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Svatoňovický zpravodaj  
 
Vážení spoluobčané, 
 
sešel se rok s rokem a k Vám se dostává zpravodaj naší obce, v kterém 
snad každý najde co jej zajímá. Určitě tento souhrn informací přispěje 
k prohloubení informací o obci všech občanů zde společně žijících. Najdete 
zde ohlédnutí za minulým rokem 2010, ale i výhled na rok letošní.   
     

Ohlédnutí za rokem 2010 
  
Rok 2010 byl mimo jiné ve znamení voleb. Během roku 2010 všichni občané, kteří dovršili 
osmnáctý rok věku, měli možnost dvakrát přistoupit k volebním urnám. Nejprve v červnu, když 
jsme rozhodovali o složení Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Při těchto 
volbách jsme zaznamenali účast 67,99 %. K volebním urnám přišlo 684 z 1006 možných 
voličů. V měsíci říjnu jsme ze 3 kandidátek určovali složení devítičlenného zastupitelstva 
obce. Voleb se zúčastnilo 635 občanů obce z 1016, kteří měli volební právo. Účast při těchto 
volbách byla 62,5 %. Na ustavujícím zastupitelstvu se občané  dozvěděli do jakých funkcí byli 
zastupitelé zvoleni.  
Výsledek voleb a ustavujícího jednání zastupitelstva: 
  

Ka n d id á t n í lis t in a Ka n d id á t Hla sy Fu n k c e

SN K Vel. Svatoňovice-Markoušovice Bc. Vlček Aleš 250 člen zastupitelstva

SN K Vel. Svatoňovice-Markoušovice Kuldová Petra 214 předseda kontrolního výboru

SN K Vel. Svatoňovice-Markoušovice Teichman Jaroslav 181člen zastupitelstva

SN K Vel. Svatoňovice Martinec Petr 380 člen zastupitelstva

SN K Vel. Svatoňovice Posdiena Radek 328 starosta

SN K Vel. Svatoňovice Ing. Kult Libor 302 předseda finančního výboru

SN K Vel. Svatoňovice Seidelová Jarmila 281 1. místostarosta

SN K Markoušovice Ing. Štěpán Zdeněk 271 2. místostarosta

SN K Markoušovice Večeř Petr 231 člen zastupitelstva  
 
Všem nově zvoleným zastupitelům přejeme hodně elánu a chuti podílet se na 
zvelebování naší obce ve čtyřletém období 2010-2014. 
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Akce realizované v roce 2010 
  

- oprava komunikace ve Velkých Svatoňovicích „Končinská“ , kde v celkovém úseku 
1,385 km byl zpevněn kryt stávající komunikace a položen asfaltový koberec. Vozovka 
byla odvodněna v příčném a podélném sklonu do příkopů. V rámci stavby bylo 
pročištěno stávající zatrubnění a pročištěny příkopy. Celkový náklad akce byl 
3.221.016,- Kč, podíl obce 1.532.490,- Kč. Podařilo se získat přes MAS Království – 
Jestřebí hory z programu LEADER dotaci ve výši 1.688.526,- Kč. Vznikla nám 
komunikace, která je v současné době širokou veřejností využívána k procházkám, 
relaxaci a krásným výhledům na naše okolí. 

- oprava chodníku od Hasičské zbrojnice k bývalému kinu - celkové náklady obce 
202.754,- Kč 

- výstavba chodníku od tělocvičny po rybník „Aman“ - celkovým nákladem 504.753,- 
Kč z obecních zdrojů vznikl v tomto úseku pro všechny chodce podél tak frekventované 
komunikace potřebný chodník.  

- oprava komunikace pod „Kvíčalou“  - celkové náklady obce 72.780,- Kč 
- oprava komunikace „Bremst“ v úseku od „Borku nad  křižovatku ke „Střelnici“  

celkovým nákladem obce 53.436,- Kč    
- opravy vpustí u komunikací, umístění silničních zrcadel, opravy ostatních 

komunikací štěrkovou drtí v Markoušovicích – celkovým nákladem obce 120.659,-Kč  
- projekt na „Dokončení kanalizace  a ČOV Velké Svatoňovice 1. etapa (severní část 

obce).  
 

Závěrečný účet hospodaření za rok 2010 
 
Schválený rozpočet: 13.027.000,- Kč Upravený rozpočet 14.462.087,-Kč 
 

Příjmy celkem 14.462.087,- Výdaje celkem 12.020.729,- 

daňové příjmy  8.902.797,- běžné výdaje  11.586.329,- 

nedaňové příjmy 3.349.678,- kapitálové výdaje 434.400,- 

kapitálové příjmy 13.244,-     

přijaté dotace 2.196.368,-     

Celkový přebytek hospodaření: 2.441.358 
 

Rozpočet na rok 2011 
 
Na 4. jednání zastupitelstva obce 23.2. 2011 byl schválen navržený rozpočet jako vyrovnaný 
na straně příjmů i výdajů ve výši 12.217.000.- Kč. Je evidován přebytek hospodaření 
z minulých let jako rezerva ve výši 8.779.000,- Kč. 

 
Plánované akce na rok 2011 
Na rok 2011byly zastupitelstvem obce Velké Svatoňovice schváleny a do rozpočtu započítány 
následující akce: 
 



 -3- 

1. Výstavba kanalizace a ČOV Velké Svatoňovice, 1. Etapa (severní část obce) 
Jedná se o oblast středu obce, od kapličky z obou stran hlavní komunikace až 
k tělocvičně. Je vydáno stavební povolení, byl již proveden výběr dodavatele. Celé dílo 
bude provádět firma VAKSTAV, realizace bude probíhat od  6/2011 do 12/2012 a 
financování bude z větší časti z dotace ze Státního fondu životního prostředí.  

