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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Vážení spoluobčané,

Jarní období s probouzející se vegetací 
znamená nový začátek a plány do bu-
doucna. Dovolím si ještě malé ohléd-
nutí za uplynulým čtvrtletím.

Dobrou zprávou je, že se posunula 
výstavba chodníků. Všechny chybějící 
úseky již byly zadány projektantům. 
Musíme ale počítat s velmi dlouhý-
mi dodacími lhůtami. Zaleží také na 
vstřícnosti majitelů dotčených pozem-
ků, zda budou ochotni ustoupit se svý-
mi ploty. 

V budově K-Klubu proběhla přestav-
ba divadelních šaten. Vyklizením 
dvou malých šaten a odstraněním 
příčky vznikla jedna velká prostorná. 
Je vybavená projektorem a plátnem 
s možností využití pro místní spolky 
jako klubovna, pro promítání a po-
řádání menších besed a přednášek. 
Probíhá i rekonstrukce toalet původně 
sloužících pro divadelníky. Tyto toalety 
budou sloužit pro klubovnu nebo při 
venkovních akcích.

Kanalizace v dolní části obce je dokon-
čená a v provozu. Občané se mohou 
připojovat.

V areálu hřiště (zadní část u rybníku) 
jsme ve spolupráci s několika místní-
mi občany uklidili letitý nepořádek, 
zprůchodnili zadní příjezdovou cestu 
a připravili areál na další projekty. Pro-
bíhá také zpracování koncepce ce-
lého tohoto prostoru, kde by měl do 
budoucna vzniknout „relaxačně spor-
tovní areál“. V minulém sloupku jsme 
si posteskli nad nevalným zapojením 
lidí do dění v obci. Netýká se občanů 
Markoušovic, tamní komunita funguje. 

Rádi bychom postoupili dále. Na sobo-
tu 4. května (v případě příznivého po-
časí) připravujeme společné dokonče-
ní úklidu na hřišti a přípravu prostoru 
na léto. Máte možnost se zapojit, hrá-
bě a dobrou náladu s sebou.

Na komunikaci na Končinách byly 
instalovány dopravní značky, které 
omezují vjezd. Narůstající provoz, způ-
sobený řidiči, kteří využívali tuto zkrat-
ku, nebo které tam navedly „chytré“ 
navigace, se stal neúnosným, ohrožo-
val chodce a cyklisty. Státní i městská 
policie zintenzivnila kontroly (probíhají 
několikrát týdně především v „doprav-
ních špičkách“), žádáme o respekto-
vání. Majitelé dotčených nemovitostí 
mohou na OÚ požádat o povolení 
k vjezdu.

Bylo zažádáno o dotaci na multifunkč-
ní hřiště v Markoušovicích v místě 
původního volejbalového kurtu. Zda 
bude dotace přidělena, se dozvíme 
během června.

I letos připravujeme údržbu a opravy 
cest. Například zpevnění začátku Brem-
stu u masokombinátu a vylepšení hru-
bého povrchu v lesním úseku. Naplá-
novány jsou i opravy dalších cest např. 
„od smrku k Posdienům“, odvodnění 
cesty v Karbance, úpravy příkopů...

Na konci dubna bude zahájena rekon-
strukce školních dílen.

V neděli 7. 4. jsme s dětmi za doprovo-
du dechové hudby podle tradice vy-
nesli z vesnice „Smrťačku“ a přivítali jaro. 

Ať se daří dobře Vám i Vašim za-
hradám!

2/2019

Viktor Marek, starosta obce

Redakční rada

Sloupek starosty obceSlovo redakční rady
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další 
číslo Zpravodaje občanů Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic. Redakční rada se vám chce 
pochlubit, že náš zpravodaj přihlásila do soutěže 
zpravodajů vyhlášené Královéhradeckým krajem. 
O tom, jak jsme dopadli, se dozvíte v článku uvnitř 
tohoto čísla.

Jak jsme již psali ve všech předchozích číslech, 
chce redakční rada co nejvíce do tvorby 
zpravodaje zapojovat i vás, čtenáře. Proto jsme 
rádi, že na jeho adresu přicházejí vaše ohlasy na 
jednotlivá čísla. Vašimi podněty se dále zabýváme, 
mohou být námětem či inspirací pro další články, 
případně s vaší reakcí seznámíme ty, jichž se 
dotýká, samozřejmě při zachování vaší anonymity. 
Nejvíce nás těší, když nám napíšete vlastní 
příspěvky, případně doplníte nebo upřesníte ty 
námi vydané. Přispějete tak k lepší informovanosti 
občanů naší obce.

Budeme velice rádi, když tento trend bude dále 
pokračovat.
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Obecní úřad
www.velkesvatonovice.cz 
www.facebook.com/velsvat

Hasičské muzeum je možno 
navštívit po dohovoru s panem 
Šafářem - tel. 777 113 858, 606 605 524 
nebo 607 877 248

Velké Svatoňovice dvůr ZD 
Út       8:00 – 9:00
Pá       7:00 – 7:40, 8:10 – 9:00

Velké Svatoňovice BUS Pod Kopečkem
Čt       8:30

U Masokombinátu Orlické uzeniny
Út      7:00
Čt       8:00

Po - So        6.00 – 20.00
Ne      7.00 – 20.00

Provozní doba: 
Po, St - Pá    08:00 – 09:00; 13:00 – 15:45
Út   08:00 – 09:00

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

Sběrný dvůr Trutnov:
(Horská 99, Trutnov)
Po a Pá  13:00 – 17:00
St  08:00 – 11:00
So  08:00 – 12:00
Pouze nebezpečný odpad
Sběrné místo Velké Svatoňovice:
zimní provoz 
Po a St  08:00 – 17:00
Út a Čt  08:00 – 15:00
So  09:00 – 17:00
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
Skládka Pod Haldou:
Po - Pá  7:00-15:00
stavební odpad, rozměrný odpad

VaK Úpice a.s.  tel. 499881461
  tel. 605984630
VaK Trutnov a.s.  tel. 604252528

Obecní knihovna:
Po  17:00 – 19:00

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

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

Potraviny 
Večerka Velké Svatoňovice 388

Vyvážení septiků 
a žump: 

Pekař

Pošta

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

Areál ZD Velké Svatoňovice 
Út a Pá   7:00 – 9:00 
(objednání na tel. 775330270)

Prodej mléka

Ve všední dny byla zavedena 
Nová autobusová linka 
s odjezdem od školy 
do Úpice v 15:10 
(=zajíždí autobus 
z Malých Svatoňovic)

Tělocvična Markoušovice: 
pátek   19:00   volejbal

čtvrtek   18:00   cvičení žen Pilátes

středa   17:30   fl orbal

malá kopaná nepravidelně úterý a čtvrtek

-informace na tel.: 602 323 745

Mraveniště Markoušovice:
čtvrtek   16:30   jóga, čchi kung

Tělocvična Velké Svatoňovice:
pondělí   18:00   cvičení pro ženy
   19:30   volejbal

úterý   16:30   nohejbal
   19:00   lukostřelba

středa   13:00   tanec  Starý Westy
   16:00   stolní tenis

čtvrtek   18:00   fotbal

pátek   17:30   stolní tenis

neděle   17:00   volejbal 

Pravidelná cvičení a aktivity: 

K-Klub Velké Svatoňovice 
Po-Čt      11.00 – 15.00
Pá      11.00 – 23.00
So      15.00 – 23.00
Neděle zavřeno

Sokolovna Markoušovice 
Pondělí zavřeno
Ut - Čt      17.00 – 21.00
Pá      17.00 – 23.00
So      11:00 – 13:30,17:00 – 23:00
Ne      11:00 – 13:30,17:00 – 21:00

Na Puškvorci 
Středa zavřeno
Ne - Út, Čt   15.00 – 22.00
Pá - So       15.00 - 24.00

Restaurace

Kdy a kde jsme pro Vás
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Ocenění našeho 
zpravodaje

Mobilní aplikace obce Velké Svatoňovice

Hospodaření obce v roce 2018

Napojení na novou kanalizaci

Redakční rada přihlásila náš zpravodaj 
do soutěže "O nejlepší obecní zpravo-
daj", vyhlášené redakční radou krajské-
ho zpravodaje U nás v kraji. Následně 
jsme byli vyzváni k účasti na vyhlášení 
výsledků, jež bylo 4. dubna na Krajském 
úřadě Královéhradeckého kraje. 

Zde jsme se dozvěděli, že se do soutě-
že přihlásilo celkem 59 obecních zpra-
vodajů, které byly rozděleny do čtyř 
kategorií podle způsobu zpracování. 
Velkým překvapením pro nás bylo, že 
náš zpravodaj byl v kategorii C for-
mát A4-novinový tisk ohodnocen jako 
2. nejlepší za vítězným Přepyšským 
zpravodajem. 

Ocenění převzal z rukou náměstka hejt-
mana Vladimíra Dernera šéfredaktor 
našeho zpravodaje Dr. Josef Dvořák. Zá-
věrem snad jen poděkování jedné po-
zorné čtenářce krajského zpravodaje, 
která nás na soutěž upozornila. Bez ní 
bychom možná krátkou informaci pře-
hlédli a do soutěže se ani nepřihlásili.

Ocenění bereme jako závazek do bu-
doucna k další práci na tvorbě nových 
čísel zpravodaje.

Na Google Play je možno stahovat a instalo-
vat mobilní aplikaci „Velké Svatoňovice“ pro 
telefony s operačním systémem android. 
V aplikaci najdete informace z obce, budete 
informováni o chystaných akcích, aktuálním 
dění, prostřednictvím aplikace můžete nahlá-
sit závadu na obecní infrastruktuře.

Do vyhledávače v Google Play zadejte Velké Svatoňovice a vyhledá-
vač vám sám aplikaci nabídne. Jinou možností je naskenovat mobil-
ním telefonem QR kód, který vás odkáže přímo na instalaci aplikace.

Obec Velké Svatoňovice měla původní na-
plánovaný rozpočet na rok 2018 s příjmy 
20 069 000 Kč, výdaji 25 860 000 Kč, tj. fi nan-
cování rozdílu z vlastních úspor bylo před-
pokládáno ve výši 5 791 000 Kč. V tomto 
plánu nebyla zahrnuta dotace na kanalizaci, 
do rozpočtu se přidala spolu s navýšením 
výdajů na kanalizaci až po upřesnění dota-
ce a nákladů na výstavbu kanalizace pro rok 
2018. Rozpočet obce byl změněn dle prů-
běžných skutečných potřeb roku 2018 na 
základě devíti rozpočtových opatření.  Cel-
kové skutečné příjmy do rozpočtu v roce 
2018 činily 38 667 432 Kč a celkové výdaje 
39 443 986 Kč, takže fi nancování z vlast-
ních úspor nakonec bylo jen 776 554 Kč. Je 
to o 5 014 446 Kč méně, než byl původní 
předpoklad. Zůstatek vlastních fi nančních 
prostředků obce tak k 31. 12. 2018 činil 
13 142 875 Kč a čerpání připraveného úvě-
ru nebylo nutné.

