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Zpravodaj občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic

Zpravodaj občanů

Velkých Svatoňovic 
a Markoušovic

Slovo redakční rady
Vážení čtenáři, je to již rok kdy vycházíme 
v nové grafi cké podobě, kterou nám pomá-
há dotvářet tiskárna PRATR a.s.. Jejím grafi -
kům děkujeme za celkové ztvárnění našeho 
zpravodaje. Na nás je mu dodat i poutavý 
a zajímavý obsah.

Jak jsme již několikrát zdůrazňovali, jde 
nám o zachycení života v naší obci a o po-
sílení informovanosti o dění v ní našich ob-
čanů. V neposlední řadě i předat potřebné 
informace, které se dotýkají nás všech.

Těší nás všechny reakce na náš zpravodaj 
ze strany vás - našich čtenářů. Rádi bychom 
však posílili váš podíl na tvorbě obsahu 
zpravodaje. Můžete zasílat přímo články ke 
zveřejnění nebo nám dát alespoň podně-
ty pro příspěvky, které by Vás zajímali. Vše 
můžete zasílat elektronicky na adresu zpra-
vodaj@velkesvatonovice.cz nebo předávat 
na obecní úřad, případně zcela anonymně 
vhodit do schránky na obecním úřadě. 

Můžete i přímo oslovit některého člena re-
dakční rady pokud se necítíte být dostateč-
ně fundovaní na samostatné zpracování Va-
šeho příspěvku. Každý z nás Vám rád s jeho 
přípravou pomůžeme. V případě potřeby 
a závažných okolností jsme připraveni za-
chovat a chránit i Vaší anonymitu.

Milí spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou letní číslo obec-
ního zpravodaje. Je čas dovolených, přesto 
nepolevujeme a snažíme se plnit úkoly, kte-
ré jsme si vytyčili. 

Vylepšili jsme některé polní cesty terénními 
úpravami a štěrkem. Snažili jsme se je v kri-
tických úsecích odvodnit tak, aby se za deště 
a jarního tání netvořily kaluže, aby byly ces-
ty použitelné a nezhoršoval se jejich stav. 
Do větších rekonstrukcí se zatím nechce-
me sami pouštět. Snažíme se vykupovat 
pozemky pod komunikacemi, které ještě 
nejsou ve vlastnictví obce, a čekáme na 
vhodné dotační příležitosti. Ve spolupráci 
s fi rmou LTM Krkonoše opravujeme pode-
mleté základy mostků přes Zaječí potok. 

V letních měsících probíhá sečení příkopů 
a úprava zeleně v okolí komunikací. Prosíme, 
aby zeleň z Vašich pozemků nezasahovala do 
průjezdních profi lů a nezhoršovala rozhledo-
vé poměry. Dopravní obslužnost a údržbu 
komunikací zajišťují i větší vozidla, např. po-
peláři, hasiči, traktor s příkopovým ramenem, 
v zimě traktor s pluhem. Chtěl bych poděko-
vat všem občanům, kteří se nezištně starají o 
obecní zeleň v okolí svých domů a přispívají 
tím k lepšímu vzhledu naší obce.

Na červnovém zasedání obecního zastupi-
telstva jsme schválili ceny vodného a stočné-
ho na letošní rok. Minimální výše poplatků je 
pro obec daná plánem fi nancování obnovy 
kanalizace. Ten je součástí rozhodnutí o při-
dělení dotace a musíme ho respektovat.

Snažíme se využívat dotační příležitostí. Již 
máme schválenu dotaci na dětské hřiště v 
Markoušovicích a na kanalizaci v dolní části 
obce, těsně před schválením jsou dotace 
na opravu Hasičských zbrojnic a na nové 
lavičky. Nedopadla nám dotace na traktor 
pro manipulaci s bioodpadem (budeme 
žádat znovu). V přípravě máme žádost o 
dotaci na rekuperační větrání do školy a 
školky a nyní aktivně pracujeme ve spolu-
práci se školou a jejími žáky na žádosti o do-
taci na víceúčelové školní sportovní hřiště.

Přeji Vám krásnou dovolenou a příjemné 
prožití prázdnin. Těm, kteří se vydají na 
cesty, přeji šťastný návrat domů do Sva-
toňovic a Markoušovic. Pokud Vás při ná-
vštěvách tuzemska nebo zahraničí zaujme 
cokoliv, co by mohlo vylepšit naší obec, 
podělte se o to s námi. Rádi se necháme 
inspirovat. Užívejme pěkného léta, ať se 
nám zde dobře žije!

Petr Martinec, starosta obce
Redakční rada

Sloupek starosty obce

3/2017

J.D. a L.K.

Ze zasedání zastupitelstva
Od čísla 2-2017 ze zastupitelstvo obce 
sešlo třikrát. A to 24.5., 14.6. a 12.7.

Hlavními body bylo především projednání 
přípravy výstavby kanalizace ve spodní čás-
ti obce a ČOV, kde bylo nutno schválit výběr 
dodavatele a následně jím předložený plán 
realizace. Nyní se již čeká na schválení do-
tace od Státního fondu životního prostředí 

a pak již vše může začít. Důležitým doku-
mentem bylo schválení zpracovatele změ-
ny územního plánu a obecních vyhlášek. 
V neposlední řadě se zastupitelstvo zabý-
valo převodem, odkupem nebo prodejem 
pozemků a přípravou a podpisem smluv. 
Všechny transakce směřují k cíli sjednotit 
majetkové poměry tak, aby se stalo obec-
ním majetkem vše co obec provozuje - pře-
devším pozemky pod cestami jak skutečně 
dnes vedou a k zajištění chodu obce.

Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele 
výstavby dětského hřiště v Markoušovicích 
na základě přidělené dotace.

Důležitým bodem bylo schválení závěreč-
ného účtu obce za rok 2016 po provede-
ném auditu z krajského úřadu a schválení 
cen vodného a stočného na rok 2017. Výše 
vodného setrvala na 24,15 Kč jako v loňském 
roce a cena stočného se upravuje z 24,15Kč 
na 27,60 Kč v konečné ceně pro spotřebitele. 

Informace pro občany
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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

Restaurace: 
K-Klub Velké Svatoňovice 
Po-Čt  11.00-21.00
Pá, So  11.00-23.00 
Neděle zavřeno

Sokolovna Markoušovice 
Ne - Čt  11.00-14.00; 17.00-22.00
Pá a So  11.00-14.00; 17.00-01.00

Na Puškvorci 
Pondělí zavřeno
Út - Čt    16.00-22.00
Pá a So   17.00-24.00
Ne   15.00-22.00

Potraviny
Denně   8.00-20.00

Pekař
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

Masokombinát Orlické uzeniny 
Út:   7:00
Čt   8:00

Pošta 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:
(Horská 99, Trutnov)
Po a Pá  13:00 – 17:00
St  8:00 – 11:00
So  8:00 – 12:00
Nebezpečný odpad
Sběrné místo Velké Svatoňovice:
Po a St  8:00 – 17:00
Út a Čt  8:00 – 15:00
So  14:00 – 17:00
pouze Papír, Plast, Bioodpad, Rostlinný 
olej ze smažení, Kovy, Směsný odpad 
v pytlích zakoupených na OÚ, zářivky, 
elektroodpad, baterie, zákaz ukládaní 
odpadu k bráně
Skládka pod Haldou Rtyně: 
Po - Pá  8:00-16:00
So   8:00-12:00
stavební odpad, rozměrný odpad…
Skládka Bohuslavice: 
Po - Pá  7:00-15:00
stavební odpad, rozměrný odpad…

Obecní knihovna:
Po  17:00 – 19:00

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

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)

V minulém čísle v článku Náves Markoušovice bylo milně uvedeno, že se podařilo získat dotaci na dětské hřiště od Ministerstva 
školství. Správně je, že dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Čtenářům i všem dotčeným se omlouváme.

Oprava čísla 2/2017

Redakční rada

Loni občané odevzdali k recyklaci 345,88 
kg drobného elektra. Snaha obyvatel 
obce recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifi kát 
vypovídající o přínosech a velkém 
významu sběru drobných spotřebičů. 
Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého 
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili 
produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 

elektro zařízení.Konečná bilance vyzněla 
pro zpětný odběr elektro zařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech. 

Obdobně je to i s tříděním ostatního 
odpadu. Podle údajů společnosti EKO-
KOM, a.s. vytřídili občané naší obce v 
roce 2016 celkem 39,749 tuny odpadů 
k jejich dalšímu zpracování. To výrazně 
přispívá ke snížení tzv. „uhlíkové stopy“. 
Konkrétně jsme přispěli ke snížení emisí 
CO2 v ekvivalentu 45,143 tun a přispěli k 
úspoře energie v množství 1 055 189 MJ.

Děkujeme všem občanům za jejich 
přístup k třídění odpadu, který snižuje 
i jejich náklady na svoz komunálního 
odpadu a přispívá k čistotě naší obce. 

Přesto se stále setkáváme s případy 
jeho ukládání (odhození) v místech kam 
nepatří. Zaměstnanci obecního úřadu na 
takovýchto místech v uplynulém období 
sebrali více než 10 pytlů odpadu. 

Občané tříděním odpadů výrazně ulevili životnímu prostředí

J.D.

Občané tříděním odpadů výrazně ulevili životnímu prostředí

Přesto se stále setkáváme s případy 

Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice 68542 35 Velké Svatoňovice

 
Vážení partneři,

dovolujeme si vám zaslat Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“. Jde o 

přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace 

vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany vaší obce, vašeho města. Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie, 

energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkce 

nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.
Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle 

Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení 

v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 38 %. Certifikát tedy 

vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL.Součástí dopisu je také návrh textace článku pro místní média, pokud uznáte za vhodné 

využít konkrétní informace z Environmentálního vyúčtování pro podporu osvěty o zpětném odběru 

ve vaší obci, vašem městě. V elektronické podobě naleznete text a ilustrační schémata také na 

webových stránkách společnosti ASEKOL – www.asekol.cz v sekci tiskové centrum - Dokumenty ke 

stažení.