2. Prodloužení hlavního kanalizačního řádu „B“ 
Umožní připojení lokality na severním okraji zástavby Velkých Svatoňovic určené 
územním plánem k zástavbě rodinnými domy pod železniční zastávkou a dva RD č.p 
258 a 262. Kanalizace bude ústit do koncové šachty na dosavadní stoce „B“ a bude 
ukončena na okraji budoucí zástavby. 

3. Oprava podlahy v tělocvičně v Markoušovicích 
Vybouráním stávající podlahy vznikne nová podlaha s provětrávanou nosnou 
vzduchovou vrstvou jako izolace proti vlhkosti, na kterou se uloží tepelná izolace a 
nášlapná vrstva z dřevěných vlýsků. Nyní je již zpracována projektová dokumentace, 
vydán souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby. Bude snaha podat 
žádost o dotaci z Programu LEADER. 

4. Oprava mostu do Fládru u „Šretrů“ 
Na mostě, který je v  nevyhovujícím až havarijním stavu budou opraveny nosné 
konstrukce a vybudována nová mostovka. V současné době je zpracovávána 
projektová dokumentace. 

5. Oprava střechy na Kulturním klubu ve Velkých Svatoňovicích 
Na části střechy budou nevyhovující plechové šablony nahrazeny novou krytinou, 
opraveny tesařské a klempířské konstrukce. 

6. Komunikace Kvíčala 
Záměr obce je oprava štěrkové komunikace v prudké stráni, kde je při každém větším 
dešti vykazována nadměrná eroze. Úsek této komunikace se nachází na k.ú. Velkých 
Svatońovic a Batňovic a proto bude i opravován společně s obcí Batňovice. Je 
zažádáno o stavební povolení a budou připravovány veškeré podklady k žádosti o 
dotaci. 

7. Bezdrátový rozhlas 
Obcemi Velké Svatoňovice, Batňovice, Malé Svatoňovice, Jívka, Radvanice a 
Suchovršice byla oslovena firma zabývající se zpracováním studií, zprostředkováním 
dotací. Tato konkrétní dotace by měla být určena na protipovodňová opatření. 
Součástí těchto opatření je i bezdrátový rozhlas. Společný záměr zúčastněných obcí je 
pod záštitou Svazku obcí Jestřebích hor a pokud by se podařilo získat finance dílo by 
se realizovalo v roce 2012. 

8. Oprava požární nádrže u p. Umlaufa 
Cílem je využívat nádrž k účelům, ke kterým dříve sloužila. Pro tento rok je cílem 
zadat projektovou dokumentaci s technickým řešením. 

9. Komunikace v Markoušovicích 
Vyzvat vlastníka Správu silnic Královehradeckého kraje k opravě a poukázat na již 
delší dobu neutěšený stav komunikace.  

10. Oprava komunikací ve vlastnictví obce 
11. Zahájení příprav na převod komunikace „Bremst“, která je v současné době ve 

vlastnictví ZD Velké Svatoňovice a následně zajištění podkladů pro vybudování 
cyklostezky 
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Zprávy z Obecního úřadu 
Obecní vodovod 
Pro účetní období 8/2010 - 7/2011 zůstávají ceny minulého roku: 
voda pitná  11,-Kč/m3 
stálý plat  210,-Kč/rok 
stočné  7,-Kč/m3 
V roce 2010 jsme vyčerpali celkem  m3 vody. Za každý vyčerpaný m3 zaplatí obec poplatek, 
do státního rozpočtu  2,- Kč. Občanům Velkých Svatoňovicích jsme prodali  m3, Markoušovic  
m3 vody.  Do okolních obcí  jsme konkrétně předali:  
Malé Svatoňovice -  m3, za částku 334.077,- Kč 
Kvíčala -  m3, za částku 161.042,- Kč  
Suchovršice -  m3, za částku 112.038,- Kč 
Nejvyšší náklady jsou na odvody poplatků  státu, které činily 337.186,-Kč za rok, náklady na 
rozbory vody  a chlorování činí 106.057,- Kč, elektřina 518.780,- Kč, opravy a údržba  
114.665,- Kč. 
Rozdíl mezi součtem vyčerpané  a prodané vody jsou ztráty v síti. Je to poměrně velké 
množství vody, které z důvodů poruch není využito.  I proto žádáme všechny občany, pokud 
objeví podezřelý únik vody, aby to bezprostředně nahlásili na Obecní úřad. 
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 
své domovní přípojky. 

- 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 řádem. 

 
Třídění, odvoz a likvidace domovního odpadu 
Svoz a likvidaci odpadu řeší obecně závazná vyhláška obce č. 5/1998. Na základě této 
vyhlášky jsou všichni povinni domovní odpad třídit, odděleně ukládat a předávat  k dalšímu 
využití.  Jsme jedna z mála obcí v okolí, která se přiklonila k výhodnější variantě pro občany - 
poplatek za popelnici podle počtu svozů, nikoliv paušální poplatek na občana. Svoz 
komunálního odpadu pro naší obec zajišťuje firma Transport Trutnov s.r.o. Došlo ke změně 
počtu svozů, změny bylo možno hlásit do konce měsíce ledna. Během roku změny svozu 
provádět nelze. Svozový den je čtvrtek a popelnice jsou občanům vyváženy podle vybrané 
četnosti svozu. Je možné využít i vyvezení popelnice mimo sjednaný svoz, je to však 
podmíněno zakoupením jednorázové známky. Lze i zakoupit bílé igelitové pytle s logem 
Marius Pedersen, které se ukládají v místě svozového místa popelnice. Jednorázová známka i 
bílé pytle jsou prodávány na OÚ za 60,- Kč. Ti, kteří nemají popelnice, si mohou zakoupit 
černé igelitové pytle v hodnotě 25,- Kč, které se ukládají na kontejner na obci. Termín úhrady 
poplatku za popelnici byl stanoven do konce měsíce března. Bohužel někteří z nás ještě tak 
neučinili. Vyzýváme proto všechny k okamžitému zaplacení. Pro ty občany, kteří nevyužívají 
žádnou z nabízených možností stále platí povinnost podat hlášení, jakým způsobem nakládají 
s odpady. 
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Množství vyprodukovaného odpadu v obci za rok 2010: 
 

