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Svatoňovický zpravodaj 

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj 

naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení akcí zrealizovaných v roce předešlém a to zejména 

z pohledu toho, co nového se podařilo vybudovat. Snad každému zpravodaj přinese zajímavé 

informace, o kterých byste měli vědět, přehled akcí připravovaných na rok 2016 i užitečné 

informace týkající se povinností, ale i práv občanů žijících v naší obci. 

Úplně na začátku celkového shrnutí nejvýznamnějších akcí, které se v naší obci 

v loňském roce udály, mi dovolte několik slov obecně. Myslím, že v dnešní době bohaté na 

události, kdy informační kanály jsou nevyzpytatelné a mnoho věcí se traduje mezi lidmi bez 

reálných podkladů, se trochu zapomíná, že za každým činem je mnoho hodin příprav a mnoho 

nápadů mnoha různých lidí. Rád bych poděkoval všem spoluobčanům, kteří se jakoukoliv 

měrou, podílí na společném životě v obci, obohacují její kulturní, sportovní a společenský 

život v nejširším slova smyslu a nezištně pomáhají při organizaci a zajištění pořádaných akcí. 

Bez obětavých lidí by život v obci byl mnohem chudší.  

Rok 2015 byl bohatý, nejen na stavební akce, ale i akce společenské. Na následujících 

řádcích mohu upozornit jen na některé z nich. Březen tradičně patřil ve Velkých 

Svatoňovicích oslavě svátků jara, které je spojeno s vynášením Moreny a jejím symbolickým 

upálením a následným utopením. V dubnu byly zahájeny přípravy k rozsáhlé stavební akci na 

úpravě budovy obecního úřadu za účelem rozšíření stávající budovy o přístavbu, ve které se 

nachází dílna a prostory zázemí – šatna, sociální zařízení včetně sprchového koutu. Obvodový 

plášť budovy byl opatřen kontaktním zateplovacím systémem, zároveň s provedením výměny 

oken a dveří. Společně s uvedenými pracemi bylo realizováno odvodnění dvora u obecního 

úřadu. Na rok 2016 je ještě naplánováno dokončení terénních úprav okolo budovy obsahující 

okapové chodníčky a zatravnění ploch používaných po dobu výstavby, dále úprava 

prostranství k zajištění parkování vozidel návštěvníků úřadu.  

Na začátku měsíce června 2015 započala v naší obci velká stavební akce, kterou 

zajišťovala a investovala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Jednalo se o 

revitalizaci trati Jaroměř – Trutnov hl. n. pro zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů na údržbu 

trati. Při této velké stavební akci stávající trať dostala „novou vizáž“ v podobě provedených 
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strojních čištění kolejového lože, reprofilování banketů a rozšíření banketových stezek, 

výměny kolejnic, betonových pražců za dosavadní dřevěné a oprav prostorové polohy kolejí. 

V rámci uvedené akce byly dále zhotoveny nové přejezdy na silnici a na všech vedlejších 

komunikacích. Nejvýraznější změnou ovšem je zřízení nové vlakové zastávky. V současné 

době jsou dokončovány práce na zajištění přejezdů světelným a akustickým signalizačním 

zařízením. Tato bezesporu rozsáhlá stavba znamenala po dobu provádění výraznou zátěž pro 

celou obec, nejen z důvodu zvýšeného pohybu stavební mechanizace, ale i zvýšené hlukové i 

prachové zátěže. V průběhu stavby byly pojezdem těžké mechanizace výrazně poškozeny i 

komunikace v obci. Po několika složitých jednáních s investorem a provádějícími firmami se 

podařilo vyjednat způsob nápravy způsobených škod. V letošním roce ještě jako kompenzace 

snížení kvality životního prostředí v obci po dobu výstavby, resp. provádění revitalizace trati, 

bude v obci vysázena zeleň. Investor poskytne stromky a keře a provede výsadbu na místech 

předem vytipovaných. 

Již tak komplikovanou dopravní situaci v obci v letních měsících, kdy byl opakovaně 

zcela uzavřen železniční přejezd na silnici III/3013, ještě zhoršila celková uzavírka silnice 

mezi Velkými Svatoňovicemi a Malými Svatoňovicemi při její generální opravě. Jediné 

oficiální spojení mezi obcemi zajišťovala pouze cesta Šrejberovou alejí. Za tímto účelem bylo 

provedeno zpevnění jejího povrchu v nezbytných úsecích. 

Další neméně významnou akcí, jejíž realizace započala v měsíci červnu, byla celková 

rekonstrukce budovy místní školy. Při rozsáhlých stavebních úpravách, nejen uvnitř budovy, 

ale i na obvodovém plášti, byly odstraněny mj. dlouhodobé závady vytýkané kontrolami 

Krajské hygienické stanice KHK. Poslední rozsáhlejší opravy škola zažila v 50. letech 20. 

století. Zahájení školního roku 2015/16 rekonstrukce nepřekazila a personál školy společně 

s žáky nastoupili do opravených prostorů v řádném termínu. Venkovní dokončovací práce 

probíhaly ještě v průběhu měsíce září. V době konání tradiční Svatováclavské pouti byla již 

oprava školy zcela dokončena. Při této příležitosti mohli občané shlédnout provedené dílo na 

vlastní oči. 

Podzim se nesl ve znamení oprav místních komunikací. V Markoušovicích byla 

provedena celková oprava povrchu, včetně odvodnění, na komunikaci procházející pod 

haldou dolu Ignác. Dalším opravovaným úsekem byla komunikace propojující Bremst a 

železniční přejezd u č.p. 192. Společně s provedením přeložky velmi poruchového úseku 

vodovodu „Na drahách“ byl položen nový asfaltový povrch v délce cca 160 m. 

Konec roku je již tradičně spojen se společným zpíváním koled u obecního úřadu za 

doprovodu hudebníků z okolních obcí. Ještě před tím se uskutečnila společenská akce pro 

místní seniory, doprovázená hudebním programem. 

Samozřejmě nemůžeme také zapomenout na ostatní společenské, kulturní a sportovní 

akce, na jejichž pořádání se podílejí kulturní komise, místní mateřská a základní škola a 

členové místních spolků a sdružení. A není jich právě málo. Doufám, že každý si v průběhu 

roku z bohaté nabídky vybere. 

Následující stránky Vám přinesou podrobnější informace o výše uvedených akcích. 

Přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, mnoho úspěchů, vzájemného porozumění, 

respektu a elánu. 

 

Radek Posdiena 
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Rekonstrukce ZŠ 

Celková rekonstrukce byla financována 

částečně z dotačních prostředků 

určených na výměnu oken, vstupních 

dveří, zateplení vnějšího pláště, zateplení 

půdních prostor, výměnu rozvodů 

ústředního vytápění včetně instalace 

nového zdroje tepla tepelného čerpadla 

systém vzduch – voda. Rozsah prací se 

však rozšířil hlavně z důvodu závad 

v sociálních zařízeních, opraveny byly i 

vnitřní dveře, omítky a parketové 

podlahy, dlažby na chodbách, provedeny 

jsou nové rozvody instalací technického 

zařízení v učebnách – elektroinstalace a 

datové rozvody.  

Práce prováděla Delta Velké Poříčí 

s.r.o., EPRO Trutnov s.r.o., Nyklíček 

Trutnov, Kaválek Červený Kostelec, 

Teichman V. S., Krtil V.S.,  

 

Celkové náklady: 5.437.972,- Kč 

Dotace z OPŽP: 3.495.213,- Kč 

Podíl obce:  1.942.759,- Kč 

 

Rekonstrukce OÚ 

Obdobnou změnou prošel i OÚ. Dotační 

prostředky byly použity na výměnu 

oken, vstupních dveří a zateplení 

budovy. Budovu rozšířila přístavba, 

vzniklo technické zázemí – dílna a 

sociální zařízení pro zaměstnance. 

Stávající zdroj tepla nahradil nový 

plynový kotel napojený na nové rozvody 

ústředního vytápění, spolu s výměnou 

vnitřních dveří, instalací 

zabezpečovacího systému budovy, 

síťových rozvodů a elektrorozvodů, 

sádrokartonových stropů a nových 

podlahových krytin. Kanceláře jsou 

vybaveny novým nábytkem. 

Práce prováděla Delta Velké Poříčí 

s.r.o., Nyklíček Trutnov, Zebras.cz 

Libňatov, Sobotka J. Radeč, Havelka 

Malé Svatoňovice, JOSI s.r.o. Červený 

Kostelec, Sobotka M. Úpice, Jiroušek 

Batňovice, Damap Náchod, Vyhlíd 

Malé Svatoňovice, Dub Rtyně 

v Podkrkonoší 

 

Celkové náklady: 3.183.793,- Kč 

Dotace z OPŽP:    833.378,- Kč 

Podíl obce:  2.350.415,- Kč 
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Opravy komunikací 

 

V Markoušovicích prošel opravou 

povrch v úseku pod haldou Ignác. 

Součástí oprav bylo i nezbytné obnovení 

příčného a podélného odvodnění. Na 

hrubý štěrk byl ve třech vrstvách 

zapraven živičný nástřik s následným 

zásypem drobného štěrku. 

Práce prováděla firma LTM Krkonoše 

s.r.o. 

 

Celkové náklady: 698.118,- Kč 

 

 

Ve Velkých Svatoňovicích byl stejnou 

technologií opraven úsek komunikace od 

přejezdu u č.p. 192 k Bremstu. 

Práce prováděla firma LTM Krkonoše 

s.r.o. 

 

Celkové náklady: 829.739,- Kč 

 

 

Naplánované opravě komunikace 

v lokalitě na Drahách předcházela 

kompletní přeložka poruchového úseku 

vodovodního řadu, včetně domovních 

přípojek v trase. Stavební práce na 

výměně vodovodu provedli zaměstnanci 

obce ve spolupráci s pracovníky VAK 

Malé Svatoňovice. Po uložení vodovodu 

byla komunikace kompletně opravena 

položením nového asfaltového krytu. 