Věříme, že zaslané výsledky potěší nejen Vás, ale budou také motivací pro zodpovědný 

přístup občanů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

Za společnost ASEKOL a.s. s pozdravem a úctou

Mgr. Jan Vrba
předseda 

představenstva
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Pečovatelská služba města Úpice rozšíři-
la registraci své působnosti pomoci i pro 
potřebné občany žijící ve Velkých Svato-
ňovicích

Posláním pečovatelské služby je umožnit 
setrvat lidem i po ztrátě soběstačnosti ve 
svém přirozeném sociálním prostředí a 
žít, dle možností a s pomocí rodiny a za 
pomoci pečovatelské služby způsobem, 
na který byli dosud zvyklí.

Pečovatelská služba je registrovanou 
terénní sociální službou a dle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách na-
bízí pomoc při základních úkonech v 
péči o vlastní osobu a domácnost: 

• Sociální poradenství

• Pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy (dovoz obědů, po-
moc při přípravě a podání jídla a pití)

• Pomoc při zajištění chodu domác-
nosti (úklid domácnosti, nákupy, po-
chůzky, praní a žehlení prádla)

• Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím (doprovody).

Jak lze o pečovatelskou službu zažá-
dat?
Nejjednodušší cesta je kontaktovat v 
pracovní dny od 6.30 hod. do 15 hod. 
sociální pracovnici:
Bc. Kuželková Eva - tel. 499 882 093, 
723 617 208, e-mail:dps@upice.cz
Sociální pracovnice navštíví zájemce o 
službu v jeho domácnosti, kde se do-
hodnou na tom, co zájemce potřebuje k 
tomu, aby mohl zůstat i nadále doma a 
cítil se tam bezpečně. V případě dohody 
se zájemce o službu je z jednání vyhoto-
vena Smlouva o poskytování pečovatel-

ské služby. Budoucímu uživateli je přidě-
len klíčový pracovník, který s ním sestaví 
individuální plán (konkrétní popis toho, 
jakým způsobem se budou potřeby a 
přání uživatele naplňovat).

Pečovatelskou službu lze zavést pouze za 
předpokladu, že jedinec takovou službu 
skutečně potřebuje. Nachází-li se v ne-
příznivé sociální situaci, není schopen 
se o svou osobu a domácnost postarat 
sám ani za pomoci své rodiny a jiných 
dostupných zdrojů.

Podrobné informace o poskytování pe-
čovatelské služby včetně ceníku najdete 
na webových stránkách http://www.upi-
ce.cz (informace z úřadu, kontakty, oddě-
lení pečovatelské služby, průvodce pe-
čovatelskou službou) nebo na Obecním 
úřadě ve Velkých Svatoňovicích (brožura 
„Průvodce pečovatelskou službou města 
Úpice“).

Potřebujete pomoci s blízkou osobou?
Nevíte si rady s některými problémy týkajícími se stáří?

Bc. Kuželková Eva

Vážení čtenáři nebojte se, nebudeme 
provádět ani zajišťovat žádnou předvo-
lební kampaň. Pouze jsme si uvědomili, 
že čas neúprosně běží vpřed a než se 
Vám dostane do rukou další číslo naše-
ho Zpravodaje, bude po volbách.

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky stanovil presi-
dent republiky na dny 20.-21.října le-
tošního roku. Volit může každý občan 
České republiky (pokud nemá nějaká 

omezení), který dosáhl v den voleb 18-ti 
let věku. Upozorňujeme občany - voli-
če, že k tomu, aby mohli využít svého 
volebního práva, musí předložit platný 
průkaz totožnosti - občanský průkaz 
nebo cestovní pas. Důležitou okolnos-
tí je jeho platnost v den voleb. Takže si 
všichni včas zkontrolujte platnost svých 
dokladů, abyste nemuseli vše řešit na 
poslední chvíli, jak bývá naším národ-
ním zvykem.

Ještě připomeneme, že volby v naší obci 
proběhnou jako vždy ve dvou volebních 
místnostech. První na obecním úřadě ve 
Velkých Svatoňovicích a druhé v klubov-
ně u restaurace Sokolovna v Markoušo-
vicích. Volit zde budou voliči s trvalým 
bydlištěm v naší obci nebo cizí na Volič-
ský průkaz. Pokud by měl někdo např. 
zdravotní potíže a nemohl se do volební 
místnosti dostavit, může požádat voleb-
ní komisi a ta za ním přijde s přenosnou 
volební urnou.

Volby do poslanecké sněmovny

J.D.

Obec Malé Svatoňovice se obrací na 
veřejnost se žádostí o pomoc při sběru a 
mapování dokumentů, fotografií a předmětů 
vztahujících se k tématu Úzkokolejky – koňské 
dráhy, k parnímu provozu a k trolejovému 
provozu (elektrice).  

Jedná se například o dobové fotografie 
úzkokolejky a okolí, fotografie koňské dráhy, 
parní lokomotivy, trolejových lokomotiv, 
dokumenty vztahující se k tomuto tématu a 
různé další předměty z možných strojů, kolejí 
a další.  

Veškeré artefakty bychom rádi využili v 
připravované publikaci pro zachování 
historie hornictví naší obce Malé 
Svatoňovice. Publikaci bychom rádi vydali 
v příštím roce 2018, kdy si připomeneme 
výročí elektrifikace úzkokolejky v Malých 
Svatoňovicích. Vše zapůjčené či darované 
bychom označili autorským právem a 
po zpracování materiály vrátíme zpět či 
darované uložíme do depozitáře. Sbírku 
zatím časově datujeme do konce roku 
2017 a dále vás budeme ještě informovat.  

Kontaktní místo pro sbírku je na Obecním 
úřadě Malé Svatoňovice u starosty 
Vladimíra Provazníka, tel.: 724 149 599 
starosta@malesvatonovice.cz

nebo v Muzeu bratří Čapků u Vladimíry 
Odrobiňákové tel.: 705 103 264. 
E-mail: odrobinakova@malesvatonovice.cz.

Úzkokolejka Ida-nádraží Malé Svatoňovice  
- koňská dráha, parní i elektrický provoz
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  Vyhotovil str. Bc. Svatopluk Vašák

Na základě uzavřené  veřejnoprávní 
smlouvy dle zákona o obecní policii mezi 
obcí Velké Svatoňovice a Městem Trutnov 
plnila Městská policie Trutnov požadované 
úkoly na území obce Velké Svatoňovice od 
31.5. 2016.

Činnost MP Trutnov byla dle požadavku 
orientována na dohled a prevenci veřejné-
ho pořádku na území obce a to s časovým 
zaměřením na podvečerní a noční hodiny. 
Součástí plnění úkolů byla měření nejvyšší 
dovolené rychlosti v okolí veřejných budov 
jako Základní škola či Obecní úřad. 

Na území obce byly uskutečněny odchyty 
volně pobíhající psů. 

V případě potřeby je možné se na Městskou 
policii Trutnov obracet na níže uvedených 
kontaktech:

Telefonní linka č. 156 
– nepřetržitá linka služebny MP v Trutnově

Pevná telefonní linka – 499 813 064
email: mpolicie@trutnov.cz
facebookový profi l: Městská policie 
Trutnov

ZPRÁVA O působnosti Městské 
policie Trutnov na území obce 
Velké Svatoňovice

Městská policie Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
e-mail: mpolicie@trutnov.cz, tel.: 499 813 064

r. 2016 (31.5.-31.12.) r. 2017 (1.1.- 31.5.)

Dopravní přestupky 13 -

Radarová měření 8 -

Oznámení občanů 8 5

Odchyt psů 2 3

Kontroly sektorů 10 11

Statistika činnosti Městské policie Trutnov

Trutnov dne 26.6.2017

Správce sítí

Žádáme všechny majitele nemovitos-
tí napojených na centrální kanalizaci s 
ČOV (pouze ti co platí stočné, netýká se 
Markoušovic) aby si ve vlastním zájmu 
provedli kontrolu, zda mají do kanaliza-
ce napojené pouze odpadní splaško-
vé vody z domácnosti. Dle platného 
kanalizačního řádu nesmí být v žádném 
případě napojeny okapové svody, odto-
ky ze zpevněných ploch apod.

Někteří vlastníci nemovitostí si připojují 
svoje dešťové svody (nebo mají histo-
ricky napojené) do centrální splaškové 

kanalizace, která je výhradně určena a 
dimenzována pro odpadní vodu z do-
mácností. Tím vznikají problémy hlavně 
na čerpacích stanicích a dochází k naru-
šování chodu ČOV, které jsou navrženy 
pouze na objem splaškových vod a ne 
na velké objemy vod dešťových.

Prosíme o odstranění případných zjiš-
těných nedostatků a uvedení technic-
kého stavu kanalizace do souladu s ka-
nalizačním řádem (odpojení nezákonně 
napojených dešťových vod).

V případě, že vodohospodáři zjistí 
neoprávněné napojení dešťových 
vod, pak majitele dané nemovitosti 
písemně upozorní na pochybení a 
vyzvou ho k nápravě. Za neoprávněné 
vypouštění odpadních vod do 
kanalizace hrozí pokuta.

V podzimních měsících bude probíhat 
monitoring celého systému kanalizace.

Kontrola napojení kanalizace

V červenci 2017 probíhaly odečty vod-
ného a stočného pro roční vyúčtování 
zajišťované pracovníky obce. Pokud jste 
nebyli zastiženi doma, byl Vám pone-
chán vzkaz s tím, že je mají kontakto-
vat na telefonních číslech 733740273 
nebo 733740274 nebo ne e-mailovou 
adresu: voda@velkesvatonovice.cz. Po 
tomto termínu budou odečty vodného 
ukončeny a bude probíhat vyúčtování 
vodného a fakturace. Žádáme občany, 
u kterých nebyli pracovníci obce ode-
čítat vodu do uvedeného termínu a 
neobdrželi oznámení o nezastižení při 
odečtu vody, aby kontaktovali obecní 
úřad a nahlásili stav vodoměru. Odběr-
ná místa, ke kterým není volný přístup 
k vodoměru, nezastihl se u nich majitel 
či uživatel a nekontaktovali obec do 

nejzazšího termínu 31.7.2017, budou 
vyúčtována odhadem spotřeby podle 
minulých let. Skutečná spotřeba bude 
srovnána v následujícím vyúčtovacím 
období.