Název druhu odpadu Množství v t Zaplaceno v Kč 

Pneumatiky 0,71 
Baterie a akumulátory 0,11 
Rozpouštědla,barvy,pryskyřice,oleje,léčiva 0,29 
Elektrospotřebiče 1,056 

11.077,- 

Plasty 6,91 
Sklo 7,25 

65.930,- 

Komunální odpad 125,71 299.560,- 
Celkem 142,036 376.567,- 

 
Celkové náklady na odpady 376.567,- Kč
Vybráno od občanů 240.928,- Kč
Příspěvek obce na odpady 135.639,- Kč  
 
Na jednoho obyvatele obce připadá 118 kg odpadu. 
 
Jaké druhy odpadu třídíme a kam je ukládat: 
Železný šrot - ukládáme do kontejneru na obci  
Plasty a sklo - ukládáme do kontejnerů umístěných a barevně rozlišených po obci  
Nebezpečný odpad – odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu bude zajištěna prostřednictvím 
firmy Transport Trutnov. Místa svozu budou včas zveřejněna, termín svozu je stanoven na 
sobotu 23.4. 2011.  
Jaké odpady budou od občanů odebírány:  

- pneu 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.  

- odpady v rámci zpětného odběru: chladničky, mrazničky, televizory+monitory, pračky, 
sporáky, drobné elektro (rádia, fény, přehrávače apod.), akumulátory+alkalické 
monočlánky, zářivky a výbojky. 

Náklady na svoz nebezpečných odpadů  hradí obec. Důrazně vyzýváme občany, aby na 
určená místa nevozili odpad předem a nepřidělávali tak práci ostatním, ale ukládali ho 
přímo do přistaveného svozového vozidla. 
Elektrospotřebiče - jedná se o další možnost, jak naložit s vysloužilým elektrozařízením 
s ohledem na ochranu životního prostředí. Firma ELEKTROWIN zajistí na své náklady  v 
termínu 16. – 17.6. 2011 přistavení kontejneru, odvoz a následné zpracování elektrozařízení. 
Bližší informace o svozu nebezpečného odpadu i elektrospotřebičů firmou ELEKTROWIN 
budou včas zveřejněny na vývěskách. 
Papír - firma Jiroušek z České Skalice i tento rok pro obec zajistí sběr odpadového papíru. 
Místo sběru bude již tradičně na dvoře u Obecního úřadu a dobrou zprávou je, že letos bude 
papír vykupován. Je dobré papír vytřídit, předpokládaná cena výkupu je 1,- Kč za 1 kg 
Ošacení – organizace Občanské sdružení Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby 
pro občany, materiální pomoc sociálně potřebným požádala opět obec o sbírku použitého 
ošacení. Veškeré zachovalé letní a zimní ošacení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
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vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, ale i kompletní nepoškozené hračky, 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené) zabalte nejlépe do 
igelitových pytlů či krabic. Termín sběru papíru a sbírky ošacení je 25.5. 2011. Bližší 
informace budou včas zveřejněny. 
Využívejme nabízených možností jak nakládat s odpady a chovejme se k naší již tak 
narušené přírodě šetrně!!! 

 
Změna územního plánu č.1 obce Velké Svatoňovice 
Na základě zájmu občanů o změny ÚP rozhodlo zastupitelstvo o návrhu na pořízení změny 
územního plánu obce Velké Svatoňovice. O změnu bylo zažádáno, všechny podané návrhy 
byly odborem rozvoje města a územního plánování Městského úřadu Trutnov přezkoumány a 
navrženo 12 změn. Na únorovém jednání zastupitelstva bylo schváleno zadání změny ÚP. Po 
vyjádření všech dotčených orgánů a opětovném schválení zastupitelstvem je předpoklad 
platnosti změny ÚP v měsících 6-7/2011. 

 
Knihovna ve Velkých Svatoňovicích 
 
Místní knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Trutnově, odkud jsou knihy do naší 
knihovny doplňovány a obměňovány. Knihovna je od roku 2006 připojena na internet a má 
nyní i svoje webové stránky – www.knihovnavelkesvatonovice.webk.cz, kde postupně 
naleznete celý knižní fond knihovny a je možné z domova si vyhledat jednotlivé knihy, které 
jsou k dispozici a případně si je zarezervovat. Výpůjční doba je každé pondělí 17,30 – 19,30 
hod. Po letech práce knihovníka pana Kuhna se záslužné práce v knihovně ujala Renata 
Arnoštová. Panu Kuhnovi děkujeme za dlouholetou a obětavou práci. 
  
Čištění a kontrola komínů 

Nařízením vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3. 2010 - o podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 
2011 se zrušuje vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. V podmínkách požární 
bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby 
při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo 
ke vniku požáru. Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku 
požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se 
provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách 
stanovených tímto nařízením vlády. Oproti stávající právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je 
v nařízení vlády dána možnost provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 
kW svépomocí. Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle 
návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou 
osobou, a to nejméně l x ročně. Obec nabízela občanům v týdnu 4. – 8.4 2011 
zprostředkování této kontroly a čištění komínů. Pro naše občany máme tuto službu zajištěnou 
s firmou „Kominictví - Pithart“ ze Rtyně v Podkrkonoší, který má potřebnou odbornou 
způsobilost. Kontakt: p. Pithart 607 142 111  

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka proběhla ve Velkých Svatoňovicích v sobotu 8. ledna 2011. Čtyři skupinky 
Tří králů za nevlídného počasí procházely obci a s koledou navštěvovaly domovy našich 
občanů, aby je oslovily a požádaly o pomoc při této charitativní akci. Celkový výtěžek 
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18 895,- Kč bude použit stejně jako v minulých letech na účelnou pomoc lidem v nouzi. 
Poděkování patří všem, kteří přispěli na charitativní dílo, ale i těm, kteří obětovali čas této 
akci. 
 
