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Svatoňovický zpravodaj 3/09 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
uzavřeli jsme rok 2008 a tak nám dovolte, abychom Vám předložili náš 
zpravodaj.Věřím, že každý z Vás zde najde něco co ho zajímá, umožníme Vám 
pohled zpět do naší obce v minulém roce  a poskytneme řadu informací a 
zajímavostí, o kterých si myslíme, že byste měli vědět. 
 
Ohlédnutí za rokem 2008 
 
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání v únoru 2008  rozpočet na rok 2008 
ve výši 13.451.-000,-Kč na straně příjmů i výdajů jako vyrovnaný. 
Z toho byla rezerva ve výši 2.915.000,-Kč(přebytek hospodaření roku 2007) 
Stavební akce realizované v roce 2008 

- opěrná zeď rybníka „Aman“  celkové náklady 1.431.768,- Kč, dotace 
Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova161.000,-Kč 

- opěrná zeď v Markoušovicích „ pod hospodou“ 
- opěrná zeď ve Velkých Svatoňovicích za  čp.206 
- opravy na domě čp.210, oprava omítek, dlažby balkonu, nátěr omítek 
- chodník od vlakové zastávky po čp.170 výměna krytu chodníku 
- oprava márnice na hřbitově v Markoušovicích 
- úprava zeleně na hřbitově v Markoušovicích 
- oprava střechy OÚ, zadní část budovy 
- autobusové čekárny na Valech a u Pomníku 
- projekt kanalizace  po územní řízení ( řeší část obce od kapličky, na Drahách, 

střed obce) - podaná žádost na ministerstvo zemědělství o dotaci na tuto 
stavbu 

- projekt na úpravu komunikace „devatenáctka“ - připraveno k podání žádosti 
o dotaci  

- projekt na nové vytápění tělocvičny v Markoušovicích 
- nový chodník od požární zbrojnice po obecní úřad 
- Na svém zasedání dne 20.2.2008 vyhlásilo zastupitelstvo obce územní plán 

 
- Na svém zasedání dne   25.4.2008  odmítlo zastupitelstvo obce výstavbu 

větrných elektráren v Markoušovicích 
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- zastupitelstvo se přihlásilo a byla podepsána smlouva o partnerství a 
spolupráci v MAS „Království - Jestřebí hory“ 

 
Závěrečný účet hospodaření za rok 2008: 
Schválený rozpočet:     13.451.000,- 
Upravený rozpočet:    14.528.075,-  
Hospodaření obce skončilo převahou příjmů nad výdaji. 
 
Příjmy celkem:        11.645.579,79 Kč 
- daňové příjmy         9.028.926,88 
- nedaňové příjmy     2.156.557,91 
- kapitálové příjmy        91.020,00 
- přijaté dotace            369.075,00 
  
Výdaje celkem:         9.650.508,23 Kč 
- běžné výdaje           8.913.962,03 
- kapitálové výdaje      736.546,20 
Saldo příjmů nad výdaji:    1.995.071,56 
Příspěvek na provoz školství:  730.000,- 
Ostatní příspěvky:                    46.075,- 
Neinvestiční transfery za žáky na 2.stupni ZŠ celkem 390.004,-Kč 
Malé Svatoňovice         310.566,-Kč 
Trutnov                          39.645,-Kč 
Úpice                             39.793,-Kč 
Pohledávky u občanů k 31.12.2008  53.297,-Kč 

 
Územní plán obce Velké Svatoňovice 
Do územního plánu můžete nahlížet na obecním úřadě a seznámit se s jeho obsahem. 
Územní plán je možné na  základě oprávněných žádostí změnit.Úhrady nákladů na jeho změny a 
zpracování může obec podmínit částečnou nebo plnou úhradou nákladů na zpracování a mapové 
podklady. 
Protože se již vyskytlo několik zájemců o změnu ÚP rozhodlo zastupitelstvo seznámit občany 
s možností podat návrh na pořízení změny územního plánu Velké Svatoňovice.( termín   podání 
návrhů na změnu do 30.5.2009). 
Zastupitelstvo žádosti posoudí a v případě potřeby požádá o změnu územního plánu. 
Návrh musí obsahovat: 
-katastrální území a dotčený pozemek 
-identifikaci navrhovatele 
-údaje o navrhované změně 
-údaje o současném využití 
-důvody pro pořízení změny 

 
 
