásné dny 
plné letních teplot a sluníčka, ale bohužel 
je tu i druhá vlna nepříjemného Covidu-19. 
Ale my si nenecháme zkazit náladu. S no-
vým školním rokem přišly do školky nové 
děti a nejen ty si zaslouží usměvavé paní 
učitelky a optimistický přístup. Tak tedy 
„vzhůru do boje“, s viry, samozřejmě . 
Na celý školní rok 2020/2021 jsou připra-
vené pravidelné i nové akce, divadelní 
představení, barevné a tematické dny. 
V září je to „žlutý“ a „jablíčkový“ den, ná-
vštěva „Tonga“, tak snad nám to žádná „ko-
rona“ nezkazí. 

Přejeme vám všem pevné zdraví, dny plné 
sluníčka a hezký podzim!

Za děti a zaměstnance školky 
Jana Müllerová
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Za Mraveniště z.s. sepsala
Petra Němečková Stypová

Jak to žije v Mraveništi
Srdečně po létě zdravíme všechny čtená-
ře našeho Zpravodaje. Jen jsme si trochu 
vydechli, už je tady zase doba covidová  
a s ní opatření, která povážlivě zasahují do 
našich životů. Do jaké míry jsou smyslupl-
ná, na to panují mezi lidmi různé názory. 
Nehodlám zde komentovat žádný z nich. 
Zajímá mne spíš samotná skutečnost. Kdo 
by si ještě před třičtvrtěrokem pomyslel, 
že se roušky stanou novým normálem? 
Kdo by si pomyslel, že se nebudeme moci 
sdružovat, společně zpívat a volně dýchat? 
Vloni jsem vás touto dobou zvala na mno-
ho akcí Mraveniště, letos budu o poznání 
skromnější. Vlastně vám popíšu jen událos-
ti proběhlé ve štěrbině posledních měsíců, 
protože do budoucna teď pro veřejnost 
zatím moc neplánujeme.

V létě, které tak rychle uteklo, bylo Mrave-
niště již tradičně organizátorem příměst-
ských táborů zvaných Letní týdny. Letos se 
uskutečnily čtyři - v červenci Rytířský a Hu-
debně-pohybový týden, v srpnu týden Ka-
marádi a Týden s dobrotami. V závěru srpna 
se sešly rodiny školních i školkových dětí 
na zahradní slavnosti, kde mohl každý 
Mraveništi něco do nového školního roku 
popřát. Naše letošní přání se většinou týka-
la toho, abychom mohli i nadále fungovat  
v této složité době. Přání putovala i novým 
průvodkyním v Mravenčí školce a nově 
otevřenému druhému stupni školy.

Ano, to je naše velká novinka a také výzva 
- ZŠ Mraveniště má teď i 6. třídu, zároveň 
nám v mladší třídě přibylo 9 prvňáčků.  
To už je docela velká školní skupina, takže 
měsíc září byl hlavně o ladění nového se 
starým. Mladší a starší třída fungují oproti 

loňsku více odděleně, samostatnější pro-
gram mají i prvňáčci v rámci mladší třídy. 
Kapacita budovy, kterou nám pronajímá 
kraj, je tímto do značné míry naplněna. 
Zároveň však zájem o Mraveniště stále 
roste, což se projevuje nejen v plné Mra-
venčí školce a dětském klubu Mraveneček,  
ale i v návštěvnosti Walinky - programu 
pro rodiče s malými  dětmi, který sice letos 
bude probíhat jen jednou za měsíc, ale je  
o něj opravdu velký zájem.

Z dalších akcí konaných v prostorách Mra-
veniště mohu zmínit ještě dvě setkání nově 
zahájeného cyklu Tvůrčí dílny empatie  
s lektorem Jirkou Švecem. Jde o setkává-
ní nad vlastní literární tvorbou účastníků  
a její komentované sdílení v uzavřeném 
kruhu. V měsíci září proběhl také workshop 

Zvuk písně lidské duše s lektorkou Marií 
Dernerovou. Toto milé setkání rozezvučelo 
Mraveniště, kostel sv. Jana Křtitele i okolní 
louky lidovou písní, která se nesla široko 
daleko, rezonovala v celém okolí a hlavně 
v nás samotných.

To ještě nebyl společný zpěv zakázán. Teď 
nám ale mnohdy není do zpěvu. A proto 
nám všem přeji, abychom nepřestávali 
zpívat. Když už nemůžeme společně, tedy 
alespoň každý sám pro sebe, pro své srdce, 
místo a svět sám. Protože ačkoli zpěv mož-
ná dnes může šířit nemoc, odvěky věků léčí 
duši i tělo. A hranice mezi Půlnočním krá-
lovstvím a zemí krále Miroslava není nikde 
jinde, než v nás samotných.

