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Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Slovo redakční rady
Vážení čtenáři, jak jsme Vás informovali v 
letošním prvním čísle, náš Zpravodaj byl za-
evidován u Ministerstva kultury ČR jako pe-
riodický tisk územního samosprávného cel-
ku, vydávaný čtvrtletně. V souladu s pravidly 
pro vydávání jej zasílá obecní úřad nejen do 
všech domácností naší obce, ale i do všech 
krajských a centrální vědecké knihovny. A 
tak se s životem naší obce může seznámit 
prakticky kdokoli.

Abychom posílili informovanost o naší obci 
a jejím životě, rozhodla se redakční rada za-
řadit na stránky zpravodaje informace o naší 
obci. Začít chceme seriálem o národních 
kulturních památkách, které se nacházejí 
na území obce. Věříme, že to pomůže jak k 
informovanosti našich občanů, tak k propa-
gaci obce pro čtenáře mimo ní.

Rádi bychom Vás požádali o další náměty, 
které by obsah našeho zpravodaje obo-

hatily. Samozřejmě budeme pokračovat v 
předávání informací o dění v obci a činnosti 
spolků v ní. Vaše příspěvky, návrhy, postřehy 
a dotazy můžete zasílat elektronicky na ad-
resu zpravodaj@velkesvatonovice.cz nebo 
předávat na obecní úřad, případně vhodit 
do schránky na obecním úřadě.

Pokud se necítíte být dostatečně připraveni 
na samostatné zpracování příspěvku, stačí 
nás oslovit a některý člen redakční rady s 
Vámi příspěvek rád zpracuje. V případě po-
třeby a závažných okolností jsme připraveni 
zachovat a chránit i Vaší anonymitu.

Redakční rada pracuje ve složení: 

Předseda: starosta obce
šéfredaktor: Dr. Josef Dvořák
členové:  Vladimír Kuhn,
  Lída Špetlová,

Milí spoluobčané,
dovolte mi, Vás opět oslovit v našem obecním 
zpravodaji. Letošní zima skončila a nastupuje 
jaro se svoji plnou silou a krásou. Po několika 
letech jsme zažili tu správnou zimu. Ze všech 
sil jsme se snažili o zajištění průjezdnosti našich 
komunikací a chodníků ve všech částech obce 
v nejkratším možném čase. Doufám, že mohu 
i jménem občanů obce poděkovat našim za-
městnancům p. A. Šrejberovi a p. T. Urbanovi a 
v  neposlední řadě i p. K. Kultovi, kteří na odstra-
ňování sněhové nadílky pracovali, často již od 
tří hodin ráno. Velkým problémem a zpomale-
ním byla zúžená místa, neořezané větve a živé 
ploty a různé jiné „nástrahy“ umístěné některý-
mi občany v blízkém okolí komunikací, skryté 
pod sněhem.
V letošním roce nás čeká největší stavební úkol, 
a to je zahájení stavebních prací - výstavba 
nové ČOV  a kanalizace ve spodní části obce. 
V měsíci únoru byl vysoutěžen dodavatel: BAK 
stavební společnost, a.s.. Doufejme, že staveb-
ní práce budou probíhat stejně hladce jako u 
fi rmy VAK-STAV, která realizovala dosavadní vý-
stavbu kanalizační sítě. Mimo této akce, máme 
požádáno o dotace na: přestavbu dílny u ZŠ, 
opravu obou našich hasičských zbrojnic, vy-
budování čtyř odpočinkových míst s lavičkami, 
také na nákup traktoru s kontejnerovým přívě-
sem, který by měl sloužit při svozu bioodpadu 
v obci a na dětské hřiště na návsi v Markoušovi-
cích (tam už máme schválenu). Chtěli bychom 
dokončit zasíťování pozemků u kapličky.
I v letošním roce budeme nadále využívat pra-
covníků veřejně prospěšných prací při opra-
vách a údržbě obecního majetku. Tito zaměst-
nanci jsou nám přiděleni ÚP v Trutnově vždy na 
1 rok a obci je poskytován příspěvek na jejich 
mzdu. 
V současné době bude také nově obsazeno 
pracovní místo na obecním úřadě. Na naši vý-
zvu se přihlásilo 16 uchazeček. Komise nemě-
la při výběru uchazečky vůbec snadný úkol, a 
jestli jsme měli šťastnou ruku při volbě, to uká-
že čas. Chtěl bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat všem uchazečkám, které se přihlá-
sily. Vážím si Vašich nabídek, ale mohli jsme vy-
brat jen jednu. 
Co konstatovat závěrem? Snažíme se spravovat 
naši obec s péčí dobrého hospodáře. Děkuji 
Vám za podporu a pomáhejme si, aby se nám 
zde dobře žilo…   

Petr Martinec, starosta obce

Sloupek starosty obce

2/2017

J.D. a L.K.

Z jednání obecního zastupitelstva
Od vydání posledního čísla zpravodaje 
se obecní zastupitelstvo sešlo celkem 2x 
(22.2. a 5.4.). Na svém zasedání 22.února 
probralo inventarizaci obecního majetku 
k 31.12.2016. Dále se seznámilo s hospo-
dařením v obecních lesích při předání 
funkce správce, kterou od letošního roku 
přebírá pan Čaniga Petr. Starosta poděko-
val panu Vlčkovi za dlouholeté spravování 
obecních lesů.

Jednání pokračovalo projednáním návr-
hu rozpočtu obce na rok 2017 a stavem 
příprav investičních akcí.

Při obou jednáních schvalovalo zastupi-
telstvo prodeje, koupi a převody pozem-
ků, které směřovaly k dosažení souladu 
evidence katastru nemovitostí dle skuteč-
nosti především u pozemků pod cestami. 

Na jednání 5. dubna mimo to projednalo  
zastupitelstvo účetní uzávěrku obce a ZŠ a 
MŠ za rok 2016. Dále pak se seznámilo se 
stavem příprav výstavby ČOV a kanalizace 
v dolní části obce a s požadavky na úpravy 
obecního majetku.

V neposlední řadě přišel na jednání za-
stupitelstva pan Věchet, který se svými 
spolupracovníky seznámil zastupitelstvo 
i přítomné občany se zámyslem uspořá-
dat v měsíci srpnu na svém pozemku na 
Končinách a případně dalších pozemcích 
(po dohodě s jejich majiteli) „Workshop na 
Končinách“, který by připomínal počátky 
Trutnovského Open air festivalu.  Přítom-
ní občané vznesli připomínky k zajištění 
bezpečnosti a pořádku. Situace s pořá-
dáním akce se rychle vyvíjí jak do rozsahu 
tak i místa konání.

Informace pro občany
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Za rok 2016 skončilo hospodaření obce 
s rozpočtem výsledným přebytkem 5 
923 600 Kč oproti původně plánované-
mu dofi nancování z vlastních zdrojů 1 
538 000 Kč při schvalování rozpočtu roku 
2016, celková úspora na účet obce tak 
činila 7 461 600 Kč. Velká úspora vznikla 
odložením zahájení některých větších in-
vestičních akcí, především výstavby ČOV 
a kanalizace, která byla závislá na do-
končení ministerské kontroly a odložení 
vybudování sítí pro výstavbu rodinných 
domů  „U kapličky“ a částečně i vyššími 
daňovými příjmy. Ušetřené prostředky 
jsou připraveny na účtu obce k použití 
v letošním rozpočtu i v následujících le-
tech. 