Pro vyúčtování vody za období 8/2016 
– 7/2017 platí cena vodného 21 Kč bez 
DPH/m3, tj. 24,15 Kč vč. DPH 15 % a 
stočného 21 Kč bez DPH/m3, tj. 24,15 
Kč vč. DPH 15 %.

Od 1.8.2017 pro další vyúčtovací se 
cena vodného nemění, tj. zůstává 21 
Kč bez DPH, tj. 24,15 Kč vč. DPH 15 % a 
stočné se upravuje na 24 Kč bez DPH/
m3, tj. 27,60 Kč/m3 včetně DPH 15 %, 
stálý plat zůstává ve stejné výši 210 Kč 
bez DPH, tj. 241,50 Kč vč. DPH 15 %. 

Podrobná kalkulace ceny vodného a 
stočného, ceny předávané vody a Po-
rovnání všech položek výpočtu ceny 
pro vodné a stočné podle cenových 
předpisů pro vodné a stočné bylo  zve-
řejněno na  úřední desce obce a zůstá-
vá k nahlédnutí na webových stránkách 
obce www.velkesvatonovice.cz a na 
obecního úřadě.

Všem občanům děkujeme za spoluprá-
ci při odečtech a vyúčtování vody.

Vodné a stočné vyúčtování 8/2016 – 7/2017 a nové ceny vody na příští období

Jitka Palachová, účetní obce
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text J.D., foto J.Štext J.D., foto J.Š

Náš seriál 

Dnes jako první představíme:

Usedlost čp. 238 
zapsanou 3.5.1958 
pod ev.č. 12749/6-3708

V evidenci památky je uvedeno: 
Areál zemědělské usedlosti s obytným do-
mem postaveným po roce 1630. Patří mezi 
nejstarší hospodářské usedlosti na Trutnov-
sku. Doklad archaicky roubené části domu, 
zachován původní půdorys a interiérové čle-
nění domu. 

popis 
Areál venkovského domu čp. 238 se nachá-
zí uprostřed obce, u komunikace vpravo ve 
směru Velké Svatoňovice - Úpice, venkov-
ský dům vystavěný zadní štítovou stranou 
ke komunikaci (k SV straně), hospodářský 
objekt uzavírá dvůr k JV straně a je souběž-
ný s venkovským domem. Součástí areálu: 
venkovský dům čp. 238, hospodářské sta-
vení. Hospodářský objekt uzavírá dvůr k JV 
straně a je souběžný s venkovským domem. 
Štítová průčelí orientována k SV - JZ straně, 
objekt vystavěný na podélném půdorysu 
ze smíšeného zdiva. Nosné zdi z lomového 
pískovcového kamene se spárami na sraz, štít 
ke komunikaci vyzděn z cihel, se třemi seg-

mentovými vyzíry. Nádvorní nosná okapová 
strana je vystavěna ze smíšeného zdiva, do-
chovány zbytky měkké omítky. Štít k JZ straně 
dřevěný, svisle bedněný. Hospodářské stave-
ní o pěti traktech, k JZ straně volný průjezd na 
mlat, v zadní části vstupy do bývalých stájí a 
chlévů. Pozůstatky kamenných ostění, dveře 
dřevěné, jednokřídlé, bedněné. Krov sedlové 
střechy, krytinou eternitové šablony (k místní 
pěšině) a vlnité eternitové desky (do dvora). 

umístnění
Velké Svatoňovice, jižní část, jižně od rybníku 
Aman - obytný dům čp. 238 (Schreiberova 
chalupa).

My jen dodáváme, že i když se říká Schreibe-
rova chalupa, je jejím dnešním vlastníkem 
pan Tomáš Kuhn z naší obce.
 
Zároveň připomínáme, že u statku je jediný 
evidovaný památný strom v naší obci, za-
psaný do seznamu Památných stromů na 
základě rozhodnutí Městkého úřadu v Úpici 
ze dne 6.8.1997. V odůvodnění rozhodnutí se 
uvádí: „Předmětný strom je krajinnou domi-
nantou, dosahuje nadprůměrného vzrůstu a 
věku. Patří k nejstarším  dřevinám v okolí Úpi-
ce“. V letošním roce byla naše památná Lípa 
srdčitá péčí obce odborně ošetřena.

Pokračování z čísla 2/2017
I v dnešním čísla budeme pokračovat skutečně historickými objekty.

Kulturní památky v obci

Druhým dnes představovaným objektem je:

Stodola u čp. 239 
zapsaná 30.9.1998 
pod ev.č.49761/6-6061
V evidenci památky je uvedeno:
Obdélná roubená stodola se zdvižením stře-
chy nad vjezdy. Doklad roubené stodoly z 
18. století, typické pro východočeský region. 

popis 
Částečně roubená hospodářská stavba se 
nachází u zděného rod. domku čp. 239, u 
silnice po pravé straně komunikace ve smě-
ru Velké Svatoňovice - Úpice na konci obce. 
Rozměrná stodola postavena na obdélném 
půdorysu o velikosti cca 20 m x 15 m, orien-
tována štítovou stranou ke komunikaci smě-
rem k SV, druhý štít k JZ. Okapové strany kol-
mo orientovány ke komunikaci. Trojtraktová 
stavba s průjezdním mlatem. Cihlové vázané 
zdivo bez omítnutí vyrovnává svažitost teré-
nu ve směru od komunikace (okapové JJZ 

strany a štítové JZ strany), JZ štítová strana 
vyvýšena na pískovcových kamenných hru-
bě tesaných kvádrech. Průčelní štíty svisle 
bedněny s přelištováním spar, štít od komu-
nikace o jednom poli, JZ štít o třech polích. 
Okapové strany roubeny, nárožní spoje rou-
bených stěn s přeplátováním rovným čás-
tečným, bez zhlaví z hraněných trámů. Krov 

sedlové střechy s námětky, nad průjezdnými 
vraty vyvýšené valbové střechy s potřebnou 
průjezdní výškou vrat (okraj okapové střechy 
nízko nad zemí, od SV strany roubení pou-
ze o třech trámech). Zapuštěné průjezdní 
vjezdy stodoly svisle bedněny, krajní sloupky 
zakončeny čepy s otáčivými železnými pán-
vicemi. Krytinou stodoly eternitové šablony 
šedé barvy.

umístnění
Velké Svatoňovice, jižní část obce, vlevo při 
komunikaci směr Markoušovice - roubená 
stodola při čp. 239.

My si jako vždy dovolíme dovětek.
Zapsání objektu do seznamu kulturních 
památek v roce 1998 je dokladem, že další 
generace mají zájem na chránění odka-
zu našich předků a jejich zachování pro 
generace příští, o což se starají i vlastníci 
objektů. V tomto případě je to pan Adolf 
Nývlt z naší obce.
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Fialová Květa

Nejdříve bych chtěla poděkovat za 
sponzorský dar 10.000kč firmě Saar 
Gummi Červený Kostelec a tím pádem i 
pí Kašparové za zprostředkování. Z tohoto 
daru jsem nechala ušít u paní Švábové klo-
boučky, abychom byli s dětmi na různých 
akcích dobře viditelní. Všem nám moc sluší 
a my děkujeme za ušití.

I druhé pololetí bylo v MŠ bohaté na různé 
akce. Zmíním alespoň pár.

Kromě návštěv divadelních představení ve 
Rtyni v Podkrkonoší., absolvovaly děti pla-
vecký výcvik v Trutnově ( 10 lekcí ). Měsíc 
květen byl pro nás na různé akce hodně 
bohatý. Se ZŠ jsme se zúčastnili akce na-
zvané „Den lesa“ v osadě Hájemství u Dvora 
Králové n./L., kde si děti užily den plný sou-
těží spojený s opékáním špekáčků. Policie 
ČR si pro nás připravila besedu s praktický-
mi ukázkami – auto, vesty, pistole...

Klienti Vězeňské služby v Odolově zahráli 
u nás v MŠ dětem veselou pohádku o hu-
debních nástrojích.

V květnu proběhl zápis do MŠ a všech 7 
zapsaných dětí bylo přijato. Na konci květ-
na jsme pro děti přichystali školní výlet do 
ZOO ve Dvoře Králové.

Na konci června jsme se slavnostně roz-
loučili s budoucími prvňáčky. Po složení 
„školkovské maturity“ byly děti odměněny 
a proběhla krátká oslava.

Ještě bych chtěla všem rodičům poděko-
vat za pochopení (uzavření MŠ – oprava a 
modernizace kuchyně a přilehlých prostor) 
a zároveň všem popřát za celý kolektiv MŠ 
pěkné prázdniny.

V měsících dubnu, květnu a červnu jsme se v 
některých dnech pro zpestření výuky vydali s 
žáky za novou formou učení a poznávání. Dali 
jsme sbohem školním lavicím a rozjeli se za 
pomocí projektu Cesta kolem světa, pořádali 
různorodé aktivity, soutěže a výlety.

Mezi první z nich, na počátku dubna, patřilo 
Divadlo Aloise Jiráska v Úpici, kde děti shlédly 
neobvyklé a netradiční Pohádkové nepohádky 
od Josefa Čapka v podání manželů Táborských. 
Dalšího dne jsme, pro navození atmosféry, 
strojili školu „velikonočním oblekem“. Děti zdo-
bily kraslice, vyráběly papírové košíčky, učily se 
péci jidáše a plést pomlázku z mladého prou-
tí. Na závěr, aby mohly porovnat svá snažení s 
konkurencí, jsme se vydali do Malých Svatoňo-
vic na tradiční výstavu Velikonoc u Studánky.

K oficiálnímu ukončení zimních dnů jsme vy-
nášeli obcí Smrtku. Abychom řádně u nás při-
vítali jaro, děti doprovázely v malém průvodu 
v čele s podobiznou zimy celou akci zpěvem. 
Na pomoc planetě, v rámci „Dne Země“, jsme 

se vydali do Zoo ve Dvoře Králové. Zde jsme 
nejen pracovali, ale také se zúčastnili před-
nášky pod názvem Kontakt se zvířaty. Děti 
si mohly pohladit želvu, gekona, hady a další 
zvířata.