Přála bych si, abychom se brzy mohli po-
tkat na jakékoli z akcí, ať už Mraveniště 
nebo kterékoli jiné. Například abychom si 
mohli zase pohlédnout do tváří při Roz-
svěcení vánočního stromu. A abychom si 
mohli oddechnout, že ta noční můra, ať 
už ji pro nás představuje obava z nemoci 
nebo nové totality, už je za námi.
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Hana Lautschová, předseda

Další tříměsíční období máme za sebou a opět tu je nový zpra-
vodaj. Opět se nás začal týkat zvýšený výskyt nákazy Covid-19  
v naší republice. Sledujeme informace s pokyny, které se snažíme 
dodržovat a respektovat. Zvládání této situace není jednoduché,  
ale i přes veškerá omezení s dodržováním hygienických pravidel 
jsme se zapojili koncem srpna do letní akce Markoušovické rubání.

Vzájemná spolupráce mezi všemi spolky v Markoušovicích byla 
dobře sladěná, činnosti na sebe pěkně navazovaly a již od rána  
u práce panovala dobrá nálada. Nově připravená pohádková stez-
ka, kterou koordinovala Dita Šrůtková, startovala na návsi. Dále po-
kračovala kolem kostela a do cíle se vracela na zpět na náves, kde 
pokračoval další program. Stezka se stala příjemnou procházkou 
pro děti různých věkových kategorií, občas v doprovodu rodičů. 
Jednotlivá stanoviště obsadily známé pohádkové postavy, které za-
jišťovaly plnění úkolů. Za MS ČČK Markoušovice se zapojily rovněž 
dvě členky z Velkých Svatoňovic, které se v kostýmech velmi dob-
ře  zhostily role Elišky a Jindřicha z pohádky Princezna ze mlejna. 
Odpolední krásné počasí přivedlo na tuto stezku celkem 70 dětí 
místních i z blízkého okolí. 

Naše tříčlenné představenstvo MSČČK se sešlo koncem léta, aby-
chom se vzájemně domluvili, jak bude vypadat naše další činnost 
v této nezvyklé době. Kvůli stoupající křivce nákazy Covidem-19 
jsme prozatím zrušili plánovanou besedu se zdravotní tématikou. 
Vše se bude nadále odvíjet podle epidemiologického vývoje situ-
ace v republice a obci. Velkou důležitost přikládáme také vnímání 
okolí svého bydliště. Pokud zjistíte, že někdo ze spoluobčanů nutně 
potřebuje pomoc, je možné nás kontaktovat i přes Obecní úřad ve 
Velkých Svatoňovicích. Někdy i zdánlivě malá pomoc přinese dru-
hým radost nebo úlevu. 

Veškerá komunikace mezi Oblastním spolkem ČČK Trutnov  
a místními skupinami probíhá nyní v elektronické podobě a tak-
to pracujeme v tuto chvíli i my mezi sebou v místní skupině. Také 
využíváme naši vývěsku na hasičské zbrojnici v Markoušovicích, 
kde jsou všechna důležitá sdělení. Podrobnou zdravotní činnost, 
podporu občanům, akce OS ČČK Trutnov naleznete na stránkách  
http://www.cck-trutnov.cz/.

V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala o pomoci při zajištění 
kompenzačních pomůcek pro občana z Markoušovic.  Přestože 
cesta nebyla snadná, podařilo se po delší době potřebné pomůcky 
zajistit a sestavit tak, aby začaly plnit svůj účel. Touto pomocí se zvý-
šila kvalita života našeho spoluobčana, což byl hlavní cíl pomoci,  
z kterého máme radost. 

Za MS ČČK přeje představenstvo všem občanům krásný slunečný 
podzim, klidné dny s pozitivní náladou. Jelikož je toto poslední 
číslo zpravodaje v roce 2020, děkuji všem našim členům, přízniv-
cům, podporovatelům za spolupráci a přeji krásné pohodové čes-
ké bílé Vánoce. 

Ve čtvrtek 15. 10. 2020 se na parkovišti 
před restaurací K-Klub ve Velkých Svato-
ňovicích objevil "Covidový sloup".

Neznámí umělci ho pravděpodobně stvo-
řili jako ochranu obce před covidovou epi-
demií po vzoru morových sloupů. 

Na hlavici má alegorii koronaviru a na 
sloupu nápis "Covidový sloup" a latiský 
nápis "Egrediuntur et non revertuntur", 
který v překladu do češtiny zhruba zna-
mená Odejdi a už se nevracej....