Informace Finančního úřadu v Trutnově k dani z nemovitosti: 
Ke dni 1.1.2009 nabyl účinnosti zákon č.1/2009 Sb., kterým se mění zákon 338/1992, o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
Oficiální informace k novele je zveřejněna na stránkách www.mfcr.cz, kde naleznete také 
informační leták. 
Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení osvobození od daně u novostaveb RD, naposledy bude 
poskytnuto  ve zdaňovacím období 2009( § 9, odst.1 g) 
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Dále došlo ke zrušení osvobození na základě zateplení RD ( § 9,odst.1 r). 
S účinností od 1.1.2009 končí platnost koeficient ,3 a 0,6.V naší obci byl využíván koeficient 0,6 
v Markoušovicích a okrajových částech obce ( dle vyhlášky). 
Občan nemusí podávat nové daňové přiznání, přepočet provede přímo FÚ a pro všechny bude 
v letošním roce platit koeficient 1,4. 
Od ledna 2010 bude platit nově schválená Obecně závazná vyhláška obce o použití nižšího 
koeficientu   - 1 -, bude platit pro Markoušovice,Starý Sedloňov a okrajové části obce.Tímto 
koeficientem zohledňujeme špatné docházkové vzdálenosti, horší dopravní obslužnost apod. 
Údaje důležité pro vyplnění daňového přiznání pro obec Velké Svatoňovice: 
Průměrná cena pozemků dle vyhlášky číslo 412/2008 Sb. 

- Velké Svatoňovice 3,93 Kč, kód katastrálního území 779 385 
- Markoušovice     2,20 Kč , kód katastrálního území  691 721 
- Starý Sedloňov   4,14 Kč , kód katastrálního území 691 747 

Koeficient 1,4, nebo snížený v okrajových částech. 
Na základě výše uvedených novel dochází ke změně daňové povinnosti velkého počtu 
poplatníků.Z titulu těchto změn nemusí daňoví poplatníci podávat nové daňové přiznání. 
O daňové povinnosti budou poplatníci informováni prostřednictvím daňových složenek, které 
budou doručeny poštou. 
Platba daně daňovou složenkou placená na poště nepodléhá poplatku. Termín úhrady daně 
z nemovitostí je 31.5. 
Bližší informace Vám poskytne FÚ v Trutnově tel. 499801380-389. 
 
Odvoz a likvidace domovního odpadu 
Svoz a likvidaci odpadu řeší obecně závazná vyhláška obce. 5/1998. Na základě této vyhlášky 
jsou všichni povinni domovní odpad třídit, odděleně ukládat a předávat  k dalšímu využití 
sklo, papír,plasty, železo, nebezpečný odpad.Ukládat domovní odpad  tak, jak je níže uvedeno. 
Popelnice odváží firma RUND Jaroměř a všem je jistě známo, že si mohou vybrat četnost odvozu 
tak, jak jim nejlépe vyhovuje - svozový den čtvrtek 
Ti, kteří nemají popelnice, si mohou zakoupit pytle , které se ukládají buď na kontejner na obci, 
nebo s logem k popelnicím.Obec v loňském roce zakoupila 1 ks velkého kontejneru. 
Železný šrot ukládáme do kontejneru na obci, v letošním roce počítáme se zakoupením ještě  
jednoho velkého kontejneru. 
Pro ty, kteří nevyužívají žádnou z nabízených možností stále platí povinnost podat hlášení, jakým 
způsobem nakládají s odpady. 
Plasty ukládáme do kontejnerů umístěných po obci - odvoz zajišťuje RUND 
Sklo  ukládáme do kontejnerů po obci, od ledna letošního roku je změna - odvoz zajišťuje 
RUND.Stav kontejnerů je nevyhovující a zastupitelstvo  schválilo nákup nových kontejnerů na 
sklo. 
Výkup papíru pro nás až dosud zajišťovala firma Jiroušek z České Skalice.Všichni jste asi již 
slyšeli jaký je problém s odbytem a tak je tu změna, že papír nebude vykupován ( občan bude mít 
možnost se ho bezplatně zbavit), ale obec ještě zaplatí za tento svoz.I tak si myslíme, že je 
výhodou pro občana, když bude mít možnost se papíru bezplatně zbavit.Bližší informace budou na 
plakátech. 
Nebezpečný odpad - jeho svoz pro nás zajišťuje firma RUND, termín je vždy  na jaře a na 
podzim.Náklady na svoz nebezpečných odpadů  hradí obec. 
Elektrospotřebiče - 18.června bude přistaven na OÚ tzv.putující kontejner na 
elektrospotřebiče.Uložení na kontejner bude zdarma.Bližší bude na  plakátech. 
A pro zajímavost uvádíme pár čísel: 
Celkové množství  odvezeného odpad. v tunách: 149,687 
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Z toho směsný komunální odpad 82,900 , plasty 5,827, pneumatiky,oleje,barvy,léčiva, baterie a 
akumulátory  1,950, sklo 14,150 , železný šrot  6,450 , lepenka a papír  2,7 , komunální odpad na 
skládku Rtyně 35,710.  
( na 1 občana  asi 127 kg odpadu) 
Obec  na likvidaci a sběr odpadu vynaložila částku  465.738,-Kč, od občanů přijala 226.931,-Kč, 
takže z rozpočtu obce  byla likvidace odpadů dotována částkou 238.807,-Kč. 