Největší akcí roku 2018 bylo dokončení 
kanalizace v jižní části obce a vybudování 
nové ČOV Na Podháji. Celkové náklady byly 
36 335 346 Kč, přidělená dotace z Minister-
stva pro životní prostředí ČR je 25 424 424 Kč, 
ze které jsme zatím obdrželi 19 598 227 Kč. 
Zbývající část dotace je očekávána v roce 

2019. Z dotací jsme v roce 2018 realizovali 
i další akce – vybudování 4 odpočinkových 
míst za 149 000 Kč s dotací 104 300 Kč 
z Ministerstva zemědělství ČR, parkourové 
hřiště za 739 456 Kč s dotací 400 000 Kč 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zahá-
jila se stavba hřiště pro rozvoj tělesné akti-
vity dětí ZŠ Velké Svatoňovice s celkovými 
náklady 2 128 337 Kč a dotací 1 489 935 Kč 
také z MMR. 

Hospodaření obce za rok 2018 bude kon-
trolovat audit z Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje dne 17. 4. 2019. Po jeho 
výsledku bude zpracován závěrečný účet 
obce Velké Svatoňovice za rok 2018, kte-
rý bude projednán v zastupitelstvu obce 
a následně zveřejněn na úřední desce obce 
včetně jeho elektronické podoby na webu 
www.velkesvatonovice.cz. V tomto účtu 
bude podrobně zpracováno celé hospo-
daření obce včetně přijatých i poskytnu-
tých dotací, hospodaření naší příspěvkové 
organizace – ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice, 
výsledku inventarizace majetku aj. Na úřed-
ní desce bude zveřejněn po celý rok až do 
schválení nového výsledku hospodaření 
v příštím roce.

Od 1. 3. 2019 je možné se připojovat na 
obecní kanalizaci ve spodní části obce. 
Občanům, jejichž přípojka byla součástí 
projektu kanalizace byla odeslána doku-
mentace a „Protokol o napojení na veřej-
nou kanalizaci“. Pokud někdo tuto doku-
mentaci neobdržel nebo jeho přípojka 
nebyla zahrnuta do projektu, může si do-
kumenty vyžádat na OÚ. 

Přípojku je možné realizovat za pomoci 
dodavatelské fi rmy, popřípadě svépomo-
cí. V obou případech musí být vedení vo-

dotěsné a uložené v pískovém loži. Před 
zasypáním potrubí provede kontrolu 
pověřený pracovník obce.

Přiložený protokol je zapotřebí vyplnit 
a při kontrole před zasypáním předat po-
věřenému pracovníkovi obce (tel: 733 740 
273, 733 740 274). Obsah septiku musí být 
vyvezen odbornou fi rmou a nesmí být 
vyčerpán do kanalizace (hrozí poškození 
nové ČOV vyhnilým kalem ze septiku), ve-
dení v septiku musí být propojeno a septik 
se nesmí více používat. Ke každé přípojce 

musí být pořízena fotodokumentace (sta-
čí elektronicky), která bude předána spolu 
s protokolem. 

V případě, že používáte více zdrojů vody 
(studna, dešťová voda, potok), která po 
použití odteče do kanalizace, musí být 
na všech zdrojích umístěn vodoměr, aby 
bylo možno určit přesné množství odvá-
děných vod.

Napojení musí být dokončeno nejpozději 
do 20. 12. 2019.

Redakce
Jitka Palachová, účetní obce

L. K.
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Zkapacitnění Markoušovického potoka
V současné době se v obci dokončují 
práce v korytě vodního toku - Markou-
šovický potok. Celou akci s názvem „Mar-
koušovický potok – zkapacitnění“ připra-
vily a zajišťují Lesy České republiky, s.p., 
Správa toků – oblast povodí Labe. Spolu 
se zmíněným státním podnikem akci fi -
nancuje i Ministerstvo zemědělství České 
republiky v rámci dotačního programu 
„Podpora prevence před povodněmi III“.

Cílem celé akce bylo zkapacitnění koryta 
vodního toku v dolní části, mezi rybníky 
Aman a Batňovickým, kde v minulosti 
při zvýšených, takzvaných povodňových 
průtocích docházelo k zatopení pozemků 
a nemovitostí. Tento stav byl způsoben 
nedostatečnou kapacitou koryta vodní-
ho toku. Po dokončení akce bude kapaci-
ta koryta toku z původních 4,1 m3 – 4,7 m3

zvýšena na 7,3 m3 – 7,8 m3. Zvýšen bude 
i podélný spád, který zajistí rychlejší od-
tok vody ze zastavěné části obce. Celý 
úsek o délce 269 m, vyjma úseku o délce 
18,5 m, který je zpevněn dřevinami, bude 
opevněn těžkou kamennou rovnaninou 
a v místech blízkosti nemovitostí kamen-
nými zdmi. Dno je stabilizováno příčný-
mi objekty. Celá konstrukce rovnaniny je 
koncipována jako přírodě blízká. Je pro-
storově provázána, od výšky 0,3 – 0,4 m 

ode dna prohozena zeminou a oseta 
travním semenem. Ve dnové části jsou 
ponechány spáry mezi kameny jako rybí 
úkryty. Líc rovnaniny je urovnán pouze 
částečně, což při vyšších průtocích zmír-
ňuje kinetickou energii vody. 

Myslím, že již nyní, kdy ještě práce nejsou 

zcela dokončeny, je patrné, že se akce, kte-
rá probíhala za výrazné podpory vedení 
a zastupitelstva Obce Velké Svatoňovice, 
a to nejen ve fázi realizační, ale i ve fázi 
přípravy, podařila a přispěje k odstraně-
ní nebo alespoň minimalizování škod po 
případných povodních.

Demografi cký 
vývoj obce

Vítání občánků

V roce 2018 se v naší obci narodilo 12 dětí 
a 10 občanů zemřelo. Odstěhovalo se celkem 
26 občanů, 16 z Velkých Svatoňovic a 10 z Mar-
koušovic. Přistěhovalo se 43, z toho 36 do Vel-
kých Svatoňovic a 7 do Markoušovic.

Sňatky na obecním úřadě byly tři. Na obecním 
úřadě bylo v loňském roce přivítáno 9 nových 
občánků.

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 stoupl o 19 občanů 
na 1265.

V sobotu 23. 3. 2019 se konalo letošní prv-
ní vítání občánků v obřadní síni Obecního 
úřadu Velké Svatoňovice. Nejmenší děti se 
svými rodiči přivítala matrikářka paní Jana 

Šrámková. Kulturní vystoupení dětí ze zá-
kladní školy potěšilo všechny přítomné. 
Pan starosta Viktor Marek předal přivítaným 
občánkům dárky a maminky obdaroval 

kytičkou. Rodičům a dětem přejeme hod-
ně zdraví a společně prožitých radostných 
chvil.

Uvítaných bylo 
sedm dětí: 

Lena Hübnerová

Sofi e Anna Kultová

Mikuláš Kašpar

Anna Kolmanová

Matyáš Mahrle

Prokop Němeček

Dorota Čermáková

Lesy ČR

M.K.

JŠ
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Výzva občanům

Varhanní koncert

Z jednání zastupitelstva

Nová kniha 
Markoušovice a Starý Sedloňov 

Česká pošta žádá občany, aby 
provedli kontrolu označení 
svých poštovních schránek 
a čísel popisných (případně 
evidenčních) a jejich umíst-
nění. Vždy musí být zřetelně 
označeno, komu schránka 
patří, jinak nemá pošta po-
vinnost písemnosti doručit 
(správně ani nesmí). Při stří-
dání doručovatelek není vždy 
možné provést úplný zácvik 
nové doručovatelky a neo-

značení schránek jim potom 
značně ztěžuje jejich práci. 

Malou kontrolou a případ-
nou nápravou věci pomůže-
te doručovatelkám v jejich 
zodpovědné práci a zároveň 
si zajistíte, aby se vám adre-
sované zásilky netoulaly jako 
v Pohádce pošťácké od Karla 
Čapka. Výsledkem bude spo-
kojenost všech zúčastněných. 

Na redakci zpravodaje se ob-
rátil Ing. Müller, který již více 
než 20 let pořádá svatojánské 
koncerty v kostele sv. Jana Křti-
tele v Markoušovicích. Ten se 
v letošním roce vzhledem ke 
kolizi s termínem mistrovství 
ČR v orientačním běhu ne-
bude konat. Jako náhradu za 
to nabízí organizátoři Májo-
vý varhanní koncert v Úpici 
v Husově sboru v neděli 
5. května v 18 hodin. Účinko-

vat bude varhaník Michal Ha-
nuš a violoncellistka Věra Barto-
níčková. Je to jeden z koncertů, 
které pomáhá Ing. Müller orga-
nizovat. Zároveň nutno připo-
menout jeho neutuchající prá-
ci na renovaci varhan. Před lety 
opravil ty v našem kostele a po-
slední tři roky se věnuje obno-
vě varhan v Úpici, kdy prakticky 
z nefunkčního nástroje se snaží 
postavit varhany koncertní. 

Zastupitelstvo obce se od vydání předcho-
zího čísla zpravodaje sešlo pouze jedenkrát 
dne 13. března.

Projednalo rozpočtové opatření k uzavře-
ní hospodaření obce v roce 2018 a podle 
potřeb hospodaření v letošním roce. Dále 
schválilo prodej obecního pozemku, kde 
došlo prakticky k souladu evidenčního 
stavu v katastru nemovitostí se skutečným 
stavem. Vedle toho projednalo i odprodej 
a nákup obecního majetku. V neposlední 
řadě projednalo otázky spojené s přestav-
bou Tvořivé dílny u základní školy a v závě-
ru jednání schválilo dotace pro jednotlivé 
spolky v obci na základě jejich žádostí.

Podrobněji se s celým jednáním a přijatým 
usnesením můžete seznámit na webových 
stránkách obce – www.velkesvatonovice.cz.

V několika dřívějších vydáních našeho zpravodaje vás kolektiv 
autorů připravované knihy o Markoušovicích a Starém Sedlo-
ňově oslovoval s prosbou o vaše fotografi e či další předměty 
dotýkající se historie těchto dříve samosatatných obcí.

Dnes vás autoři s hrdostí informují, že kniha, která bude mít ná-
zev Markoušovice a Starý Sedloňov v proměnách času je 
autorsky dokončena a bude péčí obce vydána v měsíci květnu.

Autoři ji ve spolupráci s vedením obce představí na 
slavnostním křtu v sobotu 15. června 2019 v tělocvičně 
v Markoušovicích.

Po jejím představení a křtu bude kniha k prodeji a zájemcům 
se jistě autoři rádi do jejich knih podepíší.