Děkujeme.

P. S. Příspěvěk na obecním facebooku měl 
zatím největší ohlas v historii.

Místní skupina ČČK Markoušovice 

Covidový sloup
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Období letních prázdninových měsíců 
bylo ve znamení dovolených a letních 
táborů. V druhé půlce července se ko-
nal tábor, který pořádá okresní sdružení 
hasičů v Trutnově v Bílých Poličanech. 
Tohoto tábora se účastnili i zástupci z na-
šeho sboru, jak z řad dětí, tak dospělých 
jako vedoucích.

V tomto období se dále členové sboru 
a jednotky scházeli, jak bylo potřeba. 
Brigády, udržování techniky, výstroje  
a výzbroje. Pracovalo se na vozidlech,  
na muzeu. 

V srpnu jsme se zúčastnili soutěže  
O Pohár Jestřebích hor ve Strážko-
vicích. Soutěž byla spojena s nevese-
lou událostí, a to pietním rozloučením  
s jejím zakladatelem a dlouholetým 
členem SDH Strážkovice. Na soutěž se 
sjela 4 družstva žen a 8 družstev mužů.  

Náš sbor zde reprezentovaly v ženské ka-
tegorii dorostenky, pro které to byla prv-
ní zkušenost v této kategorii, stejně tak 
jako pro naše dorostence. Druhé druž-
stvo mužů bylo poskládáno ze starších 
členů, kterým vypomohli dva kamarádi  
z Hasičů Trutnov - Horní Staré Město. 
Ženy si vedly znamenitě, když při zavá-
hání soupeřek vybojovaly 1. místo a pu-
tovní pohár. Dorostenci se také neztratili, 
obsadili krásné 4. místo. Druhé družstvo 
mužů skončilo na 6. místě.

V uplynulém období jsme provedli 3 výjezdy:

• Dne 10. 7. 2020 vyjela jednotka na od-
stranění spadlého stromu na komunikaci 
v Markoušovicích. Jednotka strom poře-
zala a odklidila z komunikace. Spoluprá-
ce s HZS PS Trutnov.

• Dne 24. 7. 2020 jsme vyjeli na požár pole 
v Markoušovicích. Jednalo se o požár str-
niště v rozsahu cca 10 x 50 m. Požár byl 
rychle lokalizován a zlikvidován. Spolu-
práce s HZS PS Trutnov, JSDH Malé Sva-
toňovice, JSDH Úpice a PČR Úpice.

• Před 22. hodinou dne 30. 8. 2020 vyjela 
jednotka k rybníku Aman k odstranění 
nánosu částí dřevin a rostlin u česla, které 
bránily odtoku vody, a tím zvedaly hladi-
nu rybníka.

Ani o prázdninách členové kroužku mla-
dých hasičů nezaháleli. Na tréninku po-
žárního útoku na hřišti v Markoušovicích 
jsme nacvičili nový způsob sestrojení 
sacího vedení, tzv. „nabírku“, a hned jsme 
ho použili na nejbližší soutěži – O pohár 
Jestřebích hor – konané 22. srpna 2020 
ve Strážkovicích.  Naše dorostenky sou-
těž žen vyhrály a přivezly putovní pohár, 
družstvo dorostenců v silně obsazené 
soutěži získalo vynikající 4. místo.

Na konci prázdnin jsme ještě využili mož-
nost zúčastnit se 29. srpna 2020 soutěže 
Hradišťská konvička v Choustníkově 
Hradišti. Jednak to byla poslední kona-
ná soutěž (další plánované soutěže byly  
z důvodu zhoršení epidemiologické 
situace postupně rušeny) a jednak ješ-
tě mohlo v kategorii starších žáků zá-
vodit pět našich členů, kteří již od září 
přecházejí do dorostenecké kategorie.  

SDH Velké Svatoňovice

Kroužek Mladých hasičů při SDH Velké Svatoňovice

Petr Hepnar
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Během posledních tří let, kdy jsem se po-
dílela na trénování kroužku Mladých ha-
sičů, jsem pozorovala u jeho členů nejen 
postupné zlepšování soutěžních výkonů, 
ale i chuť učit se něco nového a držet spo-
lečnou partu. V letošním roce jsme měli 
v kategorii starších možnost dosáhnout 
na vynikající umístění v rámci postupové 
soutěže Plamen. Bohužel byla celá soutěž 
zrušena a největší opory kolektivu nyní pře-
cházejí do kategorie dorostu. 