 
Obecní vodovod 
Obec Velké Svatoňovice je vlastníkem a provozovatelem vodovodu od roku 1994.Během této 
doby došlo k mnoha legislativním změnám, které nás bohužel donutily k tomu, že jsme museli 
přistoupit ke zvýšení ceny prodávané vody. 
Pro účetní období 8/2008 - 7/2009 platí nové ceny, které byly schváleny zastupitelstvem obce. 
Voda pitná  11,-Kč/m3 
Stálý plat  210,-Kč/rok 
Stočné  7,-Kč/m3 
V roce 2008 jsme vyčerpali celkem 194.040 m3 vody / za každý vyčerpaný m3 zaplatíme do 
státního rozpočtu  2,-Kč/ 
Předali jsme do Malých Svatoňovic  80.140 m3, vody, na Kvíčalu a do Suchovršic  23.951m3, Ve 
Velkých Svatoňovicích jsme prodali  33.551 m3 a v Markoušovicích  15.116 m3 vody, zbytek jsou 
ztráty v síti. 
Nejvyšší náklady jsou na odvody poplatků, které činí 502.000,-Kč za rok, náklady na rozbory 
vody  a chlorování činí 72.000,-Kč, elekřina kolem 400.000,-Kč, opravy a údržba  kolem 
150.000,-Kč. 
S ohledem na to,  kolik kilometrů vodovodních sítí provozujeme, se mohou vyskytovat poruchy o 
kterých nevíme.Vyzýváme proto každého, kdo objeví podezřelý průsak vody, aby to ohlásil na 
obecním úřadě. 
Informace ze zákona o vodovodech a kanalizacích: 
vodovodní přípojky - přípojku pořizuje na své náklady odběratel a stává se také vlastníkem 
přípojky, kterou na své náklady pořídil 
uzávěr vodovodní přípojky - ve vlastním zájmu, by měl každý znát umístění uzávěru domovní 
přípojky 
ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - dle profilu činí v naší obci 1,5 m na každou stranu od 
vodovodního či kanalizačního řadu.V ochranném pásmu nelze umisťovat stavby či jiná podobná 
zařízení, vysazovat trvalé porosty, provádět  terénní úpravy nebo umisťovat skládky materiálu. 

 
 
Kácení stromů 
Každý vlastník, který se rozhodne pokácet strom rostoucí mimo les, je podle zákona 114/92 Sb. a 
395/92 Sb., povinen podat si žádost na Obecním úřadě ve Velkých Svatoňovicích. 
Ten po provedeném šetření vydá zdarma povolení ke kácení. 
Povolení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm ve výšce  130 cm nad zemí, nebo 
souvislé keřové porosty do plochy 40 m2.Žádost obdržíte na OÚ.Na pokácení ovocných stromů se 
povolení nevyžaduje. 
Termín pro kácení: od 1.11. do 31.3. každého roku. 
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Výzva pro vlastníky a  uživatele pozemků 
 
 Vyzýváme všechny vlastníky a nájemce pozemků , na nichž se nachází venkovní vedení 
elektrických rozvodů k odstranění, nebo okleštění stromoví, které ohrožuje bezpečný a spolehlivý 
provoz zařízení.Podle ustanovení energetického zákona a souvisejících norem se nesmí žádná část 
ovocných a okrasných stromů přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí ve vzdálenosti menší než 
1 m u holých vodičů a 0,5 m u izolovaných vodičů. 
Ochranné pásmo: od 1  do 35 KW je vymezeno  7 m  od krajního vodiče na obě strany 
Bližší informace na zákaznické lince  840 840 840. 
 