Práce prováděla firma Repare Trutnov 

s.r.o. 

 

Celkové náklady: 450.923,- Kč 

 

 

Ostatní drobné opravy komunikací – u 

ZŠ, v Dolcích a na Kvíčalu prováděla 

firma Repare Trutnov s.r.o.  

 

Celkové náklady: 156.144,- Kč 
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Oprava sakrální stavby 

 

Počátkem roku obec požádala o dotaci 

poskytovanou Ministerstvem pro místní 

rozvoj na obnovu drobných sakrálních 

staveb v krajině. Žádosti o dotaci nebylo 

vyhověno. Zastupitelstvo obce proto 

rozhodlo o investicích z vlastního 

rozpočtu na opravu několika vybraných 

sakrálních staveb v obci. Jako první byl 

vybrán křížek, včetně bezprostředního 

okolí (oplocení, plocha kolem křížku) u 

Preclíků, č.p. 53 v Markoušovicích. 

 

Odborné restaurátorské práce prováděla 

firma Restaurátorské a pozlacovačské 

práce Petr Tomáš z Nového Města nad 

Metují. Přípravné a dokončovací 

stavební práce prováděla firma Stanislav 

Vyhlíd, Malé Svatoňovice. 

 

Celkové náklady s DPH:       98.566,- Kč 

Výsledek hospodaření za rok 2015 

Schválený rozpočet 

příjmy 19.547.000,- 

financování 1.454.000,- 

výdaje 21.001.000,- 

Skutečné příjmy 

celkem 22.158.213,- 

Skutečné výdaje 

celkem 21.664.830,- 

daňové příjmy  12.557.286,- běžné výdaje  12.277.719,- 

nedaňové příjmy 4.151.996,- kapitálové výdaje 9.387.111,- 

kapitálové příjmy 242.668,-     

přijaté dotace 5.206.263,-     

Rozdíl příjmů a výdajů:  + 493.383,- 

Stav na běžném účtu k   1. 1. 2015:       7.711.902,- 

Stav na běžném účtu k 31. 12. 2015:   8.205.285,- 
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Původně schválený schodek rozpočtu 1.454.000,- Kč se podařilo převést do plusových hodnot 

a hospodaření skončilo kladným výsledkem 493.383,- Kč. Kladný výsledek hospodaření obce 

ovlivnilo přidělení většího podílu dotačních prostředků na rekonstrukci ZŠ a OÚ proti plánu, 

získání dotace od Královehradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč na pořízení projektové 

dokumentace na výstavbu kanalizace a finanční dar od Nadace VIA. Kladnému výsledku 

hospodaření přispěl hlavně vyšší podíl, téměř o 1.000.000,-Kč, z vybraných daní, které obec 

obdržela oproti původnímu předpokladu. 

 

Rozpočet na rok 2016 

Navržený schodkový rozpočet na rok 2016 na straně příjmů ve výši 17.231.000,- Kč a výdajů 

ve výši 18.769.000,- Kč byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva dne 17. 2. 2016. 

Financování bude zajištěno z přebytků hospodaření z předešlých let ve výši 1.538.000,- Kč.  

 

Plánované akce na rok 2016 

Na rok 2016 Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice schválilo následující plán akcí: 

1. Výstavba kanalizace a nové ČOV spodní část obce 

Je podána žádost o poskytnutí dotačních prostředků z programu OPŽP, pokud bude žádost 

schválena, je předpoklad, že akce bude ke konci roku zahájena. 

2. Opravy komunikací 

Na Kvíčalu – obec opětovně podala žádost o dotaci, v případě její získání bude 

realizováno. 

Oprava chodníku od ZŠ a úprava parkovací plochy před OÚ. 

3. Oprava nebytových prostor č.p. 286 (bývalý mandl) 

Před terénními úpravami u OÚ je plánována rekonstrukce budovy. 

4. Zasíťování stavebních pozemků u „Kapličky“ 

V současné době je podána žádost o stavební povolení, v průběhu roku proběhne 

zasíťování a následně prodej pozemků k zastavění. 

5. Úprava návsi v Markoušovicích 

Je zpracovávána projektová dokumentace, dle uvolněných finančních prostředků a 

rozsahu úprav bude zahájena realizace. 

6. Oprava sakrálních staveb 

Pokud se podaří zajistit dotační prostředky, bude pokračovat oprava několika křížků 

v obci.  

7. Údržba vodovodu 

Z důvodu poruch na čerpadlech v čerpací stanici na Pětiletce je plánovaná výměna 

technologie čerpání. Na čerpacích stanicích a vodojemech bude provedena oprava střešní 

krytiny a drobné stavební opravy (výměna dveří, oken, opravy omítek).
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Informace z Obecního úřadu 

Matriční události a občanské obřady  

V roce 2015 se v obci narodilo celkem 5 dětí, z toho jsou 2 chlapci a 3 děvčata. V obřadní síni 

bylo do života přivítáno v průběhu roku 2015 celkem 5 dětí. Malí občánci byli při 

slavnostním vítání zapsáni do Pamětní knihy, jejich zákonní zástupci obdrželi květinu a malý 

dárek. Obřadu byli přítomni i zástupci občanského sdružení KAMaRáT a program obohacuje 

vystoupení dětí ze ZŠ. V obci zemřelo 6 občanů ve Velkých Svatoňovicích a 2 

v Markoušovicích. V loňském roce uzavřely manželství 2 páry. OÚ se podílí a organizuje i 

další obřady, například při výročích svatby. Obecní úřad touto cestou nabízí uspořádání 

obřadu při příležitosti významného výročí svatebního obřadu. V uplynulém roce se u 

příležitosti zlaté svatby (50 let společného 

života) uskutečnily 2 obřady. V případě zájmu 

vyzýváme manželské páry, hlavně ty, které 

neměly svatební obřad ve Velkých 

Svatoňovicích o včasné nahlášení termínu.  

V uplynulém roce bylo při životních jubileích 

navštíveno 53 jubilantů, starších 75 let. Od 

počátku roku 2013 byli občané navštěvováni při 

dovršení věku 75 let, 80 let a po dosažení věku 

85 let návštěvy probíhají každý rok. Nejstarším 

našim občanem je pan Možíš K., který letos oslaví 102 let. Při osobní návštěvě členkami 

komise pro občanské záležitosti jsou jubilanti obdarováni gratulací, kytičkou a malým 

dárkem. Poděkování patří všem, kteří se podílejí na slavnostním průběhu obřadů a všem 

dobrovolnicím, které navštěvují naše starší spoluobčany při životních jubileích. 

 

Srovnání počtů obyvatel naší obce za sledované období. 

Údaje o počtu obyvatel vždy k 1.1. daného roku 

  
Velké Svatoňovice Markoušovice 

celkem 
ženy  muži  celkem ženy  muži  celkem 

2016 450 495 945 149 168 317 1262 

2015 448 489 937 151 166 317 1254 

2014 435 489 924 147 164 311 1235 

2013 430 485 915 148 173 321 1236 

2012 429 476 905 149 173 322 1227 

2011 428 484 912 148 172 320 1232 

2010 424 480 904 145 170 315 1219 

2009 419 471 890 139 166 305 1195 

2008 407 459 866 131 162 293 1159 

2007 412 446 858 133 156 289 1147 
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Tříkrálová sbírka 

V prvních lednových dnech 8. – 9. 1. 2016 proběhla jako 

každoročně v naší obci Tříkrálová sbírka. Díky obětavým 

koledníkům a všem ochotným dárcům naší obce předčil letošní 

výtěžek i loňskou částku a činí rekordních 25.569,- Kč. Část 

vybraných prostředků přispěje na provoz červenokosteleckého 

Hospicu Anežky České, na terénní pečovatelskou službu, která je 

poskytována i našim potřebným spoluobčanům, ale budou použity i 

na humanitární účely u nás i v zahraničí. Děkujeme proto všem 

občanům, kteří začátkem ledna Tříkrálové skupince otevřeli dveře, 

obdarovali je peněžitým darem a přispěli tak k vybrané částce. 

Poděkování a uznání patří zvláště dětem a vedoucím skupinek, 

kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. 

 

 Kácení dřevin rostoucích mimo les 

O pokácení stromu, který roste mimo les nebo souvislé keřové porosty o celkové ploše nad 

40 m2, musí vlastník pozemku, na kterém se strom nebo keře nachází požádat o povolení 

Obecní úřad ve Velkých Svatoňovicích. Úřad zváží, zda dřevina není součástí významného 

krajinného prvku, historicky nebo esteticky významná a 

pokud tomu tak není a je vážný důvod k pokácení – 

zdravotní stav dřeviny, ohrožení bezpečnosti osob 

nebo majetku, vydá zdarma povolení. Vzor žádosti je 

k dispozici na OÚ nebo na webových stránkách obce. 

Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele 

(vlastníka), označení katastrálního území a parcely, 

na níž se dřevina nachází, specifikace dřeviny - druh, 

počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí a 

důvod pokácení dřeviny. Přílohou k žádosti musí být 

doklad prokazující vlastnictví. O povolení není 

třeba žádat u dřevin, které mají obvod ve výšce 130 cm 

nad zemí menší než 80 cm. Dle vyhlášky č. 189/2013 

Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se povolení nevyžaduje pro ovocné 

dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí 

jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 

způsobem využití pozemku zeleň. Kácení dřevin se provádí v období jejich vegetačního 

klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a 

ekologických funkcí dřeviny. 
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Nakládání s odpady v obci 

Svozovou firmou v naší obci je TRANSPORT Trutnov s.r.o. Svozový den je vždy čtvrtek a 

popelnice jsou občanům vyváženy podle jimi vybrané četnosti svozu. Novinkou je Obecně 

závazná vyhláška č. 3/2015, platná od 1. 1. 2016, kterou se stanoví poplatek za komunální 

odpad v obci Velké Svatoňovice, ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výše a 

splatnost poplatku na území obce Velké Svatoňovice. Nejedná se však o místní poplatek za 

komunální odpad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální 

odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o 

budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem 

toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Každý poplatník je tedy 

povinen se přihlásit k poplatkové povinnosti a vybrat si četnost svozů, případně jiný způsob 

nakládání s odpadem (PE pytle, svozové pytle a jednorázové známky). Plátce poplatku uhradí 

poplatek jednorázově, do konce měsíce února příslušného kalendářního roku Změny 

v četnosti svozů je možné hlásit vždy do konce června a prosince v daném roce. Všechny 

fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, nebo se na území obce zdržují 

(chataři a chalupáři) jsou povinni domovní odpad třídit, odděleně ukládat a předávat 

k dalšímu využití. 