Především bych chtěla poděkovat za vy-
nikající reprezentaci Michalu Švadlákovi 
a Martinu Krtičkovi, kteří se opakovaně 
umísťovali na předních místech v soutěžích 
v běhu jednotlivců s překážkami. Naposle-
dy to bylo 23. srpna 2020 v Hostinném, kde 
Michal získal 1. místo a Martin 2. místo. Přeji 
jim hodně zdaru v dalších soutěžích i v pří-
pravě na budoucí povolání.

Poděkování členům kroužku 
za vynikající výkony

Vedoucí kroužku 
Bc. Anna Martincová

Za kolektiv vedoucích 
Anna Martincová

S postupným přechodem členů krouž-
ku Mladých hasičů do dorostenecké 
kategorie vznikla potřeba pořídit od-
povídající soutěžní vybavení. Využili 
jsme možnost přihlásit se do dotačního 
programu RRDU5, který pro rok 2020 
vyhlásil Královéhradecký kraj. Byla nám 
přidělena dotace ve výši 38 tisíc Kč. 
Nově pořízené sady požární hadic 
a sportovní dresy nám jistě budou sloužit 
v dalších soutěžních letech.

Dotace Královéhradeckého kraje 
pro kroužek Mladých hasičů při 
SDH Velké Svatoňovice

Ve středu 9. září v podvečerních hodi-
nách ožil markoušovický kostel sv. Jana 
Křtitele středověkými písněmi o lásce.

Jako host vystoupila úvodem Julie 
Bolehovská se svými houslemi a za 
klavírního doprovodu přednesla kon-
cert G Dur od Fryderyka Seitze.

Trio "TURDUS ENSEMBLE" představilo 
sametové hlasy  Kristýny a Vladimí-
ra Kosíkových za doprovodu fl étni-
stky Zuzany Budílkové. Hudebníci 
předvedli své neobvyklé nástroje jako 
je organetto (malé kolenové varhán-
ky), "mini" harfu, rámový buben a fl ét-
ny v různých variacích a velikostech. 
Zazněly líbezné skladby nejslavněj-
ších autorů 13. a 14. století, jakými 
byli Guillaume de Machaut, Guillau-
me Dufay, Francesco Laudini a další.

Svým vystoupením, které se zařadilo 
k dalším kulturním akcím pořádaným 
v tomto kostele, potěšili přítomné 
posluchače, jimž stejně jako farnímu 
úřadu není osud kostela lhostejný.

Výtěžek koncertu byl věnován na 
opravy kostela.

Děkujeme hudebníkům za jejich dar!

Koncert 
na podporu

kostela

Iva Bolehovská

Těsný souboj s domácím mužstvem, ve-
dený ve třech soutěžních disciplínách, 
skončil výsledným 2. místem.

Po prázdninách probíhají pravidel-
né schůzky kroužku, vždy v pátek od 

15.30 hod. starší a dorostová kategorie 
a od 16.30 do 17.30 hod. mladší děti. 
Máme radost, že jsme mohli přijmout 
několik nových členů a budeme pokra-
čovat v práci, pokud to situace dovolí.
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V našem sboru dochází v letních mě-
sících každoročně k útlumu činnosti  
z důvodu dovolených. Nejinak tomu 
bylo v letošním roce. I když jsme se po-
malu začali vracet do „normálního“ živo-
ta bez roušek a omezení, neuskutečnili 
jsme žádná společná setkání, kromě ně-
kolika málo stavění párty stanu pro sou-
kromé osoby. 

První kulturní akcí, kterou jsme se po 
dlouhé době rozhodli uspořádat jako 
malou náhradu za neuskutečněný Dět-
ský den, bylo Loučení s létem. Proběhlo 
zároveň se 3. ročníkem Markoušovického 
Rubání 29. srpna na návsi v Markoušovi-
cích. Kromě krátké pohádkové trasy, kde 
děti plnily úkoly, za které si v cíli mohly 
vybrat odměny, si také mohly zaskákat 
na skákacích hradech, nechat si po-
malovat obličej, zhlédnout vystoupení 

kouzelníka Mr. Carla s balónkovou show, 
mlsat po celou dobu popcorn, cukrovou 
vatu, nanuky či malinovku. Kromě dět-
ského programu jsme na celé akci zajiš-
ťovali i občerstvení. Počasí bylo zpočátku 
vrtkavé, ale nakonec nám poměrně přálo 
a celá akce se vydařila. Po akci pak do-

šlo k menšímu úklidu v hasičské zbrojni-
ci. Mohu říci, že koncept společné akce  
s týmem Návsi se dle mého názoru vydařil  
a akce probíhaly současně bez jakého-
koliv vzájemného omezení. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli 
na organizaci obou akcí a pomohli tak 
v těžké době oživit kulturní život v naší 
obci. Především patří dík několika novým 
členům našeho sboru za velmi aktiv-
ní přístup a taktéž členkám spolku ČČK 
Markoušovice za významnou pomoc při 
organizaci i úklidu.