J. D.

J. D.

K.M.
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Náš seriál – Sakrální stavby
V minulém čísle jsme zahájili náš nový se-
riál o sakrálních stavbách v naší obci. Dnes 
se trochu podrobněji podíváme na jejich 
postupnou renovaci, které obec věnuje 
velkou pozornost i nemalé finanční pro-
středky. Pravidelně si ve svém rozpočtu 
vyčleňuje prostředky na jejich opravy a re-

novace. Zároveň se snaží využívat vypiso-
vané dotace na uchování těchto památek 
na naše předky.

V roce 2015 se péčí obce rekonstruoval 
kříž "U Preclíků“ – proti čp. 53 v horní části 
Markoušovic celkovým nákladem téměř 

100 000 Kč, který byl plně hrazen z roz-
počtu obce.

Zároveň byla zahájena příprava na re-
konstrukci dalších staveb, která proběhla  
v roce 2016 za využití dotace Královéhra-
deckého kraje.

Celkem v roce 2016 bylo na opravy a rekonstrukce sakrálních staveb 
v obci investováno 597 000 Kč, z toho z rozpočtu obce 299 000 Kč  
a z dotace Královéhradeckého kraje 298 000 Kč.

Pro rekonstrukci všech uvedených objektů využila obec pana Petra 
Tomáše z Nového Města nad Metují.

Suchá čísla doplňují fotografie před a po rekonstrukci. Byli bychom 
rádi, aby vás tyto fotografie vyzvaly k procházkám po jednotlivých 
objektech, abyste se sami přesvědčili o tom, jak vypadají dnes.

V této činnosti vedení obce pokračovalo i v následujících letech, 
kdy se snažilo převést do svého vlastnictví pozemky pod a v oko-
lí dalších sakrálních staveb a připravit je k rekonstrukci. Tak bude  
v letošním roce provedena rekonstrukce kříže v lokalitě "ve stezkách" 
ve Velkých Svatoňovicích a kříže ve Starém Sedloňově mezi kaštany 

kříž "Na Podháji" na parcele č. 1769/2 v katastru  
Velké Svatoňovice celkovým nákladem 125 000 Kč

kříž nad čp. 116 (proti bývalému kulturnímu domu)  
v katastru Markoušovic celkovým nákladem 65 000 Kč

kříž "U Jirouše" na parcele č. 1198 v katastru  
Velkých Svatoňovic celkovým nákladem 25 000 Kč

socha sv. Jana Nepomuckého ve Velkých Svatoňovicích  
celkovým nákladem 270 000 Kč

kříž "U Umlaufa" na parcele č. 169 v katastru  
Velkých Svatoňovic celkovým nákladem 22 000 Kč

kříž "Nad Novákem" na parcele č. 2157 v katastru  
Velkých Svatoňovic celkovým nákladem 25 000 Kč ,  
v mapách uváděno jako Kříž nad Velkými Svatoňovicemi

kříž Na Končinách na parcele č. 694/2 v katastru  
Velkých Svatoňovic celkovým nákladem 65 000 Kč

V roce 2016 byly rekonstruovány:

nad kravínem. Jak jejich rekonstrukce, která bude provedena za vy-
užití dotace Ministerstva zemědělství a je rozpočtována na téměř 
250.000 Kč, dopadne, budete moci zjistit v průběhu roku. Fotografie 
jejich nové podoby samozřejmě zveřejníme v některém dalším čísle.

J. D.
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Orientační běh na Čížkových kamenech
V sobotu a v neděli 22. - 23. 6. 2019 se 
Markoušovice změní v hlavní obec orien-
tačního běhu ČR. Na loukách nad Markou-
šovicemi směrem k Čížkovým kamenům 
se totiž bude konat MČR v orientačním 
běhu na krátké trati. Pořadatelem je oddíl 
orientačního běhu Lokomotivy Trutnov. 
Pamětníci si možná vzpomenou, že v roce 
2001 a i dříve se již podobné závody v obci 
pořádaly a nikdy nebyly vážnější problémy  
s pořadateli nebo se sportovci.

Bude se jednat o nejvýznamnější jarní spor-
tovní akci na Trutnovsku a je pro nás velká 
čest takový velký závod pořádat. Jedná se  
o mistrovský závod dorostu, juniorů, do-
spělých i veteránů. Bude přítomna celá 
česká špička a závod bude možné sledovat 
přímo na louce i záběry z lesa na velkoploš-
né televizi v centru závodu. Pro neregis-
trované zájemce můžeme nabídnout po 
oba dny tréninkové tratě. Počítáme s účastí 
1500 závodníků a musíme pro ně zajistit 
kromě nové přesné mapy a závodních tratí 
také místo pro parkování, občerstvení, toa-
lety, veškeré zázemí pro závodní kanceláře 
a mnoho dalších věcí. Na nedělním finále 
bude přítomna i Česká televize, která vyro-
bí 30minutový záznam celé sportovní akce, 
který půjde opakovaně na kanálu Čt sport.

Již rok dopředu jsme vyjednávali veške-
ré povolení vlastníků a správců pozemků  
a podporu všech státních organizací. Zá-
štitu nad akcí máme od obce Velké Sva-
toňovice, Rudník, Mladé Buky, města Trut-

nov i Královehradeckého kraje. Finanční  
i hmotnou podporu jsme získali od mnoha 
firem i organizací. Celá akce je organizačně 
i finančně velmi náročná. Pořadatelů bude 
okolo stovky a poznáte nás podle modro-
-žlutých triček s logem závodu.

Co můžete očekávat v Markoušovicích  
v dané dny? Nemusíte se ničeho obávat. 
Jen v sobotu 22. 6. přibližně od 9–11 hodin 
počítejte s průjezdem aut obcí na parkovi-
ště na louce u kostela. Od 12 hodin začínají 
semifinálové boje a přibližně v 16 hodin 
opět auta ze shromaždiště odjedou. Nikdo, 
kromě pořadatelů, nebude v centru závo-
du spát. V neděli 23. 6. se bude dopravní 
přesun závodníků opakovat od 8–10 hodin. 
Finálový závod začne v 10 hodin a slavnost-
ní vyhlášení vítězů bude v 15 hodin. Poté 
všichni účastnici odjedou a pořadatelé vše 
uvedou do původního stavu.

Doprava aut přes Markoušovice bude ve-
dena jednosměrně, budou ji řídit pořadate-

lé s pomocí Městské policie Trutnov. Auto-
busy závodníky vyloží a odjedou na zvláštní 
parkoviště u jatek. Povolená rychlost bude 
30 km v hodině.

Prosíme obyvatele obce o toleranci při do-
pravních přesunech. Zároveň vás všechny 
zveme k účasti na sportovní akci. Přijďte se 
podívat, zafanděte závodníkům, poseďte  
u dobrého občerstvení a klidně se přihlaste 
na tréninkovou trať. Jste všichni zváni. 

Doufáme, že se závod podaří, že nám bude 
přát počasí. Děkujeme za vaši přízeň a po-
chopení. Nám pořadatelům jde o kvalitní 
uspořádání špičkové sportovní akce po 
všech stránkách.

Krásné jaro přeje  
Mgr. Pavel Petržela, ředitel závodu

Informace a kontakty:
(petrzela.p@seznam.cz  , 603149509), 

stránka závodu: www.mcr2019.cz/

JD

Náves Markoušovice
Tým Markoušovice se již nyní zabývá pří-
pravou 2. ročníku Markoušovického rubání. 
Musí vybrat kapely, ty oslovit a zajistit pro 
ně vše potřebné k jejich produkci. Připravit 
doplňkový program a tradiční jarmark. Ne-
smíme zapomenout na zajištění občerstve-
ní. Mohlo by se zdát, že 24. srpna je daleko, 
ale každý, kdo organizuje takovéto akce ví, 
že čas běží jako voda.

My máme vedle toho i další povinnosti. 
Pomáháme panu Laštovičkovi s přípravou  
50. výročí instalace sochy Josefa II. k čp. 95 
v Markoušovicích.

A aby vše probíhalo i v pěkném prostředí 
naší návsi, je nutno se o ni starat. Tak jsme 
se sešli 10. dubna na jarní brigádě. Jirka 
Bolehovský zastřihal stromy a my ostatní 
pohrabali a celkově po zimě poklidili. Udě-
lali kontrolu  a rozhodli, co bude ještě při 
dalších brigádách nutné opravit a doladit. 
Letos chceme ještě instalovat panel adopcí 
stromů a dřevin na návsi.
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Z. Š. a J. D.

Markoušovické vepřové hody

Na sobotu 2. března před masopustním 
úterkem připravila TJ Sokol s Týmem náves 
Markoušovice pro spoluobčany vepřové 
hody. V pátek parta dobrovolníků v čele 
s "řezníkem" Zdeňkem Štěpánem připravi-
la prostor na návsi. Druhý den se sešli ráno 
v 7:00 a vše začalo. Rozdělat ohně pod kotli 
(brutary), dovézt potřebné suroviny včetně 
pašíka a začít. Potěšilo nás, že již po osmé 
hodině přišli první návštěvníci a zároveň 
nás překvapilo, že již chtěli něco konzumo-
vat. Naštěstí děvčata napekla nějaké slad-
kosti, aby bylo kromě masa co zakousnout, 
a tak bylo co podávat. Řezník začal porco-
vat a rozdělovat, co na co bude. Vše podle 
plánu. Nejprve usmažit řízky a založit na 
guláš, přitom nandat maso na ovar, jitrnice 
a tlačenku do kotle. Práce šla všem od ruky 
a návštěvníci začínali být stále více spoko-
jení. Ani nám nepřišlo, že je už poledne. Po-
dával se ovar a začala příprava jitrnic, jelit 
a tlačenky. Všichni obdivovali, jak Zdeněk 
umně ručně plnil jitrnice a jelita do střev. 

Podával se guláš a po uvaření všech dobrot 
se zadělala "prdelačka". Zbylý prejt a krou-
pové se daly zapéct. 

Po jitrnicích a jelitech se, jak se lidově říká, 
jen zaprášilo. Mnozí ani neochutnali. Pros-
tě kdo nebyl na místě v pravou chvíli, měl 
smůlu. To byla chyba, které se příště chce-
me vyvarovat. Celkově však byli všichni 
s průběhem akce spokojeni. Nejvíce nás 
potěšilo, že se nepřišli jen "najíst", ale mnozí 
s námi strávili značnou část dne. V atmo-
sféře pohody si spolu popovídali sousedé, 
kteří se i celou zimu neviděli. A k tomu 
vlastně měla celá akce přispět. K posílení 
komunikace mezi občany. A to se podařilo 
vrchovatě. Všichni akci chválili a chtěli by ji 
v budoucnu zopakovat. Uvidíme, co na to 
řeknou organizátoři, ale doufejme, že vzni-
ká další tradice - Markoušovické vepřové 
hody. Nutno ještě dodat, že návštěvníci 
svými dobrovolnými příspěvky plně uhra-
dili veškeré náklady akce.