Svozové varianty pro popelnice 110 a 120 litrů: 

- zelená známka 52 svozů ročně svoz každý týden 

 1.914,- Kč  

-  žlutá známka 26 svozů ročně svoz 1x za 2 týdny 

 961,- Kč  

-  modrá známka 13 svozů ročně svoz 1x za 4 týdny 

 518,- Kč  

Další možností zajištění likvidace odpadu je zakoupení 

modrých igelitových pytlů, které se ukládají v místě 

svozového místa popelnic. Jednorázová známka i modré 

pytle jsou prodávány na OÚ za 52,-Kč. Dalším řešením 

pro občany, kteří nemají popelnice, je zakoupení černých 

igelitových pytlů za 40,- Kč, které se ukládají na kontejner na dvoře OÚ. 

Třídění a ukládání odpadu 

Železný šrot - je možné během roku uložit do kontejneru na OÚ. 

Plasty, sklo a papír - ukládáme do kontejnerů barevně 

rozlišených a rozmístěných po obci (Markoušovice – u bytovky 

a u tělocvičny, Velké Svatoňovice – u DPS, Hasičského muzea 

a za Umlaufovými). Obec je smluvně zapojena do systému 

třídění odpadu se společností EKO-KOM a.s., která zajišťuje 

následné využití recyklovatelného odpadu. Díky tomu, že občané 

v naší obci třídí separovaný odpad a v minulém roce se množství 

vytříděného odpadu zvýšilo, zvýšila se i odměna společnosti 

EKO-KOM a.s. Za loňský rok činila odměna 118.638,- Kč a 

pokryla veškeré náklady, které obec vynaložila za svoz 



Svatoňovický zpravodaj                                                                                                                                       [10] 

 

 
 

separovaného odpadu. Tyto náklady byly: 103.952,- Kč. Každoročně je vynakládána za svoz 

separovaného odpadu vyšší částka, což svědčí o poctivém třídění vznikajícího odpadu 

v našich domácnostech. 

Ošacení – zachovalé ošacení je možné uložit do kontejneru u Hasičského muzea. Odložené, 

čisté a nepoškozené oblečení je určeno pro další využití humanitárními organizacemi. 

Nebezpečný odpad – v objektu sběrného dvora v Horním Starém Městě v Trutnově mohou 

všichni trvale žijící občané obce zdarma využívat služeb sběrného dvora uložení 

nebezpečného odpadu, jako jsou vyřazené elektrospotřebiče, barvy, laky, kyseliny, 

pneumatiky z osobních automobilů, zářivky apod. 

Biologicky rozložitelný odpad  - tráva, listí, větve apod.. Od roku 2015 obec umožňuje 

ukládání biologického odpadu v termínu od 1. 4. – 30. 10. do kontejneru na svozovém místě 

v prostoru dvora u OÚ. Občané mají nadále možnost předání nebezpečného a biologického 

odpadu na sběrném dvoře v Trutnově. Pro všechny občany přihlášené k trvalému pobytu v 

obci je tato služba zajištěna zdarma.  

Věříme, že občané budou využívat možnost uložení biologicky rozložitelného odpadu 

zdarma, na dvoře OÚ, nebo skládce v Horním Starém Městě v Trutnově, jako minulý 

rok a skončí tak neohleduplné spalování trávy a listí v obci, které znepříjemňuje život 

nám všem. 

V  období měsíců říjen – březen obec nabízí likvidaci větví ze zahrad místních občanů. 

V případě zájmu je možno nahlásit na OÚ místo a množství materiálu. Po předchozí dohodě 

obec zajistí případně i odvoz a následnou likvidaci rozštěpkováním. 

 

Sběrný dvůr v Trutnově 

Pracovní doba sběrného dvora firmy Transport Trutnov s.r.o. v  Horním Starém Městě 

(za zahradnictvím Mečíř): 

Pondělí, pátek  13,00 - 16,00 hod. 

středa   07,00 – 11,00 hod.  

sobota   08,00 - 12,00 hod.  

Svozovou firmou TRANSPORT Trutnov bude zajištěn mobilní svoz a likvidace 

nebezpečného odpadu 2x ročně i po obci. Místa svozu budou včas upřesněna, termín jarního 

svozu je stanoven na sobotu 23. 4. 2016. Důrazně vyzýváme občany, aby na určená místa 

nevozili odpad předem a nepřidělávali tak práci ostatním, ale 

ukládali ho přímo do přistaveného svozového vozidla v den svozu. 

Náklady na svoz nebezpečného odpadu hradí obec. 

Jaké odpady budou od občanů odebírány: 

- pneumatiky pouze z osobních automobilů, obaly obsahující 

zbytky nebezpečných látek (nádoby od barev, olejů, ředidel, 

lepidel rozpouštědel, kyselin apod.), absorpční činidla 

- čistící tkaniny a oděvy těmito látkami znečištěné, mastné 

hadry, motorové oleje, ředidla, lepidla, pryskyřice, 

rozpouštědla, kyseliny, prošlé léky, teploměry se rtutí 
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- odpady v rámci zpětného odběru: ledničky, pračky, sušičky, elektrické sporáky, 

mikrovlnné trouby, vysavače, digestoře, parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, 

kávovary, fény, holicí strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice a zahradní 

nářadí 

Na  drobné elektrozařízení a elektroodpad jsou v obci zřízena dvě sběrná místa, ve Velkých 

Svatoňovicích na OÚ a v Markoušovicích v budově tělocvičny. Do 

sběrných nádob je možné ukládat drobné elektrozařízení o rozměru 

max. 27 x 28 cm jako kalkulačky, počítačové příslušenství, DVD a MP3 

přehrávače, kamery, ovladače, nabíječky, adaptéry, rekordéry, 

fotoaparáty, telefony apod. Součástí sběrné nádoby je oddělená část pro 

sběr malých akumulátorů a baterií. V průběhu jara bude na dvoře u OÚ 

umístěn velký kontejner na elektro zařízení od firmy Asekol.  

Na kompaktní úsporné zářivky, výbojky, zářivky do 40 cm, světelné 

zdroje s LED diodami byla na OÚ od počátku roku nově umístěna 

nádoba do společnosti Ekolamp.  

 

 

Informace pro majitele psů 

Dle platné vyhlášky poplatek ze psa platí jeho držitel (poplatník), který má trvalý pobyt na 

území obce Velké Svatoňovice. Sazba poplatku dle nové vyhlášky 1/2015 o místních 

poplatcích na rok činí 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 200,- Kč a je splatný vždy 

do 31. 3. daného roku. Držitel psa je povinen na OÚ nahlásit držení psa staršího 6 měsíců, 

zároveň má také povinnost psa z evidence odhlásit. Po nahlášení 

je majiteli psa pro identifikaci vydána evidenční známka. 

Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Množí se 

případy volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích, které 

nejsou ani označeny známkou. Vyzýváme touto cestou majitele 

psů, aby měli své miláčky, nejen na svém pozemku, dostatečně 

zajištěny a nedocházelo k nepříjemnému obtěžování, někdy i 

ohrožování našich spoluobčanů. Zároveň připomínáme 

povinnost všech majitelů uklízet po svých miláčcích v případě 

vykonání potřeby mimo svůj pozemek.!!! 

 

Obecní vodovod a kanalizace 

Obec je vlastníkem i provozovatelem veřejného vodovodu i kanalizace. 

Musíme konstatovat, že za loňský rok bylo celkem řešeno 29 poruch na 

vodovodním řadu, což je způsobováno stářím zařízení, použitým 

materiálem a nevhodným uložením potrubí. Obec byla přinucena 

přistoupit k nezbytné výměně nefunkčních trasových ventilů, ale i celých 

úseků vodovodního potrubí. To vše zvyšuje náklady na provoz a zároveň 

i cenu vodného. Cena vodného na období 8/2015 – 7/2016 byla 

stanovena na 18,- Kč/m3, stočného 20,- Kč/m3 bez DPH. Je možné si sjednat zálohu 

v individuální výší se splatností do 30. 6. daného roku. Cena vodného a stočného je cenou 

věcně usměrňovanou. To znamená, že není regulována trhem, ale vychází z obecně závazných 
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cenových předpisů pro vodné a stočné. Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého 

uvážení. Do ceny vodného a stočného lze započítat ekonomicky oprávněné náklady a 

přiměřený zisk. Předpisy rovněž stanovují, které náklady se do ceny vody započítat nemohou. 

Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady bezprostředně spojené s uvedenou 

činností, v obvyklé úrovni a s přiměřeným ziskem. Cena je kalkulována na období jednoho 

roku a dodavatel (provozovatel) uvádí její výši v platném ceníku, nebo je zveřejněna jiným 

způsobem. 

Pravidelné odečty vodoměrů jsou v obci prováděny v letních měsících (červenec – srpen), 

splatnost faktur je do 15. 9. příslušného roku. Bohužel k úhradě za odebrané služby od 

některých našich občanů dochází až po několika ústních výzvách a písemných upomínkách. 