Koncem dubna jsme měli v plánu ještě další 
dvě akce. Jedna, na připomenutí vážnějších 
témat, byla přednáška o šikaně a kyberšikaně, 
kterou nám v rámci preventivního programu 

Kratičká zprávička o dění v naší MŠ

Základní škola
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Petra Kollertová

dětem přednesla tisková mluvčí Policie ČR 
Trutnov, prap. Šárka Pižlová DiS. Druhá, pro 
pobavení a odlehčení reality, byl Rej čaroděj-
nic. Děti mohly povolit uzdu své fantazie a za-
hrát si na nějakého čaroděje nebo čarodějnici 
z jiných světů. Plnily zábavné úkoly a nechy-
běla ani sladká tečka na konec. 

Pro podporu a rozvoj uměleckých talentů v 
naší škole jsme se, jako každým rokem, při-
hlásili do výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“. 
Tuto akci pořádá ZŠ Bratří Čapků Úpice pro 
všechny základní školy z okolí. Tentokrát na 
téma „Svět zvířat“. V kategorii 1. - 2. třídy se na 
1. místě umístila naše prvňačka Klárka Cetlová 
se svým obrázkem „Gepard Alisa“. Na druhém 
místě v této kategorii se umístila Nikolka Kost-
ková z 2. třídy naší školy se svým obrázkem 
„Zvířátkový svět“. V kategorii 3. - 5. třídy se na 
pěkném 3. místě umístila Barunka Sádovská 
ze 4. třídy naší školy s obrázkem „Liška s liščát-
kem“. Je to veliká radost, že i v naší škole se 
najdou takové „malířky“. Gratulujeme!

S novým měsícem květnem dostali i naši 
třeťáci a čtvrťáci po roce novou šanci na 
úspěch v Zdravotnickém víceboji. Tuto okres-
ní akci každým rokem pořádá ZŠ Úpice Lány 
a ZŠ Havlovice. Důležité je předvést znalost v 
poznávání léčivých rostlin, dopravních situací 
a značek, ale hlavně v obvazování a poskyto-
vání první pomoci zraněným. Úroveň soutěže 
si stále drží vysokou laťku a není lehké umístit 
se. Motivací pro všechny je možnost probo-

jování se do krajského i celorepublikového 
kola. Naše děti letos obsadily 9. a 14. místo. 
Dalším naučným příkladem pro naše žáky 
byla návštěva přírodně ekologického progra-
mu v Hájemství u Dvora Králové. Děti si zde 
vyslechly nové, velice zajímavé informace o 
životním prostředí, hravou formou si všechno 
vyzkoušely. Doufejme, že si i něco zapamato-
valy do budoucna.

Ve dnech bez elektřiny jsme pořádali různé 
výlety do našeho blízkého okolí. Jedním z 
nich byl výlet na Odolov k Báňské záchranné 
službě, kde bylo možné nahlédnout do zá-
chranářské sanitky, prohlédnout si její vybave-
ní nebo prolézat cvičnou překážkovou dráhu. 
Poté naše cestování nabralo docela jiný směr 
a zavítali jsme k Pěchotnímu srubu TS 26. Tam 
jsme se dozvěděli zajímavé i trochu strašidel-
né věci o druhé světové válce. Závěr našeho 
cestování jsme již hladoví a plní dojmů strávili 
opékáním vuřtů u „Bílého kolu“.

Po návštěvě záchranářů a mluvčí policie ČR 
jsme se vydali za posledními „hrdiny ze sva-
té trojice“ - hasiči. V Trutnově v Poříčí v jejich 
zbrojnici nás mile přivítali. Děti si vyslechly 
zajímavé povídání o práci hasičů, prohlédly si 
hasičskou techniku. Nejvíce je zaujala záchra-
na člověka z havarovaného auta a záchrana 
osoby z velké výšky. 

Červnový měsíc jsme zahájili „Dnem dětí“. 
Dětem se líbila hra na tibetské misky pod 
vedením pana Waltera Erbera, na parkovišti 
tvoření mandal z barevného písku, malování 
barvičkami na obličej a samozřejmě zaslouže-

ná zmrzlina. Tento měsíc jsme také navštívili 
Muzeum zemědělství a lidové kultury v Radči 
u Úpice, Muzeum Pod čepicí v Hronově, Dům 
dětí a mládeže v Hronově a hrad Vízmburk u 
Havlovic. Byli jsme také pozváni na Akademii 

Základní školy do Malých Svatoňovic a na 
pohádku o Emilu Holubovi do ZŠ Batňovice. 
Všechny tyto akce se velmi zdařily. Každým 
rokem se účastníme „Havlovické Olympiády“, 
kde společně se ZŠ Batňovice a ZŠ Havlovice 
soutěžíme v atletickém čtyřboji - skok daleký, 
hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů a 
vytrvalostní běh. K radosti nás všech se opět 
naši žáci umístili na pěkných předních mís-
tech. Prvňáček Tomášek Havlas získal první 
místo ze všech přítomných prvňáčků. A jeho 
bratr Davídek získal místo druhé. Jakub Frýba 
první místo za druhé třídy a Filip Kostka krás-
né první místo ze všech žáků čtvrtých tříd. 
Opět velká gratulace!

V závěrečném čtvrtletí proběhl na naší škole 
projekt „Cesta kolem světa“. Z prezentací, kte-
ré si připravily paní učitelky, se děti dozvěděly 
spoustu zajímavostí a informací o USA, Mexi-
ku, Číně, Itálii, Rusku, Norsku a Austrálii. Získa-
né vědomosti si mohly prověřit v kvízech o 
jednotlivých státech a v jiných připravených 
aktivitách. Paní kuchařka v tyto dny připravila 
typické jídlo pro danou zemi.

O letních prázdninách proběhne na naší ško-
le „Summer camps“ – školička anglického ja-
zyka je vedena zábavnou formou. V termínu 
od 31. 7. do 4. 8. je přihlášeno 15 dětí mlad-
šího věku a od 7. 8. do 11. 8. je přihlášeno 16 
dětí staršího věku. Kurz proběhne pod vede-
ním Mary Špetlové. 

Touto cestou chci poděkovat panu Vydrovi a 
panu Frýbovi za luxusní osvěžující tečku na 
úplný závěr našeho pobytu ve škole, kdy dě-
tem připravili palačinky se zmrzlinou. 

V novém školním roce 2017/2018 přivítáme 7 
malých prvňáčků (4 holčičky a 3 kluky)

Za všechny pracovníky základní školy Vám 
všem přeji krásné letní dny, příjemnou dovo-
lenou a dětem úžasné prázdniny.
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Máme krásné letní měsíce a užíváme si za-
slouženého odpočinku a dovolených. Ale 
úplně nezahálíme:) Pokračujeme v brigádách 
na zahradě, doděláváme pískoviště, upravuje-
me přední část zahrady a průběžně se těšíme 
z toho, co jsme zasadili a jak to roste. V létě 
také probíhají tematické týdny pro přihlášené 
děti - dobrodružný, pohádkový, vymalovaný 
a barevný, tak se společně s dětmi těšíme, co 
všechno prožijí.

V září se opět otevřou dveře naší Mravenčí 
školky pro školkové děti a dveře základní školy 
pro děti od 1. do 4. ročníku. Pokud chcete na-
kouknout, co děti zažily během tohoto škol-
ního roku, otevřete si náš web www.domra-
veniste.cz a tam najdete blog školky a školy i 
s fotografiemi. 

Na webu také najdete aktuální informace o 
nejbližších akcích a také akcích, které proběhly.

Z jarních měsíců vzpomenu veřejné Setkání 
s pamětníky školy v pátek 21.4., které zahájily 
děti z Mraveniště krátkým kulturním vystou-
pením. Díky zajímavému povídání pamětníků 
jsme si mohli udělat představu o životě v Mar-
koušovicích od 40. let minulého století. 

V květnu přinesla hojnou účast přednáška o 
Pokladech hořící haldy Ignác. Pan Jirásek nás 
poutavým vyprávěním provedl historií dolo-
vání uhlí v oblasti Markoušovic a přivezl zají-
mavé fotografie a popis požáru haldy Ignác. 
Poklady v podobě minerálů, zkamenělin ad., 
které země odhalila, byly vskutku nádherné.

Také jsme uspořádali tvořivou akci „Pletení 
košíků z vrbového proutí“ pod vedením 
lektorky Martiny Poliakové z Domu pod jasa-
nem. 

Každý čtvrtek patřil také lekcím jógy a Qi 
Kungu, které vedou v rytmu střídavém Ve-
ronika Kubjátová a Adolf Kopáček. Mezi 
pravidelně zúčastněné patří lidé místní, ale i 
přespolní. Kromě správného držení těla a po-
rozumění pohybu, se věnujeme také dechu, 
stravě, poznávání vlastní mysli, otevírání srdce 
či proudění energie naší bytostí. O prázdni-

nách proběhnou letní setkání a cvičení ven-
ku. Příroda nabízí velkou inspiraci a napojení 
na tento zdroj je naším společným záměrem.

Mraveniště se stalo místem, kde se setkávají 
různé generace. Po celý školní rok probíhala 
také Walinka - setkávání nejmenších dětí a 
jejich rodičů nad tématy koloběhu roku. 

K závěru školního roku proběhlo také pasová-
ní předškoláků na školáky a závěrečné divadlo 
pro rodiče a přátele, kdy školní a předškolní 
děti hrály pohádku Boženy Němcové „Jak Ja-
romil ke štěstí přišel“. Těšíme se na akce v dal-
ším školním roce a budeme rádi i za Vaše tipy 
na zajímavé události a setkání.

Jak to žije v Mraveništi

Přejeme všem čtenářům Zpravodaje 
krásně prožité letní prázdniny. 

