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Zpravodaj obcí Velké Svatoňovice a Markoušovice

Zpravodaj obcí

Velké Svatoňovice
a Markoušovice

Slovo redakční rady

Informace pro občany

Vážení spoluobčané, z podnětu vedení 
obce byla vytvořena redakční rada Svato-
ňovického zpravodaje ve složení:

Předseda:  starosta obce 
šéfredaktor:  Dr. Josef Dvořák 
členové:  Vladimír Kuhn,
  Jana Šrejberová,
  Ludmila Špetlová

Redakční rada si vytyčila několik základních 
úkolů:
1. Chce dosáhnout pravidelného vydá-

vání zpravodaje 4x do roka ( leden, 
duben, červenec, říjen) s uzávěrkou k 
15. v měsíci vydání a vydání do konce 
měsíce.

2. Postihovat v plné míře život občanů a 
spolků ve všech součástech obce.

3. Dosáhnout toho, aby zpravodaj přestal 

být pouze jednostranným zdrojem in-
formací o událostech a dění ze strany 
obce k občanům, ale aby se stal i plat-
formou názorů občanů.

Z uvedeného vyplývá, že toho nemůže do-
sáhnout redakční rada bez pomoci a zájmu 
občanů. Rádi zařadíme do jednotlivých 
vydání i Vaše názory a postřehy. Zároveň 
se pokusíme získat i odpovědi na otázky, 
které Vás zajímají. Všechny své podněty, pří-
spěvky, náměty a dotazy můžete předávat 
redakci, členům redakční rady  nebo je po-
nechat ve schránce na budově obce, která 
je pro tento účel zřízena a označena nápi-
sem "Zde je místo pro Vaše vzkazy obci".

Zároveň byla zřízena emailová schránka 
pro elektronickou komunikaci s redakční 
radou - zpravodaj@velkesvatonovice.cz.

Vážení čtenáři Zpravodaje obcí Velké Svato-
ňovice a Markoušovice,

s velkou pravděpodobností převážná část z 
Vás ví o změnách v řízení našich obcí, kdy k 
27.4.2016 odstoupil z osobních důvodů pan 
Radek Posdiena a dne 9.5.2016 Obecní za-
stupitelstvo zvolilo do funkce starosty mne.
Věřte, že mé rozhodování se o převzetí funk-
ce starosty nebylo vůbec jednoduché neboť 
obec  je fyzicky i � nančně ve velice dobré 
kondici a dělat po cca 30 měsíců udržova-
cího starostu mne vůbec nelákalo. Hledal 
jsem tedy prostor, kde bych mohl ve zbýva-
jícím čase tohoto volebního období odvést 
kus práce a tím být našim obcím prospěšný i 
jinak, než že udržím stávající stav. Pátral jsem 
tedy ve svých pocitech, hromadících se 26 
let mého působení na obci, co by bylo po-
třeba změnit a vynořily se mi tyto cíle:

• Rozšířit počet občanů, kteří se aktivně 
zapojí do správy našich obcí

• Zlepšit komunikaci mezi jednotlivými 
skupinami občanů v našich obcích

• Zvýšit prestiž postu starosty našich obcí 
na takovou úroveň, aby se o tuto funkci 
i u nás soutěžilo

Pro splnění těchto cílů jsem připraven:

• Pečlivě naslouchat podnětům vás čte-
nářů – občanů našich obcí

• Zvýšit obecní podporu aktivních obča-
nů včetně podpory zájmových skupin

• Prosazovat nutné změny podporující 
dosažení těchto cílů

Jsem přesvědčen, že třebas i pouze částeč-
né naplnění shora uvedených cílů přispěje 
k pozitivní změně klimatu v našich obcích a 
tím i ke zlepšení úrovně života všech nás – 
občanů Velkých Svatoňovic a Markoušovic.

Redakční rada

Zdeněk Štěpán

Sloupek
starosty obce

Městská policie Trutnov v obci
Naše obec v souladu s právními předpisy 
podepsala smlouvu o výkonu dohledu 
Městskou policií Trutnov v působnosti 
obecního úřadu Velké Svatoňovice.

