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Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Vážení čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo 
našeho zpravodaje letošního roku a zároveň poslední 
číslo, které pro vás připravila redakční rada ve starém 
složení.

Volby do zastupitelstva obce totiž ovlivní nejen další 
chod v naší obci, ale i složení naší redakční rady neboť 
podle schválených zásad je jejím předsedou starosta 
obce a dnešní pan starosta do nového zastupitelstva 
nekandiduje. Zároveň rezignoval na členství v radě 
pan Vladimír Kuhn. Obracím se na vás, s otázkou - 
„Nemá někdo zájem v redakční radě pracovat 
a podílet se na tvorbě zpravodaje?“. Pokud ano 
ozvěte se nám. Rádi vás mezi sebou přivítáme. 
Pokud nechcete pracovat přímo v redakční radě, rádi 
přivítáme i náměty na to, o čem byste se rádi v našem 
zpravodaji dočetli.

Kontakt je na nás jednoduchý – přímo E-mailem 
na adresu zpravodaj@velkésvatonovice.cz nebo 
přenechte kontakt na obecním úřadě či ve schránce 
na vzkazy obci. Těšíme se na ně.

Milí spoluobčané,

Máte v rukou další číslo našeho 
zpravodaje. Dnešní sloupek starosty 
bude trochu jiný, protože jsou 
to moje poslední slova na tomto 
místě. Dovolte mi tedy pár větami 
zrekapitulovat naše působení 
na obci. Snažili jsme se dělat, co 
bylo v našich silách. Samozřejmě 
jsme jen lidé a ne vždy se nám 
vše povedlo dotáhnout do konce 
a takovou rychlostí, kterou bychom 
chtěli. Jsou věci, které ovlivníte, 
ale můžou nastat problémy, které 
nemůžete pominout a musíte je 
strpět. Výstavba kanalizace se blíží 
ke svému závěru a v měsíci říjnu 
se budou dělat asfaltové povrchy 
místních komunikací. V příštím 
roce se vybudují domovní přípojky 
a nová ČOVka může začít sloužit. 
Co se týká asfaltových povrchů po 
místních komunikacích, musíme 
zde nainvestovat obecní prostředky, 
aby tyto místní cesty byly 
v lepším stavu, než před započetím 
stavebních prací. Ve spodní části 
obce jsme nechali oddělit prostor 
silnice, od přilehlých pozemků 
obrubou, pro budoucí odkupy 
a realizaci chodníků v této části obce 
až po bývalou spodní prodejnu. 
V příštím roce, by se měla opravit 
dílna za budovou Základní školy, 
která bude využita pro rozvoj 
manuální zručnosti dětí. Do 
konce letošního roku, by měla být 
vybudována dvě hřiště a to hřiště 
parkourové za velkým fotbalovým 
hřištěm a všesportovní hřiště v místě 
kurtu u tělocvičny. Opravili jsme obě 
hasičské zbrojnice, v Markoušovicích 
se nám povedlo vybudovat 
osvětlení kostela sv. Jana Křtitele 
a vybudovat chodník, který se k této 

sakrální stavbě hodí a je důstojnou 
součástí hřbitova. Vybudovali 
jsme několik odpočinkových 
míst v Markoušovicích a Velkých 
Svatoňovicích, která jsou hojně 
využívána. Některé věci jsou hned 
vidět, ale jiné vidět nejsou, ale o to 
větší čas s nimi strávíte. Ostatně co 
se povedlo nebo nepovedlo, vidíte 
všichni a můžete hodnotit.

Dovolte mi na tomto místě 
poděkovat všem mým 
spolupracovníkům, zvláště pak 
p. Kneifelovi, který mi byl 
nápomocen po celou dobu mého 
úřadování a byl více než moji 
pravou rukou. Pocítili jste to sami a 
dali jste mu důvěru při komunálních 
volbách, aby se mohl zúčastnit 
v dalším období při vedení obce. 
Samozřejmě mé díky patří všem, 
kteří pomáhali a pomáhají při 
vedení obce, při pořádání kulturních 
a společenských akcích. Nejsou 
to jen jednotlivé osoby, ale také 
organizace (ZŠ a MŠ, hasiči, sokol, 
ČČK aj.), které svým působením 
a prostřednictvím svých žáků, 
členů nebo zaměstnanců, nám 
pomáhají právě při pořádání těchto 
akcí. Věřím, že spolupráce obce, se 
bude rozvíjet v tomto duchu dál. 
Starosta a zastupitelé vedou a řídí 
obec pro dobro všech obyvatel, 
ale bez dalších spolupracovníků 
a místních občanů sami vše 
nemohou zvládnout. Přeji novému 
zastupitelstvu, ať se jim společné 
dílo daří a ať mají radost z dobře 
vykonané práce.

Tak tedy velké díky všem 
a pomáhejme si, ať se nám zde 

ve Velkých Svatoňovicích 
a Markoušovicích dobře žije.

Redakční rada

Redakční rada a tiskárna

Sloupek starosty obce

4/2018

Petr Martinec končící starosta obce

Slovo redakční rady

Omlouváme se čtenářům za chybu v tisku 
minulého čísla. Na str. 1 vlevo dole v článku 
Soubor grafi ckých listů na 3. řádku bylo 
zaměněno slovo „montánní“ za „montážní“. 
Chyba nastala při přenosu dat do tiskařského 
stroje (automatickou opravou).

Oprava č. 3/2018
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Obecní úřad

Kdy a kde jsme pro Vás

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

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
Ne, Ut - Čt   11.00 – 13.30; 17.00 – 21.00
Pá a So      11.00 – 13.30; 17.00 – 23.00

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

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

MALOPRODEJ
ZRUŠEN !

Po, St, Pá     9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00

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
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.

Poruchy

Restaurace

Potraviny 
Večerka Velké Svatoňovice 388 Vyvážení septiků a žump: 

Masokombinát 
Orlické uzeniny

Nová prodejna 
dětských oděvů 

„Obchůdek u zastávky“

Pekař

Pošta

• 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 – RWE 800 11 33 55 
(volání zdarma)

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

Prodej mléka
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Informace pro občany

Jistě se všichni shodneme na tom, že 
prozatím stále ještě patříme k zemím, 
ve kterých je dostatek vody pokládán 
za takovou samozřejmost, že se v pitné 
kvalitě stále ještě používá na závlahy, 
koupání, splachování, napouštění bazénů, 
mytí motorových vozidel a podobně. 
A jsme rozladěni, když v létě o prázdninách 
a dovolených zaprší, a radujeme se, když 
nám meteorologové oznámí už šestý 
týden beze srážek, který bude s největší 
pravděpodobností ještě nadále pokračovat. 
Je pravda, že už každý z nás něco 
o dlouhodobém poklesu spodních vod 
ze sdělovacích prostředků slyšel. Dokonce 
jsme už i slyšeli, že je někde občas dočasně 
omezeno i kropení zahrádek, ale o skutečné 
žízni zatím naštěstí nevíme vůbec nic.

Tím, čím u nás voda vyvolává silné emoce, 
je strach z její ničivé síly po přívalových 
srážkách. Významným faktorem  vzniku 
povodňových situací je nízká retenční 
schopnost naší krajiny. Jsou to hektary 
orné půdy zhutněné těžkou technikou 
a oseté plodinami, které vůbec ne nebo jen 
špatně zadržují dešťové srážky. Z polí valící 
se voda sebou odnáší nejcennější složky 
ornice. Cestou ke zmírnění následků silných 
srážek je taková úprava krajiny, kdy srážky 
zůstanou tam, kam dopadly. Potom snad 
konečně budou nasyceny i hlubší vrstvy 
půdy a postupně se začne vyrovnávat 
i defi cit v zásobách spodních vod.

Všem občanům děkujeme za spolupráci 
při odečtech vodoměrů. Na jejich základě 
bylo provedeno vyúčtování vodného 
a stočného za rok 2017-2018 a občanům 
zaslány faktury se splatností 30. 9. 2018. 
Většina odběratelů své závazky vůči obci 
již uhradila.

Ke dni přípravy tohoto vydání však 
obec eviduje i některé nedoplatky. 
Z toho důvodu žádám občany, aby si 
zkontrolovali úhradu jim dodaných faktur 
a případné zjištěné nedoplatky uhradili 
v co nejkratším termínu. Svou platební 
kázní nebo naopak nekázní ovlivňujete 
i výsledky hospodaření obce.

Obyčejná voda.

Vodné a stočné

J.D.

VK

J.D.

OÚ

Pohybujeme-li se léta ve stejném prostředí, 
přestaneme časem vnímat jeho neměnné 
součásti a považujeme je za samozřejmé 
atributy  celku nevyžadující naši stálou 
pozornost. Zpozorníme zpravidla až tehdy, 
když do našeho okolí náhle pronikne nový 
významný prvek, případně když se nějaká 
část našeho prostředí náhle změní, nebo 
je dokonce odstraněna. A nemusí to být 
vždy nutně jen stavební prvky nebo úpravy 
sídel. K významným prvkům našeho 
prostředí patří beze sporu vzrostlé stromy, 
a to nejen skupiny, ale i solitéry nebo 
dvojice u křížků nebo božích muk. Každý se 
o krajinotvorném významu stromů může 
přesvědčit tak, že si je v prostředí svého 
domova odmyslí a tak zjistí, co milosrdně 
ukrývají nebo esteticky dotvářejí. Stromy 
nejen že pohlcují vzdušné znečištění, jsou 
i domovem a úkrytem pro řadu ptactva 
a dalších živočišných organizmů. Jsou ale 
také nositeli historie regionu, sídel rodů 
i jednotlivců a tím spoluvytvářejí genia loci 
míst našeho domova. 