V sobotu 12. září pak proběhlo v Maršo-
vě u Úpice (z jarních měsíců přeložené) 
„Setkání delegátů SDH okresu Trut-
nov“, kde zároveň došlo k volbě nového 
starosty OSH Trutnov a jeho náměstků 
na další volební období. Tohoto setkání 
se zúčastnil jeden z členů výboru naše-

ho SDH. Na tomto shromáždění náš sbor 
obdržel poděkování za pomoc při epide-
mii koronaviru.  

V měsíci říjnu jsme v předchozích letech 
jezdili na společný víkend na hory. V le-
tošním roce jsme si zatím naplánovali ná-
hradní akci – společný výšlap na novou 
rozhlednu Žaltman s opékáním buřtů  
a návštěvou Jestřebí boudy. Nicméně 
epidemiologická situace v ČR je nyní 
opět napjatá, takže uvidíme, zda vůbec 
budeme moci výšlap uskutečnit nebo ho 
přesuneme na neurčito. 

V rámci této situace nás ještě určitě čeká 
spousta omezení, proto bych ráda při-
pomněla starším spoluobčanům, kteří 
nemají nikoho blízkého nebo se v této 
době dostanou do úzkých, aby nás nevá-
hali kontaktovat s žádostí o pomoc. Mů-
žete stejně jako v jarních měsících oslovit 
kteréhokoli člena našeho sboru nebo nás 
kontaktovat prostřednictvím obecního 
úřadu. Nabízíme pomoc s nákupy, dovo-
zem léků apod. 

Na závěr bych ještě ráda připomněla 
občanům, aby nezapomínali při úklidu 
svých zahrad, že vypalování travnatých 
porostů je zakázáno zákonem a že doba 
vegetačního klidu pro prořez dřevin začí-
ná 1. října a končí 31. března. Pálení klestí 
pak doporučujeme hlásit na webových 
stránkách HZS https://paleni.izscr.cz/.

SDH Markoušovice

Především pevné zdraví a pozitivní 
mysl v podzimních dnech přeje za 

SDH Markoušovice 
Dita Šrůtková,  

jednatelka SDH Markoušovice
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7. listopadu  od 10:00 na návsi v Markoušovicích 2. ročník 
VŘSSR - otevřená soutěž ve smažení řízků

od 10:30 v kapli sv. Václava Posvícenská mše

21. listopadu  od 16:00 v ateliéru Klára - Markoušovice 75 
- Vánoční věnčení

10. prosince od   14:00  v K-Klubu Setkání seniorů

11. prosince od 16:00 v K-Klubu Vánoční besídka

od 18:00 před OÚ Zpívání u vánočního 
stromu

12. prosince  od 15:00 Rozsvícení vánočního stromu
v Markoušovicích

31. prosince od 22:00 Silvestrovské posezení u ohně 
na Markoušovické návsi

Připravované akce

Oprava oken

Během prvního srpnového týdne byla 
provedena v kostele sv. Jana Křtitele 
v Markoušovicích nezbytná rekonstruk-
ce oken. Na fi nancování se mj. podílela 
částkou 80 tisíc Kč i obec Velké Svato-
ňovice. Po skončení této akce bylo tře-
ba celý kostel uklidit. Proto se v úterý 
11. srpna 2020 sešlo dostatek šikovných 
lidí a práce šla rychle od ruky. Výsledkem 
je interiér kostela připravený pro příští 
bohoslužby, koncerty aj. 

Všem zúčastněným patří upřímné podě-
kování.

Velký dík také patří manželům Marii a Ja-
roslavu Martincovým z Velkých Svatoňo-
vice, kteří v tomto období ukončili svoji 
více než dvacetiletou kostelnickou služ-
bu v tomto kostele.

Markoušovický kostel - Rekonstrukce oken a úklid

A.M.

Provedení akcí bude závislé na aktuálně platných opatřeních.
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V sobotu 29. srpna se uskutečnil 3. ročník 
Markoušovického rubání. Tradičně proběhl 
na místní návsi, i když zahajovací koncert 
byl v kostele sv. Jana Křtitele. Letos na něj 
byl přizván smíšený pěvecký sbor Chorea 
Concortica z Trutnova a bylo to od března 
jeho první veřejné vystoupení. Pak již veš-
kerý program probíhal na návsi. 