Společenská rubrika obce 
 
Matriční události a občanské obřady v roce 2010 obec Velké Svatoňovice 
 
Celkem bylo uzavřeno 12 sňatků, z toho 8 v obřadní síni, 2 církevní v kostele 
v Markoušovicích a 2 v přírodě v Markoušovicích. 
Zemřelo celkem 9 občanů, 6 ve Velkých Svatoňovicích, 3 v Markoušovicích 
Přistěhovalo se 28 obyvatel, do Velkých Svatoňovic  8, Markoušovic 20 
Odstěhovalo se celkem 20 občanů, z Velkých Svatoňovic, 12, z Markoušovic  8 
Stav obyvatel k 1.lednu 2011: 

  Muži Ženy 
Velké Svatoňovice 912 484 428 

Markoušovice 320 172 148 

celkem 1232 656 576 

 
Komise pro občanské záležitosti zajišťuje návštěvy starších spoluobčanů při životních 
jubileích od 75 let věku, každý rok. V uplynulém roce bylo při životních jubileích navštíveno 
s malým dárkem a blahopřáním celkem 110 jubilantů, z toho 94 ve Velkých Svatoňovicích a 
16 v Markoušovicích. 
Při vítání dětí do života bylo do pamětní knihy obce zapsáno celkem 13 nových občánků, 
poděkování patří ZŠ, která nám připravuje kulturní program. 
 
Celkem 5 našich spoluobčanů oslavilo v loňském roce  významné životní jubileum – 90 let 

- Kuna Stanislav, Velké Svatoňovice 213 
- Jonášová  Jarmila, Velké Svatoňovice 314 
- Farská Jarmila, Velké Svatoňovice  294 
- Dittrich František, Velké Svatoňovice 218 
- Kratěnová Bedřiška, Velké Svatoňovice 210 

 
Nejstarším naším občanem je pan Možíš Karel, Velké Svatoňovice čp.84, který v loňském roce 
oslavil 96 let (otec paní Gerberichové z Markoušovic). 
 
 
Nejbližší plánované akce v obci 
 

- Vítání jara  v neděli 10.4. 2011 ve 14,00 hod. u Kulturního klubu 
- Divadelní představení Divadelního souboru z Červeného Kostelce: „Dit ě, pes a starý 

herec na jeviště nepatří aneb Cyráno“. V kulturním klubu v sobotu 16.4. 2011 od 
19,00 hod. 

- Sběr nebezpečného odpadu – 23.4. 2011 (08-08,30 parkoviště o dolní prodejny, 
08,30-09,00 u OÚ, 09,00-09,20 u autobusové zastávky u Umlaufů, 09,30-10,00 u 
bytovky v Markoušovicích) 

- Sběr papírů a ošacení – 25.5. 2011 od 13,00 – 16,00 na dvoře OÚ 
- Svoz elektrospotřebičů  Elektrowin 16. – 17.6. 2011 na dvoře OÚ 
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Nabídka pronájmu 
 
Obec Velké Svatoňovice nabízí k pronájmu prostory budovy č.p. 110 Markoušovicích, které se 
skládají z: 

- Tělocvičny 
- Ubytovny 
- Restaurace 

Prostory bude možné využívat od 1.6. 2011. Bližší informace na OÚ Velké Svatoňovice. Tel: 
499881860, 724180857 
 
 

Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 

 
Základní škola 
Ve školním roce 2009/2010 byla škola dvojtřídní s pěti ročníky. O pátý ročník projevili zájem jen 
jedni rodiče, kterým bylo školou vyhověno na základě doporučení zastupitelstva Obce Velké 
Svatoňovice. Pro výuku byly k dispozici 3 učebny, z nichž jedna sloužila zároveň jako místnost 
pro školní družinu. Čtvrtá nevyužitá učebna byla poskytnuta místnímu sdružení mateřského centra 
KAMaRaT. Školní zahrada posloužila k výuce tělesné výchovy, pracovní výchovy, k odpočinku o 
velkých přestávkách a k hrám školní družiny. K tělesné výchově se využívala tělocvična TJ Sokol 
Velké Svatoňovice.  
Výuka v 1., 2. a ve 3. ročníku probíhala podle školního vzdělávacího programu s názvem 
Učíme se pro život. Ve 4. a 5. ročníku probíhala podle státních učebních dokumentů Základní 
škola.  
Z cizích jazyků byl vyučován anglický jazyk již od 1. ročníku. Žáci mohli navštěvovat 
výtvarný kroužek a pěvecký kroužek.  
Mimoškolní aktivity  
Veřejná vystoupení dětí  - slavnostní uvítání prvňáčků 

- vítání občánků 
- zlaté svatby 

     - vánoční vystoupení pro ZŠ Batňovice 
- vánoční vystoupení pro důchodce 
-      vánoční vystoupení pro rodiče a děti 
- vynášení Smrtky, vítání jara 

 
Soutěže    - zdravotnický víceboj v Úpici   

- vybíjená malotřídních škol v Batňovicích 
-       čtyřboj malotřídních škol v Havlovicích 

 
Výstavy                   -           vánoční výstava ve Velkých Svatoňovicích 

-      vánoční výstava v Malých Svatoňovicích 
-      velikonoční výstava v Malých Svatoňovicích 
-      Světýlka v Malých Svatoňovicích 
-      výstava vláčků ve škole, možnost manipulace     

     s nimi 
  

Divadelní představení   -         divadelní představení v Úpici  
-         pohádka ZŠ Batňovice 

     -         taneční akademie ZUŠ Úpice 
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-         výchovný koncert ZUŠ Úpice 
-         vystoupení kouzelníka 

 
Výlety a exkurze   -         školní výlet do Náchoda na zámek ( 3.,4.a 5. roč.) 
       do Svaté Kateřiny u Chvaletic (1.a 2.roč.) 