Máte ve vašem okolí také stromy, které 
vám oživují vzpomínky na ty, kteří už 
odešli nebo na vaše zážitky z let dávných 
i nedávných? Važte si jich, ponesou jednou 
dál i vaše poselství.

Pojízdná sběrna fi rmy TRANSPORT Trutnov s.r.o. 
bude v sobotu 10. 11. 2018 v naší obci provádět 
sběr nebezpečného odpadu

Odebírány budou: nádoby a štětce se zbytky 
barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, 
výbojky motorové oleje a maziva, olejové fi ltry, 
spreje, pneumatiky z osobních automobilů, 
domácí spotřebiče.

Místo a čas přistavení kontejneru: 
8,00 – 8,20 hod. parkoviště u dolní prodejny

8,25 – 8,45 hod. parkoviště u OÚ

8,50 – 9,10 hod. parkoviště u autobusové zastávky pod ČD

9,15 – 9,45 hod. u bytovky v Markoušovicích

Žádáme občany, aby odpad neodkládali předem na sběrná místa, 
ale předávali osobně ve stanovený čas přímo obsluze sběrny!!!!

Stromy okolo nás

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastupitelstvo obce se od vydání 
předchozího čísla zpravodaje sešlo dvakrát, 
a to 25. července a 26. září 2018. Byla to 
poslední zasedání bývalého zastupitelstva.

Na obou zasedáních byly projednávány 
tradiční body - rozpočtová opatření 
a převody pozemků, které odpovídají 
potřebám obce. Vedle toho na prvním 
zasedání projednalo výběr dodavatele na 
výstavbu hřiště (na kterou získala obec 

dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj) 
a na opravu mostku na komunikaci 
na Bremst. Na svém druhém zasedání 
v tomto období projednalo zastupitelstvo 
například opravy sakrálních staveb v obci 
a opravu komunikací po výstavbě 
kanalizace. Pořadatelé Mistrovství ČR 
v orientačním běhu 2019 informovali 
zastupitelstvo o připravované akci. 
Mistrovství proběhne příští rok v lesích 
především v katastru Markoušovic. 

V závěru jednání starosta obce poděkoval 
všem zastupitelům za jejich práci v tomto 
funkčním období a vyslovil přesvědčení, že 
i nově zvolené zastupitelstvo bude řádně 
spravovat záležitosti obce.

Podrobně se můžete seznámit s výsledky 
jednání v zápisu a usnesení z jednání 
zastupitelstva na stránkách obce 
www.velkesvatonovice.cz.

Jednání zastupitelstva

Účetní obce
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JŠ

V sobotu 22.9. 2018 se konalo letošní 
druhé vítání občánků v obřadní síni 
Obecního úřadu Velké Svatoňovice. 
Nejmenší děti se svými rodiči přivítala 
matrikářka paní Jana Šrámková. Kulturní 
vystoupení dětí ze Základní školy potěšilo 
všechny přítomné. Pan starosta Bc. Petr 
Martinec předal přivítaným občánkům 
dárky a maminky obdaroval kytičkou. 
Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví 
a společně prožitých radostných chvil.

Uvítány byly čtyři děti: 

Vilemína Prausová     Natálie Kubáková     Štěpánka Kultová     Jakub Špelda

Vítání občánků

Po čtyřech letech proběhly v naší obci ve dnech 5. a 6. října 
2018 volby do Zastupitelstev měst a obcí. Komunální volby patří 
k nejoblíbenějším, většina lidí totiž přesně ví, komu dává svůj hlas. 
Své zastupitele znají jako sousedy a je jim jasné, že dobrý starosta 
může ovlivnit kvalitu života v obci.

Možnost výběru jsme měli ze tří kandidátních sdružení. 
S vylosovaným číslem 1. to bylo Sdružení nezávislých kandidátů 
občanů Velkých Svatoňovic. S vylosovaným číslem 2. to bylo 
Sdružení nezávislých kandidátů Markoušovice a s vylosovaným 
číslem 3. to bylo Sdružení nezávislých kandidátů Velké Svatoňovice.

Ve volebním okrsku č.1 Velké Svatoňovice bylo ve volebním 
seznamu zapsáno 769 voličů. Vydaných obálek s úředním razítkem 
bylo 385, což dává volební účast 50,06%. Ve volebním okrsku č. 2 
Markoušovice bylo na seznamu ve volebním seznamu zapsáno 
262 voličů.Vydaných obálek s úředním razítkem bylo 139, což dává 
volební účast v Markoušovicích 53.05%. Po sečtení hlasů z obou 
volebních okrsků byli ve statistickém středisku v Úpici vygenerováni 
jako nově zvolení zastupitelé následující kandidáti:

Zbývajících 11 kandidátů se v těchto komunálních volbách do 
nového zastupitelstva obce nedostalo. Jméno nového starosty, 
místostarostů a předsedů jednotlivých výborů budeme znát až po 
ustavující schůzi nového zastupitelstva. Termín tohoto zasedání se 
určitě už brzo dozvíme.

Volby do zastupitelstva obce

Z okrsku č.1 Velké Svatoňovice
Ing. Libor Kneifel 48 let 354 hlasů
Viktor Marek 34 let 313 hlasů
Bc. Aleš Vlček 48 let 310 hlasů
Petr Biegel 35 let 284 hlasů
Bc. Roman Bradáč 48 let 258 hlasů
Ing. Petr Bednář 33 let 254 hlasů

Z okrsku č. 2 Markoušovice
Dušan Frýba 42 let 144 hlasů
Mgr. Stanislava Illnerová 44 let 142 hlasů
Bc. Jakub Kubját 35 let 130 hlasů

VK
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Náš seriál

Dnes si v našem seriálu připomeneme 100. výročí založení naší 
republiky a s tím spojené pradědečky některých z nás - legionáře 
z naší obce. Než se dostaneme ke stránkám z kroniky obce 
poválečných let po 1. světové válce, dovolte mi připomenout 
některé skutečnosti dotýkající se vzniku naší republiky.

Základním dokumentem je „Prohlášení nezávislosti 
československého národa jeho prozatímní vládou“ tzv. 
Washingtonská deklarace, kterou vytvořil Tomáš Garrigue 
Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš.  Washingtonská 
deklarace požadovala úplnou samostatnost českého 
a slovenského národa, spojení Čechů a Slováků v jednom 
nezávislém státě. Formulovala zásady občanských svobod, vnitřní 
i zahraniční politiky a státní systém budoucího Československa. 
Dokument předal Tomáš Garrigue Masaryk 18. října 1918 
Ministerstvu zahraničí Spojených států amerických. 

Večer 28. října vydal Národní výbor československý 
vůbec první zákon, Zákon o zřízení samostatného státu 
československého, autorem je Alois Rašín. To byl však jen 
začátek. V následných diplomatických jednáních šlo o stanovení 
pevných hranic nově vzniklého státu. Tento proces byl dokončen 
po ukončení první světové války (ta skončila podepsáním příměří 
11. listopadu 1918) a byl jedním z výsledků Pařížské mírové 
konference. Podepsaná Versailleská smlouva z 28. června 
1919 mimo jiné stanovila hranice mezi ČSR a Německem 
a Trianonská smlouva ze 4. června 1920 stanovila hranice 
mezi ČSR a Maďarskem na jihu Slovenska. Při všech jednáních se 
T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik opírali o sílu Čs. legií, které 
bojovali na všech válečných frontách již od roku 1914 a formovali 
se z válečných zajatců i Čechů a Slováků žijících na území států 
„Dohody“. 

Mezi příslušníky legií najdeme i občany z naší obce. Kronikář 
obce Velké Svatoňovice zaznamenal padlé ve válce světové 
(ti jsou vyjmenováni na pomníku padlým) a dále uvádí legionáře. 
Vzhledem k tomu, že jejich seznam není nikde přímo dostupný, 
dovolujeme si je vyjmenovat v našem seriálu v pořadí, jak je 
uvádí kronikář.

Josef Mojžíš z č.p. 185 nar. 15.IX.1882 - legie Rusko

Václav Prostřední z č.p. 114 nar. 12.X.1895 - legie Itálie

František Maixner z č.p. 245 nar. 20.I.1878 - legie Itálie

Rudolf Čepelka z č.p. 213 nar. 12.IV.1889 - legie Rusko 

Adolf Kult z č.p. 15 nar. 8.VII.1897 - legie Rusko

Karel Nývlt z č.p. 189 nar. 12.IX.1889 - legie Rusko

Emanuel Ludvík z č.p. 134 nar. 3.VI.1877 - legie Rusko

Antonín Tejchman z č.p. 130 nar. 4.X.1895 - legie Itálie

Karel Kult z č.p. 24 nar. 24.I.1891 - legie Itálie

Antonín Prostřední z č.p. 217 nar. 13.XI.1889 - legie Rusko

Karel Hofman z č.p. 98 nar. 27.V.1889 - legie Rusko

Čeněk Matěna z č.p. 210 nar. 1.IV.1887 - legie Rusko

Václav Souček z č.p. 235 nar. 16.I.1878 - legie Francie

František Sedláček z č.p. 137 nar. 13.I.1895 - legie Itálie

Antonín Jansa z č.p. 49 nar. 1899 - legie Itálie

Dále kronikář uvádí bez dalších podrobností že: Legionáři též byli 
Kult Josef z č.p. 2 , Tuma Rudolf z č.p. 57, Nývlt Josef z č.p. 58 
a Prouza z č.p. 167.