Za celý tým Mraveniště Eva Portychová
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Náves Markoušovice
S postupem jara jsme se dočkali probuze-
ní naší návsi. Zavládl měsíc květen a stro-
my a keře se skutečně ozdobily květy a my 
jsme se vrhli do práce. První letošní velkou 
brigádu zhatilo nepříznivé počasí, ale v ná-
hradním termínu se podařilo celý prostor 
urovnat a osít travním semenem. Pokračo-
vali jsme v úpravě ploch. Na 27. května se 
nám ohlásila návštěva zakladatelů nadace 

VIA a tak jsme jim chtěli ukázat, že nespí-
me na vavřínech a skutečně pokračujeme v 
práci. Návštěvou jsme byli pochváleni, že je 
za námi vidět kus poctivé práce, ale hlavně, 
že se nám podařilo rozhýbat značnou část 
obyvatel. Ocenili i to, že plynule pokraču-
jeme a vyslovili přesvědčení, že nám bude 
náves dobře sloužit a pomůže dalšímu 
stmelování občanů napříč generacemi.
My je nechceme zklamat a tak pokračuje-
me na dodělávkách. Náves se nám již pěk-
ně zelená, došlo již i na sekání trávy. První 
prázdninový den jsme se sešli na další velké 
brigádě. Náš vedoucí - Jarda Kašpar rozdělil 

práci mezi příchozí (mimochodem sešlo se 
nás téměř dvacet) a již vše běželo jako na 
drátkách. Nakonec jsme mohli konstatovat, 
že je altán dokončený. Dostal další nátěr a 
došlo i na lavičky uvnitř. Informační tabu-
le nainstalovány a dětské hřiště je zadáno 
zhotoviteli. Vše směřuje k námi vytčenému 
cíli letošního roku - Nultému ročníku „Mar-
koušovického Rubání“. Jeho termín jsme 

stanovili na 23. září a již dnes pracujeme 
na přípravě a zajištění programu. Chceme 
položit novou tradici a pevně věříme, že se 
nám to podaří. Budeme rádi, když nás na-

vštívíte na této akci. Samozřejmě nás uspo-
kojí i Vaše návštěva naší návsi a pokud se 
Vám zalíbí tím více budeme my spokojeni.

text a foto J.D.

Svatojánský koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Markoušovicích
Již dvacátý Svatojánský koncert se uskuteč-
nil tentokrát právě ve svátek svatého Jana 
Křtitele 24.června v 17 hod. Za krásného 
počasí se sešlo víc než 70 občanů, jak z Mar-
koušovic, tak z blízkého okolí. Koncert pod 
záštitou farnosti z Úpice tradičně zorgani-
zoval a slovem provázel ing. Miller Karel z 
Malých Svatoňovic. Jeho úryvky z děl zná-
mých osobností pěkně doplnily krásnou 
hudbu v podání třech mladých interpretů.

Na varhany hrál pan Hanuš Michal, na hou-
sle paní Zuzana Omelková roz. Millerová, 
krásným zpěvem je doprovázela Iva Hla-
váčková.

Z koncertu všichni odcházeli s pocitem pří-
jemně stráveného odpoledne a naplněni 
krásným kulturním zážitkem.

L. Špetlová
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V.K.

Než vyjdu se svým pejskem na procházku
Vlastnit psa s sebou nese jistě řadu výhod, 
ale samozřejmě i nějaké ty povinnosti. Za-
čněme tím příjemnějším. Čtyřnohý společ-
ník, který je doma nebo na zahradě, nás při 
příchodu vždy nadšeně vítá a jeho přítom-
nost je nám, jako majitelům, milá za jaké-
hokoliv počasí. Pes si nestěžuje na dlouhou 
zimu nebo zase na příliš velké teplo. Se 
psem se dá všemožně sportovat, soutěžit 
v různých disciplínách nebo chodit na túry 
téměř v jakémkoliv terénu. 

Prakticky všechny provozované venkovní 
aktivity se psy ale vyžadují alespoň mini-
mální přípravu, ať už třeba jen v podobě 
přezutí bot. Je potřeba myslet i na zajiš-

tění potravy a pití pro oba aktéry, dvou i 
čtyřnohého. Stejně důležitou činností psa 
je vyměšování a i na to je třeba myslet a s 
ním počítat, to nakonec bývá leckdy i jedi-
ným cílem vycházky. A tak by mělo být sa-
mozřejmostí mít vedle klíčů od bytu nebo 
domu vodítko a několik pokud možno 
neděravých sáčků právě za účelem sběru 
exkrementů, které, přiznejme si, jsou při 
provozování činnosti, jíž se říká chov psů, 
nevyhnutelné.

Je příjemné se při procházce pozdravit a 
zastavit na pár slov se sousedy či známý-
mi. Jsou i takoví majitelé psů, kteří naopak 
vyhledávají klidné prostředí blízkých lesů 

k utužení kondice své i svého čtyřnohého 
přítele. Co mohou mít obě skupiny společ-
né? Věřme tomu, že vedle pobytu na čers-
tvém vzduchu chtějí pohybem ve psí spo-
lečnosti získat i dobrou náladu. To ovšem 
ale v žádném případě nezlepší uklouznutí 
po výkalu jiného psa, nebo nedej bože i 
svého vlastního, protože jsme byli v před-
chozích dnech líní se sehnout či jsme příliš 
spěchali. Ano, i takové jsou následky ne-
zodpovědného venčení psích společníků, 
nehledě na to, že je daleko příjemnější se 
procházet čistou, neznečištěnou přírodou, 
než po zaneřáděné ploše. Snažme se proto 
podle toho chovat.

jšr

ZAHRÁDKÁŘSKÉ POSEZENÍ, ANEB DO MARKOUŠOVIC NA BUŘTY
Ve čtvrtek 29.6.2017 vyrazili zahrádkáři 
do Markoušovic na tradiční setkání s plá-
novaným posezením u ohýnku a opéká-
ním buřtů. Jelikož počasí nepřálo a ani 
přítomnost deštníků nedovedla zahnat 
mraky, posezení se přesunulo do útulné 
hospůdky a buřty opekl pan hostinský. Na 
náladě a radosti to ale zahrádkářům neu-
bralo. Hojná účast, káva, limo, dobré pivko 
(i něco ostřejšího), příjemná společnost, 
veselá zábava, trocha poučení i historie….

zkrátka povedené letní odpoledne.

Za účastníky zájezdu  Jana Šrůtková

Výlet na Sychrov a do Liberce
V sobotu 20. května se již po několiká-
té vydali velkosvatoňovičtí zahrádkáři 
objevovat krásy hradů, zámků a přírody. 
Tentokrát to byla návštěva u Rohanů na 
Sychrově a Liberecká botanická zahrada. 

Na Sychrově nás provedla paní průvod-
kyně vlídně a velice zajímavě celým tím-
to novogotickým skvostem a historií pů-
vodně francouzského rodu Rohanů, kteří 
jej vlastnili a sloužil jim jako rezidence - 
„takový malý kousek Francie v Čechách“. 
Obdivovali jsme původní zařízení poko-

jů,  krásnou obrazovou sbírkou a další 
doplňky, bohatou řezbářskou výzdobu 
v celém zámku - zkrátka pohádkový zá-
žitek. Tato „vyřezávaná perla severu“ se  
dostala i do filmu.

Další zastávkou byla botanická zahrada v 
Liberci, která je nejstarší  v České repub-
lice, měli jsme štěstí, právě kvetly rodo-
dendrony. Venkovní expozice i skleníky 
nabídly opravdu všehochuť, od běžných 
a známých rostlin přes některé již po-
zapomenuté až po tropické a exotické. 

Nechybělo ani rozsáhlé alpinium, krko-
nošská květena, zajímavá zahradní archi-
tektura,  nebo pavilon akvárií, kde se to 
barevnými rybkami, někdy až neuvěřitel-
ných tvarů jen hemžilo. Zkrátka odborník 

si přišel na své, laik žasnul a divil se.
Zakončení hezky prožitého dne bylo již 
tradiční - káva, dortík, pivko. A je tu jen 
otázka  kam to bude příště ???

Poděkování patří organizátorkám akce 
J.Mülerové, J.Seidlové a L.Špetlové i panu 
řidiči autobusu Janu Sedláčkovi za bez-
pečnou a bezproblémovou dopravu.
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Lucie Winterová

Ze života spolků

SDH Velké Svatoňovice
Mladí hasiči i hasičky jsou stále aktivní a 
prohlubují své znalosti o první pomoci a 
nacvičují hasičské techniky. Vše směřují 
k posílení své připravenosti, kterou 
následně prokazují především při soutěžích 
mládežnických družstev a jednotlivců.

V sobotu 22.4.2017 proběhla v Malých 
Svatoňovicích soutěž „Memoriál Ivany 
Valnohové“ v disciplíně jednotlivců „60m s 
překážkami“. Celkem za náš sbor soutěžilo 12 
dětí. Účast byla opravdu veliká a naši mladí 
Hasiči se umístili na moc pěkných místech 
v první polovině všech soutěžících v každé 
kategorii a to k naší veliké spokojenosti. 
Bylo vidět, že do toho šli s vervou a 
odhodláním ukázat ostatním co v nich je. 
A dokonce jsme si přivezli i medaili, kterou 
vybojoval v kategorii mladších Jindra Špetla. 
Gratulujeme a všem za reprezentaci moc 
děkujeme.  Ostatní také bojovali ze všech sil. 

Mladší dívky: Sabrina Prokopová (23. 
místo), Kamila Pytlíková (30. místo)

Mladší chlapci: Jindřich Špetla (10. místo-
medaile), Matěj Čižík (11. místo), Ondřej 
Rus (13. místo), Jakub Frýba (14. místo), 
Petr Šulitka (24. místo), Martin Posdiena (34. 
místo)

Starší dívky: Marie Martincová (18. místo), 
Kateřina Winterová (26. místo)
Starší chlapci: Jakub Čižík (18. místo),  
Filip Frýba (21. místo)

Ale nejen mladí jsou soutěživí. 12.května 
se naši dospělí hasiči zúčastnili soutěže 
Požárních družstev v Maršově u Úpice v 
Požárním Útoku a obsadili 7.místo.