Jako první vystoupila taneční kapela Tropi-
cal. Ta potěšila svým repertoárem především 
ty dříve narozené, kteří mohli při poslechu 
populárních písní vzpomínat na doby, kdy 
při nich tančili na diskotékách či plesech.

Následovalo čiré mládí - punková kapela 
Mahaiana. Její čtyři členové jsou ve věku 
kolem 15 let a hrají spolu druhým rokem, 

a tak jejich vystoupení mnohé překvapilo 
svou kvalitou. Kladem bylo, že předvedli  
i některé vlastní skladby.

Prostor návsi trochu zklidnilo vystoupe-
ní kapely Marta a Rasputin a následu-
jící vystoupení sousedského pěveckého 
sboru NaŽďár.

Po nich vystoupil mnohými očekávaný ro-
dák ze Suchovršic Michal Šeps s kapelou 
REGGIMENT se svým Roots Reggae.

A to už se program pomalu chýlil ke 
konci. Organizátoři do závěru zařadili 
pro probuzení ohnivou show Alexe Luxe 
pod názvem Lux Fireshow. Ukázal,  co 
vše se dá s ohněm dělat, když jej dobře 
ovládáte. Všechny upozornil, ať to doma 
ale raději nezkoušejí.

Na úplný závěr vystoupila kapela To ne-
chceš z Žacléře, která se zúčastnila všech 
dosavadních ročníků.

Nutno podotknout, že o návštěvníky bylo 
postaráno i po ostatních stránkách – ob-
čerstvení zajistili místní hasiči a vše bylo 
doplněno stánky s rukodělnými výrobky.

Souběžně běžel celé odpoledne program 
pro děti – Loučení s létem, který zorgani-
zovali místní hasiči se skupinou Červeného 
kříže Markoušovice. O tom se jistě dočtete 
na jiném místě zpravodaje.

Dá se říci, že si tentokráte mohl každý vy-
brat podle své chuti. Za to patří organizáto-
rům z Týmu Náves velký dík.

3. Markoušovické rubání

J. D.
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích

Shrnutí meteorologických měření 
a pozorování ve III. čtvrtletí roku 
2020
Letošní způsob léta zdál se možná 
mnohým nešťastným. Proti předcho-
zím rokům bylo chladnější a deštivější. 
Ale nebylo rozhodně studené, to jsme 
jen v posledních letech odvykli normál-
nímu průběhu středoevropského léta. 
Z hlediska teplot i srážek bylo to letošní 
po delším čase právě takové – normální. 
Jak si vedly jednotlivé měsíce?

Červenec s průměrnou měsíční tep-
lotou +17,29 °C (odchylka od průměru 
-1,0 °C) zaujal 4. nejchladnější pozici 
mezi červenci od roku 1996 (po letech 
1996, 2000 a 2011). Přesto nebyl vylože-
ně chladným, pouze se v jeho průběhu 
nevyskytovalo příliš horkých dní. Rána 
a večery byly dokonce o něco chladnější 
než v červnu. Napočítali jsme 16 dnů let-
ních a pouze 2 dny tropické. Vlny veder 
nás netrápily, nejvyšší teplota letošního 
roku byla naměřena 28. července v 16:55 
SELČ, a to +32,1 °C. Výš už rtuť teplomě-
ru vystoupat nedokázala. Přes častější 
výskyt nižších teplot byl červenec su-
chým měsícem. Se srážkovým úhrnem 
25,2 mm (pouhých 28 % normálu) byl 
prozatím druhým nejsušším v letoš-
ním roce (po dubnu). Déšť se vyskytl 
v průběhu 16 dnů. Přestože se nad obcí 
a v jejím okolí vyskytlo 17 bouřek během 
osmi dní, nepřinesly žádný významný 
déšť. Nejsilnější bouřka zasáhla Svatoňo-
vice 10. července a škodil při ní hlavně 
silný vítr o rychlosti až 17,4 m/s. Letošním 
bouřkám je blíže věnována druhá část 
tohoto meteorologického okénka.