Vedle těchto, uvedených v obecní kronice, jsou v evidenci České 
obce legionářské další legionáři - rodáci z naší obce: Kavan 
(Peterka) Kamil (František Antonín), Matýska Josef, Merltík 
Václav, Nývlt Augustin, Rychtr Josef a Špelda František.

Pro úplnost ještě dodáváme, že do obce, jak nás informoval při 
přípravě článku pan Karel Nývlt, se přistěhoval z Brzic legionář 
pan Žďárský, který si postavil domek č.p. 273 a po druhé světové 
válce v rámci dosídlování  se do Starého Sedloňova přistěhoval 
z Vysočiny pan František Kárník, který zastával i funkci předsedy 
MNV v této dříve samostatné obci .

 Lidé kolem nás

Všem rádi touto formou vyslovujeme poděkování a s hrdostí si je připomínáme 
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Za pomoci spolupracovníků J.D.

Znak používaný 
československými legionáři 
na pokrývkách hlavy od roku 
1918, tzv. sdružený znak legií.
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V sobotu 29. 9. se konala u Kulturního klubu ve Velkých Svatoňovicích 
Svatováclavská pouť, které předcházela v pátek 28. 9. mše svatá  
v naší kapli sv. Václava

Samotnou pouť zahájil úvodním slovem pan starosta Petr 
Martinec. Po něm již patřilo pódium našim nejmenším dětem  
z Mateřské školy. Dětičky předvedly pásmo podzimních básniček 
a písniček spojené s malým tanečkem. Celé pásmo uvedly pěknou 
písničkou o svojí školce. Díky ozvučení pana Jiřího Špetly, byly jejich 
slabé hlásky slyšet i u zadních stolů. Jejich vystoupení bylo velmi 
roztomilé a oceněné vřelým potleskem všech přítomných.

Poté následovalo vystoupení žáků Základní školy, kteří nacvičili 
hudební muzikál na motivy pana Svěráka z pohádky Tři bratři  
a Červená Karkulka. Doprovodnou muziku zajišťovala slečna Anna 
Martincová na elektronické varhany a malý dětský orchestr hrou 
na flétny, xylofon, tamburínu, triangl a rumba koule. Na jevišti hráli 
a zpívali Karkulka, vlk, holub, babička a myslivec v podání našich 
žáků. Doprovodné písně zajišťoval sbor ptáčků zpěváčků. Dětem se 
vystoupení velmi povedlo a za to jim velmi děkujeme.

Po dětském programu obsadila podium country kapela „Slaveňáci“. 
Více jak hodinu bavila místní spoluobčany nádhernými písněmi  
z první republiky. Příjemný poslech bylo možno doplnit 
občerstvením od místních hasičů. Bylo k dostání pivo nebo limo 
a i něco dobrého do žaludku. Byly to výborné místní specialitky  
z udírny, jejichž vůně se linula po okolí jejich stánku. Také nejen 
ke kávě bylo možno ochutnat pouťové koláčky, které napekly děti  
z naší Základní školy. 

Program pokračoval vystoupením mladých slečen z taneční školy 
Bonifác ze Rtyně v Podkrkonoší. Jejich mažoretková sestava potěšila 
oko nejednoho diváka. 

Pódiový prostor následně patřil břichomluvci Zdeňku Polachovi, 
který bavil hlavně děti svými zvířecími maňásky a maňáskem 
Matýskem. Za své vystoupení sklidil také pěkný potlesk.

O další taneční vystoupení se postarala místní skupina „Starý Westy“. 
Je obdivuhodné, s jakým zápalem a elánem naše babičky prožívají 
své country tance. Přejeme jim, jen ať jim to tančí dál.

Po celou dobu programu na parkovišti za školou se děti i dospělí 
mohli svést na vláčku zahradní železnice, kterou obstarával  
p. Lienert nebo zadovádět ve skákacím hradě. V podvečer zde 
byla i ukázka Strongmanů a bylo možno si v této disciplíně ve své 
kategorii i zasoutěžit.

Tradiční Svatováclavská pouť 
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Sportovní vyžití jste mohli zažít i na 
fotbalovém hřišti, kde se hrál Bubble fotbal. 
Vydávat energii v obleku nafouknutého 
obrovského míče (po vzoru Klapzubáků) 
byla opravdu velká dřina, ale i zábava. 
A věřte, kdo se zúčastnil, ještě dlouho se 
pak smál.

Na vše navazovala skvěle připravená zábava 
na sále klubu, o kterou se postaral náš 
kuchař pan Vydra. Zájemce posilnila i jeho 
výborná kotlíková gulášovka. Od 19 hodin 
zde hrály skupiny Hardmok a Manual.

Celý den provázelo krásné podzimní 
počasí a tak mohli všichni organizátoři 
konstatovat, že se dílo podařilo, za což jim 

patří veliké díky. Věříme, že i návštěvníci 
odcházeli spokojeni a plni nových zážitků.

Dne 15. září zorganizoval Tým Náves 
1. ročník Markoušovického Rubání. 
Program začal již tradičně v místním 
kostele sv. Jana Křtitele.  Vystoupení 
zahájila Julie Bolehovská hrou na housle 
za klavírního doprovodu Kristýny 
Kosíkové. Po té následovalo vystoupení 
pěveckého souboru Colaudemus 
z Trutnova pod vedením sbormistryně 
Kristýny Kosíkové.

Další program probíhal již na návsi.  Stává 
se postupně tradicí, že program zahajuje 
kapela, která s veřejnými vystoupeními 
začíná. U nás to tentokráte bylo duo 
„To nechceš“ ze Žacléře.

Po ní následovala většině známá kapela 
„Rohořez“ z Úpice a závěr programu 
zajistilo vystoupení kapely „F.O.M.“. 
Ta své vystoupení rozdělila na dvě 
části. První část odehrála na pódiu za 
plného ozvučení a po setmění přešla 
do komorního akustického vystoupení 
u ohně.

Celý program byl doplněn jarmarkem 
rukodělných výrobků výrobců z místa 
a blízkého okolí a pro děti i dospělé vše 
osvěžil „Bublinář“ Olda a jeho nástroje, 
které velká část návštěvníků, jak malých, 
tak velkých, ráda odzkoušela.

Návštěvníci ocenili i bohaté občerstvení, 
které zajistil místní rodák Tomáš Kašpar 
se svými kamarády.

Vše doplnilo krásné počasí doznívajícího 
léta a tak, jak organizátoři, tak 
návštěvníci odcházeli domů spokojeni. 
A tým návsi pln optimismu začal 
projednávat přípravu dalšího ročníku.

Naše náves dokončená v loňském roce 
postupně ožívá. Probíhají na ní jak 
plánované akce, tak i spontánní setkávání. 
V červenci zorganizoval pan Laštovička 
a Harmjan Heeling letní kino. Promítali 
možno říci pamětnické snímky. Pohádky 
Walta Dysneye a dalších tvůrců druhé 
poloviny minulého století, které měly velký 
ohlas jak u dětí, tak u dospělých. Zaplněn 
byl prakticky celý amfi teátr.

Vedle toho proběhlo několik brigád, při 
nichž jsme nainstalovali novou informační 
tabuli k pomníku Hanse Kudlicha, zhotovili 
dřevník k ohništi a provedli průběžnou 
údržbu celého prostoru. Nakonec jsme 
nainstalovali tabuli na zaznamenávání 
výsledků hry petanque. 

Uskutečnilo se i několik neplánovaných 
akcí, kdy například po dokončené brigádě 
si její účastníci společně poseděli u ohně 
nebo jiní se dohodli a večer zazpívali 
u ohně s kytarou.

Je potřebné dodat, že náves je otevřena pro 
všechny. Pokud máte zájem připravit akci 
nebo jen námět, co by bylo možné provést, 

stačí kontaktovat Karolínu Dekker (kontakt, 
pokud jej nemáte, rádi zprostředkujeme 
přes náš zpravodaj) a Tým náves vám rád, 
pokud to bude potřeba, i akci pomůže 
připravit.

 LŠ a Eva Hrabová

Markoušovické 
Rubání

Náves Markoušovice

J.D.

team náves
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Milí čtenáři našeho zpravodaje, doufám, 
že všichni jste si užili letošní prosluněné  
a nádherně horké prázdniny stejně jako já. 

Naneštěstí, jako každoročně, i letos 
nám léto rychle uteklo a my se tak opět 
setkáváme na počátku nového školního 
roku, tentokrát s čísly 2018/2019. 