-    exkurze do Krkonoš 
-    exkurze do místního zemědělského družstva 

       
Další činnosti:    -          škola bruslení v Trutnově 

-     škola plavání v Trutnově 
-     beseda s PhDr. Wolfem na hradě Vizmburk 
-     výcvik zdravotnických hlídek pod vedením paní 

Martincové 
-     Den Země v okolí školy 
-     Halloweenská noc v ZŠ 
-     Mikulášská nadílka 
-     masopustní veselí  
-     návštěva knihovny v Úpici 
-    Den dětí s tematikou dopravní výchovy 

 
Sběr bylin          -          byliny pilně sbíraly děti ze školní družiny i ostatní   

děti ZŠ 
Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách je naše škola rodinného typu a splňujeme 
požadavek individuálního přístupu k dětem. Děti vedeme k samostatnosti, spolupráci a 
pomoci druhým. Rozvíjíme u nich asertivní chování.Zvýšená individuální péče je věnována 
dětem se specifickou poruchou učení.Snažíme se, aby se dětem ve škole líbilo. Vymýšlíme 
pro ně zajímavé výukové programy, exkurze, divadelní představení a projekty. Po celý školní 
rok máme krásně vyzdobeny třídy a chodby. 
 
Školní projekty a jejich náplň: 

1. Svatý Václave!  
        Sv. Václav v legendách, pověstech a skutečnosti, poslech, ilustrace k pověsti,  
 vycházka ke kapličce sv. Václava ve Velkých Svatoňovicích. 
 Zamyšlení nad konfliktem mezi bratry a nad mírovým jednáním sv. Václava 
 s ostatními lidmi. 
 
2.  Halloweenská noc ve škole 

Rej strašidel, výroba masek, malování strašidel a čarodějnic, zpěv písně Halloween,  
poslech pohádky B. Němcové Čertovská princezna, poslech legendy o Jackovi, 
vydlabání a rozsvícení dýně. 
Zamyšlení nad dobrými a špatnými skutky. 

 
 
3. Přijede Martin na bílém koni?  

Poslech legendy, píseň Sv. Martin, zvyky a zvyklosti v tomto období, návštěva 
výstavy Světýlka v Malých Svatoňovicích. 
Zamyšlení nad Martinovým dobrým skutkem – obdarování. 

 
4. Mikuláši, sníh se práší! 
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Poslech legendy o sv. Mikuláši, lidové mikulášské obchůzky, pranostiky a básně, 
malba Mikuláše, anděla a čerta, mikulášská nadílka ve škole, Mikuláš a čert zpytovali 
svědomí dětí. 
Zamyšlení nad svým chováním během celého roku. 

 
5. Hej, Vánoce, dlouhý noce!  

Adventní koncert ZUŠ Úpice, nácvik hudebně literárního pásma na vánoční besídku 
pro rodiče, seniory a ZŠ Batňovice, zpěv koled u vánočního stromu ve Vel. 
Svatoňovicích, návštěva adventní výstavy ve Vel. Svatoňovicích a vánoční výstavy 
v Malých Svatoňovicích, tvoření výrobků na vánoční výstavu, vánoční výzdoba školy 
výrobky dětí, vánoční zvyky, koledy a zpěvy, třídní vánoční besídky. Zamyšlení nad 
obdarováním – udělat radost druhému a nad kamarádstvím. 

 
6. Masopustní veselí   

Masopustní zvyky, maškary a pranostiky, masopustní žertovné písně, výroba masek, 
Masopust – malba vodovými barvami, tanec masek, masopustní hry. 
Zamyšlení: smutek – radost, maso – půst ( střídmost ve stravování) 

 
7. Vítej, jaro! 

Vítání jara v obci, nácvik hudebně literárního pásma, velikonoč. zvyky, symboly, 
říkadla a koledy, zdobení vajíček, výzdoba školy výrobky dětí. 

 
8. Já a moje tělo 

Zdravověda, péče o tělo, správná životospráva, tělesná cvičení, pohyb na čerstvém 
vzduchu, hra na flétnu při hodinách hudební výchovy – základ správného dýchání, 
péče o chrup, škola plavání, škola bruslení, zásady první pomoci, léčivé rostliny, sběr 
léčivých rostlin, příprava žáků na zdravotnickou soutěž, minimální preventivní 
program školy 

 
9. Les, já a ty 
 Láska k přírodě, ochrana přírody, vycházky do přírody, Den Země,  

beseda s PhDr. Wolfem na Vizmburku, exkurze do Krkonoš.  
 
10. Už jedu!  

           Dopravní výchova ve Dvoře Králové, dětský den s dopravní tematikou. 
 