A aby toho nebylo dost tak jsme se hned 
druhý den 13.května s Mladými Hasiči 
zúčastnili v Hajnicích soutěže o Pohár 
starosty obce Hajnice 2017 v disciplínách 
4x60m. Štafeta dvojic a Požární útok, kde 
naše družstvo starších obsadilo krásné 
10.místo za všechny disciplíny dohromady.
A že nežijeme pouze svým životem, ale 
děláme něco i pro ostatní dokazuje tradiční 
akci „Den s Hasiči“. Tentokráte konanou 
3.6.2017 ve V. Svatoňovicích na parkovišti 
před restaurací K-Klub.

Svoji hasičskou techniku nám přijeli předvést 
Hasiči z Malých Svatoňovic  a Policie České 
Republiky Úpice nám předvedla svoji výstroj 
a výzbroj. Děti si prošly trasu s plněním 
různých úkolů nejen s hasičskou tématikou, 
a po návratu byli za slosovatelné vyplněné 
lístky odměněni balíčkem a z každé 
kategorie mladší a starší bylo vylosováno 
ještě dalších 10 výherců, kteří si odnesli 

krásné ceny včetně hlavní ceny v podobě 
hasičského setu. Na závěr naši Mladí Hasiči 
předvedli divákům disciplínu „požární útok“ 
která se jim velice povedla. Večer pak Den 
s Hasiči ukončila zábava pro dospělé se 
skupinou Cugrunt. Myslím, že i tento rok se 
Den s Hasiči pořádně vyvedl.
Na závěr školního roku 17.6.2017 jsme pro 
naše Mladé Hasiče uspořádali celodenní 

výlet. Cíle byla exkurze v dole Bohumír v 
Jívce, poté prohlídka bunkru  na Odolově 
(pěchotní srub T-26) a zbytek dne jsme strávili 
u Báňské Záchranné služby, kde nám ukázali 
svou záchrannou techniku. Svou zdatnost 
si všichni prověřili na polygonu. Výlet jsme 
zakončili navečír u táboráku s buřtíky k 
snědku. Tím jsme se před prázdninami 
rozloučili a sejdeme se opět v září. 
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Jiří Špetla

TJ Velké Svatoňovice

„BABIČKA“ 2017 -  42.ročník

Tělovýchovná jednota nežije jen pro sebe, ale 
ve spolupráci s kulturní komisí obce pořádá i 
akce pro ostatní spoluobčany.

V sobotu 17.června to byl zájezd na zámek 
Loučeň a do hřebčína v Kladrubech nad 
Labem. Účastníci zájezdu se nejdříve 
seznámili s historií zámku Loučeň i s osudy 
jejich hlavních majitelů rodiny Thurn Taxis. Po 
prohlídce zámku pak vyrazili do zámeckého 
parku vyzkoušet svou orientaci v jednotlivých 
labyrintech. Proběhlo i množství soutěží, kdo 
projde který labyrint rychleji. Tím jsme po 

skupinkách strávili dopoledne a přesunuli se 
do Kladrub nad Labem. Zde jsme navštívili 
Národní kulturní památku  - hřebčín. Prošli 
jsme si expozici kočárů a postrojů s modelem 
císařského osmispřeží a církevního šestispřeží. 
Potom již naše kroky směřovaly do stájí. Viděli 
jsme plemenné hřebce i jejich potomky. 

Průvodce nám sdělil řadu informací o vývoji 
plemene Kladrubských běloušů a vraníků, ale 
i o historii celého hřebčína a jeho dá se říci 
příbuzných objektů. Prohlídku jsme zakončili 
u bělouše, který byl věnován princi Williamovi 

a jeho ženě Kate u příležitosti jejich svatby.

Děkujeme všem za přípravu zájezdu a 
těšíme se na další.

Dále bychom rádi všechny informovali, že 
místní hospoda - občerstvení Na puškvorci 
má od června nového provozovatele  pana 
Michala Zubričana.

Touto cestou děkujeme oddílu kopané, 
který si vzal pod patronát přípravu hospody 
k pronajmutí. S pomocí dalších členů TJ 
prostor restaurace vymalovali, provedli 
drobné opravy a vylepšení. A protože to 
jsou chlapi, oceňují hlavně pomoc děvčat 
z oddílů tanečního a cvičení žen, která 
po dohodě nastoupila s kbelíky a celou 
restauraci perfektně uklidila. Díky všem, 
kteří pomohli je dnes v hospůdce i na 
venkovní zahrádce útulno a nový nájemce 
nám tam může nabízet: Pivo, limo ,nanuky, 
malé občerstvení.

Dále nabízí pořádání soukromých a 
firemních akcí. Hudební produkce. Dětský 
koutek venku i uvnitř.

Otevírací doba:
út - čt:  16 – 22 hod.
pá - so:  17 – 24 hod.
ne:  15 – 22 hod. 

K dispozici jsou elektronické šipky a 
kulečník. Informace na tel: 606 512 413

V sobotu 6.5. 2017 startoval ze hřiště ve Velkých 
Svatoňovicích tradiční, již 42. ročník  pochodu 
krajem Boženy Němcové – „Babička 2017“.

Na startu se sešlo celkem 1386 turistů. I přes 
letošní vrtkavé počasí nám sluníčko přálo. 
A tak na start vyrazilo 438 pěších turistů, na 
trasu dlouhou 25 km. Cyklistů vyrazilo 220 na 
silničních a 27 na horských kolech na trasy 
dlouhé 50km a 70km. Na koloběžkách vyrazilo 
19 sportovců. Po deštivém počasí minulých 
dní, byly  tratě hodně blátivé. Nejvíce si užili 
blátíčka ti, co se vydali na horskou trasu po 
vrcholu Jestřebích hor. Ani pěší turisté to letos 

neměli jednoduché. Z důvodu zavřeného 
Bílého mostu u Ratibořic, jsme museli zvolit 
náhradní trasy, a ty byly pěkně rozmáčené. 
Ale správný turista si sice zanadává, ale pak s 
úsměvem dojde do cíle. Ani ti, co vyrazili na 
koloběžkách, na tom nebyli o moc lépe. Když 
v cíli vraceli koloběžky na startu zapůjčené 
firmou Kola-Rtyně, tak pan Čermák musel 
každou koloběžku opláchnout, aby ji vůbec 
mohl naložit do přepravního vozu.

Trasa pro děti dlouhá 5 km, na kterou se 
vydalo 653 dětí s rodiči, a vedoucí kolem 
Velkých Svatoňovic, krásnou jarní přírodou, 
se soutěžemi a nezbytným opékáním vuřtů 
na ohýnku se setkala, jak u dětí, tak i u rodičů 
s nadšením. Zvláště, když se ze startu mohli 
kousek svést „koňským taxi“pana Martince, 
nebo zkusit jízdu v sedle koní paní Machové. 

Pro občany bydlícími blízko hřiště taková akce 
přináší trochu problémů, protože převážná 

většina účastníků přijede na start autem a 
ty zaplní každé volné místečko u vozovky. 
Proto děkujeme za vaši toleranci, jiné řešení 
nemáme.

A tak díky všem obětavým organizátorům, a 
že se nás za vedení Lídy a Jiřího Špetlových 
sešlo padesát, se můžeme těšit na další již 
43.ročník pochodu příští rok. Vedle nich 
poděkování panu Martincovi za koňské taxi a 
panu Čermákovi za koloběžky. Na stránkách s 
historií pochodu: http://www.babicka-dp.cz/
historie.html. Můžete zhlédnout fota nejen z 
letošního pochodu z akce. 

Špetlová Lída
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Uplynulo čtvrt roku a je tu další příspěvek o 
naší činnosti MS ČČK Markoušovice.

Bohužel začínám smutnou zprávou. V  květnu  
nás opustila   členka MS ČČK Markoušovice 
paní Miluše Vejvodová z Markoušovic. Paní 
Vejvodová stála u zrodu MS a zároveň byla její 
první dlouholetou předsedkyní. Její členství 
se datuje od roku 1958 – 2017. Po domluvě 
s rodinou,  položením kytice na  hrob za MS 
ČČK Markoušovice uctíme její památku.

Na jaře  se několik členek účastnilo další 
brigády na návsi, kde jsme prováděli 
zahradnické práce jako setí trávy, pletí 
záhonu, hrabání terénu a jiné potřebné 
činnosti. V  měsíci květnu  proběhl výlet do 
Hradce Králové, který pořádal OS ČČK Trutnov. 
Prošli jsme nové  interaktivní  archeologické 
muzeum ve Všestarech, dále  zdravotnickou  
výstavu s názvem Pozor vizita v Hradci 
králové,  kde nás upoutaly  historické nástroje 
i vybavení zdravotnických zařízení, léčeben a 
ordinací. Také návštěva planetária s hvězdnou  
projekcí  předčila naše očekávání. Prožili jsme 

velmi perný, ale pěkný výletní den. Snad  
příště  nás pojede  z naší MS skupiny  více, 
jelikož  tematické výlety pořádané OS  ČČK 
Trutnov jsou pokaždé   opravdu plné nápadů 
a  různých zajímavostí. Nové zkušenosti  jsme 
nabyli při kurzu Drátkování. Po velkém úsilí 
vypadaly  první drátkované láhve celkem 
vzhledně  a to nám dodalo odvahy do dalšího 
kurzu. Tedy  na konci května proběhl v pořadí 

druhý  úspěšný kurz, kde jsme  vytvořili 
drátkované rybičky dozdobené barevnými 
korálky . Účast našich členek byla opět na 
Dětském dnu v Markoušovicích. Děti jako 
každý rok soutěžily a odnášely si drobné dárky 

za své výkony.  Součástí Dětského dne se stalo  
stanoviště MS ČČK Markoušovice, kde si děti 
zopakovaly znalosti a dovednosti základů 
první pomoci. Doplňujícím prvkem našeho 
stanoviště bylo pro zájemce měření tlaku. 
Občané tuto službu hojně využili.  Za pomoc 

děkuji všem členům i dobrovolníkům, kteří se 
aktivně zapojili do příprav. Poděkování také 
patří hlavně místním dobrovolným hasičům z 
Markoušovic, kteří tuto akci organizovali. Mezi 
spolupracujícími  spolky  probíhala velmi  
dobrá  vzájemná komunikace a  především  
nepodceněná příprava celé akce. Jelikož 
jsem se sama Dětského dne neúčastnila, 
sdílím zpětně  ohlasy od lidí, jež byly vřelé 
a pozitivní. V únoru  na Valné hromadě 
padlo od  členů  několik  typů známých 
míst, kam bychom se mohli v průběhu roku 
vypravit. Převažoval zájem o zámek Potštejn 
u Vamberka. Domluvil se vyhovující termín 
a jelo se. Absolvovali jsme prohlídku zámku, 
někteří si vyšlápli i na přilehlý hrad. Rozkvetlá 
zahrada  u  zámku  nám  navodila letní náladu 
a s občerstvením v minipivovaru, restauraci 
nebo  cukrárně, kde jsme velké horko ustáli. 
Po návštěvě Potštejna  jel autobus klikatou 
cestou  vzhůru na rozhlednu Vrbici ve výšce 
445m n.m. Většina z nás vystoupala po 198  
schodech  na vrchol rozhledny, kde  nám  
kouzelný výhled do okolí  Orlických hor byl 
odměnou.