Občanská poradna
V současné době provozujeme občanskou 
poradnu ve Dvoře Králové (budova farního 
úřadu), ve Vrchlabí, Hostinném, Hořicích 
a Jaroměři a od 1. 7. 2019 nově i v Trutnově. 
Poradenství je poskytováno anonymně 
a bezplatně.

Samotné poradenství si dává za cíl pomoci 
všem, kteří si ve své životní situaci nejsou 
jistí, nerozumí jí a snaží se hledat řešení. 
Jedná se o pomoc a podporu v různých 
oblastech, ale nejčastěji se na nás lidé ob-
rací s fi nanční problematikou.

V roce 2018 jsme se stali akreditovanou 
osobou pro poskytování služeb v oblasti 
oddlužení.  Jsme tedy těmi, kteří mohou 
provázet klienta od základních informací 
o dluhové problematice, přes zpracování 
návrhu na oddlužení, až po jeho podání na 
krajský soud. Všechny tyto činnosti posky-
tujeme zdarma.

Dalšími oblastmi, ve kterých poskytujeme 
poradenství, jsou zejména:

• sociální dávky a pomoc (např. SSP, hmot-
ná nouze)   

• bydlení (např. oblast nájmu)

• rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvod, 
problémové soužití)

• pracovněprávní vztahy

• majetkoprávní vztahy (např. spotřebitelská 
problematika, dědictví, spoluvlastnictví)

• fi nanční problematika (např. dluhy, exe-
kuce, oddlužení)

Bližší informace o naší službě naleznete 
na www.dk.charita.cz/op, 
nebo tel. č.: 731 598 850. 

POSKYTUJEME POMOC 
V TĚCHTO OBLASTECH

Finanční problematika
dluhy, exekuce, oddlužení

Pracovněprávní
rozvázání pracovního poměru

Rodinné vztahy
rozvod, výživné 

Bydlení 
oblast nájmu

a dalších...

Všechny služby 
jsou poskytovány 

ZDARMA

OBČANSKÁ PORADNA
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, 

Jaroměř, Vrchlabí, Hostinné   
731 598 850    www.dk.charita.cz    poradna.dvur@charitadk.cz
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Karel Nývlt

Vítaní jara

Lípa svobody

Dovětek legionáři

Na Smrtnou neděli 7. 4. 2019 jsme se 
snad defi nitivně rozloučili s letošní zimou.  
Za hojné účasti občanů děti z místní ma-
teřské a základní školy přednesly pásmo 
písní a říkanek o jaru.  Vše doprovodila 
veselými skladbami dechová hudba za 
vedení pana Jaroslava Kašpara. 

A nakonec jsme s řízným pochodem 
Smrtku vynesli k potoku, podpálili a za 
jásotu dětí vhodili do vody.  Teď už se jen 
těšíme na krásné jarní dny plné teplého 
sluníčka.

V loňském roce jsme vzpomínali sta let od 
vzniku Československé republiky. 

V mnohých obcích si toto výročí připo-
mněli sázením lip – stromů svobody.

Lípa je český národní strom a slovanský 
symbol a je uznávaným národním symbo-
lem. Stalo se tak během Slovanského sjez-
du v červnu 1848 v Praze. Symboliku to-
hoto stromu si lidé uvědomili v roce 1918, 
v době, kdy se slavil vznik Československa. 

Ratolesti lípy, českého národního stromu, 
můžeme nalézt na mnoha ofi ciálních sym-
bolech České republiky. Lipové ratolesti 
jsou na standartě prezidenta republiky, na 
státní pečeti, vojenských zástavách, prapo-
rech spolků, ale i na bankovkách.

K oslavě vzniku samostatnosti v roce 1918, 
ale i v následujících letech pro připomenutí 
budoucím generacím zasadili mnozí ob-
čané po celé republice, ale hlavně spolky, 
řadu lip – stromů svobody.  

Lípa je svou mohutnou korunou nepře-
hlédnutelná. Svoji „lípu svobody“, k připo-
menutí vzniku samostatného státu, se roz-
hodli zasadit také občané a spolky v naší 
obci. 

Jako zdroj informací k této události nám 
opět poslouží školní kronika:

Dne 13. 4. 1919 sázeli Sokolové a žáci lípy 
„Svobody“, a to Sokolové u hasičské kůlny 
a žáci před školou u Frintových. U hasičské 
kůlny je od Štrofa / asi malolistá /, u školy 
je z Ratibořic od p. Libnu, lesního, který ji 

Dobrý den,

vracím se touto cestou k předminulému 
zpravodaji, kde je článek o legionářích 
z našeho okolí. Chtěla bych připojit ještě 
dvě jména.

Za prvé to byl můj děda, pan František Vá-
vra, který se narodil 28. 7. 1895 v Záměli, 
odkud 28. 12. 1917 rukoval a vrátil se 2. 2. 
1920. Přibližně od roku 1929 žil s rodinou 
ve Velkých Svatoňovicích, nejdříve v čp. 
40, později 92.

Druhým legionářem, který žil ve V. Svato-
ňovicích byl pan Matěj Jiránek, který se 
narodil 2. 2. 1894 v Suchovršicích, do legií 
odešel 13. 7. 1917 a vrátil se 20. 11. 1920.  
Jiránkovi bydleli v posledním domě na 
levé straně u silnice směrem na Trutnov 
(nevím, jestli je správně čp. 198). Hezky 
o něm vyprávěl na přednášce pan učitel 
Josef Kult.

škole daroval. Průvod s hudbou, jehož se 
zúčastnilo občanstvo a spolky, odešel od 
školy k hasičské zbrojnici, kde o „Lípě svo-
body“ promluvil správce školy Václav Šan-
dera a žáci zapěli národní hymny. Za zpěvu 
sázeli u zbrojnice Sokolové, u školy žáci, 
a odevzdány k jejich ochraně. Tolik kronika.

Od roku 1918 bylo v naší obci zasazeno ně-
kolik „lip svobody“. První v roce 1919 před 
školou a hasičskou zbrojnicí. V roce 1968 tři 
lípy vedle kina.

Lípa před školou, i když je z jedné strany 
utiskována zdí regulace potoka a z druhé 
strany silnicí, za sto let vyrostla v mohut-
ný strom. Zato lípa u hasičského skladiště 
takové štěstí neměla. V roce 1958 padla za 
oběť přístavby hasičské zbrojnice. Jakého 
v té době dosahovala vzrůstu, dokládá 

snad jediná vydaná pohlednice s naší ha-
sičskou zbrojnicí.  

K  50. výročí trvání Československé repub-
liky byly vedle budovy kina 27. října 1968 
zasazeny tři „lípy svobody“. Dříve toto pro-
stranství sloužilo jako hřiště TJ Orel. Sázení 
se uskutečnilo, jak si takový strom zaslouží, 
tedy slavnostně, za velké účasti obyvatel 
a opět za doprovodu místní dechové hud-
by. Slavnostní projev přednesl předseda 
MNV Bohumil Prouza. Nechyběli ani pionýři 
zdejšího pionýrského oddílu.

Ani těmto třem lipám nebylo dopřáno do-
žít se dnešních dnů a musely ustoupit stav-
bě čističky odpadních vod.

Jediná „lípa svobody“, která nám zůstala, je 
zdravá a jen si přejme, aby ji nepotkal osud 
těch předešlých. 

Napsali nám o�čané

Lenka Nývltová
Velké Svatoňovice 344
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V měsících lednu a únoru jsme s dětmi, 
jako každým rokem, jezdili do Trutnova 
na zimní stadion, kde probíhala výuka 
bruslení. Celkem jsme se zúčastnili sedmi 
lekcí. Od 14. ledna, vždy každé pondělí, 
si děti sbalily batůžky s bruslemi a vydaly 
se vstříc novému dobrodružství na ledě. 
Všechny děti byly báječné. Ti, co již bruslit 
uměli, se hodně zlepšili. A úplní začátečníci 
se bruslit naučili. Sice někdy ukáplo pár 
slziček, ale to nám nevadilo. My jsme se 
totiž řídili heslem: „Bruslení nás baví“.

30. ledna proběhlo u nás ve škole základní 
kolo soutěže ve zpěvu. Tohoto kola 
se zúčastnily děti, které zde navštěvují 
hudební kroužek. Hodnoceny byly 
nezávislou porotou a do okresního kola 
byla vybrána dvě děvčata, Heduška 
Lantová a Klárka Cetlová. Držíme jim palce 
a přejeme mnoho úspěchů.

Po jarních prázdninách, na počátku února, 
jsme se s dětmi začali chystat na náš 
oblíbený „masopust“. Vyprávěli jsme si 
o masopustních zvycích a tradicích. 
Vyzdobili jsme k těmto oslavám naši školu 
a naučili se spoustu masopustních písniček. 
A těšili se na pátek 1. března. Tento den 
se děti po příchodu do školy převlékly 
do masek, ani paní učitelky nezůstaly 
pozadu. Společně jsme vytvořili průvod 
a za doprovodu hudebních nástrojů jsme 
se vydali na cestu po vsi. Během ní jsme se 
zastavili v místním obchodě, na obecním 
úřadě, na družstvu, na poště, v domově 
seniorů a v restauraci Klub. Zazpívali jsme 
písničky a nabídli jsme upečené preclíky, 
které připravily děti z kroužku vaření. Do 
školy jsme se vrátili s bohatou výslužkou 
a plní dojmů. Jen to počasí nám mohlo více 
přát.

V pátek 8. března děti z hudebního 
kroužku navštívily Domov seniorů

Co je nového ve školce? Pojďte si 
připomenout, jak u nás vypadal začátek 
nového roku. V lednu jsme se rozloučili 
s Vánocemi a to výstavou Moje hračka 
od Ježíška. Každý si mohl přinést hračku, 
kterou našel pod stromečkem, ukázat ji 
a pohrát si s ní ve školce. Protože zima je 
prima a máme ji moc rádi, uspořádali jsme 
Modrý den. Konala se přehlídka modrého 
oblečení, diskotéka a zapouštěním barvy 
do lepidla si každý mohl vyrobit Zimní 
ledové okno. V dalším týdnu začalo 
bruslení. Naše tři předškolačky jezdily na 
ledovou plochu do Trutnova a moc si 
pondělky užily. V posledním lednovém 
týdnu jsme zavítali do divadla ve Rtyni, 
abychom společně s kamarády z okolních 
školek zhlédli pohádku Pošťák Čestmír. 

Měsíc únor byl pro děti opravdovým 
zimním měsícem spojeným s tvořením 
sněhuláků, a to těch opravdových i těch 
papírových, sáňkováním, pekáčováním - 
prostě užíváním si všech radostí, které umí 
zima a sníh nabídnout. Celý únor nás ve 
školce provázela pohádka O Koblížkovi, 
která nám pomohla i s masopustem. 
V pátek 15. února jsme opět vyrazili do 
Rtyně. Tentokrát na taneční představení 
tanečních skupin Ballare. Poslední 
únorový týden jsme s dětmi, které se 
přihlásily, absolvovali lyžařský výcvik 
v areálu Bret v Žacléři. Po týdnu perné 
dřiny na lyžích zářila děvčata pýchou 
nad svými lyžařskými výkony. V březnu 
jsme se byli podívat na taneční akademii, 
tentokrát v Úpici a ke konci března 
jsme se potěšili pohádkou ve Rtyni – 
O hastrmanovi. 