Smlouva byla řádně projednána zastupi-
telstvy obou obcí a schválena Krajským 
úřadem v Hradci Králové a nabyla účin-
nosti dnem 1.6.2016. Slouží především k 
udržování a zvýšení míry pořádku v obci.
Strážníci budou vykonávat praktickou čin-
nost především v oblastech:

• měření nejvyšší povolené rychlosti v 
jednotlivých částech obce

• zajištění místních záležitostí veřejné-

ho pořádku
• preventivní přítomnost hlídek

V případě požadavku na zásah, kdy hrozí 
přímé nebezpečí osobám či majetku je 
možné použít číslo 156 – dispečink Mě 
Policie Trutnov.

Veškerá činnost vykonávaná Městskou 
policií Trutnov ve prospěch obce Velké 
Svatoňovice je dle smlouvy vykonávána 
za úplatu na základě objednání obcí. Z 
toho důvodu upozorňujeme na neuváže-
né vyzívání hlídek Městské policie Trutnov 
občany naší obce.
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města Úpice nás požádalo o zveřejnění 
informace, že rozšiřuje své služby o po-
skytování pečovatelské služby i v naší 
obci.

Pečovatelská služba je za úhradu s 20 % 
příspěvkem. Cílová skupina jsou obča-
né ve věku 7 - 64 let s různým stupněm 
postižení a senioři nad 65 let.  Bližší in-
formace můžete získat u Mgr.Kateřiny 
Hofmanové, tel.: 730 890 643, email: ho-
fmanova@upice.cz

Naše obec obdržela Osvědčení o úspoře 
emisí od ředitele společnosti EKO-KOM, 
a.s, která tím vyjadřuje poděkování všem 
občanům za třídění odpadu. Výsledkem 
našeho třídění v loňském roce bylo využití 
odpadu v přepočtu na emise CO2 v množ-
ství 79,948 tuny. To představuje úsporu 

energie 1 766 130 MJ. Tím jsme přispěli 
ke snížení zátěže ovzduší a postupnému 
zlepšování našeho společného životního 
prostředí.

Třídit se vyplácí.

Letní období doporučujeme občanům 
využít ke kontrole spalinových cest - ji-
nak řečeno ke kontrole komínů. Tu je 
každý majitel nemovitosti povinen ze 
zákona zajistit minimálně 1x ročně. A tak 
je letní období před zahájením topné 
sezony tou nejlepší dobou. Při nesplnění 
této povinnosti a následné škodní udá-
losti - požáru, hrozí, že pojišťovna odmít-
ne plnění náhrady škody.

Centrum
denních služeb

Čištění komínů

Třídění odpadu

Úřední hodiny
obecního úřadu

Obecní Knihovna

8:00-12:00 ;  13:00-17:00 

8:00-12:00

Po,St,

Út,Čt

Pátek není úřední den

Je otevřena vždy
v Pondělí od 17:00 do 19:00

Z jednáni obecního zastupitelstva:
27.dubna 2016
Zastupitelstvo projednalo hospodaření 
obce, základní a mateřské školy za rok 2015 
bez připomínek. Kladem je, že hospodaření 
skončilo s přebytkem, který se převedl do 
letošního roku.

Dále projednalo stav příprav a průběhu sta-
vební akcí 
 - čerpací stanice vodovodu u Pětiletky, 

kompletní výměna technologie ukon-
čena

 - oprava komunikace na Kvíčalu – vybrán 
dodavatel – � rma Strabag

 - oprava nebytových prostor č.p. 286 – 
vydáno povolení provedení oprav

 - oprava sakrálních staveb – vybrán do-
davatel – Petr Tomáš

 - kanalizace v dolní části obce – podána 
žádost o dotace na Krajský úřad

Zastupitelstvo projednalo nová pravidla 
pronájmu obecních pozemků.

Na tomto zastupitelstvu oznámil starosta 
obce Radek Posdiena odstoupení z funkce. 
Dočasným řízením zastupitelstvo pověřilo 
místostarostu Bc.Petra Martince.

9.května 2016
Zastupitelstvo zvolilo nového starostu Ing. 
Zdeňka Štěpána a zároveň zvolilo nového 
předsedu � nančního výboru Bc.Aleše Vlčka.