Po sestupu z rozhledny se ujala slova  paní ze 
stánku s občerstvením, která  sdělila několik 
slov o výstavbě a vzniku rozhledny.  Poté již  
naše putování vedlo zpět autobusem  směr  
Markoušovice. To je v souhrnu zhruba vše 
co jsme zažili my z MS Markoušovice.  Všem 
přejeme krásné prožití léta.

MS ČČK Markoušovice

Lautschová Hana, foto J.D.

Sokol Markoušovice
Jak jsme v minulém čísle uvedli, čekala 
nás v tomto období spíše práce než zá-
bava. Doplnili jsme zásobu dřeva. To se 
v tomto počasí zdá zbytečné, ale uvnitř 
naší Marýny je chladno i v létě a někdy v 
podvečer je příjemné si zatopit a co te-
prve až se zima zeptá. Vedle toho jsme 
zajistili nezbytnou údržbu a tak nám Ma-
rýna jako klubovna slouží k plné spoko-
jenosti a jsme schopni ji i nabídnout pro 
různě oslavy, setkání, ale i příležitostné 
přespání „potřebným“. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na 

sport. Do konce května jsme se pravidel-

ně scházeli na trénincích po jednotlivých 
oddílech. Zvláště nás těší, že se pravidel-
ně schází náš oddíl mládeže pod vede-
ním Dušana Frýby.
Oddíl volejbalu se zúčastnil tradičního 
květnového turnaje v Suchovršicích, kde 
jak se říká, skončil na bedně, i když jen na 
třetím místě. S jeho věkovým průměrem 
55 let je to však velký úspěch. Rád by pro-
to mezi sebou uvítal i mladší členy a těší 
se na ně při pravidelných trénincích, jež 
obnoví opět od září.

J.D. a Z.Š.
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Dita Seidlová, jednatelka SDH

SDH MARKOUŠOVICE

Jaro a začátek léta byl pro náš sbor ve 
znamení pořádání hned několika akcí. 
Jak jsem již zmínila na konci minulého 
článku, poprvé jsme se v letošním roce 
rozhodli uspořádat Pálení čarodějnic 
na místním hřišti. Čarodějnický průvod 
vyrážel v 17 hodin na místo pálení, kde 
byl posléze zapálen oheň a zahájeno 
čarodějnické veselí. Na hřišti bylo 
připraveno občerstvení a zázemí na 
opékání špekáčků. Po setmění mohly 
statečné děti absolvovat stezku odvahy na 
místní hřbitov, dospěláci pak večer využili 
posezení v novém párty stanu, který nám 
zakoupila obec Velké Svatoňovice, za což 
jí tímto velmi děkujeme. Tato akce se 
velmi vydařila, předpokládáme tedy, že se 
stane další tradiční akcí pořádanou naším 
sborem. A  zbýval měsíc na zahájení 
příprav další velké akce, a to Dětského 
dne. Ten jsme letos pojali trošku „jinak“. 

Netradičně byla tato akce tematická, a to 
jak doprovodným programem, tak novými 
disciplínami pro děti. Téma integrovaného 
záchranného systému v sobě neslo 
ukázku hasičské, vojenské i záchranářské 
techniky, zásah profesionálních hasičů 
při vyprošťování osob z havarovaného 
automobilu, či disciplíny jako průlez 
pod provázky, třídění kartiček se 
zdravotnickou tematickou, zdravověda, 
střelba ze vzduchovky, hod granátem 
nebo překážková dráha. Děti si také mohly 
vyzkoušet střelbu z paintballové pistole, 
zaskákat si ve skákacím hradu, zchladit 
se nanuky či malinovkou zdarma. Jako 

tradičně sbíraly za splněné úkoly hasičské 
groše, za které si pak v obchůdku kupovali 
drobné i větší odměny. Náš Dětský den se 
chlubí velkou oblibou, která se prokázala 
i v letošním roce, kdy soutěžilo dokonce 
86 registrovaných dětí. Za toto však 
nevděčíme pouze několika aktivním 
členům našeho sboru, ale především 
členkám Červeného kříže z Markoušovic, 
které nám každoročně pomáhají s 
organizací a také všem partnerům, kteří 
nám jakkoliv přispěli na celou organizaci 
této akce pro děti. 

Týden po této zdařilé akci se ženil jeden 
z členů našeho sboru, a tak jsme si jako 
správní kolegové pro něho i jeho ženu 
připravili malé překvapení v podobě 
„zátahu“ na hřišti v Markoušovicích. Tímto 
bych ještě jednou za SDH Markoušovice 
novomanželům popřála především lásku 
a štěstí na společné cestě životem. 

Od jarních měsíců též disponujeme 
novými webovými stránkami a jsme i na 
Facebooku (SDH Markoušovice). 

http://hasicimarkousovice.
velkesvatonovice.cz/odkazy/

Všem čtenářům zpravodaje přeji jménem 
SDH Markoušovice klidné a pohodové 
léto, pěknou dovolenou a dětem 
prázdniny plné zážitků. 
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2. září  Olympiáda seniorů v Havlovicích

23.září  Nultý ročník „Markoušovického Rubání“ spojený s předáním Návsi Markoušovice veřejnosti 

30.září  Svatováclavská Pouť – s tradičním programem, na pouťové zábavě bude hrát Relax Band Hronov

14.-15.října  dvoudenní zájezd na Moravu. Sklípek s posezením v Bořeticích s ochutnávkou vína, s přespáním u vinaře.
 Po cestě v sobotu návštěva zámku Slavkov u Brna. Ještě je pár volných míst a tak se můžete přihlásit
  na obecním úřadě u pí. Palachové. S přihláškou se vybírá záloha    400,- Kč na osobu

14.října   Spolek Mraveniště pořádá letní tábory. Kapacita je bohužel naplněna.

20.-21.října   Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Připravované akce

Dolování uhlí a hořící halda dolu Ignác
V neděli 14. května uspořádal tým budo-
vání návsi v Markoušovicích přednášku 
pana Jiráska o historii dolování uhlí pod 
Jestřebími horami a o pokladech, které vy-
dala hořící halda dolu Ignác v roce 2007.

Přednáška se uskutečnila v prostorách 
jídelny školy Mraveniště. Přišlo téměř pa-
desát posluchačů, jak z místních obyva-
tel, tak z blízkého i širšího okolí.

Pan Jirásek se svou manželkou jak již je 
tradicí velmi poutavě a srozumitelně 
seznámil přítomné s dolováním uhlí od 
jeho prvních nálezů v roce 1590 až do 
ukončení těžby v roce 1962. Pak připo-
mněl události roku 2007, kdy na Silvest-
ra zahájili hasiči hašení hořící haldy dolu 
Ignác. Seznámil s postupem hasebních 
prací, které doplnil i přímý účastník z 
jednotky hasičů pan Petr Hepnar. Vedle 

toho na doplňujících fotografi ích ukázal 
jaké „poklady“ při hoření haldy vznikají 
vlivem vysokých teplot a chemických 
procesů. Ukázal i fotografi e nálezů fosilií, 
které se po nuceném rozhrábnutí dostaly 
ve zbytcích hornin na povrch.

Dnes je již místo požáru zarostlé, ale pod-
le pana Jiráska se po velkých deštích od-
krývají místa možných nových nálezů.
V závěru pan Jirásek upozornil na skuteč-

nost, že dodnes jsou patrné stopy po do-
lování uhlí u nás a že by nebylo od věci 
zbudovat naučnou stezku po stopách 
historie dolování. Tým budování návsi s 
touto myšlenkou plně souhlasí a počítá s 
ní jako s další aktivitou po dokončení naší 
návsi. Budeme se těšit, co  z toho vznikne 
v dalších letech. 

text a foto J.D.

Kulturní komise

Kulturní komise obecního úřadu
Kulturní komise se snaží ve spolupráci se 
spolky působícími v naší obci zpestřovat 
život našim občanům. Sama nebo ve 
spolupráci s ostatními organizuje besedy, 
výlety, návštěvy kulturních akcí a podobně. 
Oceňuje přístup vedení obce především 
při fi nančním zajištění a propagaci 
jednotlivých akcí. Tím se nám daří zajišťovat 
zpestření života občanům všech generací. 
Ve své činnosti se však setkává i s určitými 
nedostatky, zvláště při kumulaci akcí 
jednotlivých spolků. Tím se stává, že máme 
na jedné straně tzv. hluchá období, kdy 
nikdo nic neorganizuje a najednou se nám 
v jeden den ve stejný čas sejdou dvě i více 
akcí a občané stojí před rozhodnutím kam 
jít a čeho se nezúčastnit. Při tom by stačilo 
poměrně málo. Včas dát informaci o tom 
co připravujeme. Zde Vám kulturní komise 
nabízí svou pomyslnou pomocnou ruku. 
Někdy totiž stačí trochu upravit čas akcí a 

můžeme navštívit obě. To však lze pouze v 
předstihu, kdy akci připravujeme. Po jejím 
zajištění je většinou pozdě, protože jsme již 
navázáni na další organizace, či účinkující a 
nedá se již nic změnit.