Společenská kronika 
 
Počet obyvatel k 1.1.2008   celkem 1.159,  k 31.12.2008  1.168 
                         
 
Velké Svatoňovice   869 ( z toho muži 461, ženy 408) 
Markoušovice          299 ( z toho muži 168, ženy 131)                 
 
Celkem se nám narodilo  14 dětí ( 9 ve Velkých Svatoňovicích a 5 v Markoušovicích) 
Pohnerová Stela, Peterka Jakub, Teichmanová Eliška, Macek Jan, Škoda Vojtěch, Špelda David, 
Kresta Pavel, Kudlej Filip, Kysela Tomáš. 
V Markoušovicích Veronika Mahrlová, Frýba Jakub, Vacek Jan, Beierová Běta a Linhart Šimon. 
 
Zemřelo celkem 11 našich spoluobčanů: 
Šolcová Marie,Kultová Marie,Pátra Eduard,Kunová Vlasta, Šulitka Karel, Jiřiště František, 
Jeřábková Marie, Hloušková Anna, Hlavatý Vladimír, Jochman Jiří a v Markoušovicích Nývltová 
Erna. 
 
50 let společného života oslavili - manželé Josef a Drahoslava Baudyšovi  ve Velkých 
Svatoňovicích a manželé Jaroslav a  Marta  Holých  z Markoušovic 
 
Sňatek u nás uzavřelo 6 manželských párů. 
 
Jen pro zajímavost uvádíme: 
v roce 1986 bylo uzavřeno u našeho obecního úřadu 56 sňatků, z toho je již rozvedených 17 
          1899  uzavřeno 62 sňatků,  zapsáno již 24 rozvodů 
          1995  uzavřeno   15 sňatků , zapsáno 7 rozvodů 

1997 uzavřeno 24 sňatků, zapsáno 6 rozvodů 

                                                                 
 
Revize komínů 
 
Věřím, že zkušenost, kterou jsme v obci zažili minulý týden , kdy shořela střecha bývalé hájenky 
na „Pětiletce“ přiměla každého majitele nemovitosti k zamyšlení, jak často  vlastně potřebujeme 
vyčistit a zkontrolovat komín. 
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Čištění a kontrolu komínů upravuje vyhláška číslo 111/1981 Sb., a to v závislosti na druhu a 
výkonu připojených spotřebičů.Vyhláška udává, že u běžně používaných kamen na tuhá paliva 
s výkonem do 50 kW se má komín čistit šestkrát ročně, v případě kamen a kotlů nad 50 kW  pak 
čtyřikrát za rok.Komíny v rekreačních chatách a 
chalupách, které neužíváte celoročně pak alespoň 
jedenkrát za rok, nejlépe před zahájením topné 
sozóny.Čistit komíny a kouřovody může jen 
kominík( revizní technik komínů), který o 
provedeném úkonu  vystaví objednateli příslušný 
doklad. 
Nepodceňujte čištění a kontrolu komínů od 
plynových spotřebičů. 
Pro naše občany máme tuto službu dohodnutou  
s firmou „Kominictví - Pithart“ ze Rtyn ě 
telefon: 607 142 111  
Zajišťuje tyto služby:návrhy a revize komínů, čištění komínů - vložek - kotlů- kolaudace. 
Příští termín je dohodnut na 13.května 2009. Zájemci o tyto služby přihlaste se na obecním 
úřadě. 
 
Svatoňovická škola 
V naší základní škole se stále potýkáme s malým množstvím žáků.V tomto školním roce jsme měli  
jenom  jednoho  žáka v 1. třídě.V příštím školním roce to budou tři žáci.Celkem máme ve škole 23 
žáků.Moc bychom si přáli, aby rodiče získali k naší škole důvěru a  škola byla opět plná.Vždyť 
náklady na provoz jsou stejné, ať je škola naplněná, či nikoliv.O vyjádření jsme požádala paní 
učitelku Křivskou, která u nás učí.   
 