Důrazně upozorňujeme, že pokud bude docházet ze strany některých občanů 

k bezdůvodnému odkládání úhrady, obec může přistoupit i k odpojení nemovitosti.

Informace ze zákona o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.): 

- vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel a stává se 

také vlastníkem přípojky 

- uzávěr vodovodní přípojky je vlastnictvím provozovatele, nelze 

tedy bez nahlášení provozovateli (obci) neoprávněně a bezdůvodně manipulovat s uzávěrem. 

Ve vlastním zájmu, by měl každý znát umístění uzávěru své domovní přípojky. 

- vodoměr je vlastnictvím provozovatele, který zajišťuje na své náklady výměny a 

cejchování. Pravidelnou výměnu vodoměru je vlastník nemovitosti povinen umožnit a je 

prováděna pouze pracovníkem obce. V případě poškození vodoměru vlivem mrazu vlastník 

nemovitosti uhradí výměnu vodoměru za nový v plné výši. 

- ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - na každou 

stranu 1,5 m od vodovodního, či kanalizačního řadu je tzv. 

ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Upozorňujeme, že 

v ochranném pásmu nelze umisťovat stavby, či jiná 

podobná zařízení, vysazovat trvalé porosty, provádět 

terénní úpravy včetně navyšování materiálu nad 

vodovodním nebo kanalizačním řadem. 

Obec vlastní a spravuje několik 

desítek kilometrů vodovodního 

řadu, na kterém dochází, jak 

bylo již uvedeno, k častým 

poruchám a proto děkujeme 

všem občanům, kterým není 

lhostejný únik pitné vody a 

tuto informaci okamžitě hlásí na OÚ. Nahlásit můžete 

zjištěné poruchy na vodovodním řadu, přípojkách, případně 

domovních vodoměrech. V případě prodeje nebo převodu 

nemovitosti na jiného vlastníka žádáme občany, aby tuto změnu 

oznámili ke dni převodu, abychom mohli operativně 

zaznamenat přepis. 
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Městská policie Trutnov bude působit v naší obci 

V reakci na množící se stížnosti občanů obce na dodržování veřejného pořádku a dopravních 

předpisů byla v loňském roce zahájena jednání s vedením města Trutnov, 

Mgr. Ivanem Adamcem, který je kromě funkce starosty města také velitelem městské policie. 

Výsledkem těchto jednání je dohoda o působení strážníků Městské policie Trutnov v katastru 

naší obce s plánovaným zahájením dohlídky nad dodržováním předpisů ve II. čtvrtletí 

letošního roku. 

 

Z obecní knihovny 

Čtení bylo a stále je symbolem moudrosti a vědění. Vzpomeňte na filmy a pohádky, kde ten, 

kdo našel východisko z obtížné situace, vyřešil záhadu či vraždu, vítězil tam, kde jiní 

selhávali, odkazoval se právě na sílu knih! Obrovské knihovny najdeme jak v sídlech 

dávnověku, tak a to je podstatné i v každé malé domácnosti. 

Kniha krom vědění přináší i uvolnění, zábavu a radost. Po jaké knize sáhneme, často určuje 

naše nálada a rozpoložení, a proto vám v naší obecní knihovně nabízíme výběr z mnoha žánrů 

a titulů. Nemusíte na film, který už běží v televizi tento týden nejméně po třetí :) koukat 

znovu!! Zavítejte v pondělí mezi 17 - 19 hodinou do knihovny, jež se nachází hned u 

Obecního úřadu, a půjčte si knihu. S výběrem Vám ráda pomůžu.  

V současné době mohu s radostí říci, že máme v obci 83 čtenářů velkých a 77 malých, kteří 

během minulého roku přečetli 1800 knížek. Zdravím Vás, milí čtenáři a spoluobčané a těším 

se na Vaši návštěvu. 

Místní knihovnice Renáta

 

Kulturní komise informuje 

Rok 2015 v naší obci byl na kulturní akce poměrně bohatý. Ať se jedná o divadelní 

představení, kdy u nás v lednu vystoupili ochotníci ze Svobody nad Úpou s hrou "Bes děs", v 

březnu soubor z Červeného Kostelce s 

představením "Kuchařka a generál" a v 

listopadu ochotníci z Libňatova se hrou 

"Na letním bytě". Všechna představení byla 

hojně navštívena. Byly uskutečněny tři 

opravdu pěkné cestopisné přednášky 

panem Nývltem z Červeného Kostelce. 

Obecní úřad zakoupil novou promítačku a 

plátno s úhlopříčkou 3 m, což zaručuje 

opravdu kvalitní zážitek. 

V květnu se uskutečnil úspěšný zájezd do 

planetária v Hradci Králové a v listopadu 

na koncert Alexandrovců také do Hradce 

Králové. 
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Všechny akce proběhly za finanční 

podpory Obecního úřadu. 

V září proběhla tradiční 

Svatováclavská pouť, s kolotoči a se 

vším co k pouti patří. Objednaná 

agentura s dětmi sehrála hry na 

indiány. S country tanci vystoupily 

„Staré westy“, a zahrála živá hudba. 

V předvánočním čase se opět sešli 

naši dříve narození občané k 

přátelskému posezení. Děti z místní 

mateřské a základní školy uvedly 

vánoční besídku. Jako překvapení 

vystoupila skupina „Duo Adamis" z televizního „šlágru“. „Starý westy“ předvedly humornou 

scénku a pár tanců. 

V Markoušovicích bylo, teď už tradiční, rozsvěcení vánočního stromu, letos i s malým trhem. 

Trubači zahráli koledy, pěvecký sbor z Trutnova zazpíval a občané se se svým zpěvem 

přidali. Děti z Mraveniště sehrály vánoční hru. 

Týden na to se sešli občané u Obecního úřadu na zpívání u vánočního stromu. Tuto také již 

tradiční akci bohužel hodně pokazil déšť. I přesto nám trubači zahráli koledy a všichni si 

zazpívali. 

Letos, 21. ledna, opět pan Nývlt promítl film s autorským vyprávěním z cesty do Peru a 

pokračoval v únoru a březnu z cesty do Bolívie a Chile. 

Dále dle zájmu občanů bychom chtěli uskutečnit zájezd na Moravu do sklípku, případně na 

nějaké divadelní představení. Na všechny další akce jste srdečně zváni. 

Špetlová Lída 

Zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy ve školním roce 

2014/2015 

Základní škola 

Základní škola ve školním roce 2014/2015 

Naše škola je tradičně dvojtřídní se čtyřmi ročníky. V tomto školním roce ji navštěvovalo 28 

žáků, o jejichž vzdělání se staraly učitelky Mgr. Yveta Žáková a Mgr. Eva Hrabová a 

vychovatelka Jolana Králová Voborská. 

Děti se po celý rok pilně učily a po vyučování mohly ve škole navštěvovat keramický 

kroužek, kde vyráběly zajímavé výrobky pod vedením keramičky Kláry Lantové Šikové. 

Výuka s klasickými předměty byla dětem zpestřena plaveckým výcvikem, školou bruslení, 

zdravovědou, hrou na flétnu, divadelními představeními, výstavami a obohacena třídními a 

školními projekty. 

Při výuce žáci mohli používat výukové programy na počítači, internetu a interaktivní tabuli. 
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Své schopnosti mohli 

uplatnit a rozvíjet při 

sportovních soutěžích s 

okolními malotřídkami 

(vybíjená, čtyřboj), při 

přípravách na vystoupení 

pro rodiče a veřejnost v 

obci (vítání občánků, 

přivítání prvňáčků, vánoční 

vystoupení pro rodiče a 

seniory, zlaté svatby, 

Vítání jara, Den 

otevřených dveří MŠ). 

Žáci pravidelně navštěvovali místní knihovnu, kde jim paní Arnoštová pomáhala s výběrem 

knížek. 

Dětem se nejvíce líbily akce se spaním ve škole – Halloweenská noc a Masopustní veselí. 

Děti ve škole rády upekly perníčky, martinské rohlíčky, vánočky a masopustní koblížky. 

Vánoční atmosféru jsme nasáli v Poniklé, kde jsme viděli, jak se vyrábí z korálků vánoční 

ozdoby, prohlédli jsme si muzeum krkonošských řemesel a v Jilemnici jsme obdivovali 

pohyblivý betlém.  

Úspěšný byl projekt Radovánky na sněhu, kdy děti podle svých možností 3 dny sjezdovaly, 

běžkovaly a bobovaly. Na závěr pobytu jim paní učitelky rozdaly pololetní vysvědčení venku 

na sněhu. 

Na Den Země děti pomáhaly uklízet v ZOO a odměnou jim byla přednáška o exotických 

zvířatech, volné vstupné a dovádění v dětském lanovém centru. 

V úpické hvězdárně jsme pozorovali noční oblohu s poutavým výkladem, děti se učily 

postavit stan a některé z nich poprvé spaly pod stanem. 

Školní rok jsme zakončili výletem do historické části Prahy a měli jsme i zážitek z vlakového 

kupé. 

Poslední školní dny nás čekalo velké stěhování, protože jsme připravovali školu na celkovou 

rekonstrukci. Škola se změnila z vnějšku i zevnitř. 

Děkujeme všem, kdo nám pomáhal a zachovával přízeň po celý školní rok. 

Žáková Yveta 

Mateřská škola 
 

Krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2014 – 2015 

V naší MŠ je na prvním místě to, aby k nám děti chodily s radostí a cítily se tu bezpečně. 

Výchovné a vzdělávací činnosti plánujeme s důrazem na prožitek a spontánnost. Děti se učí i 

baví hrou. Není výjimkou ani individuální přístup k dětem, které to potřebují. V MŠ se 

snažíme dodržovat pravidelný denní režim, který je ale natolik flexibilní, že nám umožňuje 

přizpůsobit vzdělávací činnosti dětí v průběhu celého dne jejich potřebám a aktuální situaci. 
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Děti mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu – hry na školní zahradě nebo vycházky po 

okolí obce. Při nepříznivém počasí využíváme tělocvičnu. 

