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Svatoňovický zpravodaj 
Vážení spoluobčané, 

máme za sebou několik týdnů letošního roku, ale přesto dovolte, abych Vám popřál do roku 2012 

mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti.  

Dostává se k Vám pravidelný zpravodaj naší obce, který snad každému přinese zajímavé informace 

o událostech roku loňského, ale i plánovaných na rok 2012. Nadešla chvíle vyhodnocení 

uskutečněných akcí, některé se podařilo „dotáhnout“ do zdárného konce bez problému, při 

některých bylo připravené někdy nepříjemné překvapení a některé nás čekají dodělat ještě letos. 

Vzhledem k celosvětovému vývoji ekonomiky je finanční situace i v rámci naší republiky nelehká, i 

přesto naše obec plánuje investiční akce většího rozsahu. Nepůjde asi o rok nejlehčí, věřím však, že 

vize vyjádřené ve schváleném plánu prací a rozpočtu se podaří ku prospěchu celé naší obce 

zvládnout. Na rozvoj obce v dalších letech bude mít zásadní vliv vývoj velikosti příjmů obce od 

státu, především v současné době hodně diskutovaného příjmu v oblasti rozpočtového určení daní. 

Součástí zpravodaje jsou i příspěvky jednotlivých organizací, poděkování patří všem, kteří se podílí 

na dění v obci, rozdělí se o své postřehy a názory i s ostatními právě prostřednictvím tohoto 

zpravodaje.   

 

         Posdiena Radek, starosta 

 

Akce realizované v roce 2011 
 
1. Výstavba nové kanalizace 

a) Výstavba nové kanalizace ve středu obce  

Byla zahájena 15.8. a do konce roku se podařilo vybudovat páteřní úseky: od OÚ za hasičskou zbrojnici – 

90 m, úsek ke kapličce – 213 m a  od Petrášových č.p. 16 po Mohauptovi č.p. 281 – 182 m. V celém  úseku 

ke kapličce – 213 m a od Petrášových č.p. 16 nad Šrejberovi č.p. 17 – 81 m byla z důvodu častých poruch 

souběžně provedena přeložka vody. Celkový náklad: 2.851.708,- Kč, dotace SFŽP a fondů EU 1.358.905,-, 

podíl obce 1.492.803,- Kč 
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b) Úsek pod dráhou – „ Prodloužení stoky B“  

Prodloužení kanalizace v této lokalitě o 56 m bylo provedeno nákladem obce 337.640,- Kč 

Veškeré práce prováděla firma VAKSTAV Jablonné nad Orlicí 

 

2.Oprava podlahy v tělocvičně v Markoušovicích 

 

Po vybourání původní podlahy byl položen podkladový beton, 

nainstalována technologie určená k odvětrání podlahy a 

obvodových stěn, jako podlahová krytina byly použity nové parkety, 

zdi obloženy OSB deskami, ostatní prostory byly nově vymalovány, 

obnoveny nátěry dveří, nově instalovány ochranné mříže. 

Nezbývá než popřát hlavně občanům Markoušovic hodně 

sportovních, ale i kulturních zážitků. Práce prováděla firma 

Josef Pich Batňovice.  Celkový náklad obce: 1.065.821,- Kč 

 

 

       

3.Oprava mostu u Šrytrů ve Velkých Svatoňovicích 

Most, který byl již v havarijním stavu, byl zbourán včetně 

opěrných zdí.  Na nový základ byly vyzděny opěrné zdi a 

vybetonována nová mostovka. Při napojování mostu na 

povrch komunikace byl zároveň opraven úsek komunikace do 

fládru. Práce prováděla firma LTM Vrchlabí s.r.o. Celkový 

náklad obce: 471.269,-Kč 

        

    

   

4.Oprava střechy na KK Velké Svatoňovice 

Na celé části střechy podél hlavní komunikace byla provedena 

demontáž z části lepenkové a plechové krytiny, nahradila se 

novými bitumenovými pásy, v nezbytné míře byly vyměněny a 

zpevněny tesařské konstrukce, opraveny komínové hlavice a 

opláštění komínů. Po rozkrytí střechy nad jevištěm byl zjištěn 

havarijní stav dřevěných konstrukcí střechy, ale i 

stropu(napadení škůdcem - červotočem v takové míře, že se 

muselo přistoupit ke kompletní výměně všech krovů a 

prkenného záklopu). Celá konstrukce střechy je nyní vynesena 

na nově uložené kovové „I“ profily, které poslouží i při 

následné opravě k zavěšení stropu nad jevištěm. Práce 

prováděla firma Zdeněk Vít a Josef Pich Batňovice. Celkový 

náklad obce 554.291,-Kč     

        

    

Úprava podloží nové podlahy  

Nové opěrné zdi mostu 

Oprava střechy nad jevištěm  
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5.Oprava Restaurace Klub Velké Svatoňovice 

V restauraci byl na vyhovující místo umístěn nový plynový kotel, vymalovány prostory celé restaurace a 

chodba. Do kuchyně byly pořízeny hygienickým podmínkám vyhovující nerezové stoly a ostatní nerezové 

vybavení (police, zásuvkový stůl). Práce prováděla firma Bolkovec s.r.o., Jiroušek Zdeněk a Gast-Pro s.r.o. 

Celkový náklad obce: 162.866,- Kč 

 

6.Oprava komunikací 

 

1. Na vybrané  úseky -  Ve Vejmole, nad Smrkem a ve Fládru byly nově položeny živičné povrchy. 

Práce prováděla firma Strabag a.s.  Celkový náklad 1.197.171,- Kč 

2. V Markoušovicích nad  p. Hejnou č.p. 28  byl osazen žlab, u Hájovny byly zhotoveny dva kanály a provedeno 

zatrubnění pod komunikací. Práce prováděla firma BEZEDOS s.r.o. Celkový náklad obce: 102.000,- Kč 

3. Oprava povrchu místní komunikace obalenou drtí přes les v Markoušovicích. Celkový náklad obce 29.904,- 

Kč 

4. Oprava povrchu ostatních komunikací v Markoušovicích a ve Velkých Svatoňovicích obalenou drtí. Celkový 

náklad obce 27.300,- Kč 

 

Opravy povrchů prováděla firma SÚS Trutnov 

 

7.Úprava zeleně u pomníku ve Velkých Svatoňovicích 

 

Původní dřeviny byly pokáceny, celá plocha zbavena pařezů a staré výsadby. Podle schváleného návrhu 

byly vysazeny dřeviny nové, plocha zakryta mulčovací textilií a drobným kamínkem. Práce prováděla firma 

Silva ČK s.r.o. Celkový náklad obce: 39.730,- Kč 

 

Závěrečný účet hospodaření za rok 2011 
 

Schválený rozpočet 12.217.000,- 

Rozpočet po změnách 
příjmy 15.030.700,- 

výdaje 14.101.020,- 

Skutečné příjmy celkem 15.025.995,- Skutečné výdaje celkem 14.082.376,- 

daňové příjmy  8.955.745,- běžné výdaje  11.372.026,- 

nedaňové příjmy 3.833.374,- kapitálové výdaje 2.710.350,- 

kapitálové příjmy 3.680,-     

přijaté dotace 2.233.196,-     

Výsledek hospodaření - přebytek:                         943.619,- 

Rezerva:                                                              9.723.497,- 

 
I přes financování všech uskutečněných akcí loňského roku se podařilo dosáhnout přebytku v hospodaření 

ve výši 943.619,- Kč.   

 

 

Rozpočet na rok 2012 
 

Navržený vyrovnaný rozpočet na rok 2012 na straně příjmů i výdajů ve výši 21.686.000,- Kč byl schválen na 

12. jednání zastupitelstva 29.2. 2012. Na financování plánovaných akcí bude využita část rezervy, která 

vznikla přebytkem hospodaření z minulých let. Nejnákladnější akcí tohoto roku bude dokončení kanalizace 

ve Velkých Svatoňovicích.  
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Plánované akce na rok 2012 

 
Na rok 2012 byl zastupitelstvem obce schválen následující plán akcí: 

 

1. Dokončení kanalizace - 1. etapa severní část obce 

Akce započatá již v loňském roce, letošní rok by měly být práce ukončeny, cílem bude napojit 

maximum nemovitostí. S firmou VAKSTAV je dohodnuto, že pokud bude ze strany občanů zájem, 

provede i jednotlivé kanalizační přípojky. Náklady na přípojky hradí majitel napojované nemovitosti.   

2. Oprava sociálních zařízení v MŠ 

Již nevyhovujících prostory umyvárny a WC budou zrekonstruovány, bude navýšen počet WC i 

umyvadel na maximální povolený počet dětí navštěvující MŠ.   

3. Oprava Komunikace na Kvíčalu  

Na tuto akci je již zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, vybrána i firma, 

která bude provádět práce. Až bude vypsán dotační titul, obec podá žádost o dotaci z programu 

„LEADER“. Akce se bude z důvodu vysokých nákladů realizovat pouze v případě získání dotace. 

4. Oprava stropu nad jevištěm v KK včetně zateplení podlahy jeviště 

Hlavně špatný stav nosných konstrukcí, který byl zjištěn při opravě střechy na KK v loňském roce, 

ale i vysoké náklady na vytápění sálu nutí ke kompletní rekonstrukci stropu včetně zateplení. Bude 

opravena a zateplena i podlaha jeviště. 

5. Bezdrátový rozhlas  

Nyní je již podána žádost o dotaci na Ministerstvu životního prostředí, dochází ke schvalování a 

administrativním úkonům. Podle dostupných informací a výhledu je situace následující, pokud bude 

během letošního roku přidělena dotace, celá akce bude realizována zřejmě až rok příští. 

6. Požární nádrž u p.Umlaufa 

Původní návrh technického řešení - zachovat nádrž by byl finančně neúnosný v poměru k využití. Na 

doporučení projektanta, zvážení celého záměru zastupitelstvo obce následně rozhodlo o zadání 

projektu na zrušení této nádrže. Bude zažádáno o vydání rozhodnutí a v závislosti na termínu dílo 

případně i tento rok zrealizováno. 

7. Oprava komunikace v Markoušovicích přes les  

Již špatný povrch komunikace bude nahrazen novým živičným povrchem v celé šířce komunikace. 

Oprava této komunikace, bude rozdělena podle finanční náročnosti zřejmě na 2 roky.  

8. Oprava střechy nad vrtem u ČS Velké Svatoňovice 

Z důvodu opakovaných oprav a téměř havarijního stavu dřevěné konstrukce bude celá konstrukce 

nahrazena novou.  

9. Vybudování přístavby pro techniku  

Vznikne nová celodřevěná přístavba, která bude navazovat na stávající garáž a bude určená k 

uskladnění techniky, která je nezbytná k údržbě obce. 

10. Běžné úpravy a údržba majetku obce  

Obecní vodovod 
Cena za pitnou vodu v roce 2012 zůstává stejná jako rok předešlý tj. 12,- Kč/m3, stálý plat 210,- Kč/rok. Pro 

nemovitosti napojené na obecní ČOV se cena stočného také nemění tj. 8,- Kč/m3. Změnila se však výše DPH 

na 14%. Pravidelné odečty jsou v obci prováděny v letních měsících (červenec – srpen), splatnost faktur je 

do konce měsíce srpna. 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 bude nucena přistoupit k oprávněným 

sankcím. 

Informace ze zákona o vodovodech a kanalizacích: 

- vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel a stává se také vlastníkem přípojky, kterou na 

své náklady pořídil 
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- 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. 

Po letošní mrazivé zimě je na OÚ hlášeno větší množství zamrznutých vodoměrů. Výměna bude provedena 

po dohodě pouze však pracovníkem obce. Vlastník nemovitosti uhradí výměnu vodoměru za nový v plné výši. 

Vyzýváme proto všechny chataře, chalupáře a vlastníky málo navštěvovaných nemovitostí ke včasné 

kontrole stavu vodoměrů a přípojek v nemovitostech. Obec spravuje několik kilometrů vodovodního řadu, na 

kterém dochází k poruchám, a proto žádáme všechny občany, když zjistí únik vody, aby tuto informaci 

okamžitě nahlásili na OÚ.  Předem děkujeme. 

Nakládání s odpady v obci 

Svoz a likvidaci odpadu řeší obecně závazná vyhláška obce č. 5/1998 o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem. Z uvedené vyhlášky vyplývá, že 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. 

Bohužel poměrně velká část našich občanů se touto vyhláškou neřídí. Dle provedeného vyhodnocení tito 

občané prokazatelně nevyužívají žádné z možnosti likvidace komunálního odpadu a ani nedoložili za loňský 

rok, jak s komunálním odpadem naložili některým z možných způsobů, jak vyhláška ukládá: 

1. Dokladem o zaplacení minimálně 4 svozy popelnic za osobu a rok u trvale bydlících občanů a 6 kusů 

popelnic na rekreační objekt a rok. 

2. Dokladem o předání komunálního odpadu na řízenou skládku v celkové hmotnosti 200 kg za osobu a rok 

a 400 kg za osobu a rok u objektů vytápěných tuhými palivy. 

3. Jiným prokazatelným způsobem 

Fyzické osoby využívající likvidaci odpadů dle bodu 2. a 3. předloží doklad bez 

vyzvání do 30.11. každého roku na OÚ. Porušení povinnosti při nakládání 

s odpady může obec postihovat podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona 

200/1990 Sb. o přestupcích. Situaci by zřejmě vyřešilo zavedení paušálního 

poplatku na občana, zastupitelstvo obce však se k této variantě nehodlá přiklonit, i 

když jsme téměř poslední obcí, která řeší likvidaci komunálního odpadu úhradou 

za jednotlivé svozy. Domníváme se, že zavedení paušálního poplatku by nevedlo 

občany ke třídění odpadu. 

Svoz komunálního odpadu pro naši obec zajišťuje firma Transport Trutnov s.r.o. 

Svozový den je vždy čtvrtek a popelnice jsou občanům vyváženy podle vybrané četnosti svozu. Změny na 

další rok je možné hlásit vždy do konce roku stávajícího. V průběhu roku tedy změny svozu již provádět 

nelze!!! 
Pokud občan změnu včas nenahlásí, je povinen uhradit částku za sjednaný svoz (obec bohužel musí vždy 

předem do 31.1. uhradit celou částku na sjednané svozy za občany na celý rok a nemůže už tedy měnit svoz). 

Je možné využít i vyvezení popelnice mimo sjednaný svoz, je to však podmíněno zakoupením jednorázové 

známky. Lze i zakoupit modré igelitové pytle s logem Marius Pedersen Group, které se ukládají v místě 

svozového místa popelnice. Jednorázová známka i modré pytle jsou prodávány na OÚ za 62,- 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 15. 2. 2012. I přesto někteří z nás ještě tak 

neučinili. Vyzýváme proto všechny dlužníky k okamžitému zaplacení!!! Pro ty občany, kteří nevyužívají 

žádnou z nabízených možností, stále platí povinnost podat do 30. 11. 2012 hlášení, jakým způsobem po dobu 

roku 2012 nakládali s odpady. 
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Vyprodukovaný odpad v obci za rok 2011: 

 

Název druhu odpadu 
Množství 

v t 

Uhrazeno 

v Kč 

Pneumatiky 1,11 

14.399,- 
Baterie a akumulátory 0,01 

Barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebez. látky  0,35 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 0,421 

Plasty 9,32 
78.891,- 

Sklo 14,17 

Směsný komunální odpad 123,57 321.949,- 

Celkem 148,951 415.239,- 

 

 
Celkové náklady na odpady 415.239,- Kč 

Vybráno od občanů 285.237,- Kč 

Příspěvek obce na odpady 130.002,- Kč 

 

Třídění a ukládání ostatního odpadu 

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

Plasty a sklo - ukládáme do kontejnerů barevně rozlišených a rozmístěných 

po obci. Od 1.1. 2012 naše obec navázala spolupráci s firmou EKO-KOM 

a.s., která zajišťuje využití recyklovatelného odpadu a zároveň  i  získání 

finančního příspěvku pro obec.  

Nebezpečný odpad – odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu bude 

zajištěna prostřednictvím firmy Transport Trutnov. Místa svozu budou včas 

zveřejněna, termín svozu je stanoven na sobotu 21.4.2012. Důrazně vyzýváme občany, aby na určená místa 

nevozili odpad předem a nepřidělávali tak práci ostatním, ale ukládali ho přímo do přistaveného 

svozového vozidla. Náklady na svoz nebezpečných odpadů 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 

- odpady v rámci zpětného odběru: chladničky, mrazničky, televizory, monitory, pračky, sporáky, 

drobné elektro (rádia, fény, přehrávače apod.), akumulátory, alkalické monočlánky, zářivky a 

výbojky – vyřazené elektrozařízení je však možné uložit na kontejner společnosti ELEKTROWIN a 

obec nemusí hradit náklady na recyklaci. 

Elektrospotřebiče - jedná se o další možnost, jak naložit s vysloužilým elektrozařízením s ohledem na 

ochranu životního prostředí. Firma ELEKTROWIN zajistí na své náklady přistavení kontejneru, odvoz a 

následné zpracování elektrozařízení. Bližší informace o svozu nebezpečného odpadu i elektrospotřebičů 

firmou ELEKTROWIN budou včas zveřejněny. 

Papír – sběr odpadového papíru proběhne na dvoře u Obecního úřadu 11.4.2012, papír je dobré vytřídit, 

cena vykupovaného papíru se pohybuje kolem 0,80 Kč/kg. 

Ošacení – sběr zachovalého ošacení, lůžkovin, ručníků, utěrek, vatovaných přikrývek, polštářů, dek, 

nepoškozené obuvi, ale i kompletních nepoškozených hraček, domácích potřeb pro organizaci Občanské 

sdružení Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany, materiální pomoc sociálně 

potřebným, proběhne ve stejný termín jako sběr papíru 11.4.2012. Nepoškozené věci nejlépe zabalte do 

igelitových pytlů či krabic. Bližší informace o sběru papíru a ošacení budou včas zveřejněny. 
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Nepodceňujme čištění a kontrolu komínů a spalinových cest u plynových spotřebičů 

 

Hlavně z důvodů ekonomických se stále více 

občanů vrací k vytápění nemovitostí pevnými 

palivy. Často však zapomínáme na pravidelné 

čištění a povinnou kontrolu komínů. Je to jedna 

z cest jak předejít někdy nepříjemné situaci, 

v horším případě i škodám na majetku nebo 

ohrožení života. Od 1.1 2011je platné nařízení 

vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární 

bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv. Nařízením je uložena povinnost 

provádět čistění spalinových cest, spotřebičů a 

jejich kontrolu. Čištění spalinové cesty sloužící 

pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o 

jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné 

provádět svépomocí. Čištění spalinové cesty u 

spotřebičů na pevná paliva při sezonním provozu 

(v součtu nesmí přesahovat 6 měsíců 

v kalendářním roce) je nařízeno 2x za rok. 

Kontrola spalinové cesty je nařízena 1 x ročně a 

provádí ji odborně způsobilá osoba, kterou je 

držitel živnostenského oprávnění v oboru 

kominictví. U plynových spotřebičů je čištění i 

kontrola spalinových cest nařízena 1x ročně. U 

plynových spotřebičů nezapomínejme, že zemní 

plyn sice není jedovatý, ale při jeho spalování se 

může vytvářet jedovatý oxid uhelnatý. Příznaky 

otravy se projevují bolestí hlavy, malátností, 

tlakem ve spáncích, závratěmi až ztrátou vědomí. 

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování 

zemního plynu a to hlavně z těchto důvodů: 

- kouřovody odvádějící spaliny do komína 

jsou netěsné, zkorodované, komín je 

špatně dimenzován nebo zanesený. Špatná 

průchodnost pak způsobuje pronikání 

spalin do místnosti. 

- nedostatečný přívod vzduchu pro 

spalování do místnosti. 

- vytváření podtlaku způsobené různými 

sacími ventilátory, digestořemi v 

kuchyních, kde může docházet k tzv. 

komínovému efektu. 

U plynových spotřebičů starších 20 let i po 

vyčištění často přesahuje obsah CO ve spalinách 

více než 5-ti násobek povoleného limitu. Vyčištění 

i včasná kontrola a seřízení ušetří až 30% 

provozních nákladů.  

Pro naše občany kominické práce provádí 

„Kominictví - Pithart“ ze Rtyně v Podkrkonoší. 

Je zaručeno, že má potřebnou odbornou 

způsobilost. V minulém roce v obci čištění a 

kontrolu prováděl p. Pithart ve dvou termínech, 

bohužel bylo tolik 

požadavků, že nebyl 

schopen vyhovět všem.  

Doufejme, že letos bude 

situace lepší. Kontakt: p. 

Pithart 607 142 111. 

 

 

Poplatek ze psů 

Dle platné vyhlášky poplatek ze psů platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území obce Velké 

Svatoňovice. Majitel psa je povinen na OÚ nahlásit držení psa staršího 6 měsíců. Sazba poplatku na rok 

2012 činí 100,- Kč za jednoho psa a je splatný do 31.3. 2012. Množství nahlášených a 

možná někdy i nenahlášených našich miláčků v poslední době v obci přibývá. S tím 

téměř úměrně stoupá i množství psích výkalů, které se v obci nacházejí na veřejných 

prostranstvích na komunikacích, chodnících apod. Majitelé pejsků berme jako 

samozřejmost, že pokud se náš miláček vyvenčí na jiném místě, než na Vaší zahradě 

je nezbytné nadílku nejlépe ihned uklidit!!! 

 

Nové elektronické občanské průkazy

Od 1. 1. 2012 došlo ke změně v oblasti vydávání 

občanských průkazů. Od tohoto data jsou 

vydávány nové typy občanských průkazů se 

strojově čitelnými údaji. Nový občanský průkaz 

bude mít velikost kreditní karty a za příplatek 

(500,- Kč) bude vybaven i kontaktním 

elektronickým čipem. Nejde však o plošnou 

výměnu občanských průkazů. Platnost stávajících 

občanských průkazů se touto úpravou nemění. 

Občan může požádat o nový typ občanského 
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průkazu, když mu skončí platnost stávajícího 

dokladu. Dochází však k podstatné změně a to 

v místě podání žádosti o nový průkaz. Do konce 

roku 2011 se podávala žádost na našem OÚ, od 

1.1. 2012 žádosti přijímá jen úřad s rozšířenou 

působností MěÚ Trutnov – odd. občanských 

průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.  

K vydání nového občanského průkazu není již 

nutné nosit fotografii, bude vyhotovena přímo při 

podání žádosti - podobně jako u cestovních pasů. 

Na OÚ je možné nahlásit pouze ztrátu či odcizení, 

občanovi bude vydáno potvrzení, žádost o nový 

průkaz musí stejně podat na MěÚ Trutnov. První 

občanský průkaz při dovršení 15 let dostane 

občan zdarma. Novinkou je, že rodiče mohou 

požádat o vydání průkazu u dětí mladších 15 let 

(třeba hned po porodu). Platnost tohoto průkazu 

však je pouze 5 let a je zpoplatněn částkou 50,- 

Kč. Jediné praktické využití tohoto průkazu je, že 

nahrazuje cestovní pas při cestách po Evropské 

unii. Zároveň totiž nově platí povinnost, že děti 

musí mít vlastní doklad (občanský průkaz nebo 

cestovní pas) při cestách po EU. Vydání 

cestovního pasu pro dítě vychází na 100,- Kč, ale 

platí při návštěvě zemí celého světa, zatímco 

dětský občanský průkaz uznají pouze v zemích EU. 

Sociální reforma 

Od 1.1.2012 nastala i změna v sociálním systému, která je vládou označována jako sociální reforma. 

Přinášejí řadu novinek, hlavní změny pro příjemce dávek jsou: 

Jednotné výplatní místo -  dochází ke sjednocení výplaty dávek, vyřizováním je pověřen úřad práce. Zde je 

možné vyřídit veškeré služby v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávek pro 

osoby se zdravotním postižením.  

Karta sociálních systémů – hlavním cílem má být omezení zneužívání sociálních dávek, bude sloužit 

k identifikaci osoby na úřadě, také k přehledu o čerpaných dávkách přes internet, u osoby se zdravotním 

postižením má plnit funkci průkazu se všemi výhodami. 

Rodičovský příspěvek – rodiče mohou volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši. Celkem 

mohou vyčerpat až 220.000,- Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku je možné průběžně měnit 

jednou za 3 měsíce. Příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě umístí do školky. 

Nezaměstnanost – reforma nemění výši podpory v nezaměstnanosti ani délku doby její vyplácení. Změna je, 

že k nároku na podporu dojde až po uplynutí zákonné doby odstupného. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci 

odstupné nedá, vyplatí kompenzaci ve výši 65% odstupného úřad práce a poté ji bude vymáhat na 

zaměstnavateli. Uchazeč o zaměstnání, který bude veden v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, bude 

muset vykonávat veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně. 

Osoby se zdravotním postižením – osobám budou nově poskytovány pouze dvě dávky, příspěvek na mobilitu 

a zvláštní pomůcku. Nově je zaveden institut asistenta sociální péče, jehož smyslem je zajistit péči v místech, 

kde to jinak není možné. 

Vyplácením sociálních dávek v Trutnově je pověřen Úřad práce Trutnov. Nové prostory vznikly v přízemí 

v levém křídle budovy v Horské ulici. Zachováno zůstalo kontaktní místo v Úpici. Podrobnější popis dílčích 

oblastí sociální reformy najdete na www.socialnireforma.mpsv.cz.  

 

Změna v činnosti stavebního úřadu 

 
Z organizačních důvodů dochází ke změně ve 

fungování příslušného stavebního úřadu. 

Veškerou stavební agendu pro naši obec vykonává 

stavební úřad ve Rtyni v Podkrkonoší. Doposud 

docházel na OÚ každé liché pondělí pracovník 

stavebního úřadu z MěÚ ve Rtyni v Podkrkonoší.  

Od 1.4.2012 tyto pravidelné návštěvy nebudou 

probíhat a bude nutné stavební záležitosti řešit 

v úředních dnech na MěÚ ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Působnost stavebního úřadu nebude nijak 

dotčena, na veškerá místní šetření bude úředník 

nadále docházet. Nezbytné ohlašovací formuláře 

budou dostupné na webových stránkách Města 

Rtyně v Podkrkonoší stavebního odbor nebo Obce 

Velké Svatoňovice.  
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Změna územního plánu č.1 

 
Navržená změna územního plánu Obce Velké Svatoňovice je schválena již všemi dotčenými orgány, 

19.3.2012 proběhne na OÚ veřejné projednání a na nejbližším jednání zastupitelstva obce dojde ke 

schválení změny. Po 15-ti dnech od schválení nabude změna účinnosti.   

 

Tříkrálová sbírka 

 

Letošní sbírka proběhla ve dnech 6. – 7.1 2012. Sbírky se 

účastnily 4 skupinky koledníků s úředně zabezpečenými 

kasičkami opatřenými charitním logem. Tříkráloví koledníci 

putovali obcí od domu k domu a nabízeli možnost přispět 

lidem v nouzi a připomínali tak, že jsou mezi námi potřební, 

kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Poděkování patří 

všem, kteří sebemenší částkou přispěli k celkové částce 

17.401,- Kč, která se od občanů vybrala. Většina takto 

získaných peněz bude použita na provoz červenokosteleckého 

Hospicu Anežky České, na domácí hospicovou péči apod.   

 

Matriční události 

 
V roce 2011 bylo uzavřeno celkem 7 sňatků, z toho 6 

v obřadní síni a 1 v přírodě ve Velkých Svatoňovicích. 

Zemřelo 9 občanů ve Velkých Svatoňovicích a 2 

v Markoušovicích. Deset nově narozených dětí bylo 

přivítáno mezi občany naší obce, ve dvou termínech 6 dětí 

bylo z Velkých Svatoňovic a 4 z Markoušovic. Každoročně 

byli také při životních jubileích navštěvováni a obdarováni 

malou pozorností naši občané starší 75 let. Od počátku 

roku 2013 budou občané navštěvování při dovršení věku 

75 let, následně po 5-ti letech. Po dosažení věku 85 let 

budou návštěvy probíhat každý rok.  

 

 

Počet obyvatel k 1.1.2012 

            

muži:   ženy:   celkem: 

Velké Svatoňovice:   476   429    905 

Markoušovice.   173   149    322 

 

 

Údržba zeleně a veřejných prostranství 
 

Děkujeme touto cestou všem občanům obce, kteří se v letním období starají o pozemky okolo svých 

nemovitostí, obsekají většinou příkopy nejen podél hlavní komunikace, různá místa okolo jejich zahrad a 

přispívají tím k lepšímu vzhledu naší obce. Příkopy podél hlavní komunikace Správa a údržba silnic 

v Trutnově obseká pouze mimo území obce. Snahou samozřejmě je tyto pozemky udržovat, bohužel to někdy 

není v silách obce. Je chvályhodný i přístup občanů v zimním období, kteří jsou ochotni přispět svou 

sebemenší pomoci v blízkosti svých nemovitostí při někdy nelehké zimní údržbě. 
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Webové stránky obce 
Během měsíce března budou spuštěny nové webové stránky obce. Bude změněno uspořádání, rubriky i 

celkový systém zadávání informací. Cílem je lepší informovanost našich občanů o dění v naší obci. Zájemci 

a případné podněty k úpravám či zlepšení nových stránek od ostatních občanů je možné zasílat na e-mail: 

starosta@velkesvatonovice.cz. Zároveň žádáme pořadatele akcí, aby včas nahlašovali termíny jednotlivých 

akcí, které budou průběžně v obci probíhat. Nabízíme touto cestou i místním podnikatelům možnost odkazů 

s nabídkou svých služeb. 

Nejbližší plánované akce v obci 
 

-  „Filipíny“ -  cestopisná přednáška 15.3. 2012 od 18,00 hod. na OÚ 

- Jarní bazar oděvů a sportovních potřeb 20.3. – příjem věcí, 21..– 22.3. 2012 - prodej v KK 

- „Kašpárek u Krále větrů“ - představení Klubu loutkařů z Úpice  24.3. 2012 od 15,00 hod.v  KK 

- Posezení při dechovce – malá dechová hudba KK  24.3. 2012 od 18,00 hod. 

- Vítání jara v neděli 25.3. 2012 od 14,00 hod. u Kulturního klubu 

- Sběr papírů a ošacení – 11.4. 2012 od 13,00 – 16,00 na dvoře OÚ 

- Sběr nebezpečného odpadu – 21.4. 2012 (08-08,20 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) 

- Pálení čarodějnic 30.4. 2012 od 18,00 hod. ve Velkých Svatoňovicích - nad bývalou spodní 

prodejnou 

Jak pracuje naše Mateřská škola 

 

Učíme se hrou, aneb Kluci a holky z naší školky... 
V letošním školním roce 2011-12 máme zapsáno 27 dětí, z toho šestnáct chlapců a jedenáct holčiček. Naší 

snahou je co nejlépe napodobit atmosféru rodiny, vytvářet vhodné vzdělávací prostředí -  vstřícné, podnětné 

i zajímavé a obsahově bohaté. Chceme, aby se zde děti cítily bezpečně, do školky chodily rády a denně se 

měly na co těšit. Program cíleně plánujeme s důrazem na prožitek a spontánní radost. Děti se baví i učí 

HROU. Zvláštní pozornost věnujeme individuálnímu přístupu při přípravě dětí do ZŠ.  

 

Popis a formy vzdělávání 

Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne podle školního vzdělávacího programu Život a hry v 

Krakonošově zahrádce. Ve všech činnostech se vychází ze zkušeností dětí získaných do tří let v rodině. V MŠ 

navazujeme nabídkou z oblasti výtvarné, hudební, poznávací, jazykové a v neposlední řadě pohybové. Letos 

je výuka doplněna o angličtinu pro předškoláky (paní. J. Špetlová), již sedmým rokem zde funguje pěvecký 

kroužek (D. Nováková Kobíková) a kroužek Šikovné ručičky vede paní K. Stachová. Své dovednosti děti 

předvádějí veřejnosti na besídce pro seniory i během vánočního vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost, 

při jarní slavnosti Smrťačka apod. Rodiče jsou o výchovném programu a jeho plnění denně informováni - 

výstavky, nástěnky, desky s "úkoly" pro předškoláky. Sledují fotografie zobrazující mimořádně zdařilé 

programy apod. Zároveň je upozorňujeme na včasnou péči logopedickou. Velký prostor věnujeme práci s 

knihou - čteme dětem a pokračování při odpoledním odpočinku, dopoledne i odpoledne se věnujeme 

vyprávění o obrázcích a reprodukci čteného textu. Oblíbená je hra učitelek s loutkami a návštěvy 

divadelních představení v Úpici a Rtyni v Podkrkonoší. 

 

Výhody venkovské jednotřídky 

V provozních podmínkách jednotřídky, kde se scházejí děti od 3 do 7 let, si dobře uvědomujeme výhody 

"sourozenecké atmosféry". Máme radost, že dosud nezaznamenáváme prvky šikany. Starší děti se učí tolerovat 

malé kamarády, chlapce vedeme k elementárním zásadám etiky v chování k dívkám... Do praxe zavádíme 

desatero slušného chování. Děti se rády seznamují s okolím MŠ, poznáváme blízké i vzdálenější okolí. Ve 

mailto:starosta@velkesvatonovice.cz
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školce je vedeme 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. V tomto ohledu jsou přínosné i 

návštěvy Domu s pečovatelskou službou, kam chodíme 

přednášet pásma a nosíme drobné dárky. Ke zpestření 

pobytu ve školce a rozšíření obzoru prospívají 

pravidelné i příležitostné akce, jako návštěva v 

místním zemědělském družstvu, spolupráce s hasiči, 

prohlídka muzea či knihovny (kde hned po první 

návštěvě MŠ přibylo několik pravidelných návštěvníků 

z řad dětí). Krásná atmosféra vládne vždy při návštěvě 

pana Linerta. Ten dětem do MŠ přiváží a v provozu 

předvádí velký model železnice. Již po několikáté nás 

navštívil chovatel dravých ptáků, který přibližuje 

dětem poutavě život svých svěřenců. Každoročně jezdíme v květnu plavat do Trutnova a v červnu na výlet, 

loni vyšlapaly děti na Vartu a zpět. Cestou jsme hráli šipkovanou, " rozmlouvaly s lesními skřítky", plnili úkoly 

a opékali špekáčky. Svatoňovičtí předškoláci mají štěstí, že vyrůstají mezi kopci, lesy a loukami, kde mohou s 

pomocí rodičů i nás pedagogů získat vztah ke krajině dětství a užívat si zábavu, hry i učení v přírodě od jara 

do zimy.  

Zápis do MŠ se bude konat  3. – 4.4. 2012, podrobnosti najdete včas na vývěskách OÚ. 

 

Daniela Nováková Kobíková 

Zpráva o činnosti Základní školy ve školním roce 2010/2011 

  

Ve školním roce 2010/2011 byla škola dvojtřídní se čtyřmi ročníky. Pro výuku byly k dispozici 3 učebny, 

z nichž jedna sloužila zároveň jako místnost pro školní družinu. Čtvrtou nevyužitou učebnu i nadále 

využívalo ke schůzkám místní sdružení mateřského centra KAMARáT a kroužek Šikovné ručičky pod 

vedením paní Kateřiny Stachové. O prázdninách naše škola poskytla prostory pro tábor malých dětí 

v anglickém jazyce a pro soustředění mladých volejbalistek. Školní zahrada posloužila k výuce tělesné 

výchovy, pracovní výchovy, k odpočinku dětí o velkých přestávkách a k hrám školní družiny. K tělesné 

výchově se využívala tělocvična TJ Sokol Velké Svatoňovice. Výuka probíhala podle vlastního školního 

vzdělávacího programu s názvem „Učíme se pro život“. V naší škole zařazujeme do vyučování od 1. ročníku 

anglický jazyk, hru na zobcové flétny, plavecký kurz a kurz bruslení, dopravní výchovu a zdravovědu. 

Vyučování zpestřila dětem práce na počítačích. Po vyučování si děti mohly vybrat ze dvou kroužků: kroužek 

pěvecký pod vedením paní učitelky Novákové Kobíkové a keramický pod vedením paní ředitelky Yvety 

Žákové. 

Děti se zúčastnily po celý školní rok hodně akcí a tematických projektů. Při některých projektech děti spí ve 

škole. 

 

Mimoškolní aktivity 
Veřejná vystoupení dětí  - slavnostní uvítání prvňáčků 

- vítání občánků 

     - vánoční vystoupení pro ZŠ Batňovice 

- vánoční vystoupení pro důchodce 

-      vánoční vystoupení pro rodiče a děti 

- vynášení Smrtky, vítání jara 

 

Soutěže    - zdravotnický víceboj v Úpici  

     - dopravní soutěž ve Dvoře Králové  

- vybíjená malotřídních škol v Batňovicích 

                              Děti na návštěvě u hasičů 
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-       čtyřboj malotřídních škol v Havlovicích 

  

Výstavy     -          vánoční výstava ve Velkých Svatoňovicích 

-  vánoční výstava v Malých Svatoňovicích 

-  velikonoční výstava v Malých Svatoňovicích 

-   výstava vláčků ve škole, možnost manipulace s nimi 

- výstava ovoce a zeleniny v Malých Svatoňovicích 

- výstava hub v Úpici 

- zahrádkářská výstava fotografií v Malých Svatoňovicích 

 

Divadelní představení  -          divadelní představení v Úpici  

-          pohádka ZŠ Batňovice 

     -          taneční akademie ZUŠ Úpice 

-          výchovný koncert ZUŠ Úpice 

-          ukázka živých dravců 

- školní akademie ZŠ Malé Svatoňovice 

 

Výlety a exkurze   -          školní výlet do pevnosti v Dobrošově  

-  exkurze do místního zemědělského družstva 

-  Dny textilních řemesel v České Skalici 

-  ukázka výstroje šermířů 

-  exkurze v Muzeu v Trutnově a vycházka na Gablenz 

 

Další činnosti:   -           škola bruslení v Trutnově 

-  škola plavání v Trutnově 

-   výcvik zdravotnických hlídek  

-  Den Země v okolí školy 

-  Halloweenská noc v ZŠ 

-  Mikulášská nadílka 

-  pečení perníčků, martinských rohlíčků a vánoček 

-  masopustní noc v ZŠ  

-  návštěva knihovny v Batňovicích 

-  Den dětí s tematikou dopravní výchovy 

Zapojili jsme se do sběru léčivých bylin, do celostátního projektu ovoce do škol a EU peníze školám, za které 

jsme zatím nakoupili interaktivní tabuli, 4 počítače a 1 notebook. Z peněz Obecního úřadu bylo vyměněno 

obložení na chodbách školy, zakoupeny stolky a židle do školní jídelny a některé učební pomůcky a učební 

potřeby. 

Děkujeme všem, kteří podporují činnost naší školy a rodičům za pomoc při vyučování a výchově dětí. 

 

         ředitelka ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice 

          Mgr. Žáková Y. 

 

Kniha Markoušovice a Starý Sedloňov 

 

Vážení čtenáři knihy Markoušovice a Starý Sedloňov, 

doufáme, že vám řádky knihy přinesly spoustu nových informací, poučení o historii obcí, ale také zábavu a 

rozptýlení. Určitě jste našli kapitolky, které nejsou úplné. Určitě jste narazili i na nějaké chyby. Stále ale 

doufáme, že jsme historii nepřepsali, že jen došlo k opomenutí, ne však záměrnému, některých skutečností. 

Většina informací za posledních 50 let pochází od pamětníků, což přináší větší riziko nepřesnosti. Je dobře, 

že se někteří z vás ozvali a můžeme informace opravit.  

Hodně nás mrzí, že mezi zaměstnanci ústavu sociální péče uvedených v knize chybí jméno Blanky Nývltové, 

která zde pracovala v letech 1986-2011, z čehož více jak 23 let jako kuchařka. V seznamu zaměstnanců je 
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dále chybně jméno Ivana Kolářová místo Kovářová, Iveta Salwendrová místo Iva Salwenderová a zcela 

chybí účetní Hana Mlynářová, Veronika Ročňáková a údržbář Dušan Klouček. 

Rodina Prajzlera přišla do Markoušovic velice krátce po skončení války z Plavůu Tanvaldu. 

BedřichPrajzler totiž dostal umístěnku do Markoušovic, nastoupil jako poštovní doručovatel. Aktivně 

působil v ochotnickém spolku od jeho samotného počátku. Po zrušení poštovního úřadu v Markoušovicích se 

celá rodina odstěhovala do Malých Svatoňovic. Dcera Bedřicha Prajzlera Věra Prajzlerová (provdaná 

Skalová) po skončení studia na Střední pedagogické škole pro učitelky mateřských škol v Jaroměři působila 

v roce 1956 v mateřské škole jako učitelka. Neměla na starosti úklid a donášku jídla, jak bylo chybně 

uvedeno v knize. Podobně Helena Škápíková nebyla školnicí, ale krátce ve školce také učila. 

Divadelní činnost se neobejde bez nápovědy, o kterou se staral Jan Švadlák. Na fotografii se poznala Hana 

Pleskačová (rozená Kašparová), kterou jsme měli chybně za Irmu Staudovou. 

Neznámý horník na fotografii na straně 71 není ten poslední v dolní řadě, ale předposlední. Zcela vpravo 

sedí Jan Letzel.  

Šotek, který přejmenovává si ještě zaskotačil na straně 132. Jaroslav Nývlt má syna, který působil jako 

velitel hasičů, ale ten se jmenuje Petr, ne Jaroslav. 

Na straně 153 muzikant Rainer Richter hrál na tenor saxofon. Zde slovo „tenor“ uteklo ze správného 

sloupce. Nemyslete si tedy, že zde působil Richtertenor. 

Jsou i zajímavosti, které se do knihy nedostaly jako např. následující informace o dodávce vody. 

K nejstarším objeveným nálezům vážícím se k zásobování vodou patří dřevěné potrubí, které nalezl Miroslav 

Brádler při stavbě domu. Původně v těchto místech bývala hospoda „Haase“. Zda toto potrubí patřilo 

k lokálnímu nebo jinému zdroji, kdy bylo vybudováno, je možné se pouze dohadovat. 

První novodobý vodovod se začal budovat pro několik zdejších občanů po dohodě s MNV v roce 1958. 

Hlavním iniciátorem byl Jaroslav Holý, který si předsevzal, že do července následujícího roku než se mu 

narodí dítě, musí být do koupelny zavedena tekoucí voda. Dalšími žadateli o přípojku byli Bohuslav Kejzlar, 

Jaroslav Kašpar, Emanuel Těžký, Petr Rýdl, Bohuslav Vondráček, Karel Kárník, Alois Richter, Václav 

Lautsch, František Král, Karel Král, Gejza Gorelka. Občané si museli vše vykopat a po uložení potrubí i 

zaházet ručně. Každý měl přidělen a vyměřen úsek, který musel do určitého termínu připravit. Zdroj vody se 

nacházel v lesní studánce na kraji lesa nad rybníčkem nedaleko pomníku obětem 1. a 2. světové války ve 

Starém Sedloňově. V dnešní době studánka splývá s lesním terénem a pouze znalí vědí, kde se nachází. 

Lokální vodovod slouží dodnes, voda se využívá jako užitková. Než byl zprovozněn tento vodovod, nosili lidé 

vodu v konvích ze studánky bližší („U Čalbínky“), která se nachází několik desítek metrů za pomníkem 

směrem k rybníčku na levé straně. Lidé si studánky s pitnou vodou vážili. Každý rok hasiči vodu vyčerpali a 

studánka byla řádně vyčištěna. Podle pamětníků jí prý ženy drhly kartáčem s mýdlovou vodou. I dnes je 

v docela zachovalém stavu. 

Uvádíme níže soupis chyb, abyste si mohli opravy vložit do knihy. Ty, kterých se chyby dotýkají, prosíme o 

prominutí. Věříme, že pokud je mezi vámi někdo, kdo najde nějakou nesrovnalost, tak nebude mlčet. Nechá 

zprávu s kontaktem na obecním úřadě nebo kontaktuje někoho z nás. Je dobře, že se o věcech bude hovořit, 

dále hledat správné historické skutečnosti, zapisovat je, aby příště nemohlo dojít k pochybení. Nemělo by se 

říkat, že to bylo jinak a neříci jak. I druzí by se to měli dozvědět. 

Předem tedy děkujeme, pokud se ozvete. 

         Lidka Vránová a Adolf Těžký 

 chyba správně 

str. 55 Rovensko…Prajzlerova Plavy uTanvaldu – Prajzlerova, 

str. 71 popis fotografie Sedící zleva… Jan Beneš, neznámý horník, Jan Letzel 

str. 125 na 27. řádku Věra Prajzlerová učila v roce 1956. 

str. 126 na 23. řádku Helena Škápíková v mateřské školce učila. 

str. 127 na 7. řádku 

Blanka Nývltová pracovala v ústavu v letech 1986-2011, z čehož 
více jak 23 let jako kuchařka. 
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str. 127 2. odstavec 

…i tito lidé: Ivana Kovářová,...Iva Salwenderová,... Hana 
Mlynářová, Veronika Ročňáková, Dušan Klouček. 

str. 132  Jaroslav Nývlt ml. Petr Nývlt 

str. 132 Jaroslav Nývlt ml. Petr Nývlt 

str. 149 na 5. řádku …poštovní doručovatel Bedřich Prajzler, poštmistr… 

str. 150 na 8. řádku ...Zdena Čapková, Jiří Švadlák, Jan Švadlák - nápověda. 

str. 150 popis fotografie …Hana Kašparová (Pleskačová), Jiří Švadlák… 

str. 153 na 9. řádku …Rainer Richter      tenor saxofon 

 

 

Občanské sdružení KAMARáT 

 

Vážení spoluobčané, 

I já, za naše občanské sdružení KAMARáT, Vám 

chci popřát v novém roce 2012 hodně zdraví, 

štěstí, domácí spokojenosti a sluníčka v srdcích.  

Do nového roku jsme vstoupili s velkými změnami.  

Naše sdružení vzniklo v roce 2003 z popudu 

několika málo maminek, se snahou organizovat 

společenské akce pro děti z naší vesničky. Nyní se 

píše rok 2012 a od roku 2003 uteklo devět let a 

zakládajícím maminkám dětičky poněkud 

povyrostly. Tak jsem požádala maminky mladší – 

s menšími dětmi, jestli by převzaly „štafetu“ 

pořádání akcí. Pochopila jsem, že není až tak 

jednoduché najít „tahouna“, který by ve svém 

volném čase vedl, organizoval, úkoloval a hlavně 

vymýšlel všelijaké aktivity pro širokou veřejnost. 

Po několikaměsíčním snažení o předání 

„štafetového kolíku“ se přece jen další běžkyně na 

dlouho trať našly. Při naší poslední akci – 

Mikulášské besídce, jsem už veřejnosti oznámila, 

že se mé nástupkyně našly a že jsem tomu moc 

ráda. Besídka se vydařila. Děti si zatančily, no 

spíš vyřádily zběsilými běhy po parketu, 

zasoutěžily a odnesly domů pěkné ceny a hlavně se 

zase po roce setkaly s Mikulášem, andělem a 

čertem. 

Před pár dny se uskutečnil v místním Kulturním 

klubu Karneval pro děti. Bohužel jsem se kvůli 

zaměstnání nemohla zúčastnit, ale podle ohlasů 

jsem viděla, že mé nástupkyně jsou holky na svém 

místě. S klidným srdcem milé maminky a tatínkové 

můžete svěřit těmto pokračovatelkám své ratolesti, 

bude o ně dobře postaráno.  

Děkuji tímto především Janě Šrejberové, Jitce 

Šretrové a Kristýně Svobodové. 

Přeji Vám hodně spokojených a usměvavých dětí, 

to je ta nejlepší odměna, pro kterou to celé 

děláme. 

                                                                                            Petra Kuldová – předsedkyně sdružení KAMARáT 

 

Milí rodiče pokud chcete zasílat informační e-maily o akcích pořádaných sdružením KAMARáT, zašlete 

své e-mailové adresy na e-mail jankapekna@seznam.cz. Ve dnech 20.-22.3. 2012 připravujeme jarní bazar 

oděvů a sportovních potřeb, v rámci bazárku bude probíhat sbírka hraček na pískoviště u ZŠ, ty které byly 

na dětském hřišti doposud, na podzim loňského roku zničil neznámý pachatel. 

            Za příspěvek do sbírky předem děkujeme 

 

TJ Sokol Velké Svatoňovice 

Oddíl kopané 

Oddíl kopané funguje jako součást TJ Sokol Velké Svatoňovice. Tak jako v minulých letech spočívala v roce 

2011 aktivita členů fotbalové sekce především v pořádání turnajů v malé kopané PUPO a organizaci dvou 

tradičních zápasů (Velikonoční a Posvícenské utkání). V červnu se uskutečnil 21. ročník PUPO nad 35 let a 

koncem srpna proběhl 26. ročník hlavního turnaje PUPO. Základním předpokladem pro uskutečnění těchto 

akcí je údržba hrací plochy v potřebné kvalitě. Je dobré, že v tomto úsilí jsou aktivní také mladší členové 

mailto:jankapekna@seznam.cz
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oddílu. V roce 2012 proběhnou všechny výše zmíněné akce. termín PUPO nad 35 let je stanoven na 23.6. 

2012 a druhý turnaj PUPO na 25.8. 2012. 

            Švehla Stanislav 

Stolní Tenis 
Oddíl stolního tenisu funguje ve Velkých Svatoňovicích již řadu let. Od roku 2000 máme spřátelený oddíl v 

KalbeMilde v Německu se kterým se každoročně navštěvujeme. Tato akce se koná jednou u nás ve Velkých 

Svatoňovicích a jednou u nich v KalbeMilde. Naposledy jsme byli u nich my, a to loni na podzim: 

V pátek 2.9.2011 se vypravilo 5 hráčů z našeho oddílu reprezentovat  TJ Sokol Velké Svatoňovice na oslavy 

sportu , do města KalbeMilde v Německu.  Hrstka nadšenců 

Tonda Elsner, Vladimír Ludvík, Josef Milfait pracovali na prvním 

projektu česko-německé spolupráce v roce 2000. Nyní jsme jeli ve 

složení - Křišťák Milan, Bradáč Ladislav, Landsman Ivoš, 

Ducháč Pavel a Křišťák Pavel. Němečtí přátelé nás velmi 

srdečně přijali. Po příjezdu nás ubytovali a vzali na pohoštění. 

Druhý den ráno jsme se přesunuli do místní tělocvičny, kde 

domácí proti nám postavili 2 družstva ve složení:  

1 Družstvo: Schrader, Matthies, Habermann, Lemme 

2 Družstvo: Dr. Müller, Krzewski A, Krzewski ,Muthman 

V dopoledních hodinách jsme sehráli zápas s družstvem č.1. Po 

velice vyrovnaném boji, jsme uhráli remízu 7:7. Následovala 

krátká pauza s občerstvením na místním hřišti a nástup na druhé 

utkání proti družstvu č.2. V tomto zápase jsme utrpěli porážku 

9:5. Den jsme zakončily prohlídkou města a návštěvou jednoho z 

našich hostitelů, kde byla předběžně domluvena spolupráce i 

fotbalového mužstva a města KalbeMilde-Velké Svatoňovice. V 

neděli nás naši přátelé vzali na výlet k jezeru. Celý víkend byl 

velmi příjemný a pohodový. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se 

podíleli na přípravě našeho pobytu, zvláště pak Vladimír Ludvík, 

který vše zařídil po organizační stránce za náš oddíl.   

Náš oddíl stolního tenisu je však mnohem početnější. Čítá v současné době 16 dospělých z toho 2 ženy a od 

loňského roku je zde i početný oddíl starších žáků (děti navštěvující ZŠ), tam chodí 16 dětí. V kategorii 

dospělých máme družstva A, B, C. Družstva A a B hrají Regionální přebor 2. třídy, družstvo C hraje 

Regionální přebor 3. třídy. Děti poté hrají Regionální přebor starších žáků. 

Pokud máte zájem si zahrát i Vy, nebo Vaše děti, mile rádi Vás přivítáme mezi sebe. Pro začátek můžeme 

zájemcům zapůjčit pálku na vyzkoušení. Dospělí trénují ve středu a v pátek od 18:00 a děti ve středu od 

17:00 – 18:00. Pro děti a zejména jejich rodiče je založena internetová stránka www.pinecvs.estranky.cz, 

kam jsou ukládány fotografie z akcí a výletů, které děti také v rámci kroužku podnikají. 

Těšíme se na Vás, s pozdravem  

            Milan Křišťák 

 

Oddíl volejbalu 
Oddíl funguje již šestý rok. Za ten čas se jeho složení částečně obměnilo, ale základ vydržel do dnešní doby. 

K posílení volejbalového oddílu došlo v roce 2011, když pod Sokol Velké Svatoňovice přešli volejbalisté z 

Úpice, kteří jezdí hrát do naší tělocvičny a od loňského roku již hrají turnaje, které se pořádají po okolí, pod 

hlavičkou „Velké Svatoňovice“. Na těchto turnajích dosahují v celku dobré výsledky. Na závěr chci touto 

cestou pozvat zájemce o volejbal do našich řad. Vždy v pondělí od 19:30 hod.  

             František Laník 

 

Klub důchodců v Markoušovicích 
 

Rok 2011 jsme začali dne 5.1.2011 naším setkáním v knihovně. V zimních měsících se scházíme 2x měsíčně 

v knihovně, od jara do podzimu nahrazujeme jedno posezení v knihovně vycházkou do přírody. V loňském 
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roce jsme první vycházku uskutečnili v dubnu. Po delší 

diskusi jsme se rozhodli, že půjdeme do Bezděkova ke 

kapličce a dále Lhotou do Poříčí ke Kučerům na oběd. 

Po obědě a odpočinku jsme se rozdělili, někteří jeli zpět 

autobusem, ostatní se vrátili přes kopec pěšky. V květnu 

jsme vyrazili po trase Slavětín – Studénky - Brendy. 

Tato vycházka prověřila naši kondičku, zvládli jsme ji, 

sice s obtížemi, ale všichni. V červnu jsme si vyšli na 

Úpickou hvězdárnu. Protože hvězdárna stojí na kopci, 

naše trasa vedla z kopce do kopce. Zvládli jsme ji 

pomocí velkého funění a vzdychání. Prohlédli jsme si 

hvězdárnu, vyslechli přednášku a pak honem dolů, do 

hospody U Maršíků na občerstvení. Zpět jsme jeli 

autobusem. V červenci naše kroky směřovaly do Suchovršic, se zastávkou na romantickém vršku, nad 

Suchovršickým nádražím. Dnes už je tento vršek oplocený, takže pro zvědavé návštěvníky nepřístupný. 

V srpnu jsme se rozhodli, že se zúčastníme „Olympiády pro starší a pokročilé“, která se konala 

v Havlovicích. Uskutečnila se 1.září a z našeho klubu se zúčastnilo 14 lidí. Olympiáda se nám líbila a 

doufáme, že letos bude naše účast ještě větší. V září jsme také opékali špekáčky, zde na ohništi u ústavu. 

Špekáčky byly čerstvě přivezené, chleba měkký, hořčice, kečup i křen dodávaly špekáčkům ten správný říz. 

V říjnu jsme měli naplánovanou vycházku do Malých Svatoňovic, ale pro nepřízeň počasí se nekonala. To 

byly naše vycházky v loňském roce.  

Průběžně jsme oslavovali narozeniny našich členů. Slavily se i dvoje sedmdesátiny a to Pavla Neumanna a 

Jana Šolce. Při našich akcích nás na harmoniku doprovázel Luboš Kudrnáč a Áda Kopáček, na trubku Ruda 

Posdiena. Rok 2011 jsme zakončili vánočním setkáním v prosinci. 

Kočí Eduard 

 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Svatoňovice 
 

Je to již 129 let, co se naši předci a obyvatelé Velkých Svatoňovic dali dohromady a založili sbor 

dobrovolných hasičů v naší obci. Z generace na generaci si předávali znalosti a zkušenosti a povedlo se 

sbor udržet v činnosti až dodnes. My se snažíme v tomto konání pokračovat, abychom se ctí připravili půdu 

našim nástupcům. 

Tak jako každý rok se i v roce 2011 členové výjezdového družstva účastnili zimních školení, týkajících se 

požární ochrany, prevence a zdravovědy. Od dubna až do října jsme se scházeli na pravidelných cvičeních, 

které jsme věnovali údržbě techniky a přípravě jak na soutěže, tak na ostré výjezdy, které jsme v loňském 

roce měli čtyři. Proběhla nezbytná školení strojníků a velitelů. Někteří členové výjezdového družstva se 

zúčastnili celodenní služby u profesionálních hasičů v Trutnově. Nově jsme se začali scházet na společných 

cvičeních se sousedními sbory z Markoušovic a Kvíčaly. Vyhověli jsme také žádosti obce o pomoc při úklidu 

vedlejších komunikací po zemních pracích. 

Mimo činnost týkající se požární ochrany se také podílíme na 

kulturním dění v naší obci. 

3. února jsme uspořádali hasičský ples. V dubnu bylo naším 

úkolem postarat se o občerstvení a připravení hranice na 

pálení čarodějnic, které organizovalo místní sdružení 

KAMaRáT. 

Téměř tradicí se stala i organizace dětské trasy na dálkovém 

pochodu Babička, kde nám pomáhají i naši mladí hasiči. 

V červnu potom přišlo na řadu pořádání dětského dne za 

spolupráce se sdružením KAMaRáT a občerstvením Na 

Balkáně. Večer následovala zábava, kde k poslechu i k tanci 

hrála skupina Závisláci. 28. září jsme připravili 

Svatováclavské posezení při Velkosvatoňovické dechovce. Po 

                       Olympiáda v Havlovicích 

                 Víkendový pobyt v Českém ráji 
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celý rok se někteří z našich členů starají o bezproblémový chod hasičského muzea. 

Nedílnou součástí našeho sboru jsou i mladí hasiči, kterým se plně věnujeme každý pátek po celý rok. Po 

náročných přípravách se děti účastní maratonu soutěží hry Plamen. Začínáme v září závodem požárnické 

všestrannosti v Libňatově a poté okresním kolem, které se letos konalo ve Rtyni v Podkrkonoší. Ve stejné 

disciplíně se účastníme soutěže i v sousedním Náchodském okrese. Potom následovala uzlovka 

v Radvanicích a první jarní soutěží byl Memoriál Ivany Valnohové, kde si děti měřily síly v běhu na šedesát 

metrů s překážkami. Poté následovaly soutěže: O pohár MAS Jestřebí hory, O pohár starosty obce Hajnice a 

okresní kolo hry Plamen konané na stadionu Sparta v Úpici, jehož úpravy jsme se také účastnili. Mimo hru 

Plamen se mladí hasiči zúčastnili Mikulášského klání ve Rtyni v Podkrkonoší a Broumovského trojboje. S 

výsledky, kterých děti dosahují, jsou spokojeni jak ony, tak i jejich vedoucí. Odměnou jim byl víkendový 

výlet, který tentokrát směřoval do prostředí Českého Ráje. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH a ostatním, kteří s námi spolupracují na výše zmíněných 

akcích a přeji si, abychom měli i nadále dostatek sil zajistit dobré fungování našeho sboru.  

 

       Za SDH Velké Svatoňovice starosta sboru Petr Šafář 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Markoušovice 

 

SDH Markoušovice se zúčastnilo všech nutných a 

pravidelných školení a jeho výbor se sešel celkem 

4x. 

Několikrát jsme provedli cvičení na hřišti 

v Markoušovicích, které mělo za úkol prověřit jak 

připravenost techniky a členů výjezdové jednotky, 

ale i ostatních členů našeho SDH. Během léta 

jsme společně s jednotkami SDH Velké 

Svatoňovice a Kvíčalou uspořádali 3 společná 

cvičení, která se konala v místě působení 

jednotlivých jednotek.  

Pořádali jsme jako každoročně velikonoční 

zábavu, dětský den a podíleli se na přípravě 

pálení čarodějnic.  

Přes zimu byla provedena oprava nezávislého 

topení hasičského vozu a během léta jsme provedli 

údržbu hasičské zbrojnice, kde byla 

provedena oprava nástěnky, střechy, fasády a byly 

vyměněny žlaby. Z přilehlé strany k silnici byla 

provedena drenáž objektu a zároveň byla 

provedena oprava šachty dešťové kanalizace, 

protože už byla v havarijním stavu. Dále bylo 

provedeno pročištění trubky pod komunikací, 

která byla nepropustná. Na požádání obecního 

úřadu provedla jednotka pročištění roury pod 

vjezdem k domu Pavla Svobody. 

V letošním roce je v plánu zúčastňovat se 

okrskových cvičení a pokračovat v údržbě 

hasičské zbrojnice, zejména interiéru a opravě 

hasičského vozu. Tradičně již počítáme 

s velikonoční zábavou, pálením čarodějnic a 

pokud zbude čas, tak i s letním posezením. 

      

 Za SDH Markoušovice starosta sboru 

Frýba Dušan 

 

Zahrádkáři Velké Svatoňovice 

 
Rok 2012  se pomalu rozjíždí a i zahrádkáři si plánují, co všechno by chtěli v letošním roce uskutečnit. Jako 

první akci pro veřejnost plánují cestopisnou přednášku „Filipíny“, manželé Špetlovi – ve čtvrtek 15.3. 2012 

v 18,00 hod. na OÚ Velké Svatoňovice. 

Výroční členská schůze bude v neděli 25.3. 2012 v 15,00 hod. na velkém sále KK. Ze zájezdů plánujeme 

v květnu výlet po okolí Železného Brodu a začátkem září Kladské pomezí.  K účasti zveme i nečleny 

zahrádkářů. Pokračovat chceme i ve výstavách, pokud bude úrodný rok, tak koncem září výstava ovoce, 

zeleniny, květin a ručních prací a na konci listopadu již tradiční vánoční výstava „Od adventu k vánocům“. 

 

Děkujeme všem, kteří se našich akcí účastní, a těšíme se na další spolupráci. 

 

          Za výbor ZO Seidelová J. 