Na rok 2017 předpokládá obec do svého 
rozpočtu příjmy ve výši 18 783 000 Kč a 
výdaje ve výši 21 162 000 Kč, rozdíl 2 379 
000 Kč bude hrazen z úspor z minulých 
let. Nejvýznamnější akcí plánovanou na 
tento rok je zahájení výstavby ČOV a 
kanalizace ve spodní části obce, pokud 
nenastanou komplikace, stavba bude za-
hájena v září 2017.

Podrobněji se s účetní závěrkou obce za 
rok 2016 a rozpočtem na rok 2017 mů-
žete seznámit na www stránkách obce.

Od začátku letošního roku 2017 ano, ale 
jen za určitých podmínek stanovených 
zákonem o ochraně  ovzduší. Vznikne-
-li důvodné podezření, že provozova-
tel kotle porušil některou z povinností 
podle zákona o ochraně ovzduší  a toto 
porušení nelze  prokázat bez provedení 
kontroly. Příslušný  obecní úřad obce s 
rozšířenou působností (pro naší obec 
Odbor životního prostředí městského 
úřadu Trutnov) provozovatele na tuto 
skutečnost upozorní a poučí jej o povin-
nostech a následcích opakovaného po-
dezření z porušování zákona. Pokud toto 
opakované důvodné podezření vznikne, 
je kontrolující orgán oprávněn vstoupit 
do obydlí majitele za účelem kontroly 
dodržování  těchto povinností. Majitel je 
potom povinen umožnit kontrolujícímu 
přístup ke kotli.

S provozem kotle jsou spojeny i určité 
povinnosti. Důležité je provozovat kotel 
v souladu s podmínkami výrobce a po-
užívat paliva k tomu určená. Je zakázáno 
spalovat lignit, uhelné kaly a proplastky.
S koncem roku 2016 již platila povinnost 
nechat zkontrolovat technický stav tep-
lovodních kotlů na pevná paliva o jme-
novitém  tepelném příkonu od 10kW do 
300kW, určených pro vytápění domác-
ností. Tuto kontrolu, která se prokazuje 
dokladem, je nadále povinnost zopako-
vat každé dva roky. Doklad o kontrole 
musí být vystaven odborně způsobilou 

osobou. Provozovateli, který takovouto 
kontrolu technického stavu kotle mít ne-
bude, hrozí pokuta ve výši 20 tisíc korun. 
Při prokázaném používání zakázaných 
paliv nebo odpadů, hrozí pokuta až 50 
tisíc korun.

Smyslem těchto opatření je hlavně zlep-
šení kvality ovzduší. Jistě že všude se 
najdou jedinci, kteří doma ve svém kotli 
spálí prakticky všechno včetně odpadů a 
kteří štiplavým a hlavně nezdravým kou-
řem obtěžují  v rozporu se zákonem své 
okolí.

Místní restaurace K-Klub se s před-
stihem stala od dubna nekuřáckou. 
Můžete se s dětmi stavit na pohárek, 
nebo s celou rodinou na dobrý oběd 
, nebo  večeři,  aniž by jste přišli domů 
načichlí kouřem. A taková rodin-
ná akce je jistě vítaným zpestřením 
všedních dní. A, že se tu dobře vaří !

V.K.

Hospodaření 
obce

Může být u vás doma provedena úřední 
kontrola, čím a jak topíte?

Jsme nekuřácká 
restaurace

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 – RWE 
800 11 33 55 (volání zdarma)

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 858Pošta provozní doba: 

Po,St,Čt a 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:
Po a Pá  13:00 – 17:00
St  8:00 – 11:00
So  8:00 – 12:00

Sběrné místo Velké Svatoňovice:
Po a St  8:00 – 17:00
Út a Čt  8:00 – 15:00
So  14:00 – 17:00

Obecní knihovna:
Po  17:00 – 19:00Úřední hodiny:

Po a St              8:00-12:00, 13:00-17:00
Út a Čt                8:00-12:00
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Dovolte mi Vás informovat pár slovy o 
provozu na komunikaci I. třídy, konkrétně 
na silnici Náchod – Trutnov I/14. Jistě jste 
si všimli, že uzavírka v Náchodě způsobila 
nárůst dopravy právě na této komunikaci 
směrem od Náchoda na Trutnov. Tato uza-
vírka v Náchodě je plánována až do listo-
padu 2017. Od dubna 2017 do srpna 2017 
se budou opravovat úseky na komunikaci 

I/14 od Bohuslavic do Poříčí k elektrárně. V 
květnu nebo červnu začnou opravné prá-
ce na této komunikaci v Úpici, které budou 
ukončeny v září 2017. Na všech těchto úse-
cích bude řešena silniční doprava střída-
vým provozem řízeným semafory. Všechny 
tyto opravy již byly naplánovány a schvá-
leny ŘSD a jsou na ně vyčleněny investiční 
prostředky. Počítejte tedy s těmito „pro-

blémovými“ úseky a trochu se v letošním 
roce vyzbrojte trpělivostí. Na druhou stranu 
budeme mít opravené komunikace. I když 
tento výčet vypadá hrůzostrašně, musím 
ocenit přístup policie ČR, která se snaží tato 
omezení eliminovat tak, abychom je co 
nejméně pocítili a aby provoz na této ko-
munikaci byl co nejvíce plynulý.   

Starosta obce

Omezení provozu na silnici I/14 Náchod -  Trutnov v roce 2017

Náš seriál 

Kulturní památky jsou v našem státě 
evidovány na základě Zákona o kultur-
ních památkách. Poprvé byl zákon při-
jat v roce 1958 jako zákon č.22/1958 
Sb. Do té doby byla celá řada objektů 
chráněna, ale nikde neexistovala jejich 
evidence. Až tento zákon začal kulturní 
památky charakterizovat a evidovat. Od 
svého přijetí prošel celou řadou noveli-
zací, které pokračovaly přijetím nového 
Zákona o státní památkové péči v roce 
1987, který byl naposledy novelizován 
v roce 2012. Od té doby se stále čeká 
na přijetí nového Zákona o ochraně 
památkového fondu, jeho věcný záměr 
schválila vláda ČR v roce 2015 a jeho ná-
vrh je v současné době projednáván v 
Parlamentu ČR.

Je nutné podotknout, že jak starý, tak 
nově přijímaný zákon se nezabývá 
pouze památkami dá se říci nemovi-
tého charakteru, ale má za cíl ochránit 
veškeré dědictví, které jsme přijali od 
předchozích generací. Komplikovanost 
ochrany je o to vyšší, že dnes je celá řada 
památek v držení soukromých vlastníků 
a tak musí řešit i množství konfl iktních 
situací mezi zájmy ochrany a využíváním 
objektů. To se prakticky stejnou měrou 
dotýká i kulturních památek v naší obci. 
Možná tomu nebudete věřit, ale na 
území naší obce je 7 (slovy sedm) evi-
dovaných kulturních památek a jeden 
památný strom.

My se pokusíme Vás v našem seriálu s 
nimi postupně seznámit.

