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Ohlédnutí za rokem 2007  
 
Vážení spoluobčané, 

     uzavřeli jsme rok 2007, a tak nám dovolte, abychom Vám předložili náš zpravodaj. Věřím, že každý 
z Vás zde najde alespoň nějakou informaci, která ho bude zajímat. 
     V loňském roce jsme oslavili 650 let první písemné doložené zmínky o naší obci. Věřím, že to bylo 
důstojné připomenutí tohoto výročí. Ráda bych využila této příležitosti a ještě jednou poděkovala 
všem, kteří ochotně pomáhali při zajištění těchto oslav. Poděkování patří všem těm, kteří se podíleli 
na přípravě sborníku o obci, těm kteří věnovali spoustu svého volného času na   přípravy samotné 
oslavy, na zajištění občerstvení, ale i Vám všem, kteří jste se oslav zúčastnili. 

     Ohlédneme- li se ještě zpět za loňským rokem, musíme si připomenout, že většinou pokojný život v 
naší obci byl narušen v noci z 18. na 19. ledna. To se přes naši republiku přehnal orkán Kyrii. Na 
Sněžce naměřili rychlost větru 216 km/hod. Orkán za sebou zanechal spousty hektarů polámaných 
lesů.Nevyhnul se ani naší obci, a tak náporu větru neodolala střecha místní tělocvičny. Byl to zoufalý 
pohled na sál tělocvičny, když tam stálo po celé ploše 20 cm vody. Poděkování patří místním hasičům, 
kteří byli hned na místě a pomohli, co bylo v jejich silách, dále hasičům z Úpice, kteří druhý den zajistili 
sundání zbytku střešní krytiny. Díky pojistnému plnění, dotace obce a dotace ČSTV z Trutnova se 
podařilo vyměnit celou střechu na budově tělocvičny, vyměnit parkety v celém sále a vymalovat. Od 
podzimu zase tělocvična slouží všem zájemcům o sportovní vyžití. 
 
 
Přehled realizovaných akcí v roce 2007  

1. Kanalizace 3.etapa stavby „stoka B"   
- v délce 550 m a 15 přípojek k RD v ceně 3.3 70.178,- Kč, z toho dotace zKÚ 1.000.000,- Kč 
 
2. Výměna podlah na obecním ú řadě  
- v ceně 165.971,-Kč 

3. Oprava požární zbrojnice   
- v ceně 233.215,- Kč 

4. Asfaltové povrchy   
- komunikace „ U smrku směr Markoušovice" v ceně 509.000,- Kč, „Vejmol" v ceně 487.486,- Kč 

5. Chodník u parkovišt ě  
- v ceně 142.736,- Kč 

6. Investice do vodovodu  
- výměna řadu za čp. 171v ceně 62.000,- Kč 

7. Přeložka plynu  
- souběh s kanalizací nad Umlaufem v ceně  77.290,- Kč 

8. Zpracování projektu a výb ěr dodavatele na akci "Op ěrná zeď u rybníka Aman"  
- vybrána byla firma LTM Vrchlabí. 

9. Oprava malých sakrálních staveb  
- kaplička u Knytlů a křížek u Umlaufů, s dotací z Programu na obnovu venkova - náklad 84.454,- Kč, 
z toho dotace 59.004,- Kč 



 
Školství  

finan ční prost ředky za žáky   
- Malé Svatoňovice 214.024,-Kč 
- Trutnov 26.127,- Kč 
- Vrchlabí 7.316,- Kč 
- Úpice 45.615,- Kč 
- finanční prostředky na provoz ZŠ a MŠ 680.000,- Kč 

Hospoda ření v lesích  

Celkem příjmy: 381.219,- Kč 
Celkem výdaje: 206.158,- Kč 
Výsledek: + 175.061,- Kč 

Odpadové hospodá řství  

Příjmy od občanů: 215.000,- Kč 
Celkem výdaje: 330.000,- Kč, obec doplácí z rozpočtu 115.000, -Kč 

 
Plán hlavních stavebních akcí na rok 2008 
 
- oprava opěrné zdi u rybníka Aman - zahájení 4/08 
- výměna povrchu chodníků od zastávky ČD - pod kopec 
- výměna povrchu chodníku u hasičské zbrojnice 
- nátěr střechy OÚ, výměna krytiny v zadní části budovy 
- zpracování projektu na kanalizaci - na celou zbývající část obce  
- výměna topení v tělocvičně Markoušovice 
- oprava márnice na hřbitově v Markoušovicích 
- s částkou asi 1 milion Kč počítáme na asfaltové komunikace 
- oprava střechy na kulturním klubu- 
- opravy fasády na DPS 

Územní plán obce  

Zastupitelstvo obce Velké Svatoňovice na svém zasedání dne 20. února 2008 schválilo a vyhlásilo 
územní plán obce. Právní moci nabývá dne 20.3.2008. K nahlédnutí je na obecním úřadu. Územní 
plán vymezuje zastavěné území obce, koncepci rozvoje obce, koncepci veřejné infrastruktury a 
podmínky pro její umisťování. Dále koncepci uspořádání krajiny, stanovení podmínek pro využití 
ploch, vymezení veřejně prospěšných staveb, vymezení ploch a koridorů územních reserv a vymezení 
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Veškeré další připomínky lze uplatňovat pouze 
návrhem na změnu územního plánu v souladu se zákonem číslo 186/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu. 