Základní škola ve Velkých Svatoňovicích, jak ji vidím já: 
       Ve Velkých Svatoňovicích působím od 1. září minulého roku,  dočasně zastupuji paní učitelku 
na rodičovské dovolené. Přesto bych se  s obyvateli této obce a dalšími čtenáři  ráda podělila o své 
dojmy a zkušenosti. které jsem za tuto krátkou dobu  získala. 
      Na podobné vesnické málotřídní škole jsem kromě povinné závěrečné praxe  na pedagogické 
fakultě sice  nikdy předtím neučila,  ale znám ji  z vlastní zkušenosti. Celých 5 let jsem šlapala den 
co den za  každého  počasí  2 km pěšky do jednotřídní ZDŠ 1. až 5. ročník  ve Vlkanově na okrese 
Havlíčkův  Brod.  Bylo zde  jen 18 žáků  a všech pět ročníků učil jediný  pan  učitel, u něhož jsem 
shodou šťastných náhod  později absolvovala, tehdy  již v Číhošti, i výše uvedenou z 
závěrečnou praxi.  
      Na jeho metody, styl výuky, rady a doporučení jsem nikdy nezapomněla a rozhodla jsem se 
předat je svým žákům. Již při prvním vstupu do budovy na mne dýchl tentýž klid a pohoda, jaké 
pamatuji z vlkanovské jednotřídní školy.  V světlé moderně zařízené třídě  se spoustou pomůcek a  
počítači s nainstalovanými výukovými programy  po mně zvědavě pokukovalo 8 třeťáčků a 6  
čtvrťáků, které nebylo možné zklamat. Od prvních dnů jsem zjistila, že jsou milí a vstřícní a kromě 
toho, že mně často zlobí  a  vymýšlejí  nejrůznější rošťárny,  jsou vděčni za každý můj úsměv,  
dobré slovo, kousíček legrace, i nové poznatky, které se jim snažím  vštípit. Pochopení pro své 
vzdělávací i výchovné cíle  nacházím  i u jejich rodičů. 
    Den za dnem ubíhá a ač se to nezdá, trávíme společně již půl roku. Za tu dobu žáci stihli spoustu 
důležitých věcí. Bez problémů navázali na velmi dobré základy z nižších tříd a kromě jejich 
upevnění a získání mnoha dalších nových vědomostí, dovedností a návyků,  výrazně rozšířili svoji 
samostatnost. Pro svůj přirozený rozvoj v mladším školním věku zde mají téměř ideální 
podmínky. Nikam nedojíždějí,  jsou ušetřeni stresu z velmi časného ranního vstávání, málopočetné 
třídní kolektivy umožňují navázat  užší kontakt, jak se spolužáky,  tak i se  samotnými 
vyučujícími, které mohou v plné míře rozvinout svůj pedagogický talent,  individuální přístup a 
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neomezeně se dle potřeby  dětem věnovat. Velké plus pro čas trávený ve škole představuje také  
možnost svačit a proběhnout se v slunných podzimních či jarních dnech o velké přestávce venku.  
    Snahy vyučujících o pestré formy výuky, jejich  respektování  individuálních zvláštností dětí, 
dobře fungující školní družina  a výtvarný kroužek rozvíjející jejich dovednosti a talent, umožňují  
i bohatou prezentaci (Vánoční besídka, podíl na vánoční, výstavě na obecním úřadě, účast v 
různých   soutěžích apod). Zdařilý projekt Sv. Martin realizovaný ve spolupráci s rodiči bude 
dokonce otištěn v odborném časopise Komenský a  mimo to se naše škola  představí i v dětské 
příloze červnového čísla regionálního časopisu Rodným krajem. Chybět nebudeme ani na letošní 
Studánecké Čapkianě. 
        Velkou výhodou je i menší finanční zátěž pro rodiny. Naše škola sice žije bohatým kulturním 
životem, navštěvujeme divadelní představení, uskutečnili jsme exkurzi do Prahy, chystáme školní 
výlet apod., ale na hrazení školních pomůcek se rodiče podílejí oproti jiným školám, o mnoho 
méně.  Na plně organizovaných okolních školách jsou finanční částky daleko vyšší, neboť zde  
kromě kulturních akcí hradí rodiče v plné výši veškeré používané sešity, výtvarné pomůcky a další 
věci, kterých je během školního roku zapotřebí. U nás to z velké části zajišťuje škola, potažmo 
obec, která má eminentní zájem na dobrém fungování  a jménu školy.  
    Velmi mile mne zde překvapila i nezvykle vysoká úroveň obědů.   Chutnému jídlu  
srovnatelnému s domácí stravou se nevyrovná jídlo z žádné ze školních  jídelen, které jsem dosud 
poznala.  
     Svatoňovické škole přeji do dalších let hodně bystrých a šikovných žáků, kteří jí i obci budou 
dělat radost.     
                                                               

Mgr. Alena Křivská 
 
 
 

 
 