Akce MŠ – návštěvy divadelních představení ve Rtyni v P., Batňovicích a Úpici. Ve školce 

nás navštívili: pan Lienert se svými vláčky a další varietní umělci. Jako každý rok i tentokrát 

děti absolvovaly plavecký výcvik v krytém bazénu v Trutnově. Během školního roku jsme 

pro děti uspořádali: dýňový (barevný) týden, mikulášskou besídku s nadílkou, velikonoční 

pomlázku, dětský den spojený s hledáním pokladu a na závěr školního roku rozloučení 

s předškoláky a jejich dekorování. Byli jsme se podívat v místním ZD, po kterém nás provedl 

pan Martinec. Navštívili jsme Hasičské muzeum. Na přelomu měsíce října a listopadu jsme se 

zajeli podívat do ZOO ve Dvoře Králové n./L.. V květnu jsme se s dětmi byli podívat 

v Trutnově, kde Lesnická akademie pořádala pochod školním parkem – děti plnily různé 

úkoly zaměřené na přírodu, ukončený opékáním špekáčků. Školní rok jsme zakončili výletem 

do Skalního města v Adršpachu.  

Pro rodiče našich dětí jsme pořádali předvánoční posezení spojené s besídkou a zdobením 

perníčků, velikonoční zdobení beránků a besídku ke Dni matek. 

Během školního roku nacvičujeme malá kulturní vystoupení pro seniory a veřejnost (vánoční 

besídka, zpívání koled u vánočního 

stromu, návštěvy seniorů v DPS (drobné 

dárečky k Vánocům a ke Dni matek). 

Paní Špetlová vedla angličtinu pro 

předškoláky. 

O prázdninách v roce 2014 proběhla 

v MŠ celková rekonstrukce a zateplení, 

spojená s kompletní výměnou vnitřního 

vybavení (nábytek, koberce a jiné). Pro 

širokou veřejnost byl v září 2014 

uspořádán Den otevřených dveří MŠ. 

Maximální kapacita naší MŠ je 28 dětí a 

ta je využita na 100%. 

Zápis do MŠ se bude konat v květnu. Termín bude včas oznámen. 

Personální obsazení se v loňském ani tomto školní roce nezměnilo. 

Stravování – děti mají plnohodnotnou a vyváženou, pestrou stravu, mají zajištěn pitný režim 

po celý den. Děti do jídla nikdy nenutíme a respektujeme přání rodičů při podávání některých 

pokrmů či nápojů. Dbáme na pravidla stolování (správné sezení a chování u stolu). 

Fialová Květa 

 

V Markoušovicích chtějí náves 

Občané Markoušovic chtějí obnovit aktivní život v obci. 

Rozhodli se, že prostředkem zapojení občanů by mohlo být vytvoření návsi, na které by se 

mohli scházet a rozvíjet své drobné aktivity. 

Díky aktivitě iniciátorů se podařilo získat podporu ve formě finančního daru od nadace VIA. 
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Je na tomto místě nutno říci, že 

Markoušovický projekt získal tuto 

podporu jako jeden z pěti z původně 34 

přihlášených. Jde o veřejné projekty, 

které slouží rozvoji společného života v 

obcích.  

Pak již začala drobná mravenčí práce. 

Nejdříve oslovit místní spolky a ty, kteří 

mají zájem o život v obci, aby se zapojili 

do přípravného týmu. Nejde o to něco 

ostatním naplánovat a vnutit, ale zapojit 

co nejširší okruh lidí do přípravy a poté 

do budování společného díla. 

Proto je dalším krokem veřejné setkání všech, kteří chtějí vyjádřit své představy o fungování 

nové návsi. Co nám má přinést a k čemu vlastně sloužit. Nechceme vytvořit něco, na co se 

budeme chodit dívat, ale Něco co nám bude sloužit k dalším aktivitám. 

Na setkání 16. ledna 2016 přišla více 

než třetina obyvatel obce a zúčastnili se 

jej zástupci nadace VIA a vybraná 

architektka, která se pokusí přání a 

představy přítomných občanů ztvárnit. 

Vedle nich i krajský zastupitel za KDU-

ČSL Ing. Vladimír Derner. 

Přípravný tým na setkání zároveň pro 

občany připravil výstavku kronik a 

panely z historie a života spolků, aby 

podtrhl dřívější aktivní dění v obci. Pan 

Adolf Těžký seznámil přítomné s 

historií obce, čímž doplnil i fotografie 

na připravených panelech. Pro mnohé to 

byl nový pohled na svou obec. To se projevilo i v diskusi, kde se všichni přítomní mohli a 

také aktivně vyjádřili k tomu co zachovat, co upravit a co vybudovat, aby se jim náves stala 

bližší a sloužila k jejich vyžití. Zároveň, aby ukázala i návštěvníkům obce, že jsme obcí, kde 

to žije, která má svou minulost, ale i aktivní přítomnost. 

Občané odcházeli s pocitem aktivního zapojení do dění, kdy jim nebylo nic nadiktováno, ale 

svobodně mohli vyjádřit svůj názor a již nyní se těší na další setkání, kde budou posuzovat 

varianty uspořádání budoucí návsi. Přípravou je pověřena architektka ing. arch. Petra 

Loffelmannová. Další setkání se uskutečnilo 5. března 2016. A skutečně po představení 

zpracovaných návrhů budoucí návsi samotnou autorkou dostali všichni prostor k vyjádření se 

k nim. V menších pracovních skupinách dostali všichni prostor a posuzovali klady i 

nedostatky jednotlivých variant, jak to cítí oni, obyvatelé obce. Vše opět sledovala „naše“ 

architektka, aby mohla na základě těchto hodnocení připravit výsledný návrh naší nové návsi.  

Realizační tým pod vedením pana Jaroslava Kašpara potěšil zájem a aktivní přístup občanů a 

již dnes se těší, jak svou novou náves budou budovat. 

Celé setkání zakončilo posezení u hudby s tancem. 

J. Dvořák 
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Ze života v obci 

TJ Sokol Velké Svatoňovice 

TJ Sokol Velké Svatoňovice z.s. se snaží poskytnout svým členům a i ostatním obyvatelům 

obce sportovní vyžití na místním fotbalovém hřišti a v tělocvičně. Bohužel nám, jako ostatně 

v celé společnosti, sportuje stále méně dětí. Proto bychom rádi mezi námi uvítali i děti se 

zájmem o některý z našich kroužků. Zároveň bychom uvítali ochotného vedoucího, který by 

založil pro děcka sportovní oddíl, zabývající se např. různými míčovými a jinými hrami. 

Na našich sportovištích se pravidelně scházejí jednotlivé oddíly: 

Badmintonový a tenisový oddíl, vedený Alešem Vlčkem, se schází přes zimu každé pondělí v 

tělocvičně, kde hraje badminton. V létě chodí hrát tenis na venkovní kurt. 

Oddíl nohejbalu, vedený Stavrosem Karajanisem, se pravidelně schází v úterý, ve čtvrtek a v 

neděli. Jeho členská základna čítá 23 členů. V letních měsících se zúčastňuje soutěží v rámci 

okresu a kraje. V okresní soutěži skončili na šestém místě. V krajské soutěži 

Královéhradeckého kraje skončili naši borci na vynikajícím prvním místě.  

Také se během roku účastní různých turnajů, na kterých vykazují velmi dobrých výsledků.  

V jejich kolektivu trénuje také jedna žena, Jana Moglichová, která má na svém kontě několik 

evropských ale i světových titulů. I letos se zúčastnila ME, který se konal v Rumunsku, kde 

získala titul mistryně Evropy. Myslím si, že v oddíle se schází dobrá parta nadšenců, různé 

věkové skupiny od 19 do 73 let. Tím chci naznačit, že tento sport se dá provozovat v každém 

věku. I oni by rádi rozšířili nohejbalovou základnu o mladou generaci. Přijďte mezi nás. 

Oddíl stolního tenisu, vedený Rudolfem Mlynářem, disponoval v loňském roce třemi týmy. 

Týmy A. a B., se účastnili Regionálního přeboru 2. třídy a tým C. 3. třídy.  

V lednu v sokolovně pořádali Okresní přebory dospělých a Okresní soutěž žactva. Na tyto 

turnaje navázali Velikonočním a Vánočním turnajem, kterých se účastní i hráči hrající divizi a 

krajské soutěže ze Rtyně, Vrchlabí, Hradce Králové atd., pozvání přijal i extraligový hráč 

Martin Koblížek, který sehrál exhibiční utkání s finalisty turnaje. Na začátku září se vydali na 

tradiční „výměnný pobyt“ do Německa, městečka Kalbe Milde, kde sehráli 4 zápasy s našimi 

německými kolegy. Zúčastnilo se devět hráčů oddílu TJ Sokol Velké Svatoňovice, rozešli 

jsme se smírně 2:2. V Německu jsme pobyli tři dny a krom zápasů jsme stihli i prohlídku 

města a ochutnat místní speciality.  

Oddíl se schází každou středu a i oni rádi přivítají mezi sebou mladou generaci.  

Volejbalový oddíl, vedený Františkem Laníkem, měl v loňském roce 26 členů. Schází se 

dvakrát týdně, vždy v neděli odpoledne a pondělí večer. Za minulý rok se zúčastnili asi 5 

turnajů, které pořádaly okolní oddíly. Jeden z těchto turnajů se jim podařilo vyhrát. 

Oddíl kopané vedený Stanislavem Švehlou se v roce 2015 zaměřil převážně na pravidelné 

čtvrteční „fotbálky“, realizované v zimě v tělocvičně a od jara do počátku zimy na fotbalovém 

hřišti.  