Srpen se stal nejteplejším měsícem 
letošního roku. Jeho průměrná teplo-

ta +18,67 °C znamenala umístění se na 
6. místě mezi nejteplejšími srpny posled-
ních 25 let. S vyššími teplotami souvisel 
samozřejmě i vyšší počet letních a tropic-
kých dnů. Těch jsme prožili 20, respektive 
7. Nejteplejším dnem měsíce byl 7. srpen 
s denním maximem +31,3 °C. Vytrvalý 
příliv teplého a vlhkého vzduchu vedl 
k častému výskytu přeháněk a bouřek, 
které byly často velmi intenzivní. V prů-
běhu 16 dní (což byl stejný počet jako 
v červenci) spadlo rekordních 149,6 mm 
srážek. Tato hodnota odpovídala 210 % 
normálu a byla třetí nejvyšší v historii 
měření (po srpnech 2006 a 2010). Den-
ní srážkový úhrn 50,7 mm dne 30. srpna 
byl druhou nejvyšší naměřenou hodno-
tou od 3. srpna 2010 (50,2 mm). Bouřek 
prošlo přes obec a okolo ní celkem deset, 
v osmi dnech. Nejsilnější z nich se vyskyt-
ly 14., 15. a 30. srpna. 

Září začalo výrazným poklesem teplot, 
avšak v jeho průběhu jsme se dočkali ješ-
tě i několika letních dnů. Průměrná mě-
síční teplota +13,10 °C (odchylka +0,3 °C) 
odpovídala 10. pozici na žebříčku nejtep-
lejších září od roku 1996. Ač i tento měsíc 
má běžně potenciál pro výskyt tropic-
kých teplot, v letošním roce se tak ne-
stalo a vyskytlo se pouze 5 letních dnů. 
Maximální teplota dosáhla +28,1 °C dne 
15. září. Zároveň k radosti všech zahrád-
kářů zůstala nevyužita schopnost září 
přinášet první mrazy. Nejníže klesla tep-
lota na +1,6 °C dne 29. září. Na stanici se 
zatím nevyskytl ani přízemní mráz (ačko-
liv někteří občané již škrabali okna auto-
mobilů), index přízemního teploměru se 
dvakrát zastavil přesně na hodnotě 0,0 °C 
(19. a 28. září). Srážkově se znovu jedna-

lo o nadprůměrně bohatý měsíc. Během 
13 dní spadlo 63,9 mm deště (112 % 
normálu). Většina tohoto množství spad-
la až ve třetí dekádě měsíce, jinak byla 
jeho většina poměrně suchá. Bouřky se 
již vyskytly pouze dvě, ve dvou dnech. 
Nezpůsobily žádné problémy, ale byly 
přinejmenším zajímavé na pohled. První 
produkovala množství blesků, nad dru-
hou se pro změnu objevil poměrně vzác-
ný korunový záblesk (crown fl ash). 

Bouřková sezóna 2020
Poprvé v letošním roce zahřmělo krátce 
po poledni 10. února. Jednalo se o poměr-
ně časný začátek bouřkové sezóny, kterou 
obvykle zahajují slabé bouřky až koncem 
března. I když v roce 2007 bouřilo prvně 
již 18. ledna při přechodu studené fronty 
cyklony Kyrill, v roce 2008 pak 1. března 
při cykloně Emma. Rekord drží rok 2018 
s 3. lednem, kdy uhodilo do komína trut-
novského pivovaru. V následujících osmi 
měsících přešlo přímo přes naši obec 
nebo v jejím okolí (do 20 km) celkem 47 
jednotlivých bouřek (nebo jejich kom-
plexů) ve 32 dnech. V tomto ohledu se 
jednalo o průměrnou sezónu. Zatím po-
slední bouřka se vyskytla 3. října před po-
lednem, kdy dva osamocené blesky udeři-
ly 12 km daleko, u Jaroměře. Nenastane-li 
ještě nějaká vhodná situace, bude to jed-
na z nejpozději zaznamenaných bouřek. 
A které letošní bouře stojí za zmínku?

10. února
Hluboká tlaková níže Sabine se středem 
západně od pobřeží Norska (s tlakem 
945 hPa) přinesla díky výraznému tlako-
vému gradientu a studené frontě na naše 

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.

Temná oblačnost před příchodem první bouřky roku (10. února 2020 13:07 SEČ)

Pokračování na straně 20 >>
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T. Prouza

území velmi silný vítr. Na Sněžce byl na-
měřen náraz větru až 50 m/s (180 km/h), 
na mnoha dalších místech republiky pře-
sáhla rychlost větru hranici 30 m/s.

 V naší obci se přechod studené fronty 
obešel bez silnějšího větru, avšak v la-
bilním vzduchu za frontou docházelo  
k tvorbě četných přeháněk a bouřek.  
První bouřka roku 2020 nás zasáhla po 
13. hodině a byl v ní naměřen náraz vět-
ru západního směru o rychlosti 21,5 m/s, 
což znamenalo vyrovnání rekordní hod-
noty (z října 2017 při orkánu Herwart). 
Tato bouře způsobila problémy v celém 
Královéhradeckém kraji, spolu s téměř  
4 hodiny trvajícím výpadkem elektřiny 
zde v obci. Večer pak ve větší vzdálenosti 
prošla ještě jedna slabá bouřka.