A na co se těšíme? Na sluníčko, které už 
zahřívá studenou zem, a hlavně na jaro. 
S jarem totiž přichází čas úklidu a očisty 
a tu my už začali. Zahrada prokoukla 
vykácením stromů před školkou 
a sluníčko teď může lépe nakukovat, co se 
ve třídě děje. Ale aby to přece jen nemělo 
tak jednoduché, pořídili jsme mu do 
oken nové krásné záclony. Nakoupili jsme 
hrabičky a smetáky a už se nemůžeme 
dočkat, jak je na zahradě vyzkoušíme. 

Přejeme vám krásné dny plné sluníčka 
a dobrou náladu do jarních dnů.

Ze života škol

Základní škola Velké SvatoňoviceNový rok ve školce 

Květa Fialová
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V Mraveništi v prvním čtvrtletí roku 
bylo velmi živo a v březnu i docela 
rušno, jelikož za provozu školy i školky 
probíhala v celé budově dlouho 
očekávaná výměna topení, kdy staré 
nevhodné akumulačky byly nahrazeny 
ekologičtějším a úspornějším tepelným 
čerpadlem. Projekt byl fi nancován 
Královéhradeckým krajem, kterému také 
budova Mraveniště patří. Celou akci 
po technické a administrativní stránce 
zastřešovali Kuba Kubját a Ing. Petr Košťál, 
za což jim od nás všech, kteří budovu 
Mraveniště využíváme, patří veliký dík.

Pokud jde o události, žilo Mraveniště 
v tomto období především třetím 
markoušovickým Masopustem, který 
se tentokrát konal 5. března, a i přes 
nepřízeň počasí, se velice vydařil. Bylo 
vidět, že zde již masopust zapustil své 
kořeny, a že se na něj lidé dosti připravují. 
Přišlo mnoho krásných masek, při 
jejichž výrobě fantazie a vtip rozhodně 
nechyběly. Medvěd přijel po cirkusácku 
na kole, přišli se podívat i lesní duchové 
a v jídelně Mraveniště bylo opět těsno 
a veselo. Děkujeme všem, kteří náš 
průvod pohostili, i Dušanu Mihalečkovi 
za videoreportáž z letošního ročníku, 
kterou můžete zhlédnout na našich 
webových stránkách či Facebooku.

I letošní ročník Sousedského bálu se 
vydařil a Markoušovicemi se 23. března 
ozývala hudba tanečního orchestru HF 
Band široko daleko. Každý návštěvník si 
mohl zatančit, vyhrát ceny v tombole 
nebo se občerstvit dobrotami od 
našich milých maximravenců. Během 
bálu proběhla přímo na parketu 
i taneční lekce pod vedením manželů 
Poznarových. Účast na bále byla hojná, 
atmosféra uvolněná, taneční páry se 
neostýchaly hned při prvních tónech 
vydat na parket, jistě i díky skutečnosti, 
že také v týdnu před bálem proběhla 
taneční lekce pro zájemce a měla mezi 

lidmi úspěch. Na základě této zkušenosti 
jsme na příští rok domluvili taneční kurz 
s manželi Poznarovými v místní Sokolovně. 
Děkujeme všem dobrovolníkům i obci 
Velké Svatoňovice za podporu a pomoc 

Jak to žije 
v Mraveništi

A co nás čeká v dalším období? Bude 
toho opravdu hodně. Namátkou bych 
vyjmenovala alespoň některé z nich:

4. 4. Zápis do první třídy

7. 4. Vítání jara v obci, vynášení „Smrtky“

12. 4. Den země v ZOO Dvůr Králové  
nad Labem

15. 4. Velikonoční tvoření s rodiči

24. 4. Zdravotnický víceboj v Havlovicích

30. 4. Slet čarodějnic a čarodějů

19. 5. Výlet na hrad Karlštejn a Velkou 
Ameriku

Pokračování na další straně >>

Přeji Vám krásné a slunečné jaro.
Petra Kollertová

v Tmavém Dole. Předvedly zde krátké 
pásmo písniček k „MDŽ“. Babičkám se 
vystoupení velice líbilo a jistě se budou 
těšit na brzké shledání.

Z dalších akcí, kterých jsme se zúčastnili, 
bych jmenovala např. taneční akademii 
skupiny Ballare ve Rtyni v Podkrkonoší, 
divadelní představení Robinson Crusoe
v Úpici, nebo dětské krasobruslařské 
vystoupení Ať žijí duchové na zimním 

stadionu v Trutnově. Jeden březnový 
pátek jsme s dětmi podnikli výšlap za 
bledulkami. Nejen že jsme měli krásné 
počasí, také jsme se pořádně protáhli 
a výsledek stál za to. Úžasný pohled na 
„koberec z bledulí“. Děkujeme, přírodo! 
Kromě toho se naše děti opět zúčastnily 
kuchařské soutěže „Zdravá 5“. Dva 
týmy předvedly svá kulinářská umění 
a my budeme doufat, že postoupí do 
celostátního kola. Držíme palce.
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Za Mraveniště z.s. sepsala  
Petra Němečková Stypová

při této velké akci a budeme se těšit příští 
rok opět na viděnou i na tančenou.  

Další akcí Mraveniště, které se týkají 
našeho působení v obci, byla 6. dubna 
brigáda na úklid černé skládky za 
kostelem, která se uskutečnila v rámci 
celorepublikové výzvy Ukliďme Česko. 
Náš zápal byl nemalý a vysbíraného 
odpadu značně, ovšem rozsah skládky 
se ukázal mnohem větší (a hlubší), než se 
původně předpokládalo. Proto jsme se 
zaměřili zejména na čištění okrajových 
částí skládky v lese, přičemž na hlavní 
část bude potřeba zajistit práci bagru.

Z ostatních menších akcí pro veřejnost, 
které v Mraveništi proběhly, jen zmíním 
další z diskuzně- dokumentárních 
večerů, kdy nám Ondřej Němeček 
poodhalil, jak digitální éra zasahuje 
do našich životů. Téma jistě aktuální, 
ovšem trvale malá účast na těchto 
večerech nás vede k úvahám, jak se do 

budoucna zas o krok posunout, aby 
byly místně i časově dostupné pro širší 
skupinu zájemců. Dále v Mraveništi 
proběhly akce seberozvojového rázu 
– Psychofonetika a ekologie s Jiřím 
Švecem a Cesta vědomého dechu  
s Václavem Melicherem.

Ve škole se i letos v únoru opět 
uskutečnily Předškolní skupinky s Evou 
Portychovou – setkávání budoucích 
prvňáčků a jejich rodičů, kdy si nejen 
děti mířící do Mraveniště mohly hravou 
formou vyzkoušet základní dovednosti 
důležité pro rozvoj čtení, psaní a počítání 
a seznámily se se školním prostředím  
a možná i budoucími spolužáky.

Zápis do první třídy naší školy pro 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče pak 
proběhl 2. dubna. Přivítali je starší 
školáci, kteří je provedli po jednotlivých 
třídách a v každé z nich na ně čekaly 
různorodé úkoly. Budoucí prvňáčci si tak 
vyzkoušeli malování, počítání, bludiště, 
tělocvik i přípravu svačinek. Na závěr si 
vytvořili jarní obrázek a odnesli si dáreček 
vyrobený školáky. Těšíme se, až se k nám 
připojí do školy.

Z interních akcí Mraveniště bych ještě 
ráda zmínila únorové prohřívací setkání 
všech, kdo se na chodu Mraveniště 
podílejí, které bylo spojené s následným 
společným výšlapem a pobytem na 
Jestřebí boudě. Dále pak 6. dubna 
proběhla členská schůze našeho spolku, 
kde jsme jako hosta přivítali nového 
starostu pana Viktora Marka.

Pokud jde o připravované akce, čekají 
nás v Mraveništi spíše ty interní – např. 
se těšíme na vodu a zahradní slavnost 
k závěru školního roku. Z akcí pro 
veřejnost – těsně po uzávěrce tohoto 
čísla zpravodaje 17. dubna proběhne 
Velikonoční tvoření, 18. května se  
v Mraveništi uskuteční kurz šití barefoot 
balerin a na polovinu června opět 
připravujeme koncert duchovní hudby 
v kostele.

O prázdninách zas chystáme letní týdny 
– příměstské tábory, na které je možno 
se stále hlásit na webu Mraveniště, ovšem 
některé jsou již obsazené. V době vydání 
zpravodaje jsou ještě volná 4 místa pro děti 
od 3 do 6 let na Pohádkovém týdnu s Káťou 
Stachovou, na Tanečním týdnu s Verčou 
Kubjátovou a Janou Píšovou je 5 míst pro 
dívky od 7 do 12 let, na Zážitkovém týdnu 
s pohybem s Míšou Lukšíčkovou je ještě 
1 místo pro dítě od 6 do 11 let, na týdnu 
Kamarádi s Janou Švecovou jsou ještě  
3 volná místa pro děti od 5 do 9 let a Výletní 
týden s písničkami s Evou a Zdeňkem 
Portychovými je již zcela zaplněn.  

Na závěr bych vám všem od nás  
z Mraveniště chtěla popřát krásný jarní 
až letní čas, ať je v něm tak akorát vláhy 
a slunce, aby se dařilo růstu ve vašich 
zahradách i srdcích.

>> Pokračování z předešlé strany
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Kulturní výbor

V sobotu 23. února 2019 se v Kulturním 
klubu Velké Svatoňovice konal IV. ples obce. 
Po krátkém uvítání panem starostou to na 
parketě rozjela taneční skupina Star West 
z Trutnova se svým stepovým 
předtančením, za což sklidila zasloužený 
potlesk. Pak už se dali do tance návštěvníci 
plesu, kterým do toho vyhrávala skupina HF 
Band. Úderem desáté jsme pak obdivovali 
kankán opět v podání Star Westu 
z Trutnova. A nutno zmínit, že kankán 
tanečnice zvládly opravdu bravurně. Ani 
tombola letos nebyla ošizená, čítala více 
než 200 cen, čímž srdečně děkujeme všem 
sponzorům, kteří do ní přispěli. Hlavní cenu, 
„obecní kozy“, si noví majitelé odnášeli 
s hrdostí ve tváři. Po půlnoci se hudebního 
žezla ujala skupina Compot a rytmus 

nabral na otáčkách. Většině návštěvníků se 
vůbec nechtělo domů a poslední opouštěli 
taneční parket až téměř nad ránem. Ples se 

tak dle odezvy tanečníků více než vydařil 
a těšíme se s vámi na viděnou na V. plese 
obce v roce 2020! 