Všichni, jenž v první školní den, zasedli 
do svých lavic, znovu vdechli život zdem, 
které tak pokojně pospávaly po celé dva 
měsíce. Škola ale není jen budova, jsou 
to především žáci, jejich vyučující a další 
lidé v zákulisí, kteří v ní vytváří příjemnou 
atmosféru. A já Vás, milí žáci, mohu ujistit, 
že všichni jsme se snažili a dělali vše proto, 
aby na Vás čekala škola připravená. Tak 
aby zvládla nápor dalšího pěkného roku 
naplněného učením, zábavou, sportem  
a přátelskými setkáními. Vždyť září je 
náročný měsíc nejen pro rodiče, ale i pro 
jejich děti školou povinné. A o to zvlášť, 
když za okny ještě svítí teplé sluníčko a láká 
děti ven na hřiště a do bazénů. Každý z nás 
si ale opět musím zvyknout na to, že dny 
mají svá jména a že právě teď to jsou dny 
pracovní – školní. Ty budeme společně 
trávit ve třídách a prázdninové chvíle nám 
budou připomínat pouze sobota a neděle.

Již potřetí jsem měla tu čest, s naším 
panem starostou, slavnostně přivítat  
9 nových prvňáčků (4 chlapce a 5 holčiček) 
a jejich rodiče na Obecním úřadě. Z prvního 
dne ve škole si odnesli krásné zážitky, 
setkání se svými spolužáky, ale i nové 
učebnice a drobné dárečky. Jejich první 
týden ve škole byl veden v duchu zvykání 
na nové prostředí a na odlišný denní režim. 
V současné době mohu zodpovědně říci, 
že se jim přechod skvěle povedl. Nový 
prvňáčci jsou velice šikovní, snaživí, zvídaví 
a ve škole se jim líbí.

V letošním školním roce budeme opět 
pro naše žáky zajišťovat širokou nabídku 
zájmových kroužků. Jedná se o kroužky: 
keramiky, ART s angličtinou, hudební, 
sportovní kroužek a nově i počítačový 
kroužek a vaření. 

Jako škola jsme nadále zůstali zapojeni  
v projektu „Mléko do škol“ i „Ovoce do škol“. 
V průběhu školního roku bude pro žáky 
distribuováno dotované mléko i neslazené 
mléčné výrobky a z ZD Dolany i místní 
ovoce.

Odpočatí a plní elánu jsme se s radostí pustili 
do nového školního roku. „Rozjezdové“ září 
jsme pojali zábavně a poutavě. Zahájili 
jsme kurzy plavání v trutnovském bazéně  
a navštívili jsme 15. ročník 
Královehradeckých dožínek. Tato akce 
byla zaměřena na zemědělství, lesnictví, 
potravinářství a péči o životní prostředí 
kraje. Zábavně vzdělávací program se 
skládal z ukázek živých zvířat, prezentace 
středních škol a organizací. Děti na 
jednotlivých stanovištích plnily rozlišné 
úkoly, za které dostaly razítka do herních 
karet. Někteří žáci naší školy vyhráli i věcné 
ceny.

Závěr měsíce patřil pečení koláčků  
a přípravě vystoupení na oslavy obce  
a Svatého Václava. Děti předvedly 
nacvičený hudební muzikál pana Svěráka 
„Červená Karkulka“ z filmové pohádky 
„Tři bratři“ doprovázený hrou na klavír 
a na flétny. Děkujeme za skvělý klavírní 
doprovod slečně Aničce Martincové.

Základní škola
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V měsíci říjnu se už všichni těšíme na 
výukovou exkurzi do sadů ZD Dolany 
spojenou ochutnávkou místních plodů 
nebo výcvik na dopravním hřišti ve Dvoře 
Králové nad Labem. Koncem měsíce 
přespíme ve škole a oslavíme noc duchů 
„Halloween“.  Listopad bude ve znamení 
projektu s názvem „Etiketa pro děti“, 
pojedeme do společenského centra 
Uffo v Trutnově na výchovný koncert 
hudební skupiny Nezmaři a také se ve 
škole poučíme „Jak správně si čistit zuby“. 
V prosinci mezi nás přijde určitě Mikuláš 
s čertem a navštívíme vánoční výstavu  
v Malých Svatoňovicích.

Ráda bych vás ještě informovala, že mezi 
našimi zaměstnanci došlo k následující 
změně. V kuchyni Mateřské školy se 
budeme setkávat s paní Petrou Rýdlovou 
jako s vedoucí stravování, která k nám 
přišla ze ZŠ Batňovice. Naopak jsme se 
rozloučili s paní Martinou Krtičkovou, která 
byla významnou součástí našeho kolektivu.  
Za vše, co pro naši školu vykonala, ji děkuji.

Do nového školního roku přeji všem 
učitelům a provozním pracovníkům naší 
školy, aby nám ta slavnostní a optimistická 
nálada zářijového měsíce vydržela co 
nejdéle a jsem přesvědčena, že pokud se 
nám to podaří, bude ten letošní rok stát za to.

Prosím všechny, aby měli na paměti 
především to, že je naším úkolem učinit 
maximum, aby byli naši žáci ve škole úspěšní 
a spokojení. Největším úspěchem učitele je 
přece vynikající student! Všichni chceme 
našim dětem poskytnout pevné základy 
jejich budoucího životního úspěchu.  
A úspěch nepřichází sám od sebe.  
My dospělí víme, kolik úsilí to někdy stojí. 

Vážení rodiče, pomozte tedy, prosím, svojí 
životní zkušeností překonat svým dětem 
slabé chvíle, na které mají ve svém věku 
nárok. Jednotné působení školy a rodiny je 
pro jejich překonání klíčové.

Na závěr ještě jedna radostná novina. Ve 
spolupráci se zřizovatelem školy, kterým 
je Obec Velké Svatoňovice, se podařilo 
získat nemalé finanční prostředky na 
přestavbu dílny vedle školy. V současnosti 
připravujeme podmínky pro nabídky 
potenciálních dodavatelů a počátkem roku 
2019 se chystáme navázat smlouvu na 
realizaci zakázky. Je tedy pravděpodobné, 
že na jaře 2019 již budeme stavět „Tvořivou 
dílnu“. 

Mgr. Eva Hrabová, ředitelka školy
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Uplynulé léto se v Mraveništi neslo ve 
znamení letních týdnů – příměstských 
táborů pro děti. Celkem jich proběhlo pět  
– v červenci Tvořivý týden a Řemeslný 
týden s Katkou Stachovou a Hurá do 
přírody s Míšou a Aničkou Šafránkovými,  
v srpnu pak Výletní týden s písničkami s Evou 
a Zdeňkem Portychovými a Markoušovický 
mravenec s Janou Švecovou. Všechny 
tábory byly plně obsazeny jak dětmi, 
které už Mraveniště znají, tak dětmi, 
které zde byly poprvé. Mnohé z nich pak  
v září nastoupily do Mraveniště do školy 
nebo dětské skupiny. Během srpnových 
táborů se také uskutečnil další z diskuzně-
dokumentárních večerů, tentokrát na 
téma etnická hudba, součástí byly ukázky 
různých etnických nástrojů a přednáška 
Martina Wernera.

Plánovaná výměna topení a rekonstrukce 
prostor pro rodinné centrum byla nakonec 
odložena na pozdější termín, jelikož se 
celý schvalovací proces protáhl. A tak jsme 
si během prázdnin mohli alespoň lépe 
odpočinout a nabrat síly pro nadcházející 
školní rok.

Ten jsme zahájili ještě v srpnu společným 
setkáním všech rodin, které se v Mraveništi 
potkávají, těch školkových i školních. Chtěli 
jsme se navzájem lépe poznat, zas na sebe 
po létě naladit a každý za svou rodinu jsme 
do další sezóny něco Mraveništi popřáli.

V letošním školním roce k nám do školy 
nastoupilo v denním studiu 6 prvňáčků 
a celkem tak do ZŠ Mraveniště chodí 
20 dětí od první do páté třídy. Proto je 
velkou změnou letošního roku, že jsou  
v Mraveništi už dvě sdružené třídy – třída 
mladších, kde jsou společně prvňáci  
a druháci a jejich třídním učitelem je 

Zdeněk Portych a třída starších dětí  
s třídním učitelem Michalem Šafránkem, 
kde je pohromadě 3., 4. a 5. ročník. Obě 
třídy spolu pak zažívají školní družinu  
a každý čtvrtek venkovní den. Hned první 
týden školy se celá školní skupina mohla 
stmelit při velkém celodenním výletu na 
zámek do Lán, který škola navštívila v rámci 
tématu 100 let výročí republiky, a moc se 
vydařil.

Pokud jde o mravenčí školku, do té přišly 
letos 3 nové děti na uvolněná místa 
předškoláků.

Z akcí pro veřejnost v měsíci září v Mraveništi 
zatím proběhla další dvě psychofonetická 
setkání s Jiřím Švecem – nejdříve to byla 
11. 9. přednáška na téma Praktické základy 
psychofonetiky a michaelský proud a druhé 
setkání 6. 10. neslo název Mezi stromy  
a odkrylo přítomným praktičtěji a hlouběji 
způsoby psychofonetické terapie.

Jak to žije v Mraveništi
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V měsíci říjnu, přesněji 23., nás čeká 
akce s názvem Zrod Československé 
republiky před kamerou, kterou pořádá 
Mraveniště společně s Klubem důchodců 
Markoušovice. Jedná se o promítání 
k tématu výročí vzniku našeho státu.