Rádi bychom dosáhli stavu, kdy o 
připravované akci jak organizace, tak i 
jednotlivci nás budou včas informovat. 
Využít můžete jak podání informace cestou 
obecního úřadu pro kulturní komisi nebo 
i našeho zpravodaje. My se pokusíme 
Vaší akci dát do souladu s ostatními 
připravovanými akcemi. Pak se nebudeme 
přetahovat o návštěvníky a občanům se 
naskytne širší paleta nabídek akcí, kterých 
se mohou zúčastnit. Nejde nám v žádném 
případě o kontrolu akcí, ale to bychom 
chtěli zdůraznit o jejich koordinaci ve 
prospěch občanů a tím v konečném 
důsledku pro spokojenost organizátorů.

Na podzim letošního roku opět připravujeme 
několik akcí.  Předně, divadelní představení 
v sále místního kulturního klubu.  Na říjen 
máme v jednání vystoupení divadelního 
souboru z Červeného Kostelce s hrou 
„Stará dobrá kapela“. V sobotu 25. listopadu 
přijede sehrát  svou hru ochotnický soubor 
ze Svobody nad Úpou. V jednání máme 
cestopisnou přednášku pana Petra Voldána z 
ČS televize. A několik přednášek, již známého 
pana Nývlta z Červeného Kostelce. Na 30. září 
připravujeme tradiční svatováclavskou pouť 
s bohatým programem.

Připomínáme, že je ještě několik volných míst 
na dvoudenní zájezd do vinného sklípku 
do Bořetic, který bude spojen s návštěvou 
zámku ve Slavkově u Brna ve dnech 14-15.
října.           Těšíme se, že hojnou návštěvou 
těchto akcí podpoříte práci místní kulturní 
komise. 
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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.meteosva-
tonovice.unas.cz, vybrané údaje jsou 
aktualizované v minutovém odstupu.

Jaké bylo v naší obci počasí v II. čtvrtletí 
roku 2017?
Duben přinesl proti teplému březnu radikální 
obrat. S průměrnou měsíční teplotou +6,96°C 
se zařadil na 4. místo mezi nejchladnějšími 
dubny od roku 1996. Proti březnu byl v průmě-
ru teplejší pouze o 1,5°C.  Navíc byl i měsícem 
rekordně vlhkým - v průběhu 24 dnů spadlo 
72,5 mm srážek (nejvíce za posledních 10 let). 
Přestože se v 5 dnech vyskytly srážky smíšené 
a ve 2 dnech dokonce čistě sněžilo, sníh se ani 
v jednom případě na povrchu země již neudr-
žel. Zaznamenali jsme 7 mrazových dnů (den-
ním minimum pod 0 °C), celodenní mráz se již 
v dubnu neobjevil. Nejnižší teplota poklesla na 
-5,8°C dne 21. dubna. První bouřka roku pak 
zaduněla nad našimi hlavami už 2. dubna, celý 
měsíc přinesl 3 bouřkové dny s 8 jednotlivými 
bouřkami. Nejsilnější vítr zadul 16. dubna po 
poledni, rychlostí 14,3 m/s.

Květen se pokusil vrátit počasí zpět k normálu 
průměrnou měsíční teplotou +13,75°C, která 
mu vynesla 8. pozici mezi nejteplejšími květny 
od roku 1996. V průběhu 14 dní spadlo 41,9 
mm srážek (mírně podprůměrná hodnota). 
Poslední sněhové vločky smíšené s deštěm 
jsme měli letos možnost pozorovat relativně 
pozdě, až 9. května. Poslední mráz I. pololetí 
následoval o den později, s ranním minimem 
-0,1°C. Během dalšího týdne však dorazilo ná-
hle léto. Do konce měsíce jsme tak naměřili 5 
letních dnů (denní maximum nad +25°C, první 
18. května) a dokonce i 1 den tropický (denní 
maximum nad +30°C, první 30. května). S tep-
lým počasím souvisel i výskyt četných bouřek. 
Hřímalo v průběhu 8 dnů během 14 jednotli-
vých bouřkových epizod. Teplá vlna na konci 
měsíce byla ukončena 30. května odpoledne 
silnou bouřkou s kroupami o velikosti až 1,5 
cm.

Červen byl opět měsícem teplotně nadnor-
málním, přestože nás nepotrápil žádnými ve-
dry. S průměrnou měsíční teplotou +17,56°C 
mu patřilo 4. místo mezi nejteplejšími červny 
od roku 1996. V průběhu měsíce pršelo v prů-
běhu 14 dnů, spadlo celkem 69,3 mm srážek. 
Byla to hodnota pro červen průměrná a první 
polovinu roku jsme tak uzavřeli s vyrovnaným 
srážkovým účtem na úrovni 100,5% průměru 
posledních 10 let. Vyskytlo se 14 dnů letních a 
2 dny tropické, maximální teplota +30,8°C byla 
naměřena dne 20. června. Bouřkových dnů 
jsme napočítali celkem 7, s 11 bouřkami. Ve 

večerní bouřce 28. června se vyskytlo i krátké 
krupobití s až centimetrovými kroupami, které 
naštěstí nezpůsobily žádné škody. O den poz-
ději přes nás přecházela tlaková níže Rasmund, 
v jejímž centru poklesl v ranních hodinách tlak 
vzduchu až na 990,2 hPa - což v letních měsí-
cích není zrovna běžná hodnota.

Profesionální staniční síť ČHMÚ
Nebudeme si tentokrát vyprávět o samotném 
počasí, nýbrž o jednom ze způsobů, jakým je 
měřeno a pozorováno.  Před čtyřmi lety se mi 
dostalo možnosti stát se z dlouholetého ama-
téra profesionálem a pracovat jako meteoro-
log – pozorovatel na meteorologické stanici 
v Peci pod Sněžkou. Rád bych alespoň zhruba 
načrtl, čím se v tomto zaměstnání zabýváme.

Kde najdeme profesionální meteorologic-
ké stanice?
Po České republice je vcelku rovnoměrně 
rozptýleno celkem 37 meteorologických sta-
nic, jejichž obsluhu zajišťují profesionální po-
zorovatelé. Jejich provozovateli jsou Český 
hydrometeorologický ústav (29), Armáda ČR 
(6) a Ústav fyziky atmosféry (2). Některé stani-
ce jsou na horách (např. Churáňov, Lysá hora 
nebo Šerák), jiné na letištích (Pardubice, Čás-
lav, Praha-Ruzyně či Brno-Tuřany), při atomo-
vých elektrárnách (Temelín a Dukovany), ve 
městech (Plzeň, Praha-Libuš, Ústí nad Labem) 
i na venkově (Košetice, Kocelovice). V Králo-
véhradeckém kraji máme stanice pouze dvě 
– Polom v Orlických horách (AČR) a Pec pod 
Sněžkou (ČHMÚ).

Co se měří a pozoruje?
V dnešní době je chod všech stanic v rámci 
možností automatizovaný, většina veličin se 
měří elektronicky. Jedná se především o tep-
lotu a vlhkost vzduchu, přízemní teplotu, tlak 
vzduchu, směr a rychlost větru, trvání sluneč-
ního svitu, množství a intenzitu srážek. V let-
ním období přibývá ještě měření výparu vody 
z volné hladiny. Existuje však spousta dalších 
veličin, se kterými si přístroje ještě neporadí 
a zde nastupuje pozorovatel. Ten sleduje a 
vyhodnocuje například výšku oblačnosti nad 
terénem, její množství a druh, horizontální 
dohlednost, druh padajících srážek a celkový 
průběh počasí (bouřky). V zimě pak měří cel-
kovou výšku sněhové pokrývky a její přírůstek, 
případně vodní hodnotu sněhu (objem vody 

vázané ve sněhu). Pozorovatel navíc vykonává 
dozor nad automatickou částí měření, provádí 
údržbu a ostrahu budovy stanice. Minimálně 
3x měsíčně také navíc kontroluje přesnost na-
měřených hodnot pomocí tzv. srovnávacího 
měření. 

K čemu měření slouží?
Každou celou hodinu se z naměřených a po-
zorovaných dat sestavuje zpráva SYNOP. V 
průběhu noci ji vytváří a odesílá automaticky 
počítačový systém, přes den (od 8 do 22 ho-
din v případě platnosti letního času) provádí 
stejnou akci manuálně pozorovatel ve službě. 
Zkontroluje správnost automaticky vkláda-
ných dat a přidá údaje, které získá vlastním 
pozorováním. Data jsou následně zakódována 
pomocí mezinárodně srozumitelného číselné-
ho systému a odeslána přes internetové spo-
jení na ústředí do Prahy. Informace obsažené 
v této zprávě slouží jako vstupní data pro mo-
delové předpovědi (samozřejmě s množstvím 
dalších údajů i z jiných zdrojů), jsou základem 
pro různá mapová zobrazení a také předmě-
tem mezinárodní výměny dat.

Dále se 3x denně (v 8, 15 a 22 hodin letního 
času) vytváří zpráva INTER, která obsahuje růz-
né klimatologické a statistické údaje za celý 
den (např. maximální a minimální teplotu, ter-
mínové teploty, přízemní minimum, celkový 
úhrn srážek, maximální náraz větru, výšku sně-
hové pokrývky, výpar a další).

MS Pec pod Sněžkou
Meteorologická stanice v Peci pod Sněžkou 
se nachází v nadmořské výšce 815 metrů, na 
svahu proti sjezdovce Javor. Patří k ní zároveň i 
automatická měřící stanice na vrcholu Sněžky, 
umístěná na věžičce Poštovny Anežka (měří se 
zde teplota, směr a rychlost větru).

Stanici v Peci pod Sněžkou (a další stanice 
profesionální staniční sítě) je možno navštívit 
během Dne otevřených dveří, který se obvykle 
koná každý rok v sobotu třetího březnového 
víkendu.

Aktuální data ze stanice jsou dostupná na adrese
http://portal.chmi.cz/fi les/portal/docs/poboc/
OS/KW/Captor/tmp/DMULTI-H1PECS01.gif

text a foto T. Prouza