8.června 2016
Zastupitelstvo schválilo na základě poža-
davků poskytnutí individuálních dotací na 
činnost zapsaných spolků v obci a � nanční 
dary neziskovým organizacím.

Dále schválilo vnitřní směrnici o poskytování 
příspěvku na stravování zaměstnanců obce.

Starostovi obce zastupitelstvo uložilo při-
pravit návrh systémových opatření smě-
řujících k minimalizaci ztrát v distribuční 
vodovodní síti obce, dále zpracovat záměr 
� nancování výstavby kanalizace a ČOV s cí-
lem nezadlužování obce a zpracovat návrh 
řešení jednotného sdílení a zálohování dat 
na obecním úřadě.

Zastupitelstvo obce se schází každou dru-
hou středu v měsíci v 18:00 hodin.
Konkrétně se sejde 13.září a 11.října. Mimo-
řádně se sejde v pondělí 22.srpna v 18:00 
hodin. Všichni jste srdečně zváni.
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Stručné informace
o „Kotlíkových dotacích“

12. září 2016 otevírá Královéhradecký kraj 
2. kolo dotačního programu „Snížení emisí 
z lokálního vytápění domácností v Králové-
hradeckém kraji – Kotlíkové dotace“. 

Dotace je určena pro rodinné domy na vý-
měnu starého kotle na uhlí za nový zdroj 
tepla (automatický kotel na uhlí, kombino-
vaný kotel na uhlí a biomasu, plynový kon-
denzační kotel nebo tepelné čerpadlo).

Podmínkou získání dotace je likvidace staré-
ho kotle, průkaz energetické náročnosti bu-
dovy alespoň “C“ nebo realizace některého z 
„mikroenergetických opatření“.

Na co dostanete dotaci:

• zdroj tepla včetně nákladů na jeho in-
stalaci

• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně 

nezbytné regulace a měření, úpravy 

spalinových cest
• mikroenergetická opatření na snížení 

energetické náročnosti budovy (max. 
20 000 Kč)

• služby energetického specialisty
• projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena 
dotace:
150 000 Kč (tj. maximální výše dotace 120 
000 Kč).

Výše podpory:

Co jsou „mikroenergetická opatření“

• zateplení střechy nebo půdních prostor

Získejte až 120 000 Kč na výměnu starého kotle – obec Vám s tím pomůže.

Nebojte se o dotaci požádat a vyměňte 
svůj starý kotel za ekologický zdroj tepla, 
přispějete tak ke zlepšení ovzduší v obci, 
snížíte si náklady na vytápění a budete 
připraveni na budoucnost, kdy se před-
pokládá postupný zákaz starších neeko-
logických kotlů s ručním přikládáním do 
roku 2024 a navíc uděláte radost ostatním 
obyvatelům obce.

Nejste si jisti, že to sami zvládnete? Obec 
Vám s tím pomůže, naším zájmem je 

podporovat zlepšení ovzduší v obci. Zá-
jemcům zajistíme zdarma konzultaci, pří-
padně podporu při vyplnění nebo podání 
žádosti.

Začátkem září 2016 bude uspořádána v 
obci přednáška na téma kotlíkových do-
tací s diskuzí a možností zodpovězení do-
tazů.

Od září můžete sjednat na obecním úřadě 
u starosty bezplatnou konzultaci.

Ing. Libor Kneifel

„Kotlíkové dotace“

• zateplení stropu sklepních prostor 
nebo podlahy

• dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. 
severní fasáda apod.)

• oprava fasády, např. prasklin a dalších 
poruch fasády (eliminace tepelných 
mostů)

• oddělení vytápěného prostoru RD od 
venkovního (např. zádveří)

• dílčí výměna oken
• výměna vstupních a balkonových dveří
• instalace těsnění oken a dveří, dodateč-

ná montáž prahů vstupních dveří
• výměna zasklení starších oken za izolač-

ní dvojskla

Žádosti se podávají elektronicky, prostřed-
nictvím Dotačního portálu Královéhra-
deckého kraje – DOTIS, podání žádosti je 
velmi jednoduché, jedná se o vyplnění zá-
kladních údajů o žadateli, o nahrazovaném 
kotli a o ceně prováděných opatření. Po 
elektronické registraci je třeba zaslat poža-
dované dokumenty poštou na krajský úřad.