Pokud jde o další připravované akce, 
chystají se další diskuzně-dokumentární 
večery. 5.listopadu by mělo být tématem 
očkování, ten adventní bude o lidech, kteří 
se rozhodli žít své životy jinak a lednový 
bude o infantilizaci v digitálním světě.

V listopadu a prosinci nás čekají další, již 
tradiční akce a slavnosti. Druhý listopadový 
týden se můžete těšit na Svatomartinskou 
slavnost, kdy opět půjdeme s dětmi 
a lucernami vesnicí s touhou obdarovat 
vás svatomartinskými rohlíčky, na konci 
listopadu se bude konat adventní tvoření 
a 16.12. rozsvěcení vánočního stromu. 
V prvním čtvrtletí nového roku se opět 
můžete těšit na Masopust (který ovšem pro 
tento rok vychází až na počátek března) 
a na sousedský bál 23.března. Přesné termíny 

některých akcí v tuto chvíli ještě ladíme 
(v přehledu je tedy uvádím jako předběžné), 
proto sledujte naše webové stránky 
a facebook, kde budou včas vyvěšeny.

Tolik tedy za nás z Mraveniště. Přejeme 
všem čtenářům zpravodaje krásný 
podzim a mnoho sil a vnitřního tepla do 
nadcházejících chladných měsíců.

Za Mraveniště z.s. sepsala 
Petra Němečková Stypová

Kulturní komise
Cestopisná přednáška 

Zvýšený provoz na místní 
komunikaci Škola-Obchod

Větve na štěpkování 
u kapličky

Ve čtvrtek 11. 10. přijel, nám již 
dobře známí, pan Zdeněk Nývlt 
z Červeného Kostelce, vyprávět o 
své cestě, tentokrát po Zakarpatí 
a Srbském Banátu. Již tradičně 
poutavé vyprávění, doplněné 
autorským fi lmem a pěknou 
hudbou zaujalo všechny diváky. 
Nic netušící  pan Nývlt, který den 
předtím oslavil již osmdesáté 
narozeniny, byl potěšen naším 
přáním, aby ještě mnohokrát  
mohl přijet do naší obce s dalšími 
fi lmy a vyprávěním z cest a hlavně 
přáním, hodně  zdraví a síly do 
další práce, kterou těší naše 
posluchače.

To že opravdu nic netušil, není tak 
docela pravda.   Překvapení měl 
pro všechny i on, kdy každý dostal 
sklenku dobrého vína na přípitek, 

za což mu dodatečně děkujeme 
a těšíme se na další poutavé 
vyprávění.

Závěrem mého příspěvku mi 
dovolte trochu zabilancovat. 
V letošním roce pro spoluobčany 
připravila kulturní komise obce 
celkem 17 akcí různého zaměření. 
Počínaje cestopisnými a naučnými 
přednáškami, přes zábavy až 
po zájezd do vinného sklepa. 
Kulturní komise ve stávajícím 
složení patrně po zvolení nového 
zastupitelstva bude končit 
a dojde k její obměně. Vše bude 
na novém zastupitelstvu. Dovolte 
mi popřát nové komisi hodně 
nápadů a úspěchy při pořádání 
akcí a co je důležité zájem vás 
spoluobčanů o dění v obci.

zvyšuje se počet stížností občanů na velký provoz 
a bezohlednost řidičů na naší „nábřežní komunikaci“ 
mezi Základní školou a obchodem. Provoz ohrožuje 
především naše děti – školáky, paradoxně řidiči, kteří 
naše děti ohrožují nejvíce, jsou rodiče školáků.  Žádáme 
všechny řidiče, pokud do ulice nepotřebují nutně vjet, aby 
ji objeli po hlavní a nechali tuto část jako klidovou zónu.  
Nechceme hned přistupovat k restrikcím a postupně 
zamořit naší obec dalšími zákazy, jako jsme to nakonec 
byli nuceni udělat z důvodu totální bezohlednosti na 
Končinách. Děkujeme za pochopení.

od listopadu do dubna je možno ukládat do 
vyznačeného prostoru na louce u kapličky větve na 
štěpkování. Na jaře budou zpracovány a předány 
k energetickému využití. (obec větve nesváží, přepravu 
ke kapličce si musí zajistit každý zájemce sám) 

Ukládat prosíme pouze části stromů a keřů. Přísný 
zákaz ukládání čehokoli jiného – hrozí pokuta za 
založení „černé skládky“.

L.Š. OÚ
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Od vydání posledního čísla zpravodaje byla naším největším 
úkolem výměna střešní krytiny na hasičském muzeu. Tímto 
bych chtěl obci poděkovat za poskytnutí finančního příspěvku. 
Na střeše jsme strávili několik sobot, abychom stihli krytinu 
vyměnit, než se nám zhorší počasí. Několikrát jsme se sešli  
v naší „hasičárně“ a zajistili nezbytnou údržbu svěřené techniky, 
výstroje a výzbroje. 

V červenci se někteří členové sboru, jak z řad dospělých (ti jako 
vedoucí), tak i dětí, zúčastnili letního tábora okresního sdružení 
hasičů Trutnov v Bílých Poličanech.

V srpnu jsme pomohli zajistit akci „Rockohrátky Fest 2018“.  
Protože není vše jen o práci tak jsme si poslední sobotu v srpnu 
zorganizovali malé posezení na zakončení prázdnin. 

22. září jsme se vydali do Markoušovic na soutěžní klání  
„O Zlatou přilbu“, na kterém jsme vybojovali krásné 3. místo. 
O týden později někteří členové jeli s dětmi do nedalekých 
Havlovic na podzimní část hry Plamen (ZPV). Další, kteří zůstali 
doma, pomáhali s přípravami a poté se postarali o občerstvení 
na Svatováclavské pouti. 

První sobotu v říjnu jsme se zúčastnili hasičské soutěže  
„O posvícenský koláč“ ve Strážkovicích. Zde se sešlo 10 družstev 
mužů a 4 družstva žen. V této konkurenci jsme vybojovali  
9. místo. 

SDH Velké Svatoňovice

Petr Hepnar
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Kroužek mladých hasičů Velké Svatoňovice

Pravidelné schůzky kroužku v pátek  
u hasičského muzea jsme po 
prázdninách zahájili již 31. srpna. Čekala 
nás totiž příprava na podzimní soutěže 
v ZPV (závod požárnické všestrannosti), 
kdy při trase v terénu soutěžící (mladší 
děti 1,5 km, starší 2,5 km) plní úkoly 
na stanovištích střelba ze vzduchovky, 
uzlování, překonání vodorovného 
lana, základy první pomoci, topografie  
a požární ochrana.

První soutěží byl Libňatovský pohár  
15. 9. 2018, některé děti běžely tento 
závod úplně poprvé. Výsledkem bylo 
vynikající 4. místo mladších a 9. a 12. 
místo starších v závodě ZPV. 

Souběžně v Libňatově probíhá soutěž 
ve štafetě dvojic, kde naši mladší obhájili 
loňské 1. místo a opět přivezli pohár, 
starší skončili na 6. a 10. místě.

Okresní kolo ZPV probíhalo za slunečného 
počasí 29. 9. 2018 v Havlovicích. 

Na start jsme postavili v každé kategorii  
2 soutěžní družstva, do celoroční soutěže 
„Hry Plamen“ bylo započítáno umístění 
vždy té úspěšnější hlídky. V mladší 
kategorii tedy započítáváme  výborné 
4. místo ze 16 zúčastněných, ve starší 
kategorii potom skvělé 5. místo také z 16 
zúčastněných kolektivů. Je to výborným 
východiskem pro jarní část soutěže.

Kromě těchto závodů ZPV jsme se také 
se dvěma tříčlennými hlídkami vydali  
22. 9. 2018 do Miletína, kde byl připraven 
již 5. ročník soutěže zdravotnických 
hlídek „Podzvičinský záchranář“.  
V náročné soutěži plné nepředvídatelných 
situací, demonstrujících různé situace 
vyžadující první pomoc, naše děti obstály 
na výbornou a obsadily 2. a 7. místo.

Pravidelné schůzky budou nadále 
probíhat v pátek u Hasičského muzea, 
v zimním období se přestěhujeme do 
místní tělocvičny.

Za kolektiv vedoucích  
Anna Martincová
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SDH MARKOUŠOVICE
V letních měsících se členové našeho sboru 
rozprchli na dovolené, různé letní akce  
a výlety, tudíž se nám bohužel nepodařilo 
sejít, natož organizovat brigádnické akce. 
Posezení jsme uspořádali až na konci 
měsíce srpna a to kvůli plánování našeho 
společného výletu na Benecko, bylo 
nutné domluvit všechny podrobnosti  
a organizaci. Také jsme se shodli na nutnosti 
nového nátěru vrat hasičské zbrojnice.  
K tomuto počinu jsme se sešli v pátek  
7. září v hojném počtu u hasičské zbrojnice 
a provedli první nátěr vrat červenou 
barvou, pracovní odpoledne jsme pak 
zakončili společným grilováním. Ostatní 
nátěry byly provedeny průběžně dle počasí 
a našich časových možností. 