23. února
V průběhu večerních hodin v neděli  
23. února 2020 přecházela od severozá-
padu přes Česko poměrně výrazná stu-
dená fronta, spojená s mělkou tlakovou 
níží Yulia nad Polskem. Před frontálním 
rozhraním proudil nad naše území velmi 
teplý vzduch od jihozápadu, takže den-
ní maximum na stanici vystoupilo až na 
+10,7 °C ve 20:18 SEČ.

Přechod studené fronty byl spojen s výraz-
ným poklesem tlaku vzduchu (minimum 
1001,5 hPa ve 20:43 SEČ) a silným nárazo-
vým větrem, který zde na stanici dosáhl 
rychlosti až 15,2 m/s (ve 20:11 SEČ). Polská 
meteorologická stanice na Sněžce naměři-
la náraz větru 62 m/s (223 km/h), česká pak 
49,8 m/s (180 km/h). Již před přechodem 
fronty celý den vydatně pršelo, celkový 
srážkový úhrn za den činil 21,0 mm.

10. července
Během pátku 10. července 2020 přecházela 
přes střední Evropu zvlněná studená fronta. 
Před ní vrcholil příliv velmi teplého vzdu-
chu, který na stanici vedl k dosažení denní 
maximální teploty +31,0 °C v 16:26 SELČ.  
Na linii konvergence (sbíhavosti přízemního 
větru) pak docházelo k tvorbě velmi silných 
bouřek. Jedna z nich zasáhla i naši obec, 
na čele bouře v 18:14 SELČ byl naměřen 
náraz větru o rychlosti 17,4 m/s (4. nejvyš-
ší v historii měření). Poryvy větru působily 
lehké škody. Zároveň se vyskytly přívalové 
srážky o intenzitě až 195 mm/h (a úhrnu  
5,6 mm), spolu s prudkým poklesem tep-
loty: z +29,3 °C v 17:50 na +19,4 °C v 18:50  
(při přechodu čela bouře klesla teplota  
o více jak 8 °C za 15 minut).

14. a 15. srpna
V pátek 14. srpna krátce po poledni vznik-
ly na linii konvergence v prostoru Krkonoš, 
Broumovska a Orlických hor velmi silné 
bouřky, doprovázené extrémně vydatný-
mi srážkami. Srážkové úhrny byly umoc-
něny pomalým pohybem bouřek. V naší 
obci spadlo 27,1 mm deště. Při bouřce 
zároveň poklesla teplota o téměř 10 °C za 
30 minut. Podstatně větší množství deště 
spadlo nad Trutnovem, kde vedlo k příva-
lové povodni na Bojišti a v Dolcích. Stejná 
situace se opakovala i následující den, kdy 
zde však již nepršelo tolik, nejvíce postiže-
na byla spíše východní část Trutnova.

30. srpna
Přes naše území přecházela v průběhu ne-
děle 30. srpna vlnící se studená fronta. Ač-
koliv modely předpovídaly silnou bouřko-
vou aktivitu v rámci Moravy a Slezska, 
výrazná inverze teploty zapříčinila selhání 

předpovědi a bouřky se v tomto prostoru 
téměř nevyskytly. Naopak na západním 
okraji Vysočiny a na severovýchodě Čech 
začalo okolo 19:20 SELČ docházet k prud-
kému rozvoji bouřek. V následující velmi 
silné bouřce spadlo na stanici 43,4 mm (za 
den celkem 50,7 mm) srážek. Srážkoměr na 
garáži obecního úřadu (cca 1200 m na SZ) 
naměřil celodenní úhrn 45,7 mm. Pásmo 
bouřek postupovalo ve své podélné ose,  
a proto srážky padaly opakovaně do stej-
ného prostoru. To mělo za následek prudký 
vzestup hladiny Markoušovického potoka, 
který po 21. hodině dosáhl 2. SPA při výšce 
hladiny přes 100 cm. Potok nikde neopustil 
koryto, byl však nutný zásah SDH při čiš-
tění stavidla Amanova rybníka a dočasné 
vypuštění rybníka. Tato bouře byla též do-
provázena velmi vysokým počtem blesků, 
které se však naštěstí v naprosté většině 
případů vybíjely pouze mezi mraky.

Měřící profil hladiny Markoušovického potoka ve Fládru (31. srpna 2020)

Vypuštěný Amanův rybník po noční povodni (31. srpna 2020 08:50 SELČ)

>> Pokračování ze strany 19