Pokud nemáte na nákup nového kotle do-
statek peněz, můžete požádat o vyplacení 
dotace předem, stačí Vám mít � nance pou-
ze na rozdíl ceny a dotace.
Zájemci pravděpodobně nestihnou druhé 
kolo v září, ale budou mít podklady připra-
veny pro další kolo, které se předpokládá 
cca za půl roku.

O dotaci je možno žádat i zpětně, na realiza-
ce provedené po 15.7.2015

Kotel výhradně na uhlí 70%

Kombinovaný kotel (uhlí + 
biomasa), plynový kotel

75%

Kotle výhradně na biomasu a 
tepelná čerpadla

80%

Obecní úřad připravuje na 22.10.2016 zá-
jezd do vinného sklípku ve Velkých Bílo-
vicích. Přihlášky do 16.9.2016 na OÚ u pí 
Šrejberové. Kapacita je omezena - 30 osob.

Olympiáda seniorů Havlovice se usku-
teční 1.9.2016, Účastnit se mohou senioři 
nad 65 let. Mladší jako fandové. Z naší obce 
bude vypraven autobus. Jízdní řád včas 
oznámíme.

1.9. slavnostně zahájíme školní rok v 
naší základní škole, kde ve spolupráci s 

obecním úřadem přivítáme nové prvňáčky.
Pivní muž. Již po dvacáté se uskuteční 
netradiční klání družstev okolních obcí v 
pivních disciplínách. Tentokráte v Markou-
šovicích 17.září 2016

Tradiční Svatováclavská pouť bude 24.-
25.září

Od září obnoví po prázdninách svou pravi-
delnou činnost i jednotlivé spolky, jak uvá-
děli ve svých příspěvcích.

Připravované akce

Uzávěrka dalšího čísla
je 15. října. Do té doby očekáváme pří-
spěvky od našich spolků, ale i náměty 
a podněty od našich občanů buď na 
Email zpravodaj@velkesvatonovice.cz 
nebo do schránky na obecním úřadě. 
Případně nás můžete jednou z těchto 
cest vyzvat ke schůzce a některý člen 
redakční rady s Vámi příspěvek zpra-
cuje.
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Ze života spolků a obcí

SDH Velké Svatoňovice
Náš zapsaný spolek má velkou tradici v prá-
ci s mládeží. Soutěžní družstva i jednotlivci 
se zúčastňují soutěží pro mladé hasiče. V 
letošním roce tom byly především Pod-
zvičinský záchranář, kde musela prokázat 
svoje znalosti jak z hasičiny, tak i ze základů 
první pomoci. Závodů jsme se zúčastnili 
s jedním družstvem mladších a s jedním 
družstvem starších žáků. Družstva si musela 
poradit s řeznou ránou od motorové pily  v 
oblasti holeně, s pneumotoraxem, doprav-
ní nehodou, větví zapíchnutou do oka a 
spoustou dalších zranění. Naše družstva se 
vrátila domů se čtvrtým a prvním místem.

Dále pak Memoriálu Ivany Valnohové, pořá-
daného SDH Malé Svatoňovice. Za náš sbor 
se zúčastnilo 9 členů mladých hasičů, kde 
překonávali trať dlouhou 60m s překážkami 
a rozvinutím dvou hadic C s napojením na 

rozdělovač a proudnici. Soutěž se vydařila a 
děti odjížděli s krásnými výsledky.

Nežijeme však jen svým "hasičským" živo-
tem. Spolu s místním Sokolem jsme jako 
každoročně zajišťovali dětskou trasu na 
Babičce. Děti procházeli cca 5 Km dlouhý 
úsek přírodou, kde na ně čekala spousta 
překvapení a úkolů a zábavných her. Nako-
nec si opekli buřty v lomečku a vyzkoušeli 
překážky, které musejí mladí hasiči v rámci 
soutěží překonávat.

20. května jsme pro kroužek Mladých hasi-
čů zajistili exkursi na útvaru Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradeckého kraje 
v Trutnově.