O týden později 14. - 16. 9. jsme se vydali 
na již zmiňovaný víkendový pobyt na 
horách - naším cílem se stala chata Jasná 
pod Janovou horou na Benecku. Víkend 
jsme trávili především odpočinkem,  
v sobotu jsme si ho zpestřili pěším výletem 
na rozhlednu Žalý. Odpoledne si děti 
vlastními silami vyrobily trička a ženy pak 
své originální hrnečky. Jinak jsme si užívali 
pohody a společných chvil u něčeho 
dobrého k pití i k snědku za zvučných tónů 
kytary a zpěvu. 

Po odpočinkovém víkendu jsme se ale 
rychle vrátili do reality a začali pečlivě 
připravovat vše potřebné pro organizaci 

soutěže „Zlatá přilba“, kterou jsme v loňském 
roce vyhráli na Kvíčale a nesli tudíž břímě 
organizace dalšího ročníku. Tato soutěž 
není oficiální soutěží, je to „srandamatch“ 
mezi sbory z okolí. Soutěž jsme pořádali  
v sobotu 22. září na místním hřišti. Soutěžili 
celkem 4 družstva - Markoušovice, Velké 

Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Kvíčala. 
Soutěžilo se v 5 disciplínách, které více či 
méně souvisely s hasičinou. I přesto, že 
jsme na tuto akci nijak veřejnost nepřizvali 
a neupozorňovali na ni, někteří fanoušci  
k nám i tak nalezli cestu a podpořili již tak 
bojovou atmosféru. Vítězem letošního 
ročníku se nakonec stalo družstvo ze Rtyně 
v Podkrkonoší, naši borci se umístili na místě 
druhém, družstvo z Velkých Svatoňovic 
na třetí příčce a „stará garda“ z Kvíčaly si 
odvezla bramboru. Tímto bych velmi chtěla 

poděkovat p. Petrovi Hepnarovi st. za 
pomoc při organizaci a dohledu nad celou 
soutěží. Další plánované akce - úpravy 
u hasičské zbrojnice, budeme realizovat 
dle našich časových možností v případě 
příznivého počasí ještě během měsíce 
října, pokud se však nezadaří, zazimujeme 
techniku a pokračovat budeme na jaře. 

Na závěr bych chtěla velice poděkovat 
všem aktivním členům, kterých je poslední 
dobou bohužel „jako šafránu“, chápu, že  
v dnešní uspěchané době je těžké ukrojit 
ze svého volného času a věnovat ho 
dobrovolnickým činnostem. Vzhledem 
k tomu, že se blíží konec kalendářního 
roku je nejpříznivější čas na zápis do 
našeho sboru, máte-li zájem být jedním 
z nás a podílet se na dění v naší obci 
kontaktujte prosím tel.č. 724832741. 

Pěkné podzimní dny přeje Dita Seidlová
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Starý Westy

Stolní tenis

V první polovině srpna byla realizována 
plánovaná oprava – výměna oken  
v přízemí budovy tělocvičny TJ Sokol VS 
z.s.. Akce byla provedena v plánovaném 
termínu a v rozsahu dle schváleného 
záměru a cenové nabídky zhotovitele 
v hodnotě 260 000,- Kč. Celá oprava 
byla financována z vlastních zdrojů  

TJ Sokol. Vedení obce Velké Svatoňovice 
přislíbilo, že na začátku příštího 
roku, po vyrovnání v letošním roce 
realizovaných staveb v obci, dodatečně 
na akci přispěje dotací a podpoří tím 
rozpočet našeho spolku.

Členové TJ následně vlastními silami 

provedli zpětnou instalaci ochranných 
kovových sítí a závěsů na okenní 
prostupy. Realizací výměny oken po 
předchozím zateplení stropu tělocvičny 
by mělo dojít k úsporám energií  
a snadnější regulovatelnosti teplot  
v objektu a tím ke zvýšení komfortu po 
všechny uživatele tělocvičny.

V neděli 16. září jsme byli pozvání 
Trutnovským souborem „Star west“ na 
oslavu třicet let jejich existence. S tím, že  
i my jim předvedeme, co jsme se naučili za 
dobu tří let, kdy se scházíme.  A měli jsme 
tam konkurenci žen skoro stejně starých až 
z Ameriky.  Myslím, podle potlesku, který 

jsme sklidily, že jsme se nenechali zahambit 
a dobře jsme reprezentovali naší vesnici.  
Dokonce jsme měli vyšší průměrný věk 
než ony!  Vedle toho jsme vystupovali i na 
dalších akcích, o kterých píšeme na jiných 
místech zpravodaje. Vystoupení se setkala 
vždy s velkou odezvou od diváků. To nám 

samozřejmě dodalo opět další chuť do 
nácviku nových country tanců.  Zde bych 
chtěla poděkovat obci za pořízení nových 
triček s logem naší skupiny a znakem obce. 
Stále připomínám, že budeme rádi, když 
se najdou další zájemci o naši partu, rádi je 
přivítáme. 

Místní hráči stolního tenisu, hostili opět po 
dvou letech přátelský oddíl z Německého 
města Kolbe-Milde. V pátek 14. 9. 2018 
přijelo 7 hráčů, o které jsme se snažili dobře 
postarat.  Po příjezdu se jich ujali pan Vlček 
a pan Hraba a pozvali je do restaurace 
K-Klub, kde pro ně měli přichystán oběd. 
Ten jistě po dlouhé cestě přišel vhod.  
Pak následovalo ubytování v pensionu  
„Na vejminku“ v Batňovicích.

Večer se o občerstvení a přátelské posezení 
v místní tělocvičně postaraly paní Věra  
a Jana Kultovy s Dášou Novákovou.

V sobotu 15. 9. koneřně došlo v místní 
tělocvičně na přátelské utkání mezi 
družstvy „A“ a „B“  VFL Kolbe - Milde  a „A“  
a „B“ TJ Sokol Velké  Svatoňovice. 

Výsledek družstev skupiny „A“  
VFL Kolbe -Milde  a TJ Sokol Velké 
Svatoňovice  9 : 9

Výsledek družstev skupiny „B“ 
 VFL Kolbe-Milde a TJ Sokol Velké 
Svatoňovice  10 : 0

Večer jsme se všichni sešli v pensionu  
„Na vejminku“, kde jsme společně probrali 
zážitky z přátelských utkání a pobytu 
u nás, spojené s hudbou a bohatým 
občerstvením.

V neděli v ranních hodinách odjeli naši 
němečtí přátelé domů.

Tímto bychom chtěli poděkovat Obecnímu 
úřadu za finanční podporu celé akce  
a ostatním členům našeho oddílu za 
pomoc při organizaci akce. Těšíme se, že 
příští rok zase my přijmeme  pozvání našich 
přátel do Kolbe-Milde.

Sokol Velké Svatoňovice

St. Švehla

LŠ
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Ve čtvrtek 6. září 2018 se uskutečnil 
10. ročník Olympiády pro starší a dříve 
narozené, kterou tradičně pořádá 
svazek obcí Jestřebí hory v prostoru 
všesportovního areálu v Havlovicích.

Organizátoři při zahájení akce vyzdvihli 
letošní rekordní účast, poděkovali všem 
za jejich přístup k aktivnímu životu  
a popřáli hodně úspěchů v soutěžení.

Tradiční disciplíny - Hod na cíl (ženy 
válečkem na nudle, muži paličkou na 
maso), Hod tenisovým míčkem na dálku, 

Skok daleký a Minigolf - každý absolvoval 
v pořadí dle vlastního uvážení. Všichni 
věděli, že zde nejvíce platí ono známé 
olympijské heslo Pierre de Coubertina  
- Není nutné zvítězit, ale zúčastnit se. 

Soutěžní klání doplnil kulturní program, 
kde naší obec reprezentoval soubor 
„Starý Westy“. Dále vystoupil taneční 
soubor Boubelky z Mezilečí. Závěr po 
losování „Vítězů“, zajistilo vystoupení 
sokolů a sokolek z Úpice a Rtyně  
v Podkrkonoší s ukázkou jejich „sletové 
skladby“. Přes technické potíže se 

zajištěním hudebního doprovodu, sklidili 
o to větší potlesk za jejich snahu při 
předváděném vystoupení. 

Soutěžit mohou ti, kteří v roce pořádání 
dosáhli 65 let. A tak se organizátoři 
již dnes těší na den 5. září 2019 - 11. 
ročník Olympiády a všechny tradiční 
návštěvníky. Zároveň mezi sebou rádi 
přivítají i občany z naší obce ročníku 
narození 1954, kteří mají chuť se v příštím 
roce zapojit do soutěží a samozřejmě i ty 
mladší, kteří přijdou ty dříve narozené 
podporovat v jejich výkonech.

Olympiáda pro starší a dříve narozené

J.D.
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Období od posledního zpravodaje bylo 
i pro náš spolek z velké části tzv. okurkovou 
sezonou. I naši členové se rozjeli na 
dovolené a činnost jednotlivých oddílů 
byla přes celé prázdniny prakticky nulová.

S příchodem září jsme postupně 
obnovovali činnost jednotlivých oddílů.

Florbal ve spolupráci s okolními městy 
založil místní „ČUM“ ligu (rozuměj Červený 
Kostelec, Úpice a Markoušovice ligu). 
V sobotu 13. října proběhl první turnaj 
ligy. Zúčastnilo se pět týmů a náš oddíl 
obsadil čestné třetí místo. Kroužek Florbalu 
se schází pravidelně ve středu od 17:30 
v místní tělocvičně.