Vyznavači amatérského divadla se 
konečně dočkali. Po přeložení původního 
termínu vystoupil dne 13. dubna v našem 
K-Klubu amatérský soubor Medvěd ze 
Stárkova. O tom, že třináctka nebyla vůbec 
nešťastná, svědčil i stále se zvětšující počet 
návštěvníků.

Herci se představili autorskou komedií 
z prvorepublikového prostředí "Doba 
jde dál" a ve druhé části komediálním 
pásmem divadelních scén "Velký a malý 

se vracejí". Zvláště tato část se setkala 
s velkou odezvou publika, z něhož si herci 
některé diváky vybrali jako spoluúčastníky 
produkce. 

Ještě pár slov o souboru. Byl založen v roce 
2012 a založili jej herci, kterým tehdy bylo 
11–14 let. Do dnešních dnů uskutečnili pět 
premiér z vlastní tvorby.

Závěrem nezbývá nic jiného, než jim 
poděkovat za příjemně strávený večer, který 
diváci ocenili dlouhotrvajícím potleskem.

Máme možnost uspořádat taneční 
kurz pro dospělé v sále K-Klubu ve 
Velkých Svatoňovicích. jedná se o kurz 
o 10 lekcích v období podzimu. Rádi 
bychom znali váš názor, zda máte 
zájem se kurzu zúčastnit. Do komentářů 
na  Facebook Velké Svatoňovice, 
popřípadě na e-mail starosta@
velkesvatonovice.cz prosím napište, 
zda máte zájem o kurz ve všední den 
od 18:00 do 20:00, nebo o nedělní kurz 
od 14:00 do 16:00.

Kulturní výbor obecního 
zastupitelstva se snaží neustále 
rozšiřovat nabídku akcí pro občany. 
V letošním roce se spojil i s obcemi 
v okolí a společně připravili seriál 
Letní kino na dosah.

Uvádíme přehled termínů jak u nás v obci, 
tak v okolních obcích. S promítanými fi lmy 
budete včas seznámeni prostřednictvím 
vývěsek a hlášení obecního rozhlasu.

Přejeme všem, kteří se rozhodnou kino 
navštívit, pěknou zábavu.

Obecní ples

Divadlo v K-Klubu

Taneční 
pro dospělé

Letní kino

Stanislava Illnerová

Děkujeme za zpětnou vazbu.

J. D.

FILMOVÉ LÉTO – LETNÍ KINA NA DOSAH
Obec Den promítání Datum promítání 
Malé Svatoňovice sobota  29. 06. 2019

sobota 31. 08. 2019
Velké Svatoňovice sobota 13. 07. 2019
Markoušovice sobota 20. 07. 2019
Batňovice pátek 26. 07. 2019

pátek 23. 08. 2019
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Místní akční skupina  
Království – Jestřebí hory, o.p.s.  
v roce 2018 

Stáňa Illnerová

Ing. Kateřina Valdová
Manažerska MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Rok 2018 znamenal pro MAS velký krok v její 
další práci, a to vzhledem k tomu, že se vyhlá-
sily první výzvy pro žadatele, kteří mohli žádat 
o dotace hned z několika možných oblastí. 

První výzva pro žadatele byla připravena  
z Operačního programu Zaměstnanost, kon-
krétně se jednalo právě o podporu zaměst-
nanosti v regionu MAS. Nakonec byli pod-
pořeni tři žadatelé (obec Suchovršice, obec 
Chotěvice a BP Lumen v celkové výši přes  
2 800 000 Kč). Druhá výzva byla také z Ope-
račního programu Zaměstnanost, zaměřená 
na tzv. prorodinná opatření; bohužel v této 
výzvě se žádný žadatel nenašel.

Třetí a čtvrtá výzva se realizovala z Regionál-
ního integrovaného operačního programu 
– nejdříve na Infrastrukturu vzdělávání – jed-
nalo se o investice do škol a školek v regionu 
a podpořeny byly tři projekty (ZŠ Úpice-Lány, 

ZŠ Malé Svatoňovice a obec Velké Svatoňo-
vice v celkové výši téměř 6 800 000 Kč). Další 
výzva pak byla zaměřena na ochranu životů, 
zdraví a majetku, zde se prozatím podpoři-
ly projekty dvou žadatelů (obec Havlovice  
a obec Batňovice – projekty celkem za více 
než 2 600 000 Kč).  

Poslední výzvou byla výzva z Programu roz-
voje venkova a byly podpořeny tři projekty 
drobných zemědělců (Bonafarm, s.r.o., Václav 
Klecar a MVDr. Tomáš Krejčí v celkové výši  
2 044 759 Kč). Veškeré finanční prostředky, 
které putují do těchto malých projektů, zís-
kala MAS díky Strategii komunitně vedené-
ho rozvoje Místní akční skupiny Království – 
Jestřebí hory, o.p.s.  

Kromě dotačních možností přes MAS pokra-
čoval i standardní chod organizace – realizo-
val se projekt Místní akční plán Trutnovsko I 

(pro vzdělávací organizace), MAS uspořádala 
akci Vlajka pro Tibet, opět s tibetským čajem 
a tentokrát s tématem Tibetská lukostřelba 
a stejně tak zástupci regionu vyjeli v dubnu 
do partnerského mikroregionu Poondavie. 
Společně s TJ Sokol Havlovice pak MAS or-
ganizovala jubilejní i 10. ročník Olympiády 
pro starší a dříve narozené v Havlovicích  
a s Havlovickým svazem malého fotbalu z.s. 
pak Trojboj Studentského parlamentu MAS. 
Od roku 2018 MAS zajišťuje obcím a školám  
v regionu služby v oblasti GDPR (ochrana 
osobních údajů). 

Více informací i činnosti MAS naleznete 
na www.kjh.cz nebo na facebooku MAS  
- www.facebook.com/kralovstvijestrebihory/. 

Do nového roku jsme vstoupili jak jinak než 
aktivně, a sice plánováním valné hromady 
a činností v tomto roce. Valná hromada se 
pak už tradičně uskutečnila na konci února 
v hospodě nad tělocvičnou v Markoušo-
vicích. Byla nás opravdu hromada a stejně 
tak nápadů a podnětů pro další činnost. 
V letošním roce bychom se chtěli trochu 
více věnovat zlepšení naší fyzické kondice, 
a to třeba hned účastí na pochodu Babička  
v květnu, nebo krátkým cyklovýletem po 
okolí.  Potěšilo nás, že se naše členská zá-
kladna rozšířila o dvě nové členky. Rovněž 
mezi nás zavítala ředitelka Oblastního spolku  
v Trutnově, paní Špičková, aby nás seznámila 
s novinkami u Červeného kříže a ne zrovna 
růžovou finanční situací ohledně rehabilitační 
a zdravotní služby Alice, která je provozována 
právě Červeným křížem a která se dotýká i fi-
nancování místních skupin jako jsme my. Jak 
jsme se dozvěděli, problém vznikl změnou 
úhradové vyhlášky a pro jeho odstranění pro-
bíhají různá jednání až na úrovni ministerstva 
zdravotnictví.  Tyto informace vyvolaly velmi 
bouřlivou diskuzi, do které se zapojili téměř 
všichni přítomní. Po schůzi jsme pak ještě 
chvilku poseděli a popovídali si o běžných ra-
dostech a starostech.

V březnu jsme se pak spolu s dalšími zástupci 
místních skupin zúčastnili valného shromáž-
dění Oblastního spolku v Trutnově.  Zde se 
opět řešila hlavně finanční situace a byli jsme 

obeznámeni s různými možnými scénáři, jak 
by činnost Alice a Oblastního spolku mohla 
vypadat v budoucnu. Na začátku dubna pak 
dozorčí rada Oblastního spolku, jejíž jsem čle-
nem, provedla kontrolu financování Oblast-
ního spolku, při které nebyly shledány žádné 
nedostatky. 

Tím snad bylo pro letošek administrativě uči-
něno zadost a mohli jsme se zaměřit na pří-
jemnější stránku naší činnosti. Hned 6. dubna 
ráno jsme vesele naladěni společně s členy 
Sokola, rodinnými příslušníky a kamarády vy-
razili do naší matičky Prahy na výstavu 100 let 
česko-slovenské koruny pořádanou na Praž-

ském hradě k výročí založení Československé 
republiky. Po výstavě jsme se procházkovým 
tempem prošli po Malé Straně a užívali si 
atmosféry starého města. Jarní počasí nás 
nalákalo k prohlídce barokních Vrtbovských 
zahrad ukrytých mezi bývalými šlechtický-
mi paláci. Pro mnohé z nás to bylo skutečně 
velké překvapení. Z Malé Strany jsme se po 
Karlově mostě pomalu přesunuli na Staro-
městské náměstí, kde jsme obdivovali nově 
zrestaurovaný orloj. Jen nám zrovna nevyšel 
čas, abychom zhlédli i apoštoly, ale to nám 
náladu nezkazilo. Výlet do Prahy jsme zakon-
čili společným posezením v hospůdce kou-
sek od Václavského náměstí.

Jako další máme v plánu společnou návštěvu 
představení ochotníků ze Stárkova ve Velkých 
Svatoňovicích a pak tradiční výšlap na veliko-
noční výstavu do Malých Svatoňovic pořáda-
ný pro širokou veřejnost. Až budete číst tento 
článek, budeme se nejspíš v rámci uctění Svě-
tového dne Červeného kříže připadajícího na 
8. května chystat na pochod Babička. Pozná-
te nás podle našich nezaměnitelných triček  
v barvách Červeného kříže a s jeho logem .

Závěrem bych chtěla ještě upozornit na letní 
tábor pořádaný OS ČČK Trutnov v krásném 
prostředí Českého ráje. Takže pokud nevíte, 
co o prázdninách s ratolestmi, pošlete je na 
Křižáček. Více info na https://ldt-krizacek.web-
node.cz/

Místní skupina Českého červeného kříže
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Úvod roku byl tradičně v našem sboru 
zahájen výroční valnou hromadou, která 
proběhla 19. ledna v Sokolovně. Na této 
schůzi byla zhodnocena činnost sboru za 
uplynulý rok 2018, dále bylo předáno čest-
né uznání SDH za aktivní práci jednomu  
z členů a dárkové balíčky dvěma jubilan-
tům. Též jsme předali malou pozornost 
naší hospodářce, která se po letech funk-
ce vzdala. Naši výroční hromadu navštívilo  
i několik hostů, kteří pronesli svou řeč. 

Únorové pondělky pak byly ve znamení 
zimních školení ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Školení byla tematická, dozvěděli jsme se 
na nich zajímavé poznatky z oblastí bez-
pečnosti práce, vyšetřování požárů, práce 
s motorovými pilami a prevence. Ke konci 
února proběhla členská schůze kvůli pláno-
vání akcí, které nás v následujících měsících 
čekají. 

V březnu jsme navštívili jednoho z našich 
členů s přáním k životnímu jubileu a předa-

li mu dárkový balíček. Na žádost majitelky 
jsme v horní části Markoušovic prořezali 
strom, který ohrožoval dráty elektrického 
vedení a přilehlou chatu.  