Děti z naší školy mají většinou dobré studijní výsledky, které si dokážou udržet i v 5. ročníku 
následujících škol, což potvrzuje, že výuka na naší malotřídní škole je  kvalitní jako na plně 
organizované škole. Ke svému vzdělávání děti používají moderní učebnice a pomůcky, Učitelky 
se snaží vyučovat zajímavým způsobem, své odborné vzdělání si doplňují dalším studiem 
formou seminářů nebo celoročními kurzy. 
Často spolupracujeme s okolními školami 
V šatně školy pro děti byla vyrobena nová lavička a dřevěné obložení s háčky, na chodbě byla 
opravena odpadní roura pod podlahou. Kvůli bezpečnosti dětí byly v zimě ze školní střechy 
shozeny rampouchy, led a těžký sníh. Na školní zahradě byla opravena a vyštěrkovaná 
rozběhová dráha k doskočišti. Ke zlepšení výuky se do školy koupil nový dataprojektor a 
notebook.  
(Za celý kolektiv ZŠ Žáková Y.) 
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Co se celý rok děje v naší Mateřské škole aneb Život a hry v Krakonošově 
zahrádce 
 V letošním školním roce 2010-11 máme zapsáno 28 dětí, z toho šestnáct chlapců a dvanáct holčiček. 
Protože si uvědomujeme, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů 
chování i základu celého budoucího životního stylu, snažíme se o maximální rozvoj dětí v oblasti 
emocí a celkového intelektu. V naší školce chceme dát dětem pocit zdravého sebevědomí v chování i v 
mluveném projevu.  
Hlavní cíl výchovně vzdělávací práce se vyvíjí i v souvislosti s charakteristikou třídy, která se v daný 
rok sejde a s jejím "temperamentem". Naší snahou je, aby děti přicházely i odcházely z MŠ s dobrou 
náladou. Důraz stále klademe na respektování a uspokojování zájmů i potřeb dětí. Od roku 2004-5 u 
nás nedošlo k personálním změnám. Vedoucí učitelka je Daniela Nováková Kobíková, učitelka Květa 
Fialová, vedoucí kuchyně i stravování Marie Nývltová, školnice a kuchařka Marie Jiroušková,  
 Předškolní děti se učí hrou. Při dílčích "výchovách" - estetická, jazyková, poznávací a pohybová 
učíme naše svěřence poznávat co prospívá jejich zdraví, rozvíjíme schopnost vyjádřit se ve větách a 
souvisle vyprávět. Rodiče upozorňujeme na nutnost včasné logopedické péče. Nezapomínáme na 
každodenní pohyb a radujeme se z výtvarného a hudebně rytmického projevu našich dětí. 
Rodiče jsou s pracemi svých dětí denně seznamování - prezentace na nástěnkách. Znají také plány na 
měsíc a týden, protože je mají vyvěšeny v šatně dětí. Náš dík patří také rodičům, kteří každoročně 
pomáhají školce jako sponzoři v oblasti nejen materiální, a hlavně při pomoci v péči o rozsáhlou 
školní zahradu! 
Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní MŠ a v kolektivu jsou děti od tří do sedmi let, dbáme na 
individuální přístup při rozvíjení dovedností a schopností dětí. Orientace MŠ je všeobecná, stejným 
dílem se zaměřujeme na estetickou činnost (hudební, výtvarná, pracovní) a aktivity pohybové.  
Děti se rády seznamují s okolím MŠ, poznáváme blízké i vzdálenější okolí. Vedeme je k tomu, aby si 
uvědomovaly své „já“, aby věděly kdo patří do jejich rodiny, jaké se v jejich rodišti udržují tradice a 
zvyky, aby se orientovaly v místě svého bydliště a tvořily si k němu hezký vztah. V tomto ohledu jsou 
přínosné i návštěvy Domu s pečovatelskou službou, kam chodíme přednášet pásma a nosíme drobné 
dárky. Pravidelně připravujeme programy k akcím pořádaných obcí. Děti vystupují na Vánoce, 
Smrťačce, k Svátku matek. Vždy připravujeme zcela jiné pásmo říkadel a písní. 
Ke zpestření pobytu ve školce a rozšíření obzoru našich dětí prospívají pravidelné i příležitostné akce, 
jako je návštěva divadla, prohlídka prostor a hlavně zvířátek v místním zemědělském družstvu, 
spolupráce s hasiči a prohlídka muzea, letos jsme navštívili také knihovnu, kde si pro děti připravila 
pěkné povídání paní Arnoštová. Milá byla návštěva pana Linerta, ten dětem předvedl v provozu velký 
model železnice.  
 Každoročně jezdíme v červnu na výlet, v předchozích letech jsme byli v Čertově mlýně v Krkonoších, 
Babiččině údolí, na koních v Janovicích i na Kvíčale a letos plánujeme návštěvu zoo ve Dvoře 

Králové. Nechybějí činnosti povzbuzující naše 
"stále počítačovější" děti v pohybu - jezdíme 
pravidelně plavat, a to za finančního přispění 
obce. V maximální míře využíváme krásnou 
zahradu, která láká děti k sezónním hrám. Letos 
tu budeme pořádat první ročník jarní 
"Kuličkiády". 
 
Vychováváme malé čtenáře Foto: K. Fialová 
 
Zájmová činnost děti MŠ 
V mateřské škole navštěvují děti kroužek 
sborového zpěvu, na ten navazuje činnost 

dramatického kroužku. Společně se žáky ZŠ a staršími děvčaty, která již navštěvují druhý stupeň ZŠ 
jsme  nastudovali hudební pohádku O Perníkové chaloupce...trochu jinak. Dvakrát byla zreprizována 
potřetí jsme vyjeli do markoušovického ústavu sociální péče, kde se nám dostalo velmi milého přijetí. 
Pěvecký sbor Svatojánek zná veřejnost z vystoupení u vánočního stromu a podobných společenských 
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akcí pořádaných obcí. Děti chodí i do kroužku šikovné ručičky, který vede jedna z našich maminek, 
paní Stachová.  
(Za celý kolektiv MŠ Daniela Nováková Kobíková) 
 
Zápis dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2011 - 2012 
se koná 12. a 13. dubna, vždy od 13 do 15 hod. Těšíme se na vaši 
návštěvu, při které si prohlédnete interiér budovy, seznámíme vás 
se základy  našeho vzdělávacího programu i s činností kroužků, 
které při MŠ pracují. 
 