Oddíl volejbalu zahájil své pravidelné 
páteční tréninky v místní sokolovně. 
Připomínáme, že rád přivítá i nové zájemce 
vždy v pátek od 19:00 hod.

Výraznou akcí byl 22. ročník soutěže o titul 
„Pivního muže“. Soutěž mezi smíšenými 
družstvy v letošním roce pořádali 
Radvanice. Soutěží se v netradičních 
disciplínách.

Začíná se snídaní, kdy každé družstvo musí 
sníst beze zbytku vše co má připraveno na 

stole. Soutěže jsou prokládány i pitím na 
čas jak jednotlivců, tak celého družstva. 
Vyvrcholením letos bylo stavění věže 
z beden od piva, kdy si jednotlivý soutěžící 
staví sloup pod své nohy. 

Naše družstvo letos vyhrálo a Jakub Kubját 
se stal Pivním mužem. Děkujeme za 
příkladnou reprezentaci.

Sokol Markoušovice

Pamatujete si na slogan z televizní 
reklamy na jeden bylinný likér “I muži 
mají své dny“? Dva pánové sousedící 
přes balkon si se sklenkou v ruce 
vychutnávají podvečerní klid. Tak nějak 
asi začali využívat sousedé odpočinkové 
místo s lavičkou na místě bývalé požární 
nádrže „u Umlaufů“. Jeden se tam na 
chvíli posadil po horkém dni letošního 
léta, přidal se další a přinesl „lahváč“ 
vychlazený na sedmém schodu. A tak 
se na neutrální půdě připojovali další 
a další. Najednou začaly být dvě lavičky 
málo a vydlážděná plocha nestačila. 
Sousedé se domluvili s vedením 
obce, místo si sami rozšířili, aby se 
všichni vešli. Poslední srpnový víkend 
si připravili velkolepou „kolaudaci“ 
a pro děti rozloučení s prázdninami. 
Pod velkým party stanem nechybělo 
vynikající grilované maso, točené pivo 
a  bohatý výběr domácích koláčů 
a dobrůtek vyrobeným u Marků, 
Umlaufů, Schreiberů, Kultů, Jirušů 
a dalších. Děti se vyřádily při šipkované 
a těšily se z pohádky promítané na 
plátno improvizovaného letního kina. 
Došlo i na další plánování, jak oživlé 
prostranství ještě zvelebit a zkrášlit. 
Odpočinkové místo do puntíku splnilo 
svůj účel: relaxace, setkávání a sdílení. 
Posaďte se a oddechněte si na lavičkách 
rozmístěných po Velkých Svatoňovicích 
a Markoušovicích, užijte si tam „vaše 
dny“ a vaše chvíle. 

PK

J.D.

Sousedská 
kolaudace 
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5. listopadu   od 17:00 pořádá spolek Mraveniště 
dokumentárně diskusní večer s fi lmem 
Epidemie svobody na téma očkování 

 9. listopadu   připravuje spolek Mraveniště Svatomartinský 
průvod po Markoušovicích

12. listopadu  od 15:00 zve základní škola rodiče i ostatní 
spoluobčany na tvořivé odpoledne spojené 
s lampionovým průvodem v rámci svátku sv. 
Martina

14. listopadu  od 17:00 pořádá ČČK Markoušovice 
v klubovně u Sokolovny přednášku lektora 
Miloše Hellingera, Dis. na téma Zapojení 
fyzioterapie do běžného života 

15. listopadu  od 18:00 pořádá obecní úřad v zasedací síní 
OÚ přednášku pana Josef Cabadaje na téma 
Konec 2.světové války na Úpicku 

30. listopadu  od 17:00 pořádá spolek Mraveniště Adventní 
tvoření

1. prosince   od 18:00 v ateliéru Kláry Šikové tradiční 
Adventní věnčení u Kláry 

3. prosince   od 17:00 pořádá  spolek Mraveniště 
dokumentárně diskusní večer s fi lmem Žít 
změnu

13. prosince   od 14:00 pořádá OÚ v sále K-klubu setkání 
seniorů s kulturním programem 

14. prosince   od 15:30 besídka dětí základní školy pro 
rodiče v sále K.klubu

  od 18:00 Tradiční zpívání u vánočního stromu 
před OÚ s malým trhem, vystoupením 
trubačů HF Bandu a dětí ze ZŠ a MŠ

15. prosince   od 15:00 pořádá spolek Mraveniště rozsvícení 
Vánočního stromu s kulturním programem 

12. ledna od 19:00 pořádá OÚ v sále K- Klubu divadelní 
vystoupení ochotnického souboru ze Starkova 
s komedií “Doba jde dál“ a „Velký a malý“ 

koncem ledna  připravuje spolek Mraveniště dokumentárně 
diskusní večer na téma Infantilizace 
v digitálním světě

2. února   od 19:00 v K-klubu pořádá místní SDH 
Hasičský Ples, hraje Oldřich Maixner

23. února   od 19:00  pořádá v K-klubu OÚ Obecní ples. 
K tanci i poslechu hraje HF Band

Další informace:

Průběžně probíhají kurzy keramiky a točení na kruhu pro 
dospělé a pro rodiče s dětmi, Kurz výroby panenek z šustí 
(výroba betlémů). Bližší informace u Kláry Šikové tel. 733507551, 
E-mail avokis@seznam.cz

Výhled:

23. března  v Markoušovické tělocvičně pořádá spolek 
Mraveniště Sousedský bál

Redakční rada neručí za dodržení termínů a tak sledujte vývěsky 
v obci a ostatní informační zdroje

Připravované akce

ČČK Markoušovice
Předchozí období bylo naplněné jednou 
akcí za druhou, proto jsme si v létě vybrali 
oddychový čas, abychom načerpali nové 
síly. Úplně jsme však nezaháleli a přemýšleli 
nad činnostmi a aktivitami v dalších 
měsících. I to byl jeden důvodů, proč jsem 
se v polovině září zúčastnila výjezdního 
zasedání výkonné a dozorčí rady 
Oblastního spolku Českého červeného kříže 
v Trutnově. Naše cesta stejně jako vloni 
vedla do Harrachova. Na schůzi jsme 
probírali jak současnou situaci v oblastním 
spolku, tak v jednotlivých místních 
skupinách.  

A teď už k chystaným akcím do konce 
roku. Na poslední den v říjnu jsme pro 
naše členky a členy zorganizovali zhlédnutí 
komedie Miláček Anna v hronovském 
divadle. Hned na začátek listopadu 
plánujeme pro širokou veřejnost velmi 
zajímavou přednášku fyzioterapeuta. 
Poví nám, jak pečovat o pohybový aparát 
a o způsobech jeho léčby, což je jistě téma, 
které čas od času trápí každého z nás. 

Přesný termín bude zveřejněn brzy na 
místních vývěskách a vyhlášen obecním 
rozhlasem.  

V polovině listopadu se naše členky 
a členi tradičně zúčastní Setkání místních 
skupin ČČK v Albeřicích, pořádané 
Oblastním spolkem ČČK Trutnov, kde se 
vždy pobavíme a dozvíme i něco nového. 
Na začátek prosince pak máme opět 
v plánu předvánoční posezení s vytvářením 
dekorací pro sváteční dny, které se 
doposud vždy setkalo s velkým zájmem. 
A samozřejmě se budeme podílet na 
Rozsvěcení vánočního stromu, případně 
i na dalších akcích pořádaných obcí 
a jinými místními spolky. 

Za místní skupinu Českého červeného kříže 
Stáňa Illnerová 
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Amatérská meteorologie ve Velkých Svatoňovicích
Amatérská meteorologická stanice se nachází na Valech u č. p. 277 a je v nepřetržitém 
provozu od května 1993. Od 8. května 2010 je měření částečně automatizováno. Veškerá 
data jsou dostupná na adrese www.meteosvatonovice.unas.cz, vybrané údaje jsou 
aktualizované v minutovém odstupu.

Souhrn meteorologických měření 
a pozorování ve III. čtvrtletí roku 2018

Dovolím si tentokrát menší zhodnocení 
III. kvartálu před tím, než se budeme 
podrobněji věnovat jednotlivým 
měsícům. Právě uplynulé léto bylo 
pravděpodobně jedním z nejteplejších 
v historii měření (zde určitě minimálně 
za 25 let). Ačkoliv nebyly překonávány 
absolutní rekordy teplot, dny byly 
celkově velmi teplé a léto se protáhlo až 
téměř do konce září. Během letošního 
roku jsme prožili 84 letních dní 

(s maximální denní teplotou rovnou či 
vyšší než +25°C). Přitom v loňském roce 
jich bylo 44 a průměrný roční počet 
se pohybuje okolo 48. Odvrácenou 
stranou horkého léta bylo velmi výrazné 
sucho, které začalo koncem května 
a prohlubuje se i nyní. Do konce září 
spadlo celkem 392 mm srážek, což je 
pouhých 72,3 % normálu posledních 10 
let. V oblasti severovýchodu Čech panuje 
sucho téměř srovnatelné s „legendárním“ 
rokem 1947.