 
Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky 
 
   Dne 1.5.2004 nabyl účinnosti zákon č.85/2004 Sb., kterým se mění zákon číslo 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění dalších předpisů.Podle odst.1 přechodných ustanovení se považuje za 
zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby  podle tohoto zákona ten, kdo se ve 
lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaeviduje na příslušném obecním úřadě 
s rozšířenou působností ( pro nás Trutnov). 
  Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona  č.105/1990 Sb., o 
soukromém podnikání občanů platí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 
30.4.2009. 
Upozorňujeme všechny osoby, které se nepřeregistrovaly a dosud vykonávají zemědělskou 
činnost,  že toto osvědčení ke dni 30.4.2009 zaniká. 
Případné dotazy  na telefon číslo: 499 803 262 - 4 
 
 
 
Vzpomínka svatoňovického rodáka 
   
V letošním roce uplyne 40 let od úmrtí českého klarinetisty a hudebního pedagoga Stanislava 
Krtičky.Stanislav Krtička se narodil 24.července 1887 ve Velkých Svatoňovicích a zemřel 
14.února 1969 v Brně.Po studiích u Prof.Cimra a J.Hönicha působil krátce jako klarinetista 
Německého divadla v Praze.Od roku 1919 byl jmenován sóloklarinetistou orchestru v Brně a roku 
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1927 se stal profesorem brněnské konzervatoře.Je rovněž autorem několika desítek odborných 
článků a příruček.V osobnosti  Stanislava Krtičky můžeme spatřit jednoho z našich 
nejvýznamnějších klarinetistů 20.století. 
Koncem roku 2006 získal konkrétní podobu záměr řady pedagogů a vynikajících  absolventů 
Akademie múzických umění v Praze obnovení tradice české kultury v současném 
zkomercionalizovaném  pohledu na umění vůbec. 
Obdrželi jsme nabídku  uspořádat v naší obci konkrétní a jedinečný program koncertu, který by 
ještě přiblížil další podrobnosti o životě a díle výše zmíněné osobnosti. 
Zastupitelstvo přijalo tuto nabídku a souhlasí s úhradou režijních nákladů na uspořádání  tohoto 
koncertu.Termín ještě není upřesněn, ale budete včas informováni. 
Věřím, že tuto akci podpoříte Vaší účastí na koncertě. 

 
Tříkrálová sbírka 2009 - když dobré skutky rozkvétají… 
 
Čtyři skupinky koledníků uspořádali v naší obci Tříkrálovou sbírku.Pořadatelem je Diecézní 
charita Hradec Králové.Vybráno bylo ve Velkých Svatoňovicích 19.712,-Kč. 65% zůstává Charitě 
v Červeném Kostelci na nákup zdravotnických pomůcek pro Hospic Anežky České.  
35% je určeno na zahraniční pomoc v nouzi a na režii sbírky. 
Všem dárcům děkujeme. 

 
Místní knihovna  
Otevřeno je každé pondělí  17,30 - 19,30 hod, možnost přístupu na internet.V knihovně máte 
možnost vypůjčovat knihy dovezené z knihovny v Trutnově. 

 
Připravujeme 

- 29.3.2009 - neděle ve 14 hodin  „ Vítání jara“.S pásmem říkadel vystupují děti mateřské 
a základní školy,zahraje dechovka. 

- 29.3.2009 - Výroční schůze zahrádkářů  v 15 hodin 
- 15.4.2009 -  sběr papíru  13 - 15 hodin  u obecního úřadu 
- 15.,16. a 17.dubna  - tradiční BURZA - pořadatel Mateřské centrum Kamarát. 
- 16.4.2009 - druhá humanitární sbírka šatstva  pro DIAKONII v Broumov ě 
- 30.4.2009 - „ Čarodějnice“  - pořadatel Mateřské centrum a hasiči 
- 9.května již  tradi ční dílkový pochod „BABIČKA  2009“, TJ SOKOL               
- nebezpečný odpad  -  květen - termín není dosud upřesněn, bude na plakátech 
- „ putující kontejner“ na elektrospotřebiče , bude přistaven u Obecního úřadu  18. a 

19.června 2009 , vždy 8 - 15 hodin. 
Připomínáme: 
Termín k úhradě poplatku za popelnice, případně nájemné za popelnice do 30.března! 
Termín k úhradě poplatku za psa  do 30.března! 
Zálohy na vodné do 30.3., vyúčtování vodné  8/2009. 
  