28.května jsme uspořádali Dětský den. 
Děti na této akci plnily asi na tříkilometro-
vém úseku různé disciplíny, např. skákání v 
pytlích, stříkání hadicí do terče, překonání 
horizontálního lana a mnoho dalšího. V cíli 

každé zúčastněné dítě obdrželo dárkový 
balíček s překvapením a 20 šťastných vy-
hrálo hodnotné ceny ve slosování startov-
ních lístků. Všichni zúčastnění byli svědky 
ukázek zásahů Aktivních záloh armády ČR, 
ukázky pokládání hasební pěny a každý si 
mohl prohlédnout hasičskou techniku i vý-
zbroj a výstroj armády.

10. června jsme uspořádali dvoudenní vý-
let do kempu Svatá Kateřina v Chotěvicích 
pro členy kroužku mladých hasičů. Celkem 
se zúčastnilo 17 dětí a 5 vedoucích. Tímto 
jsme zakončili celoroční aktivitu mladých 
hasičů, tak jako každoročně výletem a záro-
veň se těšíme na další zahájení hasičského 
kroužku po prázdninách. V září začíná nové 
kolo hry Plamen - Soutěžní Závod požár-
nické všestrannosti.

Pro svou činnost jsme nuceni absolvo-
vat i celou řadu školení a odborných 
příprav. Získané znalosti nejen, že po-
užíváme ve své praxi, ale rádi se o ně 
podělíme i s ostatními. Pro příklad jsme 
provedli přednášku pro Základní školu 
Velké Svatoňovice z požární prevence a 
první pomoci s praktickými ukázkami. 
Nebo přednášku z problematiky první 
pomoci pro Český červený kříž Markou-
šovice, kterou i s praktickými ukázkami 
provedl náš starosta spolku Petr Šafář.

Splnili jsme i úkoly cvičení Simulova-
ného požáru Hasičského muzea se zá-
chranou zraněných osob. Cvičení bylo 
vyhlášeno Krajským operačním středis-
kem a povolány byly sbory Velké Svato-
ňovice, Malé Svatoňovice, Batňovice a 
Kvíčala.

Z podkladů Petra Šafáře
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Dětský den v Markoušovicích

Markoušovická náves

Přípravně realizační tým

Organizátoři připravili jednotlivá soutěžní 
stanoviště od zdravovědy přes obratnostní 
úkoly po střelbu ze vzduchovky. S velkou 
pozorností se setkával i požární útok na 
terč. Po splnění každého úkolu děti obdrže-
ly "Hasičské groše", které pak mohly uplat-
nit při nákupu v připraveném prodejním 
stánku plném krásných cen.

Soutěžní odpoledne zpestřila ukázkou 
výcviku psa paní Dana Valešová. S velkým 
zájmem děti přivítaly ukázku nového hasič-
ského vozu TATRA profesionálních hasičů 
z Trutnova a také použití hasičské cisterny 
hasičů z Malých Svatoňovic, kdy ve chvíli 

bylo mnoho dětí, ale i ostatních účastníků 
akce svlaženo, nikomu to ani moc nevadilo 
vzhledem k příjemnému teplému odpole-
dni.

V průběhu celého odpoledne malovala 
paní Klára Lantová Šiková dětem různé ob-
rázky na obličej, takže se mnohá dítka večer 

odmítala umýt. Děti také hojně využívaly 
skákacího hradu.

V přestávkách hasiči z Velkých Svatoňovic 
svezli děti v historické "Kačence" - T 805.

Celé soutěžemi naplněné odpoledne bylo 
zakončeno losováním soutěžních lístků o 
hodnotné ceny a společným sbíráním ne-
vybraných odměn.

Velké poděkování patří všem, kteří tuto akci 
podpořili, ať materiálně či � nančně a také 
všem, kteří se podíleli na samotné organi-
zaci.