Červenec skončil s průměrnou měsíční 
teplotou +19,4°C na 4. místě mezi 
nejteplejšími červenci od roku 1996. 
Zaznamenali jsme 7 tropických (teplota 
nad 30°C) a 20 letních dní. Nejteplejším 
dnem měsíce se stal 31. červenec 
s nejvyšší denní teplotou +33,8°C. Srážky 
se vyskytly v průběhu 15 dní, celkem 
jich spadlo 38,4 mm (42 % normálu). 
Bouřková aktivita byla s ohledem na 
vrchol léta podprůměrná, naši obec 
ovlivnilo pouze 7 jednotlivých bouřek ve 
4 bouřkových dnech.

Srpen se stal vrcholným měsícem 
letošního léta. Jeho průměrná měsíční 
teplota +20,5°C ho zařadila na 2. místo 
mezi nejteplejšími srpny od roku 
1996, za srpen 2015. Hned 2. srpen 
se s denním maximem +34,2°C stal 
nejžhavějším dnem letošního roku. Vlna 
veder pokračovala, o několik dní později, 
9. srpna před přechodem studené 
fronty vyvrcholil příliv teplého vzduchu. 
Ještě ve 22 hodin jsme tak naměřili 
těžko uvěřitelných +28,6°C. Díky tomu 
dosáhla celodenní průměrná teplota 
hodnoty +27,8°C, což je nový absolutní 
rekord v historii měření. Celkem se 
v průběhu měsíce vyskytlo 14 tropických 
a 26 letních (rekordní počet) dní. Srážky 
padaly během 13 dní, avšak často se 
jednalo o neměřitelné množství. Měsíční 
srážkový úhrn dosáhl 18,4 mm (26 % 
normálu). Perun zahrozil v 9 případech 
během 7 dnů, většinou opět jen zdálky.

Září se zprvu tvářilo, jako by s podzimem 
nechtělo mít nic společného. Vydrželo 
mu to však pouze do začátku jeho 
poslední třetiny. Průměrná měsíční 
teplota +14,3°C mu i přes to vynesla 
3. nejteplejší místo (po září 1999 a 2016) 

Výzva ořezání zeleně podél cest 
Vyzýváme všechny občany, jejichž 
pozemky sousedí s místními 
komunikacemi, aby ořezali a odstranili 
všechny stromy, keře, živé ploty, zasahující 
do průjezdních profi lů komunikací, bránící 
výhledu do křižovatek, stínící lampám 
veřejného osvětlení, znemožňující 
vyhrnování sněhu a zhoršující dopravní 
obslužnost především pro větší vozidla. 
Zároveň apelujeme na všechny, kteří 

uvažují o výsadbě, aby ji provedli 
dostatečně daleko od komunikace i od 
hranice pozemku s ohledem na budoucí 
růst. Také bychom chtěli na tomto místě 
vyvrátit mýtus o tom, že na stavbu plotu 
už není potřeba stavební povolení. 
Pokud stavíte plot v ochranném pásmu 
komunikace (i místní), je vždy třeba 
stavební povolení a souhlas majitele 
komunikace.

Podle norem pro komunikace nesmí 
být umístěny pevné ani živé ploty, 
vysazovány nebo pěstovány rostliny 
tak, aby zhoršovaly rozhledové poměry 
na křižovatce nebo v zatáčkách, 
maximální dovolená výška je 80 cm. 
Neodstraněním těchto překážek se 
majitel plotu stává v případě nehody 
„spolupachatelem“ se všemi následky 
z toho plynoucími…
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v posledních 23 letech. Tropický den 
se již nevyskytl, ale 13 letních dnů bylo 
opět téměř rekordním výkonem. Měsíční 
srážkový úhrn dosáhl 47,7 mm (79 % 
normálu) během 12 dní. Zároveň se  
v druhé půli měsíce vyskytly během 2 
dnů 2 bouřky.

Prudký zlom v počasí nastal v pátek  
21. září – výrazná studená fronta ukončila 
prodloužené léto v celé střední Evropě. 
Při jejím přechodu se navíc vyskytla 
bouřka, doprovázená velmi silným 
větrem. Naše stanice naměřila náraz 
15,2 m/s (což byl nejsilnější vítr ve III. 
čtvrtletí), stanice na Kyselce nad Malými 
Svatoňovicemi pak dokonce 26,4 m/s. 
O dva dny později následovala další 
studená fronta (opět s bouřkou), spojená 
s tlakovou níží Fabienne. Ačkoliv se  
v jejím rámci v jihozápadních a středních 
Čechách vyskytla možná až 3 tornáda, 
zde vítr příliš neřádil. Spíše jsme se 
dočkali vytouženého deště (26,2 mm za 
den). Druhý den ráno napadl na Sněžce 
první podzimní sníh a chlad nemilosrdně 
zamířil i do podhůří. A tak jsme se 26. září 
před východem slunce dočkali šedivých 
střech i trávníků - a citlivější rostliny svého 
konce. Teplota ve 2 metrech nad zemí 
klesla na -2,1°C, při zemi až na -3,9°C. 
Jednalo se o nejčasnější takto tuhý mráz 
od počátku zdejšího měření. Do konce 
měsíce pak mrzlo ještě jednou. Zajímavá 
byla i vysoká amplituda tlaku vzduchu. 
Zatímco v centru již zmiňované tlakové 
níže Fabienne poklesl až na 998,4 hPa, 
o pouhých 54 hodin později vystoupal 
na 1039,5 hPa. Jednalo se o rekordní 
hodnotu dosaženou v září, takto výrazné 
výše se zde vyskytují spíše v zimních 
měsících.

Atlas oblaků 

Vzhledem k tomu, že kromě výše 
uvedených případů se v uplynulém 
čtvrtletí nevyskytly žádné zajímavější 
jevy, které by stály za podrobnější 
zmínku, budeme se tentokrát věnovat 
obecnějšímu téma týkajícího se 
oblačnosti. A začneme tou nejvýše 
položenou.

Oblačnost vysokého patra

Cirrus (Ci) – řasa 

Typický oblak vysokého patra, vyskytuje 
se ve výškách 8 – 13 km při teplotách 
-40°C až -50°C. Je složen výhradně  
z ledových krystalků. Za denního světla 

je bílý a tenký, může mít vzhled kudrn, 
závojů či vláken. Slunce i Měsíc přes něj 
prosvítají. Lze na něm pozorovat halové 
jevy, jejichž druh a četnost závisí na 
velikosti a orientaci ledových krystalků 
vůči Slunci i pozorovateli. Častým jevem, 
především při východu či západu Slunce 
je výskyt tzv. parhelia (bočního Slunce) 
ve formě duhově zbarvených skvrn 
vlevo a vpravo od slunečního disku.  
Z cirrů nikdy nevypadávají žádné srážky, 
ale z jejich výskytu lze usuzovat na blížící 
se změnu počasí – příchod teplé fronty. 
Mohou se vyskytovat i jako pozůstatek 
vrcholku zaniknuvší bouřky.

Cirrocumulus (Cc) – řasová kupa

Jedná se o poměrně vzácný druh vysoké 
oblačnosti, opět složený z ledových 
krystalků. Vzhledem připomíná drobné 
vločky nebo chomáčky malých rozměrů. 
Struktura oblaku je uspořádána poměrně 
pravidelně. Části oblaků nevrhají vlastní 
stín. Výskyt cirrocumulu je signálem 
příchodu nestálého počasí. Oblak sám 
opět není zdrojem srážek.

Cirrostratus (Cs) – řasová sloha

Tento oblak se opět skládá převážně 
z ledových krystalků a nevypadávají 
z něj srážky. V našich podmínkách se 
vyskytuje ve výškách 5 – 13 km. Má 
vzhled bělavého závoje, vláknitého nebo 
hladkého, který může částečně nebo 
i úplně pokrývat oblohu. Je průsvitný 
(předměty na zemi vrhají stíny) a lze 

na něm opět často pozorovat halové 
jevy. Vzniká výstupem rozsáhlých vrstev 
vzduchu do výšky, případně spojením 
cirrů nebo cirrocumulů, rozšířením 
vrstev níže ležící oblačnosti nebo 
šířením kovadliny bouřkového oblaku. 
Výskyt cirrostratu je většinou vázán na 
přibližování teplé fronty, tedy ukazuje na 
nadcházející zhoršení počasí.

Contrail – kondenzační stopa

Je umělým oblakem, vznikající 
spalováním paliva leteckým nebo 
raketovým motorem. Objevuje se ve 
výškách 7 – 12 km nad zemí a mají vzhled 
cirrů či cirrocumulů. Díky narůstající 
hustotě letecké dopravy četnost jejich 
výskytu stále narůstá.

Kondenzační stopy jsou tvořeny 
drobnými vodními kapkami nebo 
ledovými krystalky, které vznikají 
důsledkem promíchávání chladného 
vzduchu s horkými zplodinami, vzniklými 
spalováním leteckého paliva. Vznik  
a doba trvání do rozpadu kondenzační 
stopy jsou závislé na teplotě vzduchu, 
vzdušné vlhkosti, atmosférickém tlaku  
a vzdušném proudění v místě vzniku. 
Delší trvanlivost vykazují při větším 
výskytu vlhkosti, a proto se z jejich 
výskytu dá též nepřímo předpokládat 
blížící se zhoršení počasí.

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

T. Prouza