V době uzávěrky tohoto čísla již pilně pra-
cujeme na přípravě tradiční Velikonoční 
zábavy a také Pálení čarodějnic. O tom již 
ale příště. 

Od počátku roku se členové sboru účast-
nili výročních valných hromad okolních 
sborů, různých školení a cvičení. V měsíci 
únoru se zúčastnili pravidelných teore-
tických školení v nedaleké Rtyni v Pod-
krkonoší. Dále pořádali tradiční hasičský 
ples, který se opět těšil hojné účasti míst-
ních i přespolních. Dle potřeby se scházejí  
v hasičské zbrojnici.

V nejbližší době nás čeká, společně s pod-
porou obce, pálení čarodějnic. V květnu 
pomůžeme organizátorům na dětské trase dálkového pochodu Babička. V červnu nás 

čeká pomoc na dětském dni. 

Pravidelné páteční schůzky probíhaly  
v zimním období v tělocvičně ve Velkých 
Svatoňovicích. Věnovali jsme se nácviku 
uzlování, míčovým hrám, ale i přípravě jed-
notlivé soutěžní disciplíny hry Plamen. Zú-
častnili jsme se také několika soutěží. 

19. ledna 2019 to byla nově pořádaná sou-
těž Pohár SDH HSM Trutnov. Na programu 
byla uzlová štafeta, poznávání technických 
prostředků a minipožární útok pro pě-
tičlenná družstva. Naši starší získali pohár 
za 2. místo, také mladší děti si odvezly po-
hár, tentokrát za 3. místo. 31. března 2019 

se konalo okresní kolo soutěže v  uzlová-
ní v Radvanicích. Každý kolektiv vyslal dva 
členy, kteří jsou nejrychlejší v uvázání pěti 
uzlů. Naši mladší obsadili 11. místo a starší 
výborné 7. místo z 22 zúčastněných v kaž-
dé kategorii.

V neděli 24. března jsme zorganizovali pro 
děti výlet do Náchoda. Čekal nás závod  
v běhu do zámeckých schodů, šipkovaná  
s pokladem a závěrečný kvíz s otázkami na 
drobné postřehy z výletu. 

V nadcházejícím období nás čeká řada pra-
videlných soutěží, která prověří naši zimní 
přípravu.

SDH Markoušovice

SDH Velké Svatoňovice

Kroužek Mladých hasičů Velké Svatoňovice

Příjemné jarní dny  
za SDH Markoušovice  

přeje Dita Seidlová

Za kolektiv vedoucích A. Martincová

Petr Hepnar
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TJ Sokol Velké Svatoňovice
Na úterý 19. března byla svolána 
výroční valná hromada TJ Sokol Velké 
Svatoňovice.

Na programu byla zpráva o činnosti 
organizace. Zprávy o činnosti jednot-
livých oddílů přednesli jejich vedoucí: 
S. Švehla (fotbal), F. Laník (volejbal), 
S. Karajanis (nohejbal), R. Mlynář (stolní 
tenis), J. Špetla (lukostřelba), A. Vlček (te-
nis a badminton), L. Špetlová (cvičení žen 
a tanec) a J. Špetla (turistika).

Po ofi ciálním programu nám pan Jaro-
slav Řezníček, účastník lyžařského de-
vadesátikilometrového Vasova běhu ve 
Švédsku, promítl snímky ze závodu, které 
doplnil vyprávěním svých osobních zá-
žitků.

Zároveň pečujeme o náš majetek. 
V letošním roce jsme zrenovovali sociální 
zařízení v restauraci na stadionu.

44. ročník pochodu  se letos uskuteční v sobotu 11. května 2019. Start je na hřišti ve Velkých Svatoňovicích v 7:00 hod. pro pěší 
i cyklisty, dětská trasa startuje v 8:00 hod. Nejpozději se můžete prezentovat do 10:00 hod. 

Pro pěší jsou připraveny trasy:

• 5 km pro děti – po okolí 
Velkých Svatoňovic

• 25 km – cíl v České Skalici

• 52 km – cíl ve Velkých 
Svatoňovicích

Pro cyklisty: 

• 30 km – cíl v České Skalici

• 50 km – cíl ve Velkých Svatoňovicích

• 70 km – cíl ve Velkých Svatoňovicích

• 70 km – terénem s cílem ve Velkých 
Svatoňovicích

Pro koloběžkaře:

• 27 km – cíl v České Skalici

Zdravím přátele vína a dovoluji si 
zveřejnit nabídku na zájezd do 
vinného sklípku ve dnech 27. - 28. 10. 
2019 (Ne-Po). 

Jde o prodloužený víkend. 

Pojedeme do Kostelce u Kyjova 
  – vinařství Krýsa. 

V ceně 1 400 Kč je ubytování, doprava, 
večeře (výběr z několika menu), 
degustace a konzumace sudových vín, 
snídaně. 

Cestou je v plánu oběd a návštěva 
unikátního muzea kočárů a hasičského 
muzea  v Čechách pod Kosířem.

Stále je ještě několik volných míst, proto 
neváhejte navštívit obecní úřad a včas 
se přihlásit. Kapacita je omezena a kdo 
chodí pozdě, nikdy nikam nejede.

Těšíme se na vás a již předem přejeme 
mnoho hezkých zážitků. 

Případné dotazy pište na 
ltezkac@seznam.cz.

Pochod a cyklojízda "BABIČKA"

Zájezd 
do sklípku

L. Š.

Za organizátory Libor Těžký

L. Š.

Od startu se budete moci svézt "koňským 
taxi". Děti se mohou svézt i na konících. 
Na dětské trase bude možnost si opéci 
špekáčky.

Na většině kontrol je zajištěno 
občerstvení. Na startu vás uvítá country 
kapela PSAM a na kontrole u Slatinského 
mostu vám bude hrát country Tendr.

Na setkání s vámi se těší pořadatelé 
TJ Sokol Velké Svatoňovice.

Vše o nás se dozvíte na 
poradatele@babicka-dp.cz
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Jako většina spolků měla i TJ Sokol 
Markoušovice svou valnou hromadu, a to 
23. února.

Na jejím programu bylo vyhodnocení 
činnosti za loňský rok a přijetí plánu na 
ten letošní. Ve zprávě předseda spolku 
Ing. Štěpán vyzdvihl především činnost 
mládežnického oddílu florbalu pod 
vedením Marka Baše a Dušana Frýby. Pak 
podali informaci vedoucí dalších oddílů.

Naším cílem však není schůzovat, ale 
pravidelně dělat něco pro svá těla, 
především zdravým pohybem. Zároveň 
se snažíme porovnávat naši zdatnost  
s dalšími sportovci. A tak oddíl volejbalu 
připravil na 16. března již tradiční 
Josefovský turnaj. Tentokráte se 
zúčastnily celkem čtyři týmy.  Letos jsme 
se nepasovali do role dobrých hostitelů  
a celý turnaj vyhráli.

Obdobně úspěšní byli i naši mladí, kteří 
pravidelně přiváželi vavříny z jednotlivých 
turnajů ČUM ligy ve florbalu. V souhrnu 

obsadili v dílčích turnajích 3x třetí místo  
a 2x zvítězili. To stačilo na celkové 1. místo 
v ČUM lize roku 2018–2019. Nepodařilo 

se získat žádné individuální ocenění 
(byl vyhlášen nejlepší brankář, střelec  
a nejužitečnější hráč – všechna ocenění 
obdrželi hráči Červeného Kostelce). To 
ukazuje na týmový duch našeho družstva.

Velký dík patří všem sponzorům, 
kteří svými dary obohatili závěrečné 
vyhodnocení.  

Členové naší TJ, když je potřeba, přiloží  
i ruku k dílu. Letos jako již tradičně zajistili v 
sobotu 13. dubna sběr železného šrotu 
po Markoušovicích. Výtěžek z akce, který se 
používá na zajištění činnosti Tj, je většinou 
minimální. O to větší je spokojenost těch, 
kteří akci zajišťují, s tím, že dopomohli  
k úklidu, a tím i zkrášlení naší místní části.

TJ Sokol Markoušovice

J. D. a Z. Š.
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11. května pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice 
44. ročník Pochodu Babička, 
start od 07:00 hod na hřisti, 
dětská trasa od 08:00 

18. května Vzpomínka 50. výročí instalace 
sochy Josefa II. u čp. 95 
Markoušovice - odchod účastníků 
z návsi Markoušovice ve 14:00 hod

18. - 19. května pořádá Mraveniště z.s. ve svých 
prostorách kurz šití barefoot balerin
18. května 09:00-20:00
19. května 09:00-18:00

1. června od 14:00  pořádá SDH a ČČK 
Markoušovice na hřišti za školou  
Dětský den letos na téma Povolání

8. června Dětský den Velké Svatoňovice 

15. června Pořádá Mraveniště z.s. od 14:00 hod 
koncert duchovní hudby v kostele 
sv. Jana Křtitele v Markoušovicích

Pořádá Autorský kolektiv a obec 
Velké Svatoňovice  od  15:30 
v tělocvičně v Markoušovicích 
křest knihy Markoušovice a Starý 
Sedloňov v proměnách času spojený 
s autogramiádou

22. - 23. června pořádá Oddíl TJ Lokomotiva Trutnov 
na loukách nad Markoušovicemi 
Mistrovství ČR v Orientačním běhu

Malá železnice z naší obce se zúčastní na akcích 
v blízkém okolí v termínech:

- Čistá u Horek - 15. června 2019
- Parní víkend Rosice n.L. - 22. - 23. června 2019

Výhled na období prázdnin:

Letní kino

13. července Velké Svatoňovice

20. července Markoušovice náves

24. srpna 2. ročník Markoušovického Rubání

Mraveniště z.s. organizuje příměstské tábory - blíže 
na https://www.domraveniste.cz

8. - 12. července Pohádkový týden 
pro děti od 3 do 6 let

8. - 12. července Zážitkový týden s pohybem 
pro děti od 6 do 11 let

15. - 19. čerevence Taneční týden pro dívky 
od 7 do 12 let 

12. - 16. srpna Kamarádi pro děti od 5 do 9 let

12. - 16. srpna Výletní týden s písničkami 
pro děti od 7 do 12 let

Připravované akce

Lída Špetlová

Dne 7. února pokračovala série 
cestopisných přednášek pana Zdeňka 
Nývlta. Jeho povídání je oblíbené 
u  návštěvníků především proto, že jej 
doplňuje autorskými fi lmy. Ty obvykle 
doprovází hudba, jež odpovídá místu, 
o němž se právě hovoří. Přednášky bývají 
zakončeny besedami, kdy řada účastníků 
jeho povídání doplňuje poznatky 
a postřehy z vlastních návštěv míst, o nichž 
se hovoří. Tentokrát se mluvilo o světě 
Orientu, především o Turecku a Istanbulu.