I když se na první pohled zdá, že projekt 
naší nové návsi usnul, není tomu tak. Přišli 
nikým nevítané komplikace. Při konečném 
schvalování projektu jsme narazili na rozpor 
z územním plánem a tak musel být projekt 

částečně přepracován tak, aby naplnil oče-
kávání občanů z našich dvou pracovních 
setkání a zároveň dostál plánu územního 
rozvoje. Je faktem, že v této době již běží 
nové kolo schvalování upraveného projek-

tu. Krásný model návsi vytvořila Klára Lan-
tová Šiková a veřejnosti jsme jej představili 
30.dubna. Dále provádíme všechny možné 
přípravné práce, kterých není možné si 
nevšimnout. Pevně věříme, že hlavní části 
tvorby naší návsi letos stihneme a v dalším 
budeme pokračovat v následujících letech.

V sobotu 4. června uspořádal SDH Mar-
koušovice ve spolupráci s místní skupi-
nou ČČK a spolkem Mraveniště za při-
spění občanů Markoušovic, Obce Velké 
Svatoňovice a � rmy EG Expert Trutnov 
dětský den.

Text:  Dita Seidlová,
Foto:  J. Dvořák
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SDH Markoušovice

Atelier Kláry Lantové Šikové

Jako již tradičně jsme se v Markoušovi-
cích chopili 30. dubna 2016 organizace 
„Pálení čarodějnic“, v letošním roce nám 
s organizací pomáhal i spolek Mraveni-
ště, který připravil s dětmi čarodějnici 
a společně s průvodem ji donesl až na 
hranici. Na místě pálení pak už pro děti 
byl připraven doprovodný program, 
který měl pod taktovkou náš sbor. Děti 
si tedy mohly vyzkoušet stříkat na ku-
želky pomocí hasičských džberovek 
nebo splnit čarodějnické úkoly jako sla-
lom na koštěti, přeskok koštěte či pře-
kousnutí „havěti“, za které poté získaly 
Čarodějnický průkaz. Počasí se vydařilo. 
Tímto bych ráda poděkovala všem, kte-
ří se podíleli na organizaci, SDH Velké 
Svatoňovice za zapůjčení džberovek a 
v neposlední řadě všem, kteří tuto akci 
podpořili svou účastí. Tak snad zase za 
rok.

Dita Seidlová
jednatelka SDH Markoušovice

Text a foto J. Dvořák

I Klára Lantová Šiková se zapojila do akce 
den otevřených ateliérů a tak v sobotu 18. 
června přivítala malé i velké návštěvníky. 
Ti se seznámili s její malířskou tvorbou, 
kde měla vystaveny části různě tematicky 
zaměřených cyklů. Dále ukázala část kera-
mické dílny. Zde si zájemci mohli vyzkoušet 
práci na hrnčířském kruhu.

V závěru seznámila návštěvníky i se svými 
plány do budoucna. Největší akcí bude za-
budování nové elektrické vypalovací pece. 
To umožní přímo na místě úplné dokonče-
ní zhotovovaných výrobků a tím posune 
kvalitu ateliéru o stupeň výše.

Všichni byli velmi spokojeni jak z prohlíd-
kou ateliéru, kde se seznámili z mnohými 
uměleckými technikami, tak s prověrkou 
vlastní zručnosti při jejich používání.

Vše ještě doplňovalo krásné okolí domu,
v kterém má Klára Lantová Šiková svůj ate-
liér umístněn.
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Důchodci z Markoušovic byli na výletě
Klub důchodců v Markoušovicích si za 
přispění obce Velké Svatoňovice uspořá-
dal výlet za historií a dalším poznáním.

Členové se rozhodli u příležitosti 150.vý-
ročí Prusko - Rakouské války z roku 1866 
navštívit bojiště u Hradce Králové. Při ná-
vštěvě muzea na Chlumu se seznámili s 
příčinami, průběhem i dopady války mezi 
tehdejšími evropskými mocnostmi o 
vedoucí postavení v Německém spolku 
založeném roku 1805. V něm doposud 
sehrávalo hlavní roli Rakousko. Návštěvu 
Muzea zakončili procházkou po bojišti, při 
které se zastavili u některých pomníkům.

Z Chlumu si odskočili do Libčan, aby se 
ve zdejším Bonsai centru pokochali upra-
venými přírodními krásami a zahradou v 
japonském stylu s jezírky.  Mnozí získali 
i náměty na zvelebení svých zahrádek 
okrasnými doplňky.