V rámci dalších aktivit oddílu proběhly dva tradiční fotbalové zápasy. „Velikonoční“ a 

„Posvícenský“, s poměrně slušnou účastí a večerním hudebním vystoupením členů oddílu v 

restauraci „Na Puškvorci“. V měsíci srpnu úspěšně pořádali tradiční turnaj v malé kopané 

„PUPO“. Na fotbalovém hřišti probíhala v letním období regionální soutěž v malé kopané za 

účasti oddílu TJ SOKOL VS a.s., ve spolupráci s oddílem SK BULÁNEK. Na závěr roku 
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(30. 12. 2015) se uskutečnil také již tradiční „Poslední“ –(silvestrovský) fotbálek s hudební 

tečkou v restauraci „Na Puškvorci“. 

Součástí práce oddílu jsou samozřejmě také nutné drobné opravy a údržba užívaných prostor, 

jako je sečení hřiště a zajištění provozuschopnosti fotbalové kabiny a sprch.  

Celkově lze činnost oddílu hodnotit pozitivně, zejména s ohledem na zvyšující se aktivitu 

mladších členů. Tyto skutečnosti dávají předpoklad zachování kvalitního chodu oddílu. 

V oddílu cvičení žen, vedeném Lidmilou Špetlovou, probíhalo v loňském roce cvičení žen 

pouze necelý půlrok. Cvičení se zúčastňovalo průměrně 12 žen. Cvičení sestávalo převážně z 

cviků zaměřených na rehabilitaci. Po prázdninách byla až dokonce roku cvičitelka nemocná. 

Jakmile bude schopná, cvičení opět zahájíme. 

Pod TJ Sokol se také schází kroužek country tanců, vedený Lidmilou Špetlovou, s názvem 

„Starý westy“. Schází se v něm 13 žen a jeden muž. Nacvičeno mají již dvanáct tanců a další 

se učí. Loňský rok úspěšně vystupovali na devíti veřejných akcích i mimo naši obec. Za 

poznámku stojí, že všechny jsou v seniorském věku! Rády mezi sebou přivítají další ženy i 

muže! 

Dále u nás působí ještě turistický 

oddíl, který vedou společně Jiří a 

Ludmila Špetlovi. Tento oddíl se 

soustředí hlavně na pořádání 

rozsahem největší akce naší TJ. 

Pochodu BABIČKA.  

9. května 2015 se uskutečnil 

jubilejní 40. ročník pochodu. 

Zúčastnilo se jej, i přesto, že 

nebylo úplně ideální počasí, a 

dokonce i sprchlo, 1432 platících 

turistů.  

S organizací tohoto pochodu nám 

pomáhají nejenom členové z 

ostatních oddílů TJ, ale i místní 

hasiči a další občané. Stejně tak nám s organizací pomáhá i Obecní úřad. Všem výše 

zmíněným bych touto cestou rád poděkoval za pomoc a poprosil je, aby nám pomohli i s 

přípravou příštího, již 41. ročníku, našeho společného pochodu, který připravujeme na 

7. května 2016. 

Kdokoliv z obyvatel obce se může přijít podívat do zmíněných kroužků a za mírný poplatek si 

s jeho členy zasportovat. A pokud se mu to zalíbí, může se stát členem a chodit s nimi 

pravidelně. 

Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím oddílů za jejich činnost a také výkonnému 

výboru našeho spolku, který se pravidelně schází a řeší problémy vznikající při činnosti 

jednotlivých oddílů a ohledně údržby našich sportovišť. Zvlášť bych rád poděkoval paní 

Jarmile Seidelové, která je svými zkušenostmi, elánem a schopností okamžitě reagovat 

nejdůležitějším členem výboru naší TJ. 

Z příspěvků vedoucích jednotlivých oddílů sestavil Jiří Špetla, předseda TJ Sokol Velké 

Svatoňovice z.s. 
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SDH Velké Svatoňovice 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi Vás jménem sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Svatoňovicích co nejsrdečněji 

pozdravit a v několika větách přiblížit naši činnost v roce minulém. 

Jako již každoročně jsme naši novou sezónu zahájili Výroční valnou hromadou, která byla 

v tomto roce volební. Začátek února pak patřil pořádání tradičního hasičského plesu. 

Členové výjezdového družstva se účastnili řetězce povinných školení z oblasti bezpečnosti 

práce při zásahu, prevence a první pomoci. Během roku se tito hasiči scházeli na pravidelných 

cvičeních, kde probíhalo prověřování svěřené techniky, její údržba a příprava na případné 

ostré výjezdy, které v roce 2015 byly pro naše území čtyři. 

V květnu jsme pro pochod Babička zajistili dětskou trasu a v červnu uspořádali Dětský den se 

spoustou soutěží pro děti, ukázkami hasičské techniky a večerní zábavou. Již neodmyslitelnou 

součástí naší činnosti je zajištění občerstvení na Svatováclavské pouti a naopak novinkou byla 

sbírková akce „Popálky“, která se konala 10. 10. 2015. Jednalo se o veřejnou sbírku, jejíž 

výtěžek byl využit na léčbu 

vážně popálených, kterou 

nehradí zdravotní 

pojišťovny a na realizaci 

projektu Poradenské 

centrum pro děti, mladé lidi 

a dospělé po úrazech 

popálením. 

Velkou část našeho času 

věnujeme hasičské mládeži 

a každý pátek bez ohledu 

na počasí naše nejmenší cvičíme a zdokonalujeme v požárním sportu a ve všeobecných 

znalostech z hasičské problematiky a první pomoci. Svoje znalosti pak mohou zúročit na 

soutěžích, které s nimi navštěvujeme, a musím konstatovat, že nám dělají radost. Odměnou 

jim byla návštěva stanice Hasičského záchranného sboru v Jaroměři a v červnu víkendový 

pobyt v Krkonoších.   

Od jara do podzimu jsme zajišťovali chod Hasičského muzea, kde jsme před zahájením 

sezóny připravili jak samotné exponáty, tak i expoziční prostory a další organizační věci, 

potřebné pro bezproblémový chod muzea. V rámci již zmiňované akce „Popálky“ byl 

v muzeu den otevřených dveří, kde všichni návštěvníci měli možnost navštívit naši expozici 

za odborného výkladu jednoho z našich průvodců. 

Závěrem bych Vám všem popřál spoustu klidných chvil a mnoho úspěchů v roce 2016. 

Děkuji všem členům SDH, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch naši činnosti a všem, kteří 

nás v našem konání podporují a pomáhají. 

Za SDH Velké Svatoňovice starosta sboru Petr Šafář 
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Kamarát, o.s. 

Jako každoročně sdružení Kamarát  

rok 2015 zahájilo tradičním 

karnevalem. Pod vedením 

večerníčkových bytostí „Bobem a 

Bobkem z klobouku“ se zúčastnilo 

52 dětí, které opět měly moc hezké 

masky.  S dětmi se tancovalo, 

soutěžilo a za to jim byla odměnou 

spousta sladkých dobrot. 

V březnu jsme přispěli výrobou 

„smrťačky“ na akci Vítání jara a 

také byl uspořádán jarní a podzimní 

bazárek. 

Rok 2015 byl zakončen příchodem ČERTA, MIKULÁŠE a ANDĚLA.  Děti si své drobné 

hříchy mohly odčinit básničkou či přeskokem přes čertovu rákosku a nakonec si odnesly 

balíček dobrot. 

Rok 2015 se nám s dětmi vydařil a těšíme se na další dětské akce v roce 2016. 

Děkujeme všem, kteří jakkoli přiložili pomocnou ruku při pořádání těchto akcí pro naše děti. 

Mnoho štěstí a zdraví v roce 2016 přeje kolektiv Sdružení Kamarát 

 

Starý westy 

Taneční skupina „Starý westy“ 

Taneční skupina seniorek 

„Staré westy“, nacvičují 

tradiční country tance pod 

záštitou TJ Sokol Velké 

Svatoňovice. Scházíme se v 

počtu 13 žen a jeden 

statečný muž od roku 2013, 

každou středu. Máme 

nacvičeno 12 country tanců, 

s kterými jsme již 

vystupovali dvacetkrát na 

různých akcích pro 

veřejnost. A to nejen v naší 

obci, ale i v okolních 

vesnicích. Nejdále v Kramolně u Náchoda, pak v Hajnici, Batňovicích, Rtyni v Podkrkonoší, 
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Markoušovicích, Libňatově, Radči, při otevírání zemědělského muzea, a naposledy v 

Maršově u Úpice. Všude se můžeme pochlubit velkým úspěchem.   

To nám dodává chuť do další práce.  A řeknu vám, že je to pořádná fuška vše to do našich 

přeci jen starších mozků zafixovat.  Ale jak říká doktorka Cajthamlová ,je to nejlepší lék proti 

tomu obávanému „alzhajmru“ a tak s chutí tančíme! 

Stejně tak rádi mezi přivítáme zájemce, kteří by chtěli s námi tančit a dobře se bavit. 

Špetlová Lída 

Mraveniště z.s. 

Spolek si klade za cíl vybudovat komunitní vzdělávací centrum, jehož součástí bude 

předškolní vzdělávání, základní škola a 

centrum vzdělávání a aktivit ve volném čase 

pro všechny věkové kategorie (formou kurzů, 

přednášek, besed, seminářů a pravidelných 

volnočasových aktivit).  

Po několika nepravidelných akcích, vyjmenuji 

například karneval, „Velká pardubická“ či 

historicky první Rozsvícení vánočního stromu 

v Markoušovicích, následovaly kroky k 

otevření prozatím neregistrované skupiny s 

názvem „Mravenčí školka“ zajišťující péči o 

předškolní děti ve věku od 3 do 7 let. Důležitý je pro nás zejména pohyb v čisté přírodě, 

respektující pedagogický přístup, zdravé stravování a partnerský vztah mezi školkou, rodinou 

a dětmi. 