Další přednáška, která se konala 
14. března, byla „z jiného soudku“. Pan Nývlt 
nám přiblížil krásy velehor – Alp, Pamíru 
a Himalájí.

Všichni posluchači odcházeli nadšení 
a s krásným zážitkem. Škoda jen, že jich 
nebylo více. Asi bylo na vině "psí počasí", 
které tento den bylo.

Na další vyprávění se můžeme těšit opět 
na podzim, kdy bude série přednášek 
pokračovat dalšími zajímavými tématy. 

Cestopisné přednášky
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Měření a pozorování počasí ve Velkých Svatoňovicích

Pokračování na další straně >>

Atlas oblaků 

Ve třetí a předposlední části seriálu zabývajícího se oblačností si 
pojmenujeme a popíšeme oblaka tzv. "nízkého patra. Jejich základna 
se obvykle vyskytuje od úrovně zemského povrchu do výšky zhruba 
2 km. Vertikální mohutnost této oblačnosti se však může pohybovat 
od stovek metrů v případě vrstevnatého (stratiformního) typu až po 
kilometry u oblaků kupovitých (konvektivního původu).

Skládají se většinou z vody v kapalné fázi, avšak v případě kupovité 
oblačnosti se v jejich vyšších částech vyskytují i ledové krystalky. 
Stratiformní oblačnost je zdrojem trvalých srážek (deště či sněžení), 
s konvektivní oblačností jsou spojeny přeháňky a bouřky (ačkoliv i ty 
mohou trvat hodiny). Pojem "přeháňka" není totiž spojen s časovým 
trváním jevu, ale s jeho prostorovým rozsahem.

Oblačnost nízkého patra

Stratus (St) - sloha

Vrstevnatá (stratiformní) oblačnost, svým vzhledem se v podstatě 
neliší od mlhy. Vyskytuje se v nejnižších výškách, často jen několik 
metrů nad zemí. V našem regionu často skrývá vrcholové partie 
Jestřebích hor. Vzniká nejčastěji z mlhy, jejíž spodní hranice se zvedá 
od zemského povrchu do větší výšky. Jako jednolitá šedavá vrstva 
pak může zatáhnout celou oblohu. Vyskytuje se spíše v zimním 
půlroce, většinou za inverzní situace, při které teplota stoupá 
s výškou (normálně teplota s výškou klesá). Pokud z této oblačnosti 
vypadávají srážky, jedná se většinou o mrholení nebo slabý déšť.

Stratocumulus (Sc) - slohová kupa 

Oblak již nesoucí známky vertikálního vývoje. Vyskytuje se ve 
výškách od několika desítek nebo stovek metrů nad povrchem 
až do výšky kolem 2 km. Má podobu kupovitých valounů nebo 
peřin, často šedavé barvy. Někdy může zatahovat celou oblohu 
a můžou z něho vypadávat srážky, většinou trvalejšího charakteru. 
Stratocumulus často vzniká přeměnou jiného druhu oblaku (stratu 
nebo cumulu). Skládá se většinou z vodních kapiček, někdy s příměsí 
ledových krystalků. V našich podmínkách se vyskytuje velmi běžně, 
častěji v zimním půlroce. Může se vyskytovat zároveň s cumuly ve 
stejné i rozdílné výšce.

Cumulus (Cu) - kupa

Cumulus vždy vzniká v důsledku vzestupných proudů v atmosféře 
(tzv. konvekcí). K výskytu těchto vzestupných proudů dochází buď 
zdvihem vzdušných hmot na studené frontě (studený vzduch 
vytlačuje teplý nad sebe) nebo jde o tzv. "termickou konvekci“ 
– Slunce ohřívá zemský povrch, od kterého se následně ohřívá 
vzduch. Ten pak samovolně stoupá do výšky. Při dalším vzestupu 
se masa vzduchu dostane výšky, kde v určitém okamžiku klesne 

Amatérskou meteorologickou stanici naleznete na Valech 
u č. p. 277. V nepřetržitém provozu je od 8. května 1993, od 
8. května 2010 je měření z části automatizováno. Webové strán-
ky se zpracovanými výsledky měření a pozorování naleznete na 
adrese www.meteosvatonovice.cz, online data s pětisekun-
dovou aktualizací pak na stránce www.meteosvatonovice.cz/
meteo (včetně dlouhodobých statistik vypočtených z automa-
tizovaného měření).

Vrstva stratu pokrývající hřeben Jestřebích hor (16. 2. 2015)

Jarní stratocumulus nad Rtyní v Podkrkonoší 

Stratocumulus nad Žaltmanem (22. 7. 2012)
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T. Prouza

teplota pod rosný bod. Tak dojde ke kondenzaci vlhkosti obsažené 
ve stoupajícím vzduchu, přičemž vznikne viditelný oblak. Protože  
k tomuto jevu dochází v určité konkrétní výšce, je základna  cumulu 
plochá a je ve stejné výšce jako u okolních cumulů. Protože základnu 
oblaku vidíme zdola, zatímco oblak je nasvícen shora (a je pro 
světlo málo průsvitný), jeví se nám základna jako tmavá. Cumuly 
vrhají na zemi stíny. Pro cumulus je typická ostře ohraničená vrchní 
část, která se naopak obvykle jeví jako jasně bílá. 

Podle toho, jak dlouho a vydatně je cumulus zásobován ohřátým 
vzduchem s vlhkostí, prochází postupně následujícími stádii vývoje:

Cumulus humilis - plochý oblak, znatelně širší než vyšší, o plošném 
rozměru několik metrů, maximálně desítek metrů, ve tvaru 
bochánku. Neroste více do výšky a často signalizuje pěkné letní 
počasí.

Cumulis mediocris -  středně rozvinutý oblak, obvykle je stejně 
rozsáhlý výškově i plošně, v rozsahu několika set metů.

Cumulus congestus - rozvinutý oblak o vertikální mocnosti řádu 
kilometrů, mohou z něj již vypadávat srážky ve formě přeháněk

Cumulus nutně nemusí projít všemi výše uvedenými stádii – ve 
chvíli, kdy přestane být zásobován vlhkostí, začne se rozpadat 
nebo transformovat na některý z oblaků druhu altocumulus. 
Pokud přetrvává další výškový rozvoj ve stádiu cumulus congestus, 
vzniká cumulonimbus neboli bouřkový oblak – tomu věnujeme 
samostatnou příští kapitolu. Pro vývoj oblaku cumulus je 
charakteristický denní chod. Obvykle se během světlé části dne 

rozvíjí a nejpozději přes noc se rozpadne. Cumuly se v našich 
podmínkách vyskytují spíše v letním půlroce, v zimním je jejich 
existence svázána hlavně s přechodem frontálních rozhraní.

Množství ilustračních snímků lze nalézt ve fotogalerii na adrese 
http://galerie.bourky.com/

Shrnutí meteorologických měření a pozorování v I. čtvrtletí 
roku 2019

Leden byl po velmi dlouhé době měsícem teplotně normálním. 
Průměrná měsíční teplota -2,17  °C (odchylka +0,2 °C) ho zařadila 
jako 11. nejchladnější leden od roku 1996. Zaznamenali jsme 28 dní 
s teplotou pod bodem mrazu, z toho 11 dní s mrazem celodenním. 
Ranní minimum -15,7 °C naměřené 23. ledna bylo nakonec nejnižší 
teplotou letošní zimy, společně s přízemním minimem -17,9 °C. 
Srážkově byl leden poměrně bohatý, úhrn 68,6 mm odpovídal 
125 % normálu. Bohužel pro milovníky zimy a zimních sportů se 
narozdíl od našich hor jednalo převážně o srážky dešťové nebo 
smíšené. Souvislá sněhová pokrývka sice ležela po celý měsíc 
(vyjma prvního dne roku), ale její výška nepřesáhla 13 cm. V pondělí 
14. ledna večer nás v týlu hluboké tlakové níže Florenz (při které 
poklesl tlak vzduchu až na 988,5 hPa) zasáhla výrazná studená 
fronta doprovázená vichřicí s nárazem větru 17,0 m/s.

Únor se s průměrnou měsíční teplotou +1,33 °C opět navrátil do 
klubu teplotně nadnormálních měsíců (odchylka +2,3 °C) a zaujal 
6. pozici mezi nejteplejšími únory posledních 24 let. Mráz se sice 
vyskytl v průběhu 23 dní, ale ani jednou nepřetrval po celý den, což 
je zde v únoru opravdu výjimečný úkaz. Nejnižší teplota poklesla 
pouze na -7,8 °C dne 23. 2.  Srážkový úhrn 26,2 mm odpovídal 78 % 
normálu, opět převažovaly spíše dešťové a smíšené srážky. Souvislá 
sněhová pokrývka ležela po dobu 5 dní, s maximální výškou 7 cm 
na počátku měsíce.  Průběh měsíce byl jinak vcelku poklidný, za 
zmínku však stojí rekordně vysoký tlak vzduchu naměřený v sobotu 
23. února. Mohutná tlaková výše Frauke vytlačila tento den ráno 
ručičky barometrů až na hodnotu 1046,1 hPa. Za dobu existence 
zdejší stanice nebyl takto vysoký tlak naměřen.

Březen vytrvale bojoval o titul nejteplejšího prvního měsíce jara, 
avšak nakonec průměrná teplota + 5,32 °C (odchylka +2,9 °C) na 
březen 2014 nestačila. Nelámaly se žádné teplotní rekordy, stačily 
jen poměrně teplé noci. Mrzlo totiž jen během 11 dní (nejméně 
za dobu měření) a celodenní mráz jsme už taktéž nepoznali. Vody 
spadlo z oblohy docela dost, ve dvaceti dnech celkem 59,3 mm  
(120 % normálu). Souvislá sněhová pokrývka se již neudržela ani 
jednou. Hned 5. března jsme se dočkali první letošní vzdálené 
bouřky, kdy krátce před polednem uhodil jediný blesk do větrné 
elektrárny nad Vítěznou. Stejná situace se opakovala o čtyři 
dny později. Po dalších dvou dnech pak zahřímalo pro změnu 
nad Náchodem. První polovina měsíce byla dosti větrná, naši 
obec postihly dvě epizody se silným větrem. První byla spojená  
s přechodem studené fronty v sobotu 9. března večer, kdy 
stanice naměřila náraz 19,7 m/s (druhý nejvyšší v historii měření), 
přičemž stanice na Kyselce v Malých Svatoňovicích zaznamenala 
dokonce poryv 30 m/s (přes 100 km/h). V noci z neděle na pondělí  
11. března následovala další vichřice, známá též pod jménem 
"orkán Eberhard". V ní zde zadulo rychlostí "jen" 16,5 m/s, ale jinde 
po republice napáchala značné škody. Na Sněžce přesáhla rychlost 
větru 200 km/h.

Cumulus mediocris a congestus nad Jestřebími horami (5. 4. 2019)

Cumulus humilis a mediocris nad Velkými Svatoňovicemi  
(5. 4. 2019)