A pak zase zpět k historii. V odpoledních 
hodinách shlédli ukázku prvních sraže-
ní Pruských a Rakouských jednotek. Tu 
pro milovníky historie připravili Garda 
města Hradec Králové a 18.c.k.řadový 
pěší pluk z Hradce Králové. V dobových 
uniformách v obci Hněvčevsi předvedli 
rekonstrukci skutečné srážky znepřá-
telených hlídek, která se udála dne 2. 
července 1866. Na paměť prvního pad-
lého je v obci pomník. U něj byla celá 
ukázka zakončena společným pietním 
aktem. Celou akci zpestřil i fakt, že jsme 
byli svědky prvních kroků přípravy do-
kumentu k této válce Českou televizí za 
účinkování herce Jiřího Dvořáka, který 
měl k ukázce průvodní slovo.

Text a foto J. Dvořák
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Letní vycházka

Amatérská meteorologie ve Velkých Svatoňovicích

Po celé dva dny lákal náš místní rozhlas na od-
polední vycházku letní přírodou, kterou pro 
naše občany připravil místní spolek zahrád-
kářů. Výlet byl naplánován na 1.července, to 
je na první den prázdnin. Sraz účastníků byl 
v 15.30 hodin na autobusové zastávce Pod 
kopečkem. Předpověď počasí žádné lokální 
katastrofy nehlásila a tak byl předpoklad, že 
celá akce bude hezky a příjemně stráveným 
odpolednem. Přesto, že všechny podmínky 
pro hojnou účast byly optimální, sešlo se v 
uvedený čas na zastávce jen šest kmenových 
členů zahrádkářského spolku. Chyběla i paní 

předsedkyně, ovšem jako omluvu poslala ce-
lou krabici čerstvě napečených domácích ko-
láčků, které chutnaly opravdu skvěle.Po po-
vinných pěti akademických minutách jsme 
tedy vyrazili v sedmi. Od autobusové zastáv-
ky vpravo, kanálem pod železnicí okolo haldy 
rovně na Bremst. Vítr sice příjemně osvěžoval, 
ale sluníčko bylo nepříjemně pichlavé. Všichni 
proto s radostí přivítali příjemný lesní chládek 
s nezaměnitelnými vůněmi vzrostlých stro-
mů a křovin. Že jsme na vycházce zahrádkářů  
bylo zřejmé i proto, že hlavně přítomné dámy 
okomentovaly každou bylinu od dobromyslu 

až po mateřídoušku. A to i s odborným výkla-
dem. Pro ty, kteří touto trasou často nechodí, 
by bylo jistě i překvapivé zjištění, jakými změ-
nami tato část obce prochází. Roklinky, kam 
jsme v minulosti vozili domácí odpady, jsou 
zasypány, zrevitalizovány a osázeny novou 
zelení. Vycházka končila v Markoušovicích, 
v hospůdce U Aleše. Tam už na nás čekalo 
podstatně více účastníků této zahrádkářské 
akce a špekáčky z ohně, který se rozhořel na 
plácku u hospůdky, chutnaly výtečně.

Vladimír Kuhn

V současné době se na stanici zazname-
návají změny teploty a vlhkosti vzduchu, 
velikost denních srážkových úhrnů, rych-
lost a směr větru, tlak vzduchu. V zimních 
měsících je navíc prováděno měření výš-
ky sněhové pokrývky. Zároveň s těmito 
měřeními je prováděno i pozorování 
stavu počasí, případně jeho výraznějších 
projevů, především bouřek.

V rámci této aktivity se provozovatel sta-
nice stal předsedou spolku Amatérská 
meteorologická společnost (se sídlem v 
naší obci), který v celorepublikové působ-
nosti sdružuje podobně zaměřené jedin- Tomáš Prouza

ce (nyní 30 členů) - pozorovatele počasí, 
bouřek i jiných extrémních jevů. V rámci 
České republiky spolek aktivně spolupra-
cuje s Českým hydrometeorologickým 
ústavem, v rámci střední Evropy pak se 
spolky podobného zaměření v soused-
ních státech. Výsledky práce spolku mů-
žete nalézt na webové stránce http://
amsos.cz/

A jaké bylo u nás počasí v II. čtvrtletí 
roku 2016?

Duben s průměrnou denní teplotou 
+7,24 °C byl teplotně mírně podprů-
měrný (5. nejchladnější duben v období 
1996 - 2016). Srážkově se nejednalo o 
nijak bohatý měsíc - celkem spadlo 34,7 
mm deště či sněhu. Srážky se vyskytly v 
19 dnech v měsíci. Naposledy v letošním 
roce sněžilo (s deštěm) 27. dubna. Sníh se 
však na zemi v dubnu neudržel v žádném 
z dní. První bouřka roku nás naopak svou 
návštěvou, relativně pozdní, poctila 26. 
dubna. Poslední mráz ve 2 metrech nad 
zemí byl pak naměřen 30. dubna.

Květen zaznamenal průměrnou denní 
teplotu +14,15 °C, což byla hodnota mír-
ně nadprůměrná (7. nejteplejší květen v 
období 1996 - 2016). Pršelo o něco více 
než v dubnu, celkový srážkový úhrn činil 
42,2 mm. Srážky se objevily v průběhu 14 
dní v měsíci. Během května se vyskytly 3 
dny s bouřkou, celkem s 6 jednotlivými 
bouřkami. Nejsilnější bouřka se vyskytla 
31. května, v jejímž průběhu padaly až 
4 mm velké krupky a během pár minut 
spadlo 17 mm deště. První letní den (kdy 
maximální teplota musí překročit hranici 
+25 °C) byl dosažen 22. května. Celkem 

bylo v květnu šest letních dnů. V tomto 
měsíci sice již ve výšce dvou metrů nad 
zemí nemrzlo, ale "zmrzlí" o sobě přesto 
dali vědět přízemními mrazíky mezi 15. a 
17. květnem. 

Červen byl opět teplotně mírně nad 
průměrem s hodnotou +17,09 °C (8. nej-
teplejší červen v období 1996 - 2016). 
Srážek díky bouřkám přibylo za měsíc 
77,6 mm (dlouhodobý průměr), pršelo v 
21 dnech z měsíce. Jako letní měsíc byl 
červen bohatý na bouřky - bouřilo v 9 
dnech z měsíce, celkem prošlo přes obec 
nebo jejím okolím 19 bouřek. Jednou z 
nejintenzivnějších byla bouřka 5. června 
odpoledne, ve které padaly 7 mm kroupy. 
V průběhu měsíce také padla hranice tro-
pického dne (kdy maximální teplota musí 
překročit hranici +30 °C), a to 23. června. 
Celkem se v červnu vyskytly 3 tropické a 
9 letních dnů.

Tornádo v Červené Hoře
Mnozí z nás v médiích zaznamenali 
zprávu o výskytu tornáda v nedalekém 
sousedství, nad Červenou Horou u Čer-
veného Kostelce, v úterý 24. května 
krátce po poledni. Ačkoliv doba „řádění“ 
tornáda byla jen několik minut, dokáza-
lo napáchat vcelku výrazné škody jak na 
zemědělských stavbách (a nejen na nich), 
tak na porostech. Na místo se vypravil 
provést terénní průzkum jeden z dalších 
členů našeho spolku. Výsledky jeho čin-
nosti si můžete prohlédnout na webové 
stránce, kterou spolek provozuje: http://
tornada-cz.cz

Amatérská meteorologická stanice v naší 
obci se nachází na Valech u č.p. 277 a je v 
provozu od května 1993. Od 8. května 2010 
je měření automatizováno a jeho výsledky 
jsou přístupné průběžně i v reálném 
čase na webové stránce http://www.
meteosvatonovice.unas.cz a má i přímý 
odkaz na Webových stránkách obce.

Zpravodaj obcí Velké Svatoňovice a Markoušovice vydává: Obecní úřad Velké Svatoňovice
Redakční rada: Předseda: starosta obce, šéfredaktor: Dr. Josef Dvořák, členové: Vladimír Kuhn, Jana Šrejberová, Ludmila Špetlová
Gra� cké zpracování a tisk: Tiskárna PRATR a.s.