Ještě trochu statistiky. 5 z nich bylo za-
psáno ihned po vytvoření prvního se-
znamu v roce 1958, další byla připsána v 
roce 1996 a poslední v roce 1998.

Seriál začneme těmi nejstaršími. 

Prvním je:

Výšinné opevněné 
sídliště - tvrz 
zapsaná 3.5.1958  
pod ev.č. 16318/6-3707

V evidenci památky je uvedeno:  
Areál tvrziště se zemědělskou usedlostí 
vystavěnou na sklepech tvrze. 

stav zachování památkové hodnoty 
Uspokojivý, stavebně technický stav ob-
jektu. 

popis 
Býv. tvrz se nachází „v dolení“, JV čás-
ti obce, nedaleko od komunikace je 
patrna menší ostrožna při údolí Mar-
koušovického potoka (popis . karta L. 
Svoboda, 1984). Zachovalé relikty tvrze 
v areálu Valovského dvora, tvrz se brzy 
proměnila v selský dvůr. Dnešní Valov-
ský dvůr se zřetelně nachází na místě 
středověké tvrze, ze které se zachovala 

trojice valeně klenutých sklepních pro-
stor, které se nacházejí pod hlavním 
stavením na nejzazší JZ straně dvora. 
Toto naznačuje dnes již zaniklé obytné 
části tvrze. V SV čele dvora se nacházel 
vstup do tvrze a další, dnes zasypané 
sklepení pod stodolou. Čelní příkop je 
dnes také zasypán přístupovou šíjí. Po 
třech zbývajících stranách kolem dvora 
jsou zachovány viditelné obvodové valy 
již s téměř zasypaným okružním příko-
pem. K obraně této tvrze přispíval i dnes 
už vysušený rybník v dnešní přípotoč-
ní nivě ve směru západním pod tvrzí.

umístnění
Velké Svatoňovice, jižní část obce, vlevo 
při komunikaci směr Batňovice, areál bý-
valé tvrze č.p. 242 - obytný dům se zbyt-
ky bývalé obytné části tvrze a hospodář-
ský objekt se zbytky původních zdí

My jen dodáváme, že objekt je ve vlast-
nictví pana Millera z naší obce.

Kulturní památky v obci
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J.D. a L.K.

Všichni jsme si již zvykli na to, že s přicháze-
jícím jarem uklízíme. Čisté prostředí a pro-
bouzející se příroda nám dodávají energii 
do života. A letos se to vše sešlo na 8.dubna. 
Na tento den obec zajistila u společnosti 
Transport Trutnov svoz nebezpečného od-
padu a Sokol Markoušovice zajistil sběr že-
lezného šrotu po Markoušovicích a Starém 
Sedloňově, kterého se sebralo více než 5 
tun. A tak jsme mohli vyklidit své domác-
nosti od toho, co tam nepatří a předat to k 
dalšímu zpracování. 

Těší nás, že se u našich občanů vžily návyky 
správného nakládání s odpadem. Po obci 
jsou rozmístěny kontejnery na tříděný od-
pad, na Sběrném místě na dvoře obecního 
úřadu je možné odkládat různé druhy odpa-
du a v chodbě obecního úřadu a u tělocvič-
ny v Markoušovicích jsou nádoby na sběr 
elektroodpadu. Nově bude umístěn kon-
tejner na sběr použitého rostlinného oleje 
z kuchyní, po jednom ve Svatoňovicích a 
Markoušovicích. To vše přispívá i čistotě a 
pořádku v obci, za což všem děkujeme.

Stále nejvíce nepořádku zůstává po projíždě-
jících řidičích podél komunikací. Například u 
silnice od Sedmidomí do Velkých Svatoňovic 
při pravidelném úklidu sesbírali zaměstnanci 
obecního úřadu 3 velké pytle odpadků.  Na 

jarní úklid obec dovybavila rotační kartáč za 
traktor skrápěcím zařízením, pro snížení praš-
nosti při zametání komunikací.

Doma i v obci se uklízelo

Druhým dnes popisovaným objektem je:

Usedlost čp. 1 
zapsaná 3.5.1958  
pod ev.č. 20180/6-3620

anotace 
Areál venkovského domu se stodolou 
a chlévy. Doklad venkovské zástavby z 
konce 16. století 

popis 
Venkovský dům se svými částmi se na-
chází pod kostelem sv. Jana Křtitele u 
komunikace na okraji osady. Objekt je 
orientován štítovým průčelím k JV stra-
ně, vystavěn na zvýšené podezdívce, kří-
žového půdorysu. Souběžně s komuni-
kací k SV straně přistavěny zděné chlévy 
se vstupy z kamenného chodníku. Areál 
venkovského domu uzavřen od severní 

strany hospodářskými budovami, mezi 
přístavbou obytného domu a stodolou 
se nachází vjezdová brána kryta pulto-
vou střechou. 

umístnění
Markoušovice, střed obce, při hlavní 
obecní komunikaci - obytný dům used-
lost čp.1

My jen dodáme, že vznik usedlosti je da-
tován rokem 1542 a dnes je ve vlastnictví 
pana Pecha z Jinolic a jeho péčí prochází 
postupnou rekonstrukcí.

S využitím evidence památek připravil 
J.D. Pokračování příště
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Při obecním zastupitelstvu pracuje již 
dlouhou řadu let kulturní komise. Ta pro 
Vás občany obce připravuje sama nebo 
ve spolupráci se spolky v průběhu roku 
celou řadu akcí jak u nás doma, tak i vý-
lety za poznáním a zábavou mimo obec. 
O jejich přípravě se Vás snažíme s před-
stihem informovat v našem zpravodaji, 
ve vývěskách a hlášeních obecního úřa-
du a je jen na zájmu občanů, kterou akci 
navštíví. My jsme se rozhodli Vám podat 
pár informací o uskutečněných akcích od 
vydání posledního zprtavodaje.

Poznáváme svět
Je již krásnou tradicí pořádání naučných, 
cestopisných přednášek pana Nývlta 
Zdeňka. Letos to byly již dvě poutavé 
přednášky s promítáním na rozměrné 
plátno, hudbou a poutavým vyprávěním.

První byla 2.února o Baltu a Rujáně. Další 
pak 2. března zajištěná místní organizací 
Svazu zahrádkářů s tématem Paříž město 
lásky. Poslední v tomto období pak dvo-
jdílná cestopisná přednáška „Maroko I“ 
byla 16.března a „Maroko II“ 6.dubna.

Přednášky proběhly tradičně v zasedací 
místnosti Obecního úřadu. Na každou 

akci máme promítání na velké plátno, 
a věřte je to opravdu jiný zážitek, než 
doma na televizi!

Těmito cestopisnými přednáškami nám 
pomáhá pan Nývlt poznávat místa, kam 
bychom se mnohdy sami nedostali a tak 
mu touto cestou vyslovujeme symbolic-
ké Díky.

První pomoc
Tamtéž byla přednáška na téma posky-
tování první pomoci přednesená záchra-
nářem panem Petrem Šafářem. Je pro 
nás trochu nepochopitelná malá účast 
občanů. Nebo, snad každý ví, jak  by se 
zachoval v situaci ohrožení zdraví nebo 
života? Tato přednáška byla opravdu pro 
každého přítomného přínosem. Pevně 
věříme, že příště se nás sejde více.

Obecní ples
Obecní ples, který byl pořádán tentokrát 
v pátek 8. února, navštívilo přes 70 spo-
kojených občanů. V pátek byl proto, že 
jindy neměl volno pan Meisner, kterého 
známe z našich dřívějších akcí a hrál nám 
výborně k tanci i poslechu i tentokráte. 
Krásné předtančení provedl pár mladých 
tanečníků z taneční školy z Trutnova. 
Díky sponzorům i občanům, jsme mohli 

mít opravdu bohatou soutěž o hodnot-
né ceny. Touto cestou jim dodatečně dě-
kujeme. Doufáme, že tradice obecních 
plesů  u nás bude i nadále. Protože jak 
se říká „nejen prací živ je člověk“ a tanec 
je řece nejzdravější pohyb. Jak říká i paní 
doktorka Cajthamlová! Budeme se těšit 
na další setkávání při družné zábavě v 
místním sále K-Klubu.

Divadlo u nás
11.března u nás již po několikáté, a nut-
no dodat, že opět úspěšně, hostoval di-
vadelní soubor  z Červeného Kostelce 
s veselohrou „Kočár“. Ve třech hercích 
předvedli výborný výkon. Všichni jsme 
se opravdu zasmáli. Jsme rádi, že na di-
vadelní představení se vždy sejde pěkný 
počet diváků. Je to možná i tím, že máme 
v  hledišti stolovou úpravu, takže si kaž-
dý může dát sklenku vína, nebo pivo. 
A spolu si o přestávkách popovídat. Na 
podzim máme opět dojednané dvě diva-
delní představení.

Country zábava s“ Pěnou“
V sobotu 8. dubna pořádala kulturní ko-
mise obce pro naše občany taneční zá-
bavu s kapelou „Pěna“.  Je smutné, že prá-
vě naši občané na této akci ve větší míře 
chyběli. Avšak ti, kteří neseděli doma, si 
užili jak tanec, tak pohled na pěkné před-
tančení. STAR WEST z Trutnova i naše 
seniorky Staré Westy se postarali o pěk-
né zahájení zábavy. Nutno také dodat, 
že k pohodě přispěl kuchař s výborným 
jídlem ve stylu country. A tak i když nás 
nebylo moc, o to více jsme se pobavili. 
Pěknou pohodu si pochvalovali i hudeb-

Kulturní komise obecního zastupitelstva



6

Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

níci  kapely „Pěna“, kteří k nám vždy rádi 
zavítají. Zkuste příště vypnout „bednu „ a 
jít, jak se říká mezi lidi a užít si zdravého 
pohybu při tanci!

Je vidět, že kulturní komise obecního 
zastupitelstva se stará o různorodé vyžití 
našich občanů, jak pro jejich pobavení, 
tak i poučení. Byli bychom rádi, kdyby se 
setkávali s větším zájmem občanů celé 
obce, tedy i z místní části Markoušovic. 

Snaží se, aby si mohl vybrat každý to, co 
ho zajímá a potěší nás i Vaše návrhy na 
možné akce.

Kulturní komise

ZŠ a J.D.ZŠ a J.D.

Vítání jara a vynášení Smrtky se uskuteč-
nilo ve Velkých Svatoňovicích v neděli 2. 
dubna. Žáci a žákyně místní školy pre-
zentovali jak tradiční pásmo, tak i nové 
méně známé písničky. Smrtka byla po 
vystoupení přenesena k Zaječímu po-
toku, zapálena a shozena do vody, aby 
zimou a ošklivým počasím nadále nesu-
žovala naši vesnici. 

Stejně tak nezapomněli na rozloučení 
se zimou žáci mateřské školy Mraveniš-
tě v Markoušovicích. Ti společně vynesli 

Moranu a nechali ji odplavat. Věříme, že 
obě akce skutečně vyprovodily zimu.

Vítání Jara
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Lucie Winterová

Sbor dobrovolných hasičů Velké Svatoňovice

Mladí hasiči nezahálejí ani v zdánlivě ne-
aktivním zimním období. K naší činnosti 
jsme využívali naši klubovnu a místní tě-
locvičnu, kde jsme se s dětmi učili odbor-
nosti týkající se zařazení do jednotlivých 
skupin PO, a v průběhu roku si jednotlivci 
plní testy z dané problematiky. Dále jsme 
odevzdali na okresním sdružení Hasičů 
Ćech Moravy a Slezka obrázky s témati-
kou požární ochrany a prevence a tím se 
vybraní jedinci účastní soutěže nazvané 
Požární ochrana očima dětí. V tělocvič-
ně nacvičujeme základy první pomoci a 
zvládnutí nečekaných situací na dubno-
vou soutěž Podzvičinský záchranář. Ta se 
konala 15.4.2017 v Miletíně. Děti ošetřo-
valy různá zranění a musely si poradit i s 
nebezpečnou situací, ale i základy Požár-
ní ochrany. Mladší družstvo obsadilo 1. 
místo, starší družstvo místo 9. 

Nezahálíme však ani v požárních disci-
plínách a v rámci prostorových možností 
cvičíme základy hodící se jak ke zvládání 
60m s překážkami, tak na štafetu 4x60m 
a štafetu dvojic. Odměnou za zvládnutý 
trénink je pro děti krátký fotbálek, kterým 
zpravidla zimní kroužky zakončujeme. 
Od dubna trénujeme venku u muzea a 
22. 4. 2017 se chystáme zúčastnit Memo-
riálu Ivany Valnohové v Malých Svatoňo-

vicích. Je to soutěž jednotlivců v běhu na 
60 metrů s překážkami. Poté nás čekají 
další přípravy na disciplíny v požárním 
sportu.

6. 1. 2017 proběhla v naší klubovně Vý-
roční valná hromada našeho sboru, kde 
proběhlo bilancování roku loňského a 
odsouhlasení činnosti na rok letošní. Při 
této příležitosti byla předána některým 
členům čestná uznání a vyznamenání za 
léta jejich činnosti.

4. 2. 2017 jsme uspořádali již tradiční ha-
sičský bál. Účastníci plesu mohli shléd-
nout dvě hezká předtančení skupin 
Ballare a Bonima. Nechyběla ani bohatá 
tombola a myslím si, že se celá akce ve-
lice vydařila.

Členové výjezdové jednotky se zúčastnili 
již několika školení týkajících se bezpeč-
nosti práce, prevence a první pomoci. 
Celou zimu se potom scházejí na cviče-
ních, kde provádějí údržbu a nutné opra-
vy na svěřené technice.
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V Mraveništi v Markoušovicích jsme si le-
tošní první měsíce roku opět užili i díky 
novým společným akcím. Na konci úno-
ra to byl veselý Masopust a v březnu pak 
první Sousedský bál. O obou akcích na-
jdete ve zpravodaji podrobnější články i 
s fotkami. 

Z minulého roku také v Mraveništi probí-
hal každé úterý 10hodinový kurz rozvoje 
grafomotorických schopností Pastelka 
pro předškoláky pod vedením lektorky 
Jany Kaplanové.  Pod mým vedením pro-
bíhaly od ledna lekce Předškolních skupi-
nek určené budoucím školákům a jejich 
rodičům.  

V únoru jsme uspořádali setkání lidí, kteří 
se cítí být součástí komunity Mraveniště 
a vzájemně jsme sdíleli své postřehy a 
přání. Na konci března pak zorganizovala 
část nadšenců podporující Mraveniště – 
tvz. Maximravenci výměnný bazárek dět-
ského oblečení a potřeb.

Teď se nám už do krásy probouzí jaro a 
přináší nám další zajímavé akce a setkání. 
Tak jako každý rok jsme i letos pořádali v 
Mraveništi Velikonoční tvoření. Tentokrát 

to bylo ve středu 12. dubna, počasí bylo 
chladnější, tak jsme uvítali teplo a sucho 
v naší jídelně. Tady jsme mohli tvořit jar-
ní motivy na průsvitech do okna nebo 
si ozdobit věneček z větviček na dveře. 
Také se tu barvila vajíčka voskem nebo 
zdobily obrázky z ubrousků. Uplést jsme 
si mohli i pomlázky různých velikostí. O 
patro výš se konal malý kurz pro dospělé 
pod vedením lektorky Martiny Poliakové 
z Domu pod jasanem, která učila účastní-
ky zaplést z vrbového proutí velikonoční 
kytici. Jak se všem na tvoření dařilo se 
můžete podívat na fotografi ích.

A budeme pokračovat celou řadou akcí, 
na které vás tímto srdečně zveme. A na 
co se tedy můžete těšit?

Krásné jarní dny vámza celý tým Mraveniště 
přeje Eva Portychová

www.domraveniste.cz

Především na léto, kdy již dnes 
připravujeme opět letní týdny pro děti. 
• od 10. do 14. 7. se můžete těšit na „Dobrodružný týden“ s Káťou Stachovou
• od 17. 7. do 21.7. na „Cestu do pohádkové země“ s Lenkou Šumberovou
• od 24. – 28. 7. na „Léto prostě milujeme aneb hrajem si a malujeme“ 

s Janou Švecovou
• od 7.8. do 11. 8. pak na „Týden plný barev“ s Pavlínou Pulkrábkovou. Letáček s 

dalšími informacemi a přihláškou vyvěsíme v dubnu.

Ze života Mraveniště

Sousedský bál

V sobotu 18. března 2017 večer to v Mar-
koušovicích zase žilo naplno. V místní so-
kolovně se tu totiž konal první ročník Sou-
sedského bálu, který pořádal místní spolek 
Mraveniště. Nálada byla báječná, přišli hos-
té místní i z okolních obcí, tančilo se, hrálo, 
jedlo a pilo a všichni se náramně bavili. Celý 

večer nám hrál k tanci a poslechu taneční 
orchestr HF Band - byl to opravdu výjimeč-
ný zážitek slyšet živě tolik muzikantů se 
zpěváky. Předtančením nás potěšila orien-
tální tanečnice Sabua a skupina žen Ohnivé 
lilie. Celý večer hezky plynul a my se už tě-
šíme na další ročník. Děkujeme všem, kteří 

se na bálu podíleli organizací, přípravami 
i samotným programem. Také děkujeme 
všem podporovatelům, sponzorům a v ne-
poslední řadě také obci Velké Svatoňovice 
za schválení příspěvku na činnost spolku.
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Výbor TJ

Lída Špetlová

Valná hromada TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s.

TJ Sokol Velké Svatoňovice pořádala 
22.3.2017 Valnou hromadu. Hlavním 
tématem bylo snížení energetické ná-
ročnosti naší tělocvičny. Výkonnému vý-
boru naštěstí vyšel vstříc místní obecní 
úřad. Pomohl nám jak fi nančním darem, 
tak poradou. Po společném posouzení 
s místostarostou jsme došli k závěru, že 
nejvyšší úspory dosáhneme zateplením 
stropu. Po posouzení nabídek byla vy-
brána fi rma, která úpravu provede. Valná 
hromada schválila smlouvu jednohlasně 
a hned v pondělí fi rma nastoupila a za-
teplení bylo realizováno. Rád bych tímto 
poděkoval všem zúčastněným, kteří po-
mohli s přípravou prostor pro zateplení 
a s rychlou realizací. A paní Jarmile Sei-
delové, která to vše připravila a zorgani-
zovala.

Vedle toho vedoucí jednotlivých oddílů 
přednesli zprávy z činnosti. Valná Hroma-
da byla zakončena diskuzí a malým ob-
čerstvením.

Součástí TJ je nově oddíl lukostřelby .Od-
díl navštěvují čtyři dospělí a čtyři děti. V 
zimě střílíme v tělocvičně do terčů , s tím, 
že děti střílejí na 15m a dospělí na 18m.  
V létě se chystáme střílet na  terče vzdá-
lené až 30m na hříšti.

Na začátku se všichni klasicky rozcvičíme.
Pro zpestření střílíme na terče 2D JVD se 
zobrazením zvířat. A na závěr si dáme 
zábavnou střelbu na balónky. Špetla Jan 
vedoucí oddílu.

Starý Westy
Starý vesty zúročují své pravidelné ná-
cviky při vystoupeních na veřejnosti. 
Doplňují a zpestřují tak akce pořádané 
spolky a organizacemi jak v naší obci, 
tak v jejím okolí.  

Tentokrát úspěšně vystoupily v Měst-
ském sále v Úpici na oslavě MDŽ. Vy-
stoupení zaujalo všechny přítomné a 

bylo odměněno bouřlivým potleskem 
plně obsazeného sálu. Takové úspěšné 
akce nás nabíjejí další chutí do nácviku 
nových tanců. A že s naším věkovým 
průměrem to není zas tak lehké. A také 
proto naším hlavním přáním je, aby 
nám zdraví dovolilo pokračovat. Pak 
přichází radost ze zdravého pohybu, 
ale i potěšení ostatních.

BABIČKA 2017
Letos opět připravuje oddíl turistiky TJ 
Sokol Velké Svatoňovice z.s. pochod BA-
BIČKA. Jedná se již o 42. ročník. 

Několikrát jsme zvažovali, zda tento rok 
nevynecháme z důvodů čilé stavební 
činnosti v Ratibořicích. Nakonec se nám 
podařilo najít náhradní trasu. Až do kon-
ce května se má totiž přestavovat Bílý 
most na Pohodlí před Ratibořicemi. V 
současnosti tam není po mostu ani pa-
mátky. Jak jsme se přesvědčili, tak jde pro 
nás skutečně o klíčové místo a je velký 
problém jej obejít. Ale podařilo se nám 
najít náhradní trasu. Tak snad bude vše v 
pořádku. Možnosti náhradní trasy budou 
dvě. Jedna kratší, po lesní cestičce ve 
stráni. A jedna delší, která se dá snadno 
zvládnout s kočárkem. Vše bude popsá-
no ve startovním průkaze.

Pochod se půjde 6.5.2017. Pro bližší in-
formace sledujte naše stránky: 

www.babicka-dp.cz a www.facebook.
com/BabickaPochod
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Od domu k domu s 1. markoušovickým Masopustem

O Masopustním úterý (letos) 28.2., kdy 
se dle starých tradic vydávaly na po-
chod průvody maškar a konaly hody, 
spatřil světlo světa také 1.ročník Mar-
koušovického masopustu. Účast masek 
byla hojná a masky působivé. K vidění 
zde byla: krásná čtyřnohá kobyla (kte-
rou vyrobila Klára Lantová-Šiková, prý 
proto, aby se v té půjčené nemusela hr-
bit), medvěd s medvědářkou, cikánka, 
bába, smrt, kuchařka, kouzelník, horník, 
kominík, víla, šiška/žid, muzikant s har-
monikou, lesní muž, brouk a mezi dětmi 
spousta dalších zvířat a jiných postav. 
Bába u zvoničky nejprve pověděla ma-
sopustní příběh o tom, jak Masopust a 
Půst přišli do vesnice Markvartic, když 
tu se oba objevili zde v Markoušovi-

cích - a rovnou s klíčem od vesnice! 
Průvod tedy mohl začít! Zazněla píseň 
„Od domu k domu a koblihu k tomu“ a 
my vyrazili na koledu. Na všech zastáv-
kách nás vlídně přijali a pohostili. Pro 
první rok jsme zvolili jen tento menší 
okruh středem vesnice. Avšak zkuše-
nost z letoška je natolik dobrá, že příští 
rok trasu zřejmě protáhneme i dál. Po 

průvodu jsme se přesunuli do školní jí-
delny, kde čekaly koblihy a dobroty, co 
kdo donesl. A kde nám také bylo docela 
těsno, ale zato jsme byli pěkně pospo-
lu. Mnohoznačně se naplnilo říkadlo: 
Masopust, Masopust, do kola mě holka 
pusť! Ale i přes tyto ztížené podmínky 

se povedlo vyšetřit prostor pro kapelu i 
tanec dětí z MUŠky (mravenčí umělecké 
„školy“). K tanci pak děti přibraly i ostat-
ní maškary. Když jsme však byli v nejlep-
ším, zjevil se v sále Půst, předal zkrou-
šenému Masopustovi svíci a sebral mu 
klíč od vesnice. Tím byl 1.markoušovic-
ký Masopust ukončen a lidé se mohli v 
pokoji rozejít a rozjet do svých domovů. Petra Němečková Stypová, 

Mraveniště, z.s.
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sdružení KAMARAT

Dětský karneval
Jako tradičně se v naší obci dne 
25.2.2017 uskutečnil dětský karneval. 
Letošní karneval byl na téma „kouzelná 
školka“ pod vedením Františka a Fanyn-
ky z tohoto pořadu. I v letošním roce se 
nám sešla spousta dětí v krásných mas-

kách. Musíme říci, že každým rokem se 
k nám na karneval sjíždí více a více dětí 
a to i z okolních obcí. Děti si zde užily 
spoustu tance, soutěžení a zábavy a 

za vše byly odměněny dobrotami. Do 
soutěží se zapojili i rodiče, které také 
musíme pochválit. Děkujeme všem za 
hojnou účast a především chceme po-

děkovat všem za pomoc při uspořádání 
karnevalu.

Těšíme se na další rok

J.D.

Sokol Markoušovice

Jako každý rok jsme i letos bilancovali 
svou roční činnost. Novinkou je založení 
družstva mládeže, které jako všespor-
tovní oddíl vede pan Dušan Frýba. Val-
ná hromada rozhodla, že činnost oddílu 
bude plně v režii Sokola. Zároveň vedení 
Sokola zajistí proškolení vedoucího.

Vedle toho pokračuje pravidelná činnost 

oddílu volejbalu a malé kopané.
Na valné hromadě jsme se usnesli, že si 
letos opět připomeneme MDŽ a odmě-
níme při té příležitosti naše členky. A tak 
jsme se sešli 10.března a vše oslavili.

Oddíl Volejbalu zorganizoval na 11.břez-
na tradiční Josefovský turnaj. Při účasti 
čtyř družstev jsme obsadili čestné třetí 

místo. Zvítězilo družstvo Suchovršic.

V současné době připravujeme brigádu 
na údržbu naší klubovny - Maríny. Bude 
potřeba po zimě doplnit zásobu dřeva, 
provést generální úklid a opravit co se 
polámalo.
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Do nového kalendářního roku 2017 
jsme připravili spousty různých výletů, 
akcí a výuky zábavnější formou, než je 
pouze ta v lavicích. 

Jednou z nich je každoročně pořádaný 
kurz bruslení v zimním stadionu Trut-
nov, který probíhal od ledna do března. 
Počty žáků první až čtvrté třídy letos 
zvýšili předškoláci z naší mateřské školy. 
Děti jezdily pravidelně každé pondělí na 
lekce, kde se jich ujímali zkušení lektoři. 
Mezi dětmi se našli jak začátečníci, tak i 
zkušenější bruslaři, proto byly rozděleny 
do tří skupin. Na konci cyklu čekaly na 
žáky závody v obratnosti. Účastníci kur-
zu si odnesli diplomy a „ledové vysvěd-
čení“. 

Pololetí jsme pro žáky ukončili návště-
vou Úpického kina, zhlédnutím po-
hádku Anděl Páně 2. Tato pohádka 
učarovala nejen žákům, ale také paním 
učitelkám. 

Na přelomu ledna a února jsme uzavře-
li výběr podoby loga a maskota školy z 
návrhů dětí. 

S novým logem a maskotem se budete 
moci seznámit na nově připravovaných 
internetových stránkách školy.

Dne 9. února se naše škola zapojila do 

projektu Zdravá pětka. Tohoto dne při-
jela paní lektorka Michaela Ječmínko-
vá, která si pro děti připravila povídání 
o zásadách zdravého životního stylu a 

zdravého stravování. Děti se zábavnou 
formou dozvěděly, jaké jsou složky jíd-
la, které denně jedí, jak by měl vypadat 
správný jídelníček a zdravá svačinka do 
školy. Na vlastní kůži vyzkoušely různé 
hry, tvorbu menu, ochutnávky ovoce a 
zeleniny a v neposlední řadě, z něj také 

vytvořily lahodný obrázek. 
 „Po výuce spoustu zábavy!“ Tak na tuto 
akci žáci každý rok v období masopus-
tu čekají. Tradiční Masopustní veselí ve 
škole proběhlo z 27. na 28. února. Sraz 
se konal v pět hodin večer. Každý měl 
za úkol připravit si svůj originální vese-
lý kostým. O půl šesté se již chodbami 
školy proháněli šašci, piráti, kočky a jiné 
tradiční i netradiční masky. Tančilo se, 
zpívalo, soutěžilo, ale také hodovalo, 
přesněji, jedly se masopustní koláče, 

které děti dopoledne samy pekly a zdo-
bily. 

Naše vesnice se může chlubit jedním 
krásným a od nedávna také chráněným 
přírodním úkazem a to bledulovými 
háji. Když jako my vystoupáte po tzv. 
„Panské cestě“ směrem k Jestřebím ho-
rám, naleznete po lesích nespočet míst 
celých zaplněných krásnými bledulemi. 
Nejen že je to nádherná procházka, ale 
pro žáky také skvělý způsob, jak se při-
učit několika základním jarním bylinám, 
zasoutěžit si a oddychnout od sezení v 
lavicích a nacvičování pásma na Vítání 
jara.

4. dubna si bude šest dětí pamatovat 
jako den, kdy přišly poprvé na zkoušku 
usednout do lavic. Tento den se totiž ko-
nal zápis předškoláků do první třídy. Na 
děti čekala zkouška základních znalostí 
potřebných ke vstupu do školy. Velmi se 
na nové školáčky těšíme.

A pro naše žáky máme připravenou ce-
lou řadu dalších akcí.

Zpracovala Kateřina Krtičková

Základní škola Velké Svatoňovice
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J.D.

Náves Markoušovice

I když to z počátku roku vypadalo, že 
nám náves zapadla a usnula, nebylo 
tomu tak. realizační tým se pod vedením 
Jardy Kašpara pravidelně scházel a pro-
jednával další postup práce. Vybral doda-
vatele stavby altánu, připravil návrh ori-
entačních tabulí a stanovil priority prací 
pro letošní rok. To se projevilo hned po 
příchodu jara. Probudila se nejen příro-
da, ale ihned pokračovaly práce na návsi. 
Nastoupil pan Přemek Hajn na výstavbu 
Altánu - hlavní stavby na návsi. Byly zadá-
ny ke grafickému zpracování podklady k 
tabulím na náves. V neposlední řadě byl 
projednán postup prací na parkovišti a 
propojení jednotlivých ploch návsi. Po-
chvalu zaslouží i pan Horyna, který krás-
ně „učesal“ naší lípu. Je faktem, že tyto 
práce jsou prováděny firmami za malého 
přispění nás občanů. Ale již připravuje-
me i „velké brigády“ na kterých Vás rádi 

přivítáme. Pomocnou ruku budeme po-
třebovat při zemních úpravách a zatrav-
nění ploch a montáži olaťování altánu. 
Termín brigád včas ohlásíme tradičními 
způsoby.

 Ještě je nutno podotknout, že za spo-
lupráce s obecním úřadem se podařilo 
získat dotaci na dětské hřiště od Minis-
terstva školství.

O změnách na návsi a postupu prací se 
může každý přesvědčit vlastním pohle-
dem. My se jen těšíme, až se probudí 
všechny keře a stromy, které jsme zasá-
zeli loni.
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ČČK

Červený kříž Markoušovice

Tak jako asi i ostatní spolky i naše místní 
skupina ČČK začátkem roku bilancovala 
svoji činnost v loňském roce a naplánovala 
akce na rok letošní.

Naší valné hromady se zúčastnil i pan sta-
rosta. Přijali jsme při něm i dvě nové členky 
a tak jsme se rozrostli na dnešních 35 čle-
nů. Naše zástupkyně se zúčastnily i Valného 

shromáždění Oblastního spolku v Trutnově.
Ale my jsme v tomto období nejen bilan-
covali, ale i zorganizovali, dá se říci již tra-
diční akci - výšlap na Velikonoční výstavu 
do Malých Svatoňovic. Letos nás šlo dva-
krát tolik co loni. Pokud to bude takto po-
kračovat, budeme si příští rok muset na 
závěrečné posezení u Dášenky zamluvit 
celý prostor pro sebe. Také připravuje-

me nové akce jako kurz drátkování, který 
bude probíhat právě v době vydávání to-
hoto čísla zpravodaje a tak o něm příště 
jako i o dalších akcích.

Připravujeme výlet na Potštejn a naše 
členky budou pomáhat ostatním spol-
kům při zajištění jejich akcí.

Za SDH Markoušovice  
Dita Seidlová, jednatelka sboru

O dění v SDH Markoušovice 
Úvod nového roku jsme zahájili Výroční 
valnou hromadou, kde byla zhodnocena 
naše celoroční činnost a také jsme zde 
přivítali ve svých řadách dva nové členy. 
V dalších měsících jsme se začali pravi-
delně scházet každou středu v hasičské 
zbrojnici, kde se věnujeme brigádnické 
činnosti. Během několi-
ka schůzek jsme zvládli 
uklidit a přeorganizovat 
hasičskou zbrojnici, vy-
lepšit její osvětlení a od-
větrávání a také udělat 
několik úprav na našem 
novém automobilu Avia. 
V měsíci dubnu jsme 
pak s naším automobi-
lem úspěšně absolvovali 
technickou kontrolu. 
Jako již tradičně jsme v 
neděli 16. dubna pořá-

dali Velikonoční zábavu, která se velmi 
zdařila. Velikonoční radovánky nám zpří-
jemnila dvě vystoupení pod taktovkou 
tanečních skupin „Starý Vesty“ z Velkých 
Svatoňovic a „Ballare“ ze Rtyně v Podkr-
konoší. Připravena byla i bohatá soutěž 
o ceny a lahodné občerstvení. Na konci 

měsíce dubna (v době vydávání toho-
to čísla zpravodaje) pořádáme Pálení 
čarodějnic, tentokrát na místním hřišti. 
Čarodějnici, nám tradičně vyrobí děti z 
Mraveniště a věříme, že se nám jí poda-
ří upálit úspěšně. Pálení pak zakončíme 
stezkou odvahy, kterou zvládnou i ti 
nejmenší šikulové. 
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Amatérská meteorologie ve Velkých Svatoňovicích

Únor byl ve znamení návratu ke spíše 
teplejšímu průběhu zimy, ne však přímo 
blátivému. Průměrná únorová měsíční 
teplota +0,46°C zařadila tento měsíc na 
8. nejteplejší místo v posledních 20 le-
tech. Mrzlo ještě relativně často, celkem 
se vyskytlo 24 mrazových dní a 4 dny 
ledové. Sněhu v průběhu měsíce spíše 

ubývalo, nejvyšší pokrývka o síle 35 cm 
byla naměřena 1. února. Celkový srážko-
vý úhrn činil 31,7 mm (průměrná hodno-
ta). Souvislá sněhová pokrývka přestala 
existovat 24. února. Ve stejný den se pak 
na studené frontě vyskytl výraznější ná-
razový vítr, jenž krátce po poledni dosáhl 
rychlosti až 15,2 m/s.

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. Veške-
rá data jsou dostupná na adrese 
www.meteosvatonovice.unas.cz, 
vybrané údaje jsou aktualizované v 
minutovém odstupu.

6.května 42. ročník pochodu Babička (podrobnější informace v článku uvnitř zpravodaje)

14.května od 14:00 hod přednáška pana Jiráska o dolování uhlí v Jestřebích horách ve škole v Markoušovicích

3.června Velký dětský den s bohatým programem, atrakcemi a soutěžemi jak ve Velkých Svatoňovicích, tak v Markoušovicích, 
kde bude i ukázka vojenské techniky

17.června Zájezd do Národního hřebčína Kladruby nad Labem a zámek Loučeň, -v parku labyrinty, bludiště- vhodné pro děti, 
nebo prohlídka zámku, s kostýmovaným průvodcem. 
Přihlášky do 31.5.2017u pí Špetlové - tel. 776 012 531, E-MAIL- Lspetlova@seznam.cz

14.října  dvoudenní zájezd na Moravu. Sklípek s posezením v Bořeticích s ochutnávkou vína, přespáním u vinaře. Po cestě v 
sobotu návštěva zámku. Bude blíže určeno. Přihlášky je možno podávat do 30.6.2017 na obecním úřadě u p Palachové.  S 
přihláškou se vybírá záloha 400 Kč na osobu.

Na prázdniny připravuje spolek Mraveniště letní tábory pro děti

10. do 14. 7.  se můžete těšit na „Dobrodružný týden“ s Káťou Stachovou

17. 7. do 21.7.  na „Cestu do pohádkové země“ s Lenkou Šumberovou

24. do 28. 7.  na „Léto prostě milujeme aneb hrajem si a malujeme“s Janou Švecovou

7.8. do 11. 8.  pak na „Týden plný barev“ s Pavlínou Pulkrábkovou

(podrobněji na www.domraveniste.cz)

Připravované akce

povodeň 31. březen 2006

Jaké bylo v naší obci počasí v I. 
čtvrtletí roku 2017?

Leden nám po mnoha letech ukázal, jak 
vypadá nefalšovaná zima. S průměrnou mě-
síční teplotou -6,05°C se stal druhým nejstu-
denějším lednem za posledních 20 let (po 
lednu 2006). Každý den mrzlo, tudíž jsme za-
znamenali 31 mrazových dnů (denním mi-
nimum pod 0 °C). Celodenní mrazy přinesly 
24 ledových dnů (denním maximum pod 0 
°C). Nejtužší mrazy udeřily 7. ledna, kdy ran-
ní teplota klesla až na -25,6°C a během dne 
nevystoupila výše než na -11,3°C. Po 5 letech 
jsme tak prožili v našich končinách relativně 
vzácný arktický den. Sněhem leden také ne-
šetřil. Sněžit začalo hned 2. ledna a souvislá 
sněhová pokrývka se udržela po zbytek mě-
síce. Nejvíce sněhu leželo 15. ledna, a to 38 
centimetrů. Celkový lednový srážkový úhrn 
činil 61,7 mm (nadprůměrná hodnota).
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Březen pokračoval v oteplovací ten-
denci a s průměrnou měsíční teplotou 
+5,24°C se vcelku nečekaně umístil na 2. 
místě mezi nejteplejšími březny od roku 
1996 (po březnu 2014). Prožili jsme sice 
ještě 15 mrazových dnů, nejnižší teplo-
ta však neklesla níže než na -3,4°C (27. 
března). S relativně vysokými teplotami 
souvisela i absence sněhové pokrývky. 
Pouze 18. března ležel dočasně sněhový 
poprašek. Čisté sněžení se vyskytlo v je-
diném dni, v sedmi dnech padaly srážky 
smíšené a v osmi dnech pršelo. Celkem 
spadlo 45,0 mm srážek, což odpovídá 
dlouhodobému průměru. Nejteplejším 
dnem I. čtvrtletí se stal poslední břez-
nový den, kdy teplota vystoupila až na 
+20,4°C. Tímto se zde 31.3. stal nejteplej-
ším minimálně za 20 let (na observatoři 
v Úpici nejméně za 38 let). Nejsilnější vítr 
byl pak naměřen 2. března odpoledne, a 
to náraz o rychlosti 15,6 m/s.

Krátká historie povodní  
ve Velkých Svatoňovicích
S velkou vodou se naše obec potýkala od 
nepaměti, jak se ostatně můžeme pře-
svědčit v obecních kronikách. V prostoru 
naší obce se mohou vyskytnout povod-
ně tři typů - z jarního tání, z trvalých a z 
přívalových srážek (či jejich kombinací).

Jarní tání - povodně hrozí při větší 
akumulaci sněhové pokrývky a jejím ná-
sledném rychlém tání, doprovázeném 
srážkami v kapalné formě

Trvalé srážky - obvykle v letním půl-
roce, vázané na cyklonální situace, srážky 
nejsou příliš intenzivní, avšak mohou tr-
vat několik dní po sobě (případně přichá-
zet ve vlnách)

Přívalové srážky - vyskytují se pře-
vážně v letním půlroce a jsou vázány na 
přeháňky a bouřky. Během krátkého ča-
sového intervalu spadne velké množství 
srážek na malé ploše. V našem regionu 
zvyšuje riziko tohoto typu povodní uspo-
řádání terénu (hřeben Jestřebích hor a 
kotlina odvodňovaná jedním tokem).

Kronika doslovně zaznamenává význam-
nější povodně v těchto letech: srpen 1938 
(trvalé srážky), únor 1946 (tání + trvalé 
srážky), leden 1948  (tání), březen 1962 
(tání + přívalové srážky), duben 1970 (tr-
valé srážky), červenec 1979 (přívalové 
srážky), červen 1986 (přívalové srážky).

Celé generace našich předků se chtě-
ly škodám způsobeným velkou vodou 
vyhnout pomocí regulace potoka, ale k 
naplnění této snahy došlo až na přelomu 
80. a 90. let minulého století. Postupně 
bylo provedeno narovnání, zahloubení 
a vyzdění (žulovo-betonovými bloky) 
necelého kilometru koryta Markoušovic-
kého potoka od bývalého kina až téměř 
po Amanův rybník. Později bylo zčás-
ti regulováno koryto pod a nad tímto 
úsekem (ne však všude), a to vyzděním, 
vyložením břehu velkými kameny nebo 
výdřevou z klád. Po ukončení základní 
části těchto úprav postihly Velké Svato-
ňovice samozřejmě další povodně, při 
kterých se však ve střední části obce již 
potok nikdy nevylil z koryta.

Jednalo se o následující povodně:

24. března 1992 – při tání a trvalém 
dešti se voda rozlila především na dol-
ním toku, škody způsobila i voda, jenž se 
přihnala do horní části obce potůčkem 

od bytovek, kde se na Bremstu ucpal 
propustek a vzniklá laguna se později 
převalila přes cestu a protrhla tuto umě-
lou hráz.
3. a 4. července 1997 – po dvou 
dnech přívalových srážek v bouřkách se 
voda rychle rozlila na horním i dolním 
toku Markoušovického potoka
15. června 2005 – blesková povodeň 
z přívalových srážek, neproběhla tento-
krát na Markoušovickém potoce, nýbrž 
na potoce Mariánském, který odvodňuje 
spíše střední část Jestřebích hor (Malé 
Svatoňovice a okolí), došlo k poškození 
plodin na přilehlých polích, jedné komu-
nikace a zatopení několik sklepů v Batňo-
vicích
31. března 2006 – povodeň z tání a 
přívalových srážek (1. bouřky roku), voda 
se mírně vylila hlavně na dolním toku 
Markoušovického potoka
2. července 2009 – blesková povo-
deň z přívalových srážek nad hřebenem 
Jestřebích hor. Poničeny cesty v Markou-
šovicích, Fládru, vylití potoka u Domu 
seniorů
2. června 2013 - noční povodeň způ-
sobená kombinací trvalých a přívalových 
srážek. Potok dosáhl hranice vylití na dol-
ním toku

Podrobný článek o velké povodni z 
2.7.2009 si lze přečíst i na webu na adrese 
w w w. b o u r k y. c o m / p o z o r o v a n i / 
povoden-ve-velkych-svatonovicich-
-dne-2-7-2009

povodeň 2. červenec 2009

následky povodně 2. červenec 2009