Hospoda ření obce za rok 2007  

Příjmy 
- daňové 7.655.193,- Kč 
- nedaňové 2.802.052,- Kč 
- kapitálové 86.786,- Kč 
- přijaté dotace 1.208.810,- Kč  
Celkem: 11.752.841,- Kč  

 



Výdaje 
Celkem: 11.259.561,- Kč  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 493.280,- Kč 

Matri ční událostí v roce 2007  

  Muži  Ženy  Celkem  
Velké 

Svatoňovice  452 413 865 

Markoušovice  162 132 294 
Celkem  614 549 1159 

Narodilo se: 12 d ětí 
Bradáčová Jana čp.308, Podlipná Kateřina čp. 170, Brzák František čp.337, Vít Jakub 
čp.363,Nývltová Aneta M154, Posdiena Martin čp.52, Novák Michal čp.350, Smolík Václav M209, 
Pšenička Patrik čp. 382, Kult Jiří čp. 46,Hrubý Petr M 207, Václavík Michal čp.340 

Zemřelo: 8 spoluob čanů 
Klouzek Stanislav čp.335, Furkalov Ivan čp.340, Kincl Josef čp.276, Hlavatá Anna čp. 262, Vík Jiří čp. 
264, Bejrová Zdeňka čp.101, Novák Ludvík čp. 3, Kultová Milena čp. 46. 

Počet uzav řených s ňatků: 8  

Zlaté svatby: 1  

Czech Point - Ú řad na cest ě k lidem  

Od ledna letošního roku máte možnost získat přímo na obecním úřadě: 
- výpis z katastru nemovitostí  
- výpis z obchodního rejstříku 
- výpis ze živnostenského rejstříku  
- výpis z Rejstříku trestů  
Vše s ov ěřovací doložkou. Nemusíte již jezdit do okresního m ěsta!  

Připravujeme  

Mateřské centrum po řádá „Jarní a letní bazar"   
- oblečení,sportovní potřeby,kočárky autosedačky - informace na tel. 723572929,774525401  
Příjem: pondělí 14.4.2008 9 - 11, 15 - 17 hod  
Prodej: úterý 15.4.2008 9 - 11, 15 -17 hod 
Výdej: středa 16.4.2008 16 -17 hod 

TJ SOKOL Velké Svato ňovice p řipravuje 33.ro čník „BABI ČKA 2008"  
Sobota 10.května 2008, start od 6 do 10,30 na hřišti. 
Pěší trasy 25 a 50 km, 5 km děti s rodiči okolo Velkých Svatoňovic pohádkovým lesem a dále 
cyklotrasy 30,50 a 70 km.           

Svoz nebezpe čných odpad ů  
- sobota 24.května 2008 od 9,30 do 11 hod se zastávkami na dolním parkovišti, u OÚ, u Umlaufů a v 
Markoušovicích u bytovky. Využijte tuto možnost!! 
 
Druhy sbíraných odpadů: 
- akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev,zbytky chemikálií,staré léky  
- zářivky,výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry, mořidla, spreje 



- pneumatiky, elektrospotřebiče (kompletní včetně přívodních šňůr). 
Občany žádáme, aby odpad p ředávali p římo obsluze sb ěrny  !!! 

Třiďte elektroodpad:  
Společnost REMA Systém, a. s. se zabývá ekologickým nakládáním s elektroodpadem.Zajišťuje sběr, 
svoz a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů. 
Informaci Vám podá firma ELGO -Vladimír Fojtík, tel. 499781466, 603483266 

Splatnost poplatk ů: 
Poplatek za psy: do 31.3.2008 
Poplatek za svoz popelnic (popř.nájemné za popelnice): do 31.3.2008 
Ještě je pár jedinců, kteří mají nezaplaceno a nevyzvednutou známku na označení popelnice 2008, 
vystavujete se nebezpečí, že Vám popelnice nebude vyvezena).  
Vyúčtování vodného - splatnost do konce srpna!! 

V dom ě pro seniory Velké Svato ňovice čp.210 je jeden volný byt 
Zájemci přihlaste se na obecním úřadě - do 15. dubna, (informace na tel.499881860) 

Výsledek t říkrálové sbírky v naší obci  
Celkem 4 skupinky vybrali částku ve výši 16.892,- Kč. Děkujeme všem dárcům i obětavým 
koledníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podnikatelský zám ěr na výstavbu v ětrné elektrárny,obec Velké Svato ňovice. 
k.ú.Markoušovice  

 

Horní obrázek alternativa "Údolí smrti", dolní obrázek alternativa "Německá luka", zelený bod ukazuje 
předpokládané umístění elektrárny. 

Občanům předkládáme k připomínkování podnikatelský záměr pana Miloše Srny na výstavbu 1 ks 
větrné elektrárny o výkonu 2 MW od firmy Vestas nebo Enercon. V době podání žádosti není ještě 
investorovi známa výška stroje, ta se bude odvíjet od ročního měření větru, zatím je naměřeno pouze 
do výšky 15 m. 
     V přípravném řízení žádá investor o posouzení záměru, jestli je vůle, aby takové zařízení bylo na 
území naší obce umístěno.Občany prosíme neposuzujte hluk a podobné niance, to přináleží 
příslušným úřadům, které by v případě nesplnění podmínek stejně stavbu nepovolili Tento projekt 
přináší negativa v podobě narušení rázu krajiny.Případná výstavba by se mohla v případě kladného 
vyjádření realizovat až po změně územního plánu. 