 
 
Něco z činnosti spolků a zájmových sdružení 
 
TJ Sokol Velké Svatoňovice 
V TJ Sokol pracuje pět oddílů. Oddíl stolního tenisu pořádá pravidelné turnaje za účasti 
většinou oddílů z okolních obcí. Zajímavostí je jejich přátelství s tenisovým družstvem z 
německého města Kalbe. Jednou v roce pořádají přátelská utkání u nás a následně v 
Německu. Je to vždy spojeno s poznáváním jak našeho kraje ,tak i u přátel v Německu. 
Oddíl fotbalu kromě pravidelných tréninků organizuje každoročně turnaje o Puškvorácký 
pohár.V měsíci červnu pro hráče nad 35 let a v srpnu pro ostatní přihlášené kluby. 
Turistický oddíl ,má hlavně na programu pořádání pochodu "Babička", který každoročně 
navštěvuje více než jeden tisíc účastníků. Letos tato akce připadá na 7.května. Dále nabízíme 
lekci správné chůze s holemi takzvaná severská chůze, kterou by za účasti alespoň pěti 
zájemců u nás provedla lektorka z Hradce Králové. Lekce by byla v ceně 200 Kč. Případní 
zájemci se mohou hlásit u pí Špetlové Lídy. Oddíl cvičení žen má dvě skupiny v pondělí cvičí 
rehabilitačně zdravotní cvičení a v úterý aerobik. 
Též se scházejí na pravidelných trénincích oddíly nohejbalu a florbalu. Na turnaji v Čisté u 
Horek se zúčastnilo jedno družstvo ve složení Falta Jaroslav, Polášek Václav a Horák Petr 
hráč Batňovic. Na turnaji bylo 10 družstev a V. Svatoňovice obsadili druhé místo. Do Bílé 
Třemešné jela dvě mužstva  Falta, Polášek, Horák opět druhé místo a Horák byl vyhlášen 
jako nejlepší smečař turnaje. Druhé družstvo ve složení Kupský Jindřich, Bönisch Klaus a 
Vlček Karel umístění páté místo z 16 účastněných družstev. 
(Za TJ Sokol Špetlová L., Bönisch K.) 
 
Občanské sdružení KAMaRáT 
Rády bychom vás informovaly o naší činnosti z průběhu zimy a  nadcházejících akcí. 
Dne 4.12.2010 jsme uspořádaly mikulášskou nadílku pro děti. Jako každoročně se na 
Mikuláše, Čerta a Andílka přišel podívat velký počet dětí i s rodiči. Tentokrát jsme jako 
Mikuláše oslovily Jirku Knytla, který si myslíme, že odvedl pěkný herecký výkon a role 
Mikuláše se zhostil velice dobře. Do čertovského kostýmu se jako každoročně přestrojil Jarda 
Petráš, který zastává dle potřeby čerta hodného, ale někdy i přísného. Tradičně se děti musely 
vykupovat z pekla skákáním přes metlu, políbením metly nebo zarecitováním básničky či 
zpíváním písničky. A aby měly děti také nějakého ochránce před peklem, přivádí si Mikuláš na 
jeviště andílka. Tohoto úkolu se již potřetí zhostila Pavlínka Králíčková. Myslíme, že také ona 
zastává svoji roli svědomitě, protože se každoročně snaží namaskovat tak, aby ji děti 
nepoznaly. V průběhu odpoledne si děti užívaly soutěží i tancování na písničky, které nám již 
několik let pouští bratři Špetlovi. A aby čert skutečně vypadal jako čert a Mikuláš jako 
Mikuláš o to se nám postará vždy naše „dvorní“ kostymérka a maskérka paní Špetlová. 
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Tímto všem jmenovaným naše sdružení moc děkuje a těšíme se, že se u dětských akcí budeme i 
nadále vídat. 
Další akcí našeho sdružení byl Karneval. Konal se 6. února 2011. Jako tradičně přišlo velké 
množství dětí s nejrůznějších maskách. Po počátečních rozpacích se děti velice rychle 
adaptují a už se jen hrnou na soutěžení. Dopadá to tak ,že některou soutěž musíme opakovat i 
třikrát, aby se všechny děti vystřídaly, protože je na jejich tvářích vidět, jak jsou nešťastné, že 
se na ně nedostalo. A to nám není příjemné, ba dokonce, když vidíme ty malé tříleté drobečky, 
až trhá srdce. Proto máme už dopředu připravené velké množství drobných odměn, protože 
bez nich to nejde a proto přece děti soutěží. V průběhu odpoledne vybíráme nejhezčí masku. 
To je, ale každoročně oříšek. Maminky jsou opravdu šikovné a jejich výtvory téměř 
nedocenitelné a vybrat mezi nimi ty tři nejhezčí, je často nadlidský úkol. Proto i tady nakonec 
vybereme pět i šest dětí.  
Po skončení a rozloučení na těchto akcích upozorňujeme rodiče a děti, že ještě můžou posedět 
a nemusejí nikam spěchat. A tak se ještě stává, že mezi košťaty, když zametáme podlahu, 
pobíhají děti v maskách a domů se jim opravdu nechce. Jsme za to moc rádi, a opravdu nás 
těší, že se na našich akcích dětem líbí a rády se k nám vracejí. 
Rády bychom vás ještě informovaly o nadcházejících akcích: 
BAZAR (oblečení, sportovní náčiní, boty….) 13.4. příjem 15 – 17 hodin, 14.4. prodej 15 – 18 
hodin, 15.4. výdej 15-16 hodin. 
VYNÁŠENÍ SMRTKY – sraz u Základní školy v 14 hodin dne 10.4. 2011 
PÁLENÍ ČARODEJNIC – sraz u Základní školy v 18 hodin dne 30.4.2011. Pořádáme spolu 
s hasiči. 
Děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci našich akcí a přejeme všem spoluobčanům 
krásné prožití přicházejícího jara. 
(Za sdružení KAMaRát   Kuldová P.) 
 
SDH Velké Svatoňovice 
Činnost Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Svatoňovicích byla v roce 2010 rozmanitá. 
Členové zajišťovali a podíleli se na organizaci těchto akcí: Hasičský ples, Pálení čarodějnic, 
zajištění dětské trasy pochodu „Babička“, Dětský den spojený se zábavným odpolednem a 
večerní zábavou, Svatováclavská pouť. Sbor jako provozovatel Hasičského muzea se každý 
rok snaží dle finančních zdrojů vylepšit podmínky pro uchování hasičské techniky a zároveň 
zázemí v přilehlých prostorech muzea pro všechny věkové kategorie členské základny sboru. 
Větší část aktivních hasičů je zároveň i zařazena ve výjezdové jednotce požární ochrany obce. 
Povinností těchto členů je pravidelná účast na zimních školeních a námětových cvičeních 
v průběhu jara a podzimu. Součástí jarního cvičení byla i příprava na okrskovou soutěž 
v Maršově, které se naše družstvo složené i z dorostenců zúčastnilo. Dorostenci, ale 

dorostenky  za přispění Hepnara P. ml. a 
Šafáře P. minulý rok začali trénovat a 
navštěvovat soutěže v oblíbené disciplíně 
požární útok. Dělá nám radost, že děti, které 
v  počátcích kroužku začínaly, pokračují 
nadále v činnosti a doufejme, že nás jednou 
plně nahradí. S kolektivem mladých hasičů 
pracujeme již 10. rok a hlavní náplní je 
trénování teoretické i praktické hasičské 
dovednosti, zdravověda, topografie, příprava 
a následná účast na hasičských soutěžích. 
Pro hasičskou mládež pořádáme i zajímavé 
exkurze, výlety po blízkém okolí. Kroužek 
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navštěvuje  kolem 20 - 25 dětí nejen z Velkých Svatoňovic každý pátek od 16,30 hod. V letním 
období se scházíme u Hasičského muzea, kde využíváme i nově vybudované prostory 
klubovny. Přes zimu nám slouží tělocvična, za což děkujeme místnímu spolku TJ Sokol.  Děti 
minulý rok absolvovaly okresní kolo mladých hasičů hry Plamen, soutěže v běhu na 60 m 
s překážkami, závody v požárnické všestrannosti a několik soutěží v požárním útoku a 
štafetových disciplínách. Rozhodně Velkým Svatoňovicím neděláme ostudu, ba naopak děti se 
umísťují většinou  pod půlkou nebo v popředí soutěžících družstev či jednotlivců.  
Pro informaci několik výsledků:  
-  soutěž Plamen mladší 8. z 15, starší 5. z 15 družstev okresu Trutnov 
- okresní závod požárnické všestrannosti v Hřibojedech 3. z 18 družstev v kat. starší, 2.místo   
   ze 13 v kat. jednotlivců dorostenek  Capranicová A.  
- závod požárnické všestrannosti v Libňatově 4. z 10 v kat. starší 
- soutěže jednotlivců: Malé S. – z 20 starších chlapců: Posdiena T. – 9., z 51 starších dívek:     
 Martincová A. – 10., Brzáková V. – 16., Krtičková T.- 23. a Bradáčová A. – 24.  
Připravované akce: 

- Pálení čarodějnic 30.4. 2011 od 18,00 hod. na louce nad p. Novákem 
- Zajištění „D ětské trasy pochodu „Babička“ 7.5. 2011 
- Dětský den 4.6. 2011 od 14,00 hod. u Hasičského muzea – zábavné odpoledne 

s večerní zábavou 
(Za SDH  Velké Svatoňovice Posdiena R.) 
 
 
Markoušovičtí důchodci 
Dlouhé roky pořádají členky Českého červeného kříže v Markoušovicích brigády na úklid 
hřbitova. Vždy se zúčastňují i jejich manželé. Vznikla parta lidí, převážně důchodců, jimž se 
nezamlouvalo, že se scházejí pouze při práci na hřbitově. Usoudili, že je možné a hlavně 
důležité, si užít důchodcovského věku i jiným způsobem. Proto jsme se rozhodli založit v 
Markoušovicích Klub důchodců. Klub jsme založili v květnu r. 2010. Scházíme se pravidelně 
2x měsíčně v zimě , v místní knihovně, kterou nám k našim schůzkám poskytl Obecní úřad. Od 
jara do podzimu , místo jedné schůzky, pořádáme vycházky po kraji. Schází se nás pravidelně 
20 až 25 členů. Naše vycházky po okolí vždy vede jeden " horský vůdce ",z našeho středu, 
který nás přivede ke správnému cíli naší cesty a to je restaurace nebo cukrárna. Neboť se po 
namáhavém pochodu musíme občerstvit a oddychnout si. Již se těšíme na hezké počasí, 
abychom mohli zase putovat krajinou . 
(Za Klub důchodců Markoušovice  Eduard Kočí) 
 
SDH Markoušovice 
Plánované akce: 

- Velikonoční zábava 24.4. 2011 od 20,00 hod. v tělocvičně 
K poslechu a tanci hraje Jan Rulík, Lenka Lautschová a Adolf Těžký 
Vstupné 50,- Kč 

- Pálení Čarodějnic 30.4. 2011 od 18,00 hod. u Aleše Těžkého 
Pro všechny zájemce půjde průvod od 17,00 hod. od zbrojnice 

- Dětský den 28.5. 2011 od 14,00 hod. na hřišti¨ 
(Za SDH Markoušovice Frýba D.) 
 