Od září 2015 sdružujeme dále školáky 1. stupně ZŠ v režimu individuálního vzdělávání ve 

třídě ve Velkých Svatoňovicích. Naše základní principy vycházejí z učení prožitkem, 

respektujícího partnerského přístupu, otevřené komunikace, častého pobytu dětí venku a za 

podpory sociálních vztahů ve věkově smíšené skupině. Od příštího školního roku budeme 

fungovat již jako Základní škola Mraveniště zapsaná v rejstříku škol MŠMT. 

Jako organizace podporující komunitní život pořádáme dále vzdělávací kurzy a semináře, 

volnočasové aktivity a poskytujeme profesionální poradenství v oblasti výchovy a vzdělání. Z 

akcí pro veřejnost a rodiny s dětmi z blízkého i širokého okolí se nám v roce 2015 podařilo 

zrealizovat Velikonoční tvoření, Podzimní procházku a dílny, Advent v Mraveništi a 

Rozsvícení vánočního stromu v Markoušovicích (za podpory dalších organizací a obce Velké 

Svatoňovice). 

Fotografie a informace z průběhu akcí najdete na našem webu www.domraveniste.cz.   
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Spolek Mraveniště, z.s. má aktuálně 12 

aktivních členů podílejících se v pozici 

dobrovolníků na různých aktivitách. Dále 

zaměstnáváme pedagogické pracovníky 

zajišťující péči o předškolní a školní děti a 

externě spolupracujeme na volnočasových 

aktivitách s lektorkami keramiky a angličtiny. 

Vítáni jsou další aktivní členové. 

Naše organizace je financována jednak z 

příspěvků rodičů – uživatelů služeb za péči o 

děti, dále z grantů a dotací, členských 

příspěvků a sponzorských darů. Všem, kteří nás podporují a pomáhají nám, moc děkujeme. 

V letošním roce plánujeme přesunout současné aktivity do budovy bývalé školy v obci 

Markoušovice, kde dojde nejen k obnově školské tradice v Markoušovicích po zhruba 40 

letech a oživení historicky cenné a dominantní budovy tohoto místa, ale také k výraznému 

oživení a povzbuzení komunitního života v obci a přilehlém mikroregionu. 

Těšíme se na společné setkávání. Za tým Mraveniště, z.s. Eva Portychová, předsedkyně 

spolku. 

 

TJ Sokol Markoušovice 

Členové Sokola se sešli 20. 2. 2016 na své valné hromadě, kde vyhodnotili činnost v 

předchozím roce a přijali úkoly do dalšího období. Přesto, že k 30. 6. 2014 ukončil svou 

činnost oddíl stolního tenisu, který jako jediný hrál pravidelnou soutěž, nelze říci, že by Sokol 

ztratil svou aktivitu. K tomuto datu má 37 členů. Mezi pravidelné sportovní aktivity patří 

páteční volejbaly a malá kopaná, doplňované o účasti na různých turnajích. K výrazným 

úspěchům v hodnoceném období patří účast člena Sokola Libora Těžkého na mistrovství 

světa železničářů v lyžování v Alma Atě, kterou bude všem připomínat jeho startovní číslo 

36, jež věnoval do sokolské klubovny. Velmi úspěšní jsou členové Sokola v turnajích v malé 

kopané, kdy v Radvanicích i v Malých Svatoňovicích, na silně obsazených turnajích, obsadili 

shodně druhá místa. Družstvo volejbalu 

jak na vlastních, pravidelných turnajích 

Josefovském a Dušičkovém, tak v 

turnajích v okolních obcích sice nevítězí, 

ale vždy zanechá důstojný dojem, což je 

dáno i tím, že naše družstvo má 

pravidelně nejvyšší věkový průměr. 

Vedle sportovní činnosti se členové 

Sokola zapojují i do všech akcí v obci a 

pečují i o svůj majetek. V uplynulém 

období, z velké části svépomocí, 

provedli generální opravu své klubovny 

„Mariny“, která v současné době nabízí 
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kulturní prostředí pro naše schůzky a zároveň je poskytována k využití ostatním občanům, jak 

ke krátkodobému ubytování, zvláště sportovců, tak pro různá setkání a oslavy. K výrazné 

změně došlo v provozování budovy místní tělocvičny, kterou již neprovozuje Sokol, ale 

přímo pan Tomšej. To však neomezuje její využívání jak Sokolem, tak místními spolky a 

možnost mají i všichni obyvatelé Markoušovic, kde jim obecní úřad vyšel vstříc smluvně 

limitovaným nájemným ve výši 120,- Kč za hodinu pronájmu. Členové Sokola se aktivně 

zapojují do všech akcí v obci. Organizují každoroční sběr šrotu v rámci jarního úklidu obce. 

Podporují i ostatní spolky a akce pořádané v obci jako Dřevorubecké závody, dětské dny, 

rozsvěcení vánočního stromu a v neposlední řadě se aktivně zapojili do přípravy obnovy návsi 

v Markoušovicích. 

Na valné hromadě byly zvoleny všechny orgány spolku podle nových pravidel občanského 

zákoníku platných pro TJ Sokol Markoušovice z.s.. Předsedou a statutárním orgánem spolku 

byl zvolen Zdeněk Štěpán. Vedle hodnocení dosavadní činnosti se na Valné hromadě členové 

spolku dívali i do budoucnosti, kterou vidí jak v pokračování dosavadních sportovních a 

společenských aktivit, tak především v orientaci na mládež, kde nabízí i pro ostatní spolky a 

zájemce možnost spolupráce při školení trenérů pro vedení dětských sportovních kroužků. 

Samozřejmostí pro všechny členy zůstává vedle sportovní činnosti i aktivní účast na životě 

obce, přiložit ruku k dílu při jejím zvelebování a obnově společenského života, což dnes je 

především aktivní podíl na projektu Obnovy návsi v Markoušovicích. 

předseda TJ Sokol Markoušovice z.s. Zdeněk Štěpán 

SDH  Markoušovice 

Činnost SDH Markoušovice v roce 2015 byla poměrně pestrá – účast na školeních, 

organizace a podpora několika kulturních akcí, zkouška připravenosti naší výjezdové 

jednotky, či například získávání finančních prostředků pro rozvoj SDH. Během roku také 

došlo k drobným změnám ve výboru sboru. Zároveň jsme potěšeni, že se nám podařilo získat 

hned několik nových členů a doufáme, že nové posily nám pomohou sbor opět trochu 

„oživit“.  

A nyní pár slov ke kulturním akcím. Jako již tradičně jsme 5. dubna uspořádali „Velikonoční 

zábavu“. Další akcí bylo uspořádání „Pálení čarodějnic – U Aleše“. Tímto děkujeme p. Aleši 

Těžkému za ochotu a spolupráci při organizaci. Pálení bylo spojené s čarodějnickým 

průvodem, který vyrážel od hasičské zbrojnice. Tato akce se těšila poměrně velkému zájmu 

občanů. Další, a velice vydařenou 

akcí, byl Dětský den, který náš 

sbor pořádá také již tradičně 

několik let. Proběhl 6. června na 

hřišti za finanční podpory obce 

Velké Svatoňovice a spolků 

Červeného kříže a Sokola 

Markoušovice. Předcházela mu 

také veřejná sbírka, ve které se 

podařilo vybrat velice příznivou 

částku. Díky tomuto množství 

finančních prostředků bylo možné 

dětem objednat skákací hrad a 

také koupit 3 hlavní ceny. Děti 
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mohly kromě tradičních soutěží využít i doprovodných akcí – malování na obličej, jízdy s 

koněm či prohlídku vozu SDH Malé Svatoňovice. Pro dospělé pak byly velkým lákadlem 

výborné bramboráky a pochutiny, za které velice děkujeme p. Hlouškové. Také bych velice 

ráda poděkovala všem, kteří se podíleli jakoukoliv formou na organizaci této akce – všem 

členům našeho sboru, členům spolků Červený kříž, Sokol a Mraveniště, členům sboru SDH 

Malé Svatoňovice, Aleši Těžkému za zajištění povozu s koněm i všem ostatním občanům 

Markoušovic.  

V červenci se v Markoušovicích konal pod taktovkou našeho člena Ády Těžkého „Koncert 

místních umělců“, jehož výtěžek byl určen na podporu Hospicu V Červeném Kostelci. Tento 

koncert jsme podpořili finančně - částkou 3000,-.   

Co se týká další činnosti sboru v tomto roce, bohužel došlo i k prověření připravenosti naší 

výjezdové jednotky. Bohužel však v nepříjemné události, která nastala v úterý 17. listopadu, 

kdy zřejmě zapříčiněním neznámého žháře došlo k požáru skladu slámy u místního kravína ve 

Starém Sedloňově. K tomuto požáru se sjelo několik jednotek profesionálních i dobrovolných 

hasičů, požár likvidovaly dva dny a práci jim znepříjemňoval silný vítr. Za náš sbor se 

zúčastnili požáru 3 členové (Petr Hrubý, Petr Dolejška a Dušan Frýba). V prvním dnu 

zajišťovali spíše technickou pomoc – snažili se o zprovoznění přilehlých hydrantů, v druhém 

dnu se pak věnovali dohašovacím 

a hlídacím pracím. Bohužel se při 

tomto požáru ukázalo, že naše 

jednotka je pro takový případ 

nepřipravena a to především 

materiálně. Tato nepřipravenost 

byla následně diskutována na naší 

Výroční valné hromadě. Na 

základě tohoto zjištěného 

problému obdržel náš sbor od 

obce nové zásahové přilby, které 

splňují potřebné normy a základní 

technickou výstroj k požáru. 

Tímto bych za náš sbor ráda 

poděkovala nejen za tento dar, ale především všem hasičským jednotkám, které se podíleli na 

zásahu v naší obci. Díky jejich práci se podařilo ochránit všechna hospodářská zvířata v 

přilehlém objektu. Ke konci roku 2015 jsme požádali u „Nadace ČEZ“ v rámci programu 

„Podpora regionů“ o finanční podporu ve výši 20 000,- na opravu PS12. Grant byl schválen. 

A ještě pár slov k plánu činnosti na nadcházející rok. Samozřejmě účasti na školeních, 

schůzky sboru a brigády. Dále budeme navazovat spolupráci s ostatními spolky, pořádat 

společenské akce jako v minulém roce – tedy minimálně Velikonoční zábavu, Pálení 

čarodějnic a Dětský den. 

Na závěr bych ráda poděkovala p. Stárovi za pravidelné zapínání sirény, obci Velké 

Svatoňovice za finanční podporu sboru, všem členům za jejich aktivitu při akcích a také 

přizvala případné zájemce o členství v našem sboru, aby se k nám připojili. 

Dita Seidlová, jednatel SDH 
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Český červený kříž Markoušovice 

Pojďme se společně ohlédnout za činností MS ČČK Markoušovice za uplynulý rok 2015. 

Naše činnost začala již v únoru valnou hromadou, na které byly přijaty nové členky naší MS. 

Zároveň byla provedena nezbytná administrativní činnost pro nadcházející rok. MS ČČK 

měla v uplynulém roce 34 registrovaných členů. 

První z plánovaných akcí byl turistický výšlap na jaře do Malých Svatoňovic a také zhlédnutí 

velikonoční výstavy s mnoha jarními náměty. Nový nápad uspořádat koncert v kostele Jana 

Křtitele v Markoušovicích se zrodil u naší členky Lenky Šnytové, která tuto akci zajišťovala. 

V pořadí první koncert měl kladný ohlas. Velký úspěch zaznamenala přednáška pana Adolfa 

Kopáčka s názvem Jóga pro všechny. S využitím místní tělocvičny si všichni protáhli svá těla. 

S příchodem léta přišel tradiční Dětský den, na kterém jsme se společně s místními hasiči 

organizačně též podíleli. Hojná účast, radost dětí a spokojenost rodičů nám byla odměnou. 

Dalším naším společným setkáním byl celodenní výlet do Vamberka do muzea krajky a 

nedalekého zámku v Doudlebách. Podle názoru členů i občanů se výlet všem zúčastněným 

líbil a každý si z výletu přivezl nové poznatky. O několik měsíců déle se přiblížil podzim a 

v tomto období jsme využili pozvánku OSČČK Trutnov. Několik z nás jelo na výlet do 

Broumova navštívit klášter. Také 

nesmíme opomenout muzeum 

stavebnice Merkur v Polici nad Metují a 

muzeum papíru.  

Jelikož během roku členky 

 představenstva MS ČČK Markoušovice 

navštěvují Oblastní, Výkonnou a 

Dozorčí radu v Trutnově, zúčastnily se 

výjezdního zasedání v Brně s  

dvoudenním programem. Pravidelné 

setkání všech MS se uskutečnilo letos 

v Dolním Dvoře. Seznámení a debaty 

s ostatními členy jiných spolků bylo pro 

všechny přínosem. I v roce 2015 

proběhla tradiční brigáda na hřbitově v Markoušovicích. Počasí nám přálo a tak hrabání listí a 

jeho nakládání na vlek bylo pro nás zábavou. Tímto děkujeme všem občanům, kteří přišli 

pomoci.  

Dalším setkáním členů naší MS byla výroční schůze. Tentokrát přišel, čert „Mikuláš i anděl‘‘ 

a pro zajímavost měly tyto postavy pro členy připraveny drobné dárky. Další z nových akcí 

bylo v polovině prosince Rozsvícení vánočního stromu. Naše členky se ochotně připojily 

k organizátorům akce a též se zhostily pomoci a prodeje vánočních výrobků. Příjemné bylo 

zajištění občerstvení, teplého punče, medoviny a jiných zimních nápojů. Celé odpoledne 

provázela příjemná vánoční atmosféra s divadelním představením a vánočními koledami. 

Takto jsme ve zkratce prožili loňský rok 2015 my z MS ČČK Markoušovice. Samozřejmě 

nesmím zapomenout na celoroční úklid autobusových zastávek, péči o místní starší občany a 

spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Trutnov, s kterým jsme prohloubili dobré vztahy.  

Poděkování za celé představenstvo MS ČČK Markoušovice patří všem, kteří nás nejen 

finančně, ale i morálně podporují. Celá tato činnost je stavěna na dobrovolnosti a z tohoto 

důvodu nás těší každý zájem členů i veřejnosti 

Lautschová Hana, předsedkyně MS  ČČK Markoušovice 
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Klub důchodců Markoušovice 

Ani tento rok  jsme my důchodci neomládli, ale mladý duch a elán nám neschází. Někdy na 

nás působí počasí. Bylo převážně vedro a tak jsme uskutečnili pouze dvě společné vycházky. 

Jednu do Malých Svatoňovic, druhou do Suchovršic, vždy zakončené společným obědem. 

Zúčastnili jsme se olympiády v Havlovicích společně s kamarády z Velkých Svatoňovic. Také 

jsme uspořádali  s velkým úspěchem a fantastickými sportovními výkony, vlastní olympiádu 

na hřišti v Markoušovicích.  

V roce 2015 jsme oslavili i významná životní jubilea našich členů: 1x jednaosmdesátiny, 1x 

osmdesátiny, 2x pětasedmdesátiny, 2x sedmdesátiny a 1x pětašedesátiny. Zúčastňujeme se 

aktivně akcí pořádaných zahrádkáři, Červeným křížem a naši muži činnosti hasičů v 

Markoušovicích. Máme zastoupení i v přípravném týmu akce „Náves“. Jako každoročně 

proběhlo vánoční posezení s cukrovím  a jinými dobrotami. Za doprovodu harmoniky jsme si 

zazpívali vánoční koledy. Se svým výkonem jsme byli velmi spokojeni. Děkujeme Ádovi 

Kopáčkovi za doprovod,  a že to s námi vydržel a neměl k našemu zpěvu žádné připomínky.  

Konec roku jsme zakončili tradičním pochodem k jeskyňce i zdárným návratem domů. 

Děkujeme Obecnímu úřadu za podporu naší činnosti. 

Za Klub důchodců Stáňa a Eda Kočovi 

 

 

Stříbrná sekera 2016 

Dne 18. 6. 2016 se bude konat již 4. ročník dřevorubeckých závodů, které jsme se od 

letošního roku rozhodli přesunout z Markoušovic na fotbalové hřiště do Velkých Svatoňovic. 

Důvodem našeho rozhodnutí byla možnost využití větších prostor a zázemí, které nám bylo 

nabídnuto panem Jiřím Prouzou. Stejně jako předchozí rok budou závodníci moci poměřit své 

síly v pěti disciplínách. Výměna 

řetězu na čas, nakládka, 

přesekávání napříč, štípání na 

přesnost a jako poslední bude 

odvětvování. Pro diváky bude 

samozřejmě připraven 

doprovodný program a také 

dáme zájemcům možnost 

vyzkoušet si nějakou ze 

závodních disciplín. Po vyhlášení 

výsledků a ukončení závodů 

bude následovat posezení s živou 

hudbou. Občerstvení je zajištěno. 

Letošní 4. ročník 

dřevorubeckých závodů se bude konat dne 18. 6. 2016 prezentace od 13:30 - 14:00 hod., 

zahájení samotného závodu 14:15 hod. a předpokládané ukončení v 17:30 hod., max. počet 

závodníků 16, startovné je 200 Kč, vstupné dobrovolné. Závodníci se mohou přihlásit na 

telefon 773 639 208.  

Za všechny Vás zve Mach Miroslav jako hlavní organizátor. 
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Markoušovice zakládají novou kroniku 

Skupina občanů z Markoušovic pod vedením Adolfa Těžkého se rozhodla obnovit tradici 

vedení obecní kroniky. Chce tím navázat na významný počin předchozího období, kdy z úsilí 

širšího redakčního okruhu vyšla kniha Markoušovice a Starý Sedloňov, vydaná obcí Velké 

Svatoňovice. (Je na obecním úřadu stále k dostání). Cílem je zaznamenávat dění průběžně. 

Úkol vedení kroniky na sebe vzala Dita Seidlová, za což jí vyslovujeme velké poděkování.  

Dnes je před námi úkol shromáždit všechny události a akce od roku 2012, tedy od vydání 

vzpomínané knihy. Oslovili jsme všechny spolky v obci a touto cestou žádáme o příspěvky i 

občany obce. 

Své poznatky a zaznamenané události můžete zasílat přímo naší nové kronikářce na e-mail: 

Seidlova.Dita@seznam.cz nebo je nechávat v klubovně důchodců každou 1. a 3. středu v 

měsíci. Předem všem děkujeme 

Za pracovní skupinu kroniky Josef Dvořák 

 

Anketa Kynolog roku 2015 

Již potřetí v kategorii Obedience zvítězila Dana Valešová a Andromeda Sub Tilia (Medy). 

Medy je neúspěšnějším psem v historii české 

obedience.  

Českým překladem anglického slova “obedience” je 

poslušnost či ovladatelnost. Cílem obedience je 

naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky 

pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. 

Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi 

psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve 

vzdálenosti od psovoda.  

Největší úspěchy: 

5x účast na MS v obedienci - 1. místo ze 100 týmů 

na MS v Maďarském Gödöllö 2013 (jako jediný tým 

v ČR 2x účast ve finále MS - Maďarsko a Finsko) 

Český obedience šampion 

Finský obedience šampion (jediný pes v ČR s tímto 

titulem) 

Šampion práce kat. obedience 

Šampion výkonu BCCCZ 

Mistr ČR obedience - roky 2011, 2013, 2014 

Mistr ČR border kolií v obedienci - roky 2011, 2012, 2013, 2014 

Dana Valešová 
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