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Svatoňovický zpravodaj 
Vážení spoluobčané, 

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

zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu 

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

informace, o kterých byste měli vědět, přehled akcí připravovaných na rok 2014, užitečné 

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

Ve výčtu zrealizovaných akcí loňského roku rozhodně nemůže chybět investičně 

nejnákladnější, roky diskutovaná a přesouvaná oprava místní komunikace „Lesní“ 

v Markoušovicích. Po neuskutečněné opravě vlastníkem pozemku Lesy ČR v roce 2012 a  

následných jednáních obec přistoupila k celkové opravě. V minulosti komplikovaný průjezd 

po komunikaci plné výtluků se změnil k nepoznání a do Markoušovic je alespoň po jedné 

komunikaci zajištěn kvalitní přístup. Komunikace procházející téměř celou částí obce od 

napojení ze silnice III/3013, přes „Konzumák“ až k budově tělocvičny je ve vlastnictví 

Královehradeckého kraje. Není však v možnostech obce ovlivnit investiční akci podobného 

rozsahu, která by vedla ke kompletní opravě této komunikace. Opravou prošly i další úseky 

komunikací, dvůr u obecního úřadu a prostory pro stání kontejnerů na tříděný odpad. 

Zvýšit bezpečnost na hlavní komunikaci, která prochází celou obcí, by mělo umístění dvou 

radarů na měření rychlosti. Stále se však nedaří získat dotační prostředky na opravu 

komunikace na Kvíčalu. Žádost byla podána v roce 2012 na SZIF v Programu rozvoje 

venkova LEADER, minulý rok v Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje. 

Příznivá není situace ani v letošním roce, protože opakované žádosti v  Programu rozvoje 

venkova LEADER nebylo vyhověno. Změnou prošla obě dětská hřiště u MŠ i ZŠ. O 

poskytnutí prostředků na jejich opravu bylo žádáno z dotačních titulů: Ministerstva pro 

místní rozvoj v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, Nadace ČEZ v projektu 

Oranžové hřiště a SZIF v Programu rozvoje venkova - LEADER. Dotace byla získána 

pouze na opravu hřiště u ZŠ, kterou obec získala z dotačního titulu  programu LEADER. 

Výsledkem jsou nově zrekonstruované prostory areálu u ZŠ, které zlepší občanskou 

vybavenost v obci. Výměna a navýšení cvičebních prvků sportovního hřiště zkvalitní výuku 

tělesné výchovy žáků ZŠ. Hřiště bude poskytovat širší využití zároveň pro děti školní 

družiny, umožní využití volnočasových aktivit dětí a široké veřejnosti. V prostorech zahrady 

MŠ došlo k obměně a navýšení počtu herních prvků. Stávající prostory knihoven v obou 

částech obce prošly rekonstrukcí. V Markoušovicích nově opravené prostory dovybavené 

inventářem budou sloužit hlavně jako spolková místnost. Zpracování digitálního 

povodňového plánu, osazení informačních systémů jsou součástí protipovodňových 

opatření. Tyto hlavní prostředky doplňuje bezdrátový rozhlas. Velká část finančních 

prostředků na pokrytí nákladů byla poskytnuta z Operačního programu životního prostředí. 
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Garantem zastřešujícím celou akci se stal Svazek obcí Jestřebí hory a do projektu se 

zapojilo dalších 5 okolních obcí. Bezdrátový rozhlas je napojen na centrální dispečink 

záchranného systému, kromě systému včasného varování bude každou první středu v měsíci 

znít rozhlasem i zkouška sirén. Rozhlas bude sloužit hlavně ke zlepšení informovanosti 

občanů o dění v obci. Spolky fungující v obci i pořadatelé různých akcí mají nyní možnost 

dát prostřednictvím obecního úřadu informace veřejnosti o plánovaných aktivitách. 

Vysílání je možné provést přímo, ze záznamu, ale rovněž je možné v náhlých případech 

hlásit okamžitě z mobilního telefonu. Na kanalizaci ve středu obce dokončenou v roce 2012 

se napojily v prvním čtvrtletí 2013 plánované objekty. Napojení na veřejnou kanalizaci 

významně zvyšuje komfort bydlení v obci a proto cílem obce je v odkanalizování dostupných 

částí pokračovat. V současné době probíhají intenzivní přípravy v podobě zpracování 

projektové dokumentace a následné získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 

výstavbu kanalizace ve spodní části obce (od tělocvičny na Podháj). Věříme, že občané tuto 

aktivitu obce přivítají a budou vstřícní a nápomocni přípravám a samotné realizaci, která je 

závislá na získání dotace. Reálný předpoklad výstavby je v roce 2016. I v loňském roce se 

ale nepodařilo zrealizovat všechny akce dle představ. Plánovaná oprava a výstavba nového 

chodníku kolem rybníku Aman až k bývalé prodejně byla z důvodu pozdě vydaného 

stavebního povolení přesunuta na rok letošní. Výstavba chodníků   je jednou z priorit obce 

a proto již na sklonku minulého roku započaly přípravy na projektové dokumentaci 

chodníku ve spodní části obce – od bývalé prodejny až k autobusové zastávce na Valy. 

V plánu činnosti na tento rok jsou přípravné práce na projektu nejvíce potřebného, ale na 

realizaci nejsložitějšího úseku ve středu obce. Na oba úseky nově budovaných chodníků 

bude snahou obce získat finanční podporu z dotačních titulů. 

V loňském roce v obci proběhlo i několik obcí pořádaných společenských událostí. 

První z nich se v únoru stalo divadelní představení libňatovských ochotníků pod názvem 

Komedie o vějíři. V březnu se již tradičně konalo Vítání jara s vynášením Moreny s pásmem 

písniček a básniček v podání dětí z místní mateřské a základní školy. Program doplnilo 

krátké vystoupení dechové hudby. V dubnu byl uspořádán koncert Městské dechové hudby 

Červený Kostelec pod vedením Hany Řezníčkové Kukulové. Pro nejmenší děti Klub 

loutkářů Úpice zahrál loutkové divadlo na motivy knihy Jana Karafiáta Broučci. V září se 

uskutečnila tradiční Svatováclavská pouť na nově upraveném prostoru za kulturním 

klubem s programem pro všechny věkové generace. Nejprve zahrála dechová hudba, kterou 

posléze vystřídala dámská country kapela Kocábka a v podvečer zahrála revivalová kapela 

Vaťák. Večerní zábavu zakončil svojí produkcí Oldřich Maisner. Škoda jen, že návštěvnost 

večerního programu byla tak nízká. Závěr roku patřil společnému setkání seniorů 

v kulturním klubu, na kterém účinkovaly místní tanečnice „Staré Westy“. Při pravidelném 

setkání u obecního úřadu vánoční atmosféru navodily koledy v podání dechové hudby a 

dětí z mateřské a základní školy. Mimo zde uvedené se konalo i mnoho akcí pořádaných 

jednotlivými místními spolky.  

Součástí zpravodaje jsou i příspěvky jednotlivých organizací. Poděkování patří všem, 

kteří se podílí na rozvoji a dění v obci a rozdělí se o své postřehy a názory i s ostatními právě 

prostřednictvím tohoto zpravodaje.  

Dovolte mi, abych na závěr vyjádřil přání úspěšného a šťastného roku pro nás 

všechny v roce volebním. Jak jistě víte, v květnu nás čekají volby do Evropského 

parlamentu a na  podzim volby do Senátu ČR a do místního obecního zastupitelstva. Na 

počátku jara se možná zdá, že je to ještě daleko, ale oslovuji Vás všechny, kteří přemýšlíte o 

aktivní pomoci s vedením naší obce, abyste projevili zájem o zapsání na kandidátní listinu a 

stali se tak budoucími zastupiteli.  

         Posdiena Radek, starosta
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Akce realizované v roce 2013 

1. Úprava dvora u OÚ  

- důvodem provedených zemních prací 

bylo kvalitnější využití prostorů nejen 

pro účely obce, ale i občany, kteří 

využívají možnosti ukládání železného 

šrotu a komunálního odpadu na 

kontejnery. Vzniklé plochy a kóje 

z použitých panelů budou využívány pro 

potřeby uskladnění štěrku na zimní 

posyp komunikací, písku na opravy 

vodovodu, štěrku na opravu komunikací 

a uskladnění různého potřebného 

materiálu a techniky.   V letošním roce 

budou kóje zastřešeny.  

Práce prováděla firma Stanislav Vyhlíd, 

Malé Svatoňovice. 
Celkové náklady s DPH:423.409,- Kč 

 

2. Rekonstrukce hřiště u ZŠ 

- zařízení obou hřišť bylo již ve špatném 

technickém stavu, z tohoto důvodu obec 

přistoupila ke kompletní výměně 

jednotlivých prvků včetně nezbytných 

terénních úprav. Realizací projektu 

došlo k výměně a navýšení počtu herních 

prvků dětského hřiště a cvičebního 

nářadí sportovního hřiště, k vybudování 

přístupových chodníků, bezpečnosti 

odpovídajících dopadových ploch. Byly 

provedeny nezbytné terénní úpravy 

včetně uložení dešťové kanalizace, která 

odvádí srážkovou vodu z budovy ZŠ, 

doposud podmáčející zpevněné plochy 

obou hřišť. 

Práce prováděla firma B plus P 

z Červeného Kostelce. 
Celkové náklady s DPH: 627.776,-Kč 

Podíl dotace:   442.031,-Kč 

Podíl obce:   185.745,-Kč 

 

3.  Rekonstrukce hřiště u MŠ 

- obdobnou opravou prošlo i hřiště u 

MŠ. Došlo k navýšení a výměně 

nevyhovujících herních prvků, byly 

přeloženy stávající chodníky a 

provedeny nezbytné terénní úpravy. 

Práce prováděla firma B plus P 

z Červeného Kostelce. 

Celkové náklady s DPH: 315.309,- Kč 
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4. Nová stání pod kontejnery na 

separovaný odpad 

- z kapacitních důvodů bylo ve Velkých 

Svatoňovicích vybudováno nové místo 

pro kontejnery na separovaný odpad u 

bývalé požární nádrže. Přemístěno bylo i 

stanoviště za Hasičské muzeum. Na 

všech stáních včetně prostorů u DPS 

byly zhotoveny nové živičné povrchy, 

které umožní snadnější úklid a údržbu 

kolem kontejnerů. Nové stání pro 

kontejnery v Markoušovicích u 

tělocvičny bylo vybudováno společně 

s novým sjezdem na místní komunikaci. 

Práce prováděla firma REPARE 

Trutnov s.r.o 
Celkové náklady s DPH:298.841,- Kč 

(u nádrže 75.550,- Kč, u muzea 47.211,- 

Kč, u DPS 34.949,- Kč, u tělocvičny 

141.131,- Kč) 

 

5. Opravy komunikací 

- ve Velkých Svatoňovicích: 

Byly opraveny komunikace obalovanou 

směsí s následným nástřikem směsi 

Patchmatic a jemného štěrku v okolí 

bývalé požární nádrže u Umlaufových a 

částečně do Fládru. Práce prováděla 

firma REPARE Trutnov s.r.o. 

Celkové náklady s DPH: 262.382,- Kč 

Upraven byl úsek od Kulturního klubu 

k tělocvičně a před budovou České 

pošty. Práce prováděla firma REPARE 

Trutnov s.r.o. 
Celkové náklady s DPH:  132. 400,- Kč 

Opravena byla i část živičného povrchu 

u obchodu s potravinami mimo prostoru, 

který byl poničen odkloněním dopravy 

při opravě mostu. Práce prováděla firma 

STRABAG a.s.  

Celkové náklady s DPH: 45.920,- Kč 

- v Markoušovicích: 

Součástí největší investiční akce roku 

2013 - opravy místní komunikace 

„Lesní“ byla úprava dřevin podél 

komunikace, vyčištění příkopů, 

vybudování nového místa pro kontejnery 

na separovaný odpad u autobusové 

zastávky, ale hlavně položení dvou 

vrstev asfaltového koberce v délce téměř 

1,2 km. 

Práce prováděla firma STRABAG a.s.  

Celkové náklady s DPH: 2.355.526,-Kč 
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Opravou prošel i úsek před č.p.1, kde 

byla krajnice zpevněna silničními 

obrubníky, před tělocvičnou 

zrekonstruován odvod dešťové vody 

z komunikace a v celém úseku obnoven 

živičný povrch. Práce prováděla firma 

REPARE Trutnov s.r.o. 
Celkové náklady s DPH:  291.730,- Kč 
 

6. Rekonstrukce knihoven  

- knihovna ve Velkých Svatoňovicích 

prošla celkovou rekonstrukcí. 

Vybouráním příčky se zvětšil prostor 

místnosti, došlo k výměně oken, 

vstupních dveří, na novou betonovou 

podlahu byla položena dlažba, strop byl 

vyrovnán sádrokartonovými deskami. 

Vyměněna byla i dlažba před vstupem do 

knihovny. Práce prováděla firma 

Stanislav Vyhlíd, Malé Svatoňovice. 
Celkový náklad obce s DPH: 143.122,- Kč. 
- v Markoušovicích byly v místnosti, 

opraveny omítky, položena nová 

hydroizolace, vybetonována podlaha a 

položena nová dlažba.  

Práce prováděla firma Stanislav Vyhlíd, 

Malé Svatoňovice. 
Celkový náklad obce s DPH:67.146,- Kč. 

Do místnosti byly zakoupeny i nové stoly 

a židle v hodnotě 22.685,- Kč  

 

7. Vybudování kanalizačních přípojek  

- na kanalizaci vybudovanou v letech 

2011 a 2012 ve středu obce byly 

napojeny všechny budovy v majetku 

obce (Obecní úřad, požární zbrojnice, 

Základní škola, Mateřská škola a 

Kulturní klub. Práce prováděla firma 

VAKSTAV Jablonné nad Orlicí. 
Celkový náklad obce s DPH: 41.742,-Kč. 

Všem vlastníkům pozemků, kteří 

umožnili vybudování hlavních 

kanalizačních řádů na jejich pozemku, 

obec uhradila náklady na vybudování 

přípojek tj. 1300,- Kč/bm.  

Za vstřícnost všem děkujeme. 

 

8. Protipovodňová opatření  

Akci, jejíž přípravy započaly před téměř 

třemi roky, se podařilo zrealizovat za 

finanční podpory  dotačního titulu 

z Operačního programu životního 

prostředí. Srážkoměr, vodočetná lať, 

hladinové čidlo je bezdrátový  rozhlas 
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Výsledek hospodaření za rok 2013 

Schválený rozpočet 

příjmy 13.960.000,- 

financování   2.630.000,- 

výdaje 16.590.000,- 

Skutečné příjmy 

celkem 17.112.522,- Skutečné výdaje celkem 16.870.828,- 

daňové příjmy  11.126.802,- běžné výdaje  11.588.024,- 

nedaňové příjmy 3.667.195,- kapitálové výdaje 5.282.804,- 

kapitálové příjmy 41.772,-     

přijaté dotace 2.276.752,-     

Rozdíl příjmů a výdajů:+ 241.694,- 

Stav na běžném účtu k 1.1.2013:   7.125.948,- 

Stav na běžném účtu k 31.12.2013:   7.367.642,- 

 I přes financování všech uskutečněných akcí loňského roku se podařilo dosáhnout nižšího schodku, 

než byl schválen. Podařilo se uspořit a přesunout prostředky, které byly určené na plánovanou opravu 

chodníku kolem rybníku Aman na letošní rok. Dále hospodaření obce vylepšilo získání dotace na 

rekonstrukci hřiště u ZŠ, na protipovodňová opatření, ale i že loňské daňové příjmy byly naplněny, 

dokonce byla realita lepší než očekávání. Nové rozpočtové určení daní obci přineslo do rozpočtu téměř o 

1.000.000,- Kč více, než bylo plánováno. Nebylo tedy nutné čerpat schválené prostředky z přebytků 

hospodaření z minulých let, naopak finance na účtu byly navýšeny o 241.694,- Kč. Změna rozpočtového 

určení daní, která nastala v loňském roce, všeobecně přinesla více financí do rozpočtů menších obcí na 

úkor velkých měst.  Nezbývá než doufat, že situace se bude letošní rok opakovat a plánované prostředky 

obec od státu obdrží minimálně ve stejné výši.   

 

Rozpočet na rok 2014 

Navržený schodkový rozpočet na rok 2014 na straně příjmů ve výši  14.572.000,- Kč a výdajů ve výši 

15.983.000,- Kč byl schválen na 26. jednání zastupitelstva dne 26.2.2014, financování bude z přebytků 

hospodaření z předešlých let ve výši 1.411.000,- Kč.  
 

 

elektronické hladinové čidlo pro hlídání 

výšky potoka a bezdrátový rozhlas jsou 

součástí celého systému včasného 

varování obyvatel a nově zpracovaného 

povodňového digitálního plánu.  Instalace 

hlásičů a celého zařízení bylo dokončeno 

až během konce letošní zimy. V současné 

době je ve zkušebním provozu. 

Práce prováděla firma EMPEMONT 

s.r.o. Valašské Meziříčí 
Celkové náklady s DPH:  2.328.680,- Kč 

Podíl dotace:  2.095.812,- Kč 

Podíl obce:  232.868,- Kč 
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Plánované akce na rok 2014 

Na rok 2014 byl zastupitelstvem obce schválen následující plán akcí: 

1. Výstavba nového chodníku u rybníku Aman a oprava chodníků od pomníku k bývalé 

prodejně 

Realizace této akce byla plánována v roce 2013, z důvodu vydání stavebního povolení až 

v měsíci listopadu loňského roku se akce přesunula na rok letošní. Je již vybrána firma, 

která bude v jarních měsících provádět stavební práce.  

2. Bezdrátový rozhlas 

V současné době je zařízení již nainstalováno, došlo k posunutí termínu realizace do 

konce měsíce dubna letošního roku z důvodu pozdního uzavření smlouvy o dotaci ze 

strany Státního fondu životního prostředí.  

3. Opravy komunikací 

Pro tento rok byly vybrány úseky komunikací, které budou opraveny z vlastních zdrojů ve 

Velkých Svatoňovicích – oprava povrchu na parkovišti u KK, z Končin do Markoušovic, 

do Fládru a k bývalé střelnici. V Markoušovicích bude opraven povrch na spodní cestě, 

nad bývalou hospodou od č.p. 28 a úsek pod lesem od č.p.199 k 203   

4. Zateplení budovy ZŠ, MŠ a OÚ 

Na zateplení tří budov včetně výměny oken je již vydáno stavební povolení. Na SFŽP byly 

podány žádosti o dotaci. Za předpokladu získání dotace by se tento rok provedlo zateplení 

budovy MŠ, budovy ZŠ a OÚ až v roce 2015 

5. Výstavba kanalizace II. etapa – spodní část obce 

V současné době je dokončována projektová dokumentace pro územní řízení, na základě 

kterého je možno žádat o dotaci na výstavbu. V blízké době proběhne projednávání v  

územním řízení. Následně se bude pokračovat v přípravě stavební dokumentace pro 

stavební povolení.  

6. Zasíťování pozemků u „Kapličky“  

Obcí byla podána žádost o napojení u distribučních společností, dokončuje se stavební 

dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. 

7. Výstavba chodníku v dolní části obce od bývalé prodejny na Valy  

Cílem pro letošní rok je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení 

a stavebního povolení, na základě kterého bude obec žádat o dotaci. 

8. Výstavba chodníku od Základní školy k  OÚ a ve středu obce – od bývalého kina po 

autobusovou zastávku u Umlaufových  

Pro nebezpečný úsek v obci bude v tomto roce snahou vypracovat projektovou 

dokumentaci alespoň pro územní řízení.  

9. Oprava komunikace „Bremst“ I. etapa - v úseku od „Dolců k Pětiletce“  

Pro první opravovaný úsek je již zpracována projektová dokumentace, v brzké době bude 

zažádáno o územní řízení, následně stavební povolení a v případě otevření dotační výzvy 

bude podána žádost na získání dotačních prostředků na opravu komunikace. 

10. Běžné úpravy a údržba majetku obce  

Z nákladnějších akcí např.  nátěr střechy včetně výměny okapů, opravy komínů a 

rekonstrukce bytů v Domě pro seniory, výměna plynových kotlů v bytovém domě č.p. 282, 

zastřešení kójí na dvoře OÚ apod. 
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Informace z Obecního úřadu 

Matriční události a občanské obřady  

V roce 2013 se v obci narodilo a v obřadní 

síni bylo do života přivítáno celkem 6 dětí, 

z toho jsou 3 chlapci a 3 děvčata. Malí 

občánci byli při slavnostním vítání zapsáni 

do Pamětní knihy, jejich zákonní zástupci 

obdrželi květinu a malý dárek. Obřadu byli 

přítomni zástupci i občanského sdružení 

KAMaRáT a program obohacuje vystoupení 

dětí ze ZŠ. V obci zemřelo 13 občanů ve 

Velkých Svatoňovicích a 7 

v Markoušovicích. V loňském roce uzavřely 

manželství 4 páry. OÚ se podílí a organizuje i další obřady, například při výročích svatby. 

Obecní úřad touto cestou nabízí uspořádání obřadu při příležitosti významného výročí 

svatebního obřadu. V uplynulém roce se u příležitosti zlaté svatby (50 let společného života) 

uskutečnil 1 obřad a 1 obřad při výročí diamantové svatby (60 let společného života). 

V případě zájmu vyzýváme manželské páry, hlavně ty, které neměly svatební obřad ve Velkých 

Svatoňovicích o včasné nahlášení termínu.  V uplynulém roce bylo při životních jubileích 

navštíveno 44 jubilantů, starších 75 let. Od počátku roku 2013 byli občané navštěvování při 

dovršení věku 75let, 80 let a po dosažení 

věku 85 let návštěvy probíhají každý rok. 

Nejstarším našim občanem je pan Možíš K., 

který letos oslaví 100 let. Při osobní 

návštěvě členkami komise pro občanské 

záležitosti jsou jubilanti obdarováni 

gratulací, kytičkou a malým dárkem. 

Poděkování patří všem, kteří se podílejí na 

slavnostním průběhu obřadů a všem 

dobrovolnicím, které navštěvují naše starší 

spoluobčany při životních jubileích. 

Srovnání počtů obyvatel naší obce za sledované období.  

Údaje o počtu obyvatel vždy k 1.1. daného roku 

  
Velké Svatoňovice Markoušovice 

celkem 
ženy  muži  celkem ženy  muži  celkem 

2014 435 489 924 147 164 311 1235 

2013 430 485 915 148 173 321 1236 

2012 429 476 905 149 173 322 1227 

2011 428 484 912 148 172 320 1232 

2010 424 480 904 145 170 315 1219 

2009 419 471 890 139 166 305 1195 

2008 407 459 866 131 162 293 1159 

2007 412 446 858 133 156 289 1147 

2006 415 434 849 132 152 284 1133 
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Vydávání občanských, řidičských průkazů a změna  trvalého pobytu 
 Připomínáme, že od roku 2012 již obecní úřad nezprostředkovává agendu týkající se 

vydávání občanských průkazů. Nový občanský průkaz vydává správní odbor MěÚ Trutnov – 

oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. K žádostem si nepořizujte vlastní 

fotografie, budou zhotoveny na uvedeném úřadě při podání žádosti. O plánované výměny OP 

v případě ukončení platnosti je nutné zažádat alespoň 30 dnů předem. Při změně trvalého 

pobytu je nutné se přihlásit na příslušný OÚ nebo MěÚ (ohlašovnu) v místě nového trvalého 

pobytu, neoznamuje se odhlášení v místě původního trvalého pobytu. Žadatelé o přihlášení 

trvalého pobytu v obci musí doložit na ohlašovnu doklad o nabytí nemovitosti (kupní smlouva, 

list vlastnictví) nebo souhlas vlastníka nemovitosti (nájemní smlouva apod.), ve které chce být 

trvale hlášen. Vydávání řidičských průkazů zajišťuje odbor správní MěÚ Trutnov, oddělení 

dopravně správních agend – pracoviště Horská 579 ( vedle Autostylu). 

Cestovní doklady v roce 2014 
 Pokud v roce 2014 plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas, 

požádejte nyní o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby 

před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, které vznikají 

především v období květen až srpen, a ušetříte čas. K podání žádosti o vydání nového 

cestovního pasu předkládáte občanský průkaz a správní poplatek v dané výši (děti do věku 15 

let 100,- Kč, osoby starší 15 let 600,- Kč). K podání žádosti nepotřebujete předložit fotografii 

ani vyplněnou žádost. Upozorňujeme však, že vaší zákonnou povinností je vrácení neplatného 

cestovního pasu. Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si dobu jeho platnosti. Hodláte-li 

cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si na stránkách 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

www.mzv.cz, jakou minimální dobu platnosti cestovního 

pasu daný stát vyžaduje. Některé státy např. vyžadují dobu 

platnosti cestovního pasu minimálně 6 měsíců po výjezdu z 

dané země. Občanský průkaz umožňuje českým občanům 

cestovat pouze do jiných států EU/Schengenu a do 

některých balkánských států, se kterými má Česká 

republika uzavřenou mezinárodní smlouvu v této věci. I 

zde si před vycestováním proveďte kontrolu platnosti občanského průkazu. Občanský průkaz 

může mít nově v držení i dítě do věku 15 let. V tomto případě se za vydání občanského 

průkazu vybírá správní poplatek ve výši 50,- Kč. Dle současné právní úpravy je překračování 

vnější hranice EU/Schengen možné pouze s platným cestovním pasem (výjimkou jsou některé 

balkánské státy) Pokud s vámi cestují vaše děti, musejí i ony mít vlastní cestovní doklad.  

Jakékoliv případné dotazy týkající se vydávání cestovních dokladů vám rádi zodpoví 

pracovníci oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Trutnov, osobně nebo 

telefonicky (499 803 220, 499 803 115, 499 803 326, 499 803 224).  

Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel  

 

Zrušení operačního střediska PČR a HZS v Trutnově 

 Od konce loňského roku bylo zrušeno operační středisko HZS 

v Trutnově. Stejná změna nastala od poloviny měsíce ledna u PČR. U 

obou složek IZS bylo zřízeno samostatné integrované středisko pro 

všechny územní odbory Královehradeckéhokraje se sídlem v Hradci 

Králové. Volání na linky 158 - policie  a 150 - hasičů  je přijímáno novými 

operačními středisky, která následně úkolují dané obvodní oddělení PČR
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 v Úpici a stanici HZS v Trutnově. Bohužel dochází k nedorozuměním a 

zbytečnému prodlužování času dojezdu k naléhavým případům z důvodu 

špatné identifikace místa od občanů, ale i místní neznalosti terénu osob, 

která přijímají informace od občanů. Při volání na tísňová čísla je proto 

nutné dbát, aby bylo dostatečně a srozumitelně vysvětleno místo dojezdu.  

Tříkrálová sbírka 

 V prvních lednových 

dnech 4. – 5.1. 2014 proběhla 

jako každoročně v naší obci 

Tříkralová sbírka. Díky 

obětavým koledníkům a všem 

ochotným dárcům naší obce 

předčil letošní výtěžek i loňskou 

částku a činí rekordních 

21.295,- Kč. Část vybraných 

prostředků přispěje na provoz 

červenokosteleckého Hospicu 

Anežky České, na terénní 

pečovatelskou službu, která je 

poskytována i našim potřebným 

spoluobčanům, ale budou 

použity i na humanitární 

účely u nás i v zahraničí. 

Děkujeme proto všem 

občanům, kteří začátkem 

ledna Tříkrálové skupince 

otevřeli dveře, obdarovali je 

peněžitým darem a přispěli 

tak k vybrané částce. 

Poděkování a uznání patří 

zvláště dětem a vedoucím 

skupinek, kteří se zapojili do 

letošní Tříkrálové sbírky. 

 

Sbírka na Rudník 

 2.6. 2013 zasáhla více jak 60 měst a obcí Královéhradeckého kraje ničivá povodeň. 

Mezi nejhůře postižené obce patřila obec Rudník. Mnoho z cesta mostů v jejím okolí bylo 

prakticky zlikvidováno, přibližně 100 domů a nepočítaně zahrad bylo zatopeno a 

zdevastováno, z důvodu podmáčení půdy došlo i k sesuvům půdy. Katastrofa, která postihla 

obec s více než 2000 obyvateli byla důvodem uspořádání materiální a finanční sbírky ve 

dnech 6.6. 2013 - 10.6. 2013 v naší obci. Výsledkem solidarity našich občanů bylo předání 

potřebného materiálu, který naplnil dva nákladní automobily a finančního daru ve výši 

54.740,- Kč přímo vedení obce. V  nejvíce postižených místech pomáhali s odstraňováním 

následku povodně 9.6. a 10.6. 2013 i svatoňovičtí hasiči. Všem, kteří byli jakkoli nápomocni 

v tíživé situaci občanům Rudníku po povodni, patří poděkování.    

 

 Kácení dřevin rostoucích mimo les 

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

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

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

krajinného prvku, historicky nebo esteticky významná a pokud tomu tak není a je vážný důvod 

k pokácení – zdravotní stav dřeviny, ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, vydá zdarma 

povolení. Vzor žádosti je na OÚ a musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele (vlastníka), 

doložení vlastnického práva, označení katastrálního území a parcely, na níž se dřevina 

nachází, specifikace dřeviny - druh, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí a důvod 

pokácení dřeviny. O povolení není třeba žádat u strom, které mají obvod ve výšce 130 cm nad 

zemí menší než 80 cm. Od 15.7.2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 189/2013, která 

umožňuje pokácet dřeviny bez povolení na pozemku, který je veden jako zahrada u bytového
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 nebo rodinného domu v zastavěném území obce a je stavebně oplocený a nepřístupný 

veřejnosti. 

Nakládání s odpady v obci 

Od 1.1.2014 obec změnila firmu zajišťující svoz a likvidaci odpadu. Důvodem nebyla 

nespokojenost se službami firmy SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší ba 

naopak, ale platnost smluvního vztahu pouze do 31.12. 2013. Obec byla nucena provést nové 

výběrové řízení, z kterého vzešel vítěz, který bude obci zajišťovat službu na roky 2014 – 2016. 

Staronovým partnerem je na uvedené roky firma TRANSPORT Trutnov s.r.o. Výběrovým 

řízením došlo i ke snížení částek za jednotlivé svozy pro občany. Rozsah služeb zůstává 

zachován, svozový den je vždy čtvrtek a popelnice jsou občanům vyváženy podle vybrané 

četnosti svozu. Změny je možné hlásit vždy do konce června a prosince v daném roce. 

Občané mají nadále možnost ukládání nebezpečného a 

biologického odpadu na sběrném dvoře v Trutnově. Pro 

všechny občany přihlášené k trvalému pobytu v obci je tato 

služba zajištěna zdarma. Jsme jednou z mála obcí, 

kdeřešíme likvidaci komunálního odpadu úhradou za 

jednotlivé svozy. Doposud není povinné zavedení 

paušálního poplatku na občana. Pokud nedojde ke změně 

zákona, zastupitelstvo obce nehodlá zavádět poplatek za 

svoz komunálního odpadu. Domníváme se, že zavedení 

paušálního poplatku by nevedlo občany ke třídění odpadu. 

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. Se změnou 

svozové firmy byli všichni občané vyzváni k uzavření nové smlouvy a úhradě částky za 

vybraný svoz do 15.2.2014. I v době vydání tohoto zpravodaje nemá část našich občanů 

uzavřenou smlouvu a prokazatelně nevyužívá 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 svozů 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 roku objektů vytápěných tuhými palivy.

3. Jiným prokazatelným způsobem.  

Pro fyzické osoby využívající likvidaci odpadů dle bodu 2. a 3.platí povinnost podat do 30.11. 

daného roku hlášení, jakým způsobem nakládali s odpady. Bohužel velká část občanů se 

tímto však neřídí. Vyzýváme proto všechny, kteří se neřídí vyhláškou k okamžitému uzavření 

smlouvy a zaplacení svozu!!! Porušení povinnosti při nakládání s odpady může obec 

postihovat podle zákona č. 128/2000 Sb. oobcích a zákona 200/1990 Sb. o přestupcích. Pro ty 

občany, kteří nevyužívají žádnou z nabízených možností, stále platí i možnost vyvezení 

popelnice mimo sjednaný svoz, je to však podmíněno zakoupením jednorázové známky. Dále 

je možnost zakoupení modrých igelitových pytlů, které se ukládají v místě svozového místa 

popelnic. Jednorázová známka i modré pytle jsou prodávány na OÚ za 52,-Kč. Dalším 

řešením pro občany, kteří nemají popelnice, je zakoupení černých igelitových pytlů za25,- Kč, 

které se ukládají na kontejner na dvoře OÚ. 
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Svozové varianty pro popelnice 110 a 120 litrů: 

- zelená známka 52 svozů ročně svoz každý týden  1.914,- Kč  

-  žlutá známka 26 svozů ročně svoz 1x za 2 týdny  961,- Kč  

-  modrá známka 13 svozů ročně svoz 1x za 4 týdny  518,- Kč  

Vyprodukovaný odpad v obci za rok 2013: 

Název druhu odpadu Množství v t Náklady v Kč 

Pneumatiky 0,55 

23.000,- 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,005 

Barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebez. 

látky  0,195 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 0,904 

Biologicky rozložitelný odpad 10,48 8.625,- 

Plasty 12,04 
71.866,- 

Sklo 14,62 

Směsný komunální odpad 127,46 301.309,- 

Celkem   404.800,- 

 

Celkové náklady na odpady  404.800,- Kč 

Vybráno od občanů za komunální odpad 272.248,- Kč 

Příspěvek od Ekokomu za odběr plastů a skla 69.852,5 Kč 

Příspěvek obce na odpady 62.699,5 Kč 

 

Z přehledu je zřejmé, že v minulém roce občané hojně využívali novou službu, možnost 

uložení biologického a nebezpečného odpadu na skládce. Za uložení obec za občany uhradila 

paušální částku a je jen dobře, že tato služba je natolik využívána. Zároveň se proti rokům 

předchozím navýšilo i vyprodukované množství komunálního, nebezpečného odpadu, ale i 

separovaného odpadu.  Za loňský rok obec hradila z rozpočtu na odpady pouze náklady na 

biologický, nebezpečný odpad a svoz odpadu z kontejneru u hřbitova v Markoušovicích a 

částečně z OÚ. 

Třídění a ukládání odpadu 

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

Plasty a sklo - ukládáme do kontejnerů barevně rozlišených a rozmístěných po obci 

(Markoušovice – u bytovky a u tělocvičny, Velké Svatoňovice – u DPS, Hasičského muzea a 

za Umlaufovými). Obec je smluvně zapojena do systému třídění odpadu se společnosti EKO-

KOM a.s., která zajišťuje následné využití recyklovatelného odpadu. 

Díky tomu, že občané v naší obci třídí separovaný odpad a 

v minulém roce se množství vytříděného odpadu zvýšilo, zvýšila se i 

odměna společnosti EKO-KOM a.s. Za loňský rok odměna ve výši 

69.852,5 Kč téměř pokryla veškeré náklady, které obec vynaložila za 

svoz separovaného odpadu. Získané prostředky budou jako minulý 

rok použity na obnovu a doplnění systému třídění separovaného a 

komunálního odpadu. 

Nebezpečný odpad – v objektu sběrného dvora v Horním Starém 
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Městě mohou všichni trvale žijící občané obce zdarma využívat

 služeb sběrného dvora:  

- uložení nebezpečného odpadu, jako jsou vyřazené elektrospotřebiče, barvy, laky, 

kyseliny, pneumatiky z osobních automobilů, zářivky apod.  

- uložení biologicky rozložitelného odpadu  - tráva a větve, nutné vždy odděleně 

Věříme, že občané budou využívat možnost uložení biologicky rozložitelného odpadu 

zdarma na skládce jako minulý rok a skončí tak neohleduplné spalování trávy a listí v obci, 

které znepříjemňuje život nám všem!!!!!!!!! Na skládku občané mohou ukládat zdarma i 

větve. Obec však nabízí v období říjen – březen likvidaci tohoto odpadu. Po nahlášení na OÚ 

a uvedení místa, kde jsou větve umístěné, po dohodě obec zajistí odvoz a následnou likvidaci 

rozštěpkováním. 

Sběrný dvůr nově v Trutnově 
Pracovní doba sběrného dvora firmy Transport Trutnov s.r.o.v Horním Starém Městě (za 

zahradnictvím Mečíř) :  

Pondělí, pátek  13,00 - 16,00 hod. 

středa   07,00 – 11,00 hod.  

sobota   08,00 - 12,00 hod.  

Svozovou firmou TRANSPORT Trutnov bude zajištěn mobilní svoz a likvidace 

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

svozu je stanoven na sobotu 24.5.2014. 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 nebezpečného 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: ledničky, pračky, sušičky, 

elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, digestoře, 

parní čističe, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí 

strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné konvice a zahradní 

nářadí 

Na  drobné elektrozařízení a elektroodpad jsou v obci zřízena dvě 

sběrná místa, ve Velkých Svatoňovicích na OÚ a v Markoušovicích 

v budově tělocvičny. Do sběrných nádob je možné ukládat drobné 

elektrozařízení o rozměru max. 27 x 28 cm jako kalkulačky, počítačové 

příslušenství, DVD a MP3 přehrávače, kamery, ovladače, nabíječky, 

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

sběr malých akumulátorů a baterií. Do nádob nepatří osvětlovací zařízení, úsporné ani běžné 

žárovky. 

Papír – sběr odpadového papíru proběhne na dvoře u Obecního úřadu 23.4.2014, papír je 

dobré vytřídit, cena smíšeného je 0,50 Kč/kg, tříděného 1,-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 sociálněpotřebným, proběhne ve stejný termín jako sběr papíru 

23.4.2014. Nepoškozené věci nejlépe zabalte do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace o 

sběru papíru a ošacení budou včas zveřejněny. 



Svatoňovický zpravodaj                                                                                                                                       [14] 
 

Informace pro majitelé psů 

 Dle platné vyhlášky poplatek ze psů platí držitel psa, který má 

trvalý pobyt na území obce Velké Svatoňovice. Sazba poplatku na rok 

činí 100,- Kč za jednoho psa a je splatný vždy do 31.3. daného roku. 

Majitel psa je povinen na OÚ nahlásit držení psa staršího 6 měsíců, 

zároveň má také povinnost psa z evidence odhlásit. Po nahlášení je 

majiteli psa pro identifikaci vydána evidenční známka. Poplatník je 

povinen zajistit, aby pes známku nosil. Množí se případy volného 

pobíhání psů na veřejných prostranstvích, které nejsou ani označeny 

známkou. Vyzýváme touto cestou majitele psů, aby měli své miláčky 

nejen na svém pozemku dostatečně zajištěny a nedocházelo 

k nepříjemnému obtěžování, někdy i ohrožování našich spoluobčanů. Zároveň připomínáme 

povinnost všech majitelů uklízet po svých miláčcích v případě vykonání potřeby mimo svůj 

pozemek.!!!   
 

 Obecnívodovoda kanalizace  

Obec je vlastníkem i provozovatelem veřejného vodovodu i kanalizace. Musíme 

konstatovat, že za loňský rok došlo k výraznému nárůstu poruch na vodovodním řadu, což je 

způsobováno stářím zařízení, použitým materiálem a nevhodným uložením potrubí. Obec byla 

přinucena přistoupit k nezbytné výměně nefunkčních trasových ventilů, ale i celých úseků 

vodovodního potrubí. To vše zvyšuje náklady na provoz a zároveň i cenu vodného. Cena 

vodného na období 8/2013 – 7/2014 byla stanovena na 15,- Kč/m3, stočného 18,- Kč/m3 bez 

DPH. K navýšení ceny stočného musela obec přistoupit, 

protože se zavázala k splnění podmínek získané dotace na 

výstavbu kanalizace, kde je stanoveno vytváření 

prostředků určených na opravy, tzv. fond oprav. Cena 

vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To 

znamená, že není regulována trhem, ale vychází z obecně 

závazných cenových předpisů pro vodné a stočné. 

Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého 

uvážení. Do ceny vodného a stočného lze započítat 

ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. 

Předpisy rovněž stanovují, které náklady se do ceny vody 

započítat nemohou. Za ekonomicky oprávněné náklady se 

považují náklady bezprostředně spojené s uvedenou 

činností, v obvyklé úrovni a s přiměřeným ziskem. Cena 

je kalkulována na období jednoho roku a dodavatel 

(provozovatel) uvádí její 

výši v platném ceníku nebo 

je zveřejněna jiným způsobem. 

Pravidelné odečty vodoměrů jsou v obci prováděny 

v letních měsících (červenec – srpen), splatnost faktur je do 15.9. 

příslušného roku. Bohužel k úhradě za odebrané služby od 

některých našich občanů dochází až po několika ústních výzvách 

a písemných upomínkách. Důrazně upozorňujeme, že pokud 

bude docházet ze strany některých občanů k bezdůvodnému 

odkládání úhrady, obec může přistoupit k odpojení nemovitosti.

Informace ze zákona o vodovodech a kanalizacích: 
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- vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel a stává se také vlastníkem 

přípojky 

- uzávěr vodovodní přípojky je vlastnictvím provozovatele, nelze tedy bez nahlášení 

provozovateli (obci) neoprávněně a bezdůvodně manipulovat s uzávěrem. Ve vlastním 

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

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

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

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

nemovitosti uhradí výměnu vodoměru za nový v plné výši. 

- ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - na každou stranu 1,5 m od vodovodního, či 

kanalizačního řadu je tzv. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Upozorňujeme, že v 

ochranném pásmu nelze umisťovat stavby, či jiná podobná zařízení, vysazovat trvalé 

porosty, provádět terénní úpravy včetně navyšování materiálu nad vodovodním nebo 

kanalizačním řadem. 

 Obec spravuje několik  kilometrů vodovodního řadu, na kterém dochází, jak bylo již 

uvedeno, k poruchám a proto děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný únik pitné 

vody a tuto informaci okamžitě hlásí na OÚ. Nahlásit můžete stav i poruchy vodovodních 

přípojek a domovních vodoměrů. V případě prodeje nebo převodu nemovitosti na jiného 

vlastníka žádáme občany, aby tuto změnu oznámili ke dni převodu, abychom mohli operativně 

zaznamenat přepis.  

 

Kontroly, revize a čištění komínů 

Kontrola 

- se provádí jednou ročně odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví 

Revize 

- se provádí před uvedením do provozu nebo po stavební úpravě komína, při změně 

druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací 

spotřebiče paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Revizi 

provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru 

kominictví a je zároveň revizním technikem. 

 

Čištění 
- se provádí 1 – 3x ročně podle druhu paliva odborně způsobilou osobou, která je 

držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo u spotřebičů na pevná 

paliva do výkonu 50 kW svépomocí. 

Tyto služby si občané objednávají dle svého 

rozhodnutí, to znamená, že při nedodržování kontrol a 

revizí se neprovádí žádné namátkové kontroly a 

nejsou žádné finanční postihy. Pokud ale váš 

komínový systém způsobí požár, který je zaviněn 

zanedbáním péče o komín, pojišťovna k této 

skutečnosti přihlíží a odmítá plnění dle smlouvy. 

Pro naše občany kominické práce provádí 

„Kominictví - Pithart“ ze Rtyně v Podkrkonoší, 

kontakt: 607 142 111 a „Kominictví Červeňák 

z Trutnova, kontakt: 777 553 552. 
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Údržba zeleně na veřejných prostranstvích a kolem komunikací 
K příjemnému vzhledu v každé obci určitě přispívá udržovaná zeleň. Sečení všech obecních 

pozemků, které jsou součástí veřejných 

prostranství, a hlavně kolem místních 

komunikací nebylo bez komunální 

techniky doposud v silách naší obce.   

Samotnému sečení ploch kolem 

komunikací předchází nezbytná úprava. 

Během zimy a jara byla postupně 

vybraná místa ve středu obce zbavena 

náletových dřevin, které často zasahují 

až do komunikací. Cílem je dále 

postupně vyčistit všechny v minulosti 

udržované příkopy a remízky kolem 

příjezdových cest do obce.  Vyřezané 

větve a keře jsou zpracovány nově zakoupeným štěpkovačem a vzniklou hmotu obec prodává 

k dalšímu využití – spalování. Přibývá 

tak množství připravených ploch, které 

budou sečeny novým příkopovým 

ramenem s dosahem až 4,7 m a 

záběrem 120 cm.   

 

Děkujeme touto cestou všem, kteří i 

nadále napomáhají a přispívají k 

lepšímu vzhledu naší obce. 

 

 

 

 

 

Z obecní knihovny 

Zdravím čtenáře zpravodaje za Místní knihovnu! 

Zvláště zdravím 75 aktivních čtenářů, kteří pravidelně přicházejí vždy v pondělí mezi 17 -19 

hodinou do naší knihovny. Knihovna je po rozsáhlé rekonstrukci, působí prostorněji, světleji a 

moderněji. Počet čtenářů pomalu stoupá z čehož je patrný zájem o psané slovo a to i ze strany 

dětí, kteří přicházejí jednou za tři týdny v úterý v rámci školní družiny. Dětských knih máme 

velký výběr, jak z titulů beletrie tak i naučné literatury.  

 

Pro zajímavost dokládám tabulku uzávěrek za poslední 3 roky: 

Rok    2011  2012  2013 

registrovaní čtenáři  45  71  75 

z toho děti   13  28  34 

počet výpůjček knih  1192  1495  1745 

   

Čtenáři si mohou vybrat z mnoha žánrů a titulů, věřím, že si každý najde právě to, co 

má nejraději. Knihy pravidelně obměňujeme z fondu centrální knihovny v Trutnově. Možnost 

výběru je i přes naše webové stránky www.knihovnavelkesvatonovice.webk.cz 

Těším se na Vás já i můj spolupracovník Antonín Šrejber ml. a knihovnice Renáta 

Arnoštová. 

http://www.knihovnavelkesvatonovice.webk.cz/
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Volné byty v Domě pro seniory v č.p. 210 ve Velkých Svatoňovicích 

Obec Velké Svatoňovice nabízí k pronájmu byty, které budou po rekonstrukci. Zájemci se 

mohou přihlásit písemně nebo osobněna OÚ Velké Svatoňovice, tel. 499 881 860, 

724 180 857. 

 

 

Zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy ve školním roce 2011/2012 
 

Základní škola 
 

Ve školním roce 2012/2013 byla naše škola dvojtřídní se čtyřmi ročníky. Školu 

navštěvovalo 29 žáků, z toho 20 žáků z Velkých Svatoňovic, 7 žáků z Markoušovic, 1 žák dojížděl 

z Trutnova a 1 žákyně z Úpice. 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

Kalendář nejbližších akcí v obci 

datum   akce pořadatel 

6.4.  Vítání jara Obec Velké Svatoňovice 

17.-18.4. Zápis do Mateřské školy ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice 

23.4. Sběr starého papíru a ošacení Obec Velké Svatoňovice 

10.5. Dálkový pochod "Babička" TJ Sokol Velké Svatoňovice 

24.5. Sběr nebezpečného odpadu Obec Velké Svatoňovice 

7.6. Dětský den SDH Velké Svatoňovice 

7.6. PUPO nad 35 let TJ Sokol Velké Svatoňovice 

19.7. Amatérské dřevorubecké závody SDH Markoušovice  

24.8. PUPO do 35 let TJ Sokol Velké Svatoňovice 

Kontakty a úřední hodiny OÚ Velké Svatoňovice 

Starosta: 499881860, 724180857                                         Pondělí:         8,00 – 17,00 hod. 

Účetní a matrikářka:  499881860    Úterý:  8,00 – 12,00 hod. 

Webové stránky: www.velkesvatonovice.cz    Středa: 8,00 – 17,00 hod. 

E-mail: starosta – starosta@velkesvatonovice.cz  Čtvrtek: 8,00 – 12.00 hod. 

 účetní – ucetni@velkesvatonovice.cz 

matrikářka – urad@velkesvatonovice.cz  
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 sdružení mateřského centra KAMaRáT. O prázdninách naše škola poskytla prostory pro tábor 

malých dětí v anglickém jazyce a pro soustředění mladých volejbalistek. 

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 děti mohly navštěvovat pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky 

Daniely Novákové Kobíkové. Kolem školy máme menší zahradu, která posloužila k výuce tělesné 

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

nám obecní úřad zajistil na zahradu nové herní prvky. K tělesné výchově jsme využívali tělocvičnu 

TJ Sokol Velké Svatoňovice. Po celý školní rok se děti účastnily hodně akcí a tematických školních 

a třídních projektů. Při některých projektech děti spaly ve škole. 

Mimoškolní aktivity 

Veřejná vystoupení dětí: 
- slavnostní uvítání prvňáčků 

- vítání občánků 

- vánoční vystoupení pro důchodce 

-      vánoční vystoupení pro rodiče a děti 

- vynášení Smrtky, vítání jara 

- výročí hasičů 

 

Soutěže:  

- 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 

-   výstava vláčků ve škole, možnost manipulace s nimi 

- výstava drobného zvířectva v Úpici 

- výstava hub v Úpici 

  

Divadelní představení: 

- divadelní představení v Úpici  

- pohádka ZŠ Batňovice 

- taneční akademie ZUŠ Úpice 

- výchovný koncert ZUŠ Úpice 

- lidové písně – ukázka 

starodávných hud. nástrojů 

- festival v Trutnově Jeden svět – 

příběhy bezpráví  
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Výlety a exkurze: 

-           školní výlet do Náchoda (zámek a 

obora s muflony a daňky s přednáškou) 

- do josefovské pevnosti a Jaroměře  

- Vodní den – pádlování v kánoích po 

Úpě 

- naučný program studentů SLŠ 

z Trutnova 

- exkurze do místního zemědělského 

družstva 

- návštěva na Obecním úřadě 

- přednáška hasičů  

- včelí úl – prohlídka a přednáška ve VS 

 

 

Další činnosti:     

- škola bruslení v Trutnově 

-  dopravní výchova ve Dvoře Králové 

- škola plavání v Trutnově 

- výcvik zdravotnických hlídek 

- Den Země v ZOO 

- Halloweenská noc v ZŠ 

- Mikulášská nadílka 

- pečení perníčků, martinských rohlíčků a  

vánoček 

- masopustní noc v ZŠ  

- pravidelné návštěvy v knihovně ve 

Velkých Svatoňovicích 

- Den dětí s tematikou dopravní výchovy 

 
Mgr. Yveta Žáková, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Mateřská škola 

Malé ohlédnutí za školním rokem 2012 – 2013 v naší mateřské školce 

Naším prvořadým cílem je to, aby děti k nám 

do MŠ chodily s radostí a cítily se tady 

bezpečně. Výchovné a vzdělávací činnosti 

plánujeme s důrazem na prožitek a 

spontánnost. Děti se učí i baví hrou. Není 

výjimkou ani individuální přístup u dětí, 

které to vyžadují. V MŠ se snažíme dodržovat 

pravidelný denní režim, který je ale natolik 

flexibilní, že nám umožňuje přizpůsobit 

činnosti dětí v průběhu celého dne jejich 

potřebám a aktuální situaci. Děti mají 

dostatek pohybu na čerstvém vzduchu – hry 

na školní zahradě nebo vycházky po okolí 

obce. 
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Akce MŠ – návštěvy divadelních 

představení ve Rtyni v P., Batňovicích 

a Úpici. Ve školce nás navštívili: pan 

Lienert se svými vláčky, chovatelka 

dravých ptáků a další varietní umělci. 

Jako každý rok i tentokrát děti 

absolvovaly plavecký výcvik v krytém 

bazénu v Trutnově. Během školního 

roku jsme pro děti uspořádali 

mikulášskou besídku s nadílkou, dětský 

den spojený s hledáním pokladu.Byli 

jsme se podívat v místním ZD, po 

kterém nás provedl pan Martinec. 

Také jsme navštívili hasičské muzeum.Na závěr školního roku jsme uspořádali výlet na 

Kvíčalu, kde nás paní Jiroušková povozila v kočáře taženém koňmi. Během roku nacvičujeme 

malá kulturní vystoupení pro seniory a veřejnost.  

Maximální kapacita naší MŠ je 28 dětí a ta je využita na 100%. Na náklady obce nám 

byla na jaře 2013 zrekonstruována zahrada – byly instalovány různé herní prvky (průlezky, 

houpačky, dětský kolotoč ). Moc děkujeme. Personální obsazení se v tomto školním roce 

nezměnilo. Paní Špetlová vedla angličtinu pro předškoláky. Stravování – děti mají 

plnohodnotnou a vyváženou, pestrou stravu, mají zajištěn pitný režim po celý den. Děti do 

jídla nikdy nenutíme a respektujeme přání rodičů při podávání některých pokrmů, či nápojů. 

Dbáme na pravidla stolování ( správné sezení a chování u stolu ) 

Oznamujeme, že zápis do Mateřské školy pro školní rok 2014 – 2015 se bude konat ve 

dnech 17. a 18. dubna od 9,00 – 14,00 hod.  

   Fialová Květa 

 

Z činnosti spolků 
 

TJ Sokol  Velké Svatoňovice 

TJ SOKOL Velké Svatoňovice se již tradičně snaží poskytnout obyvatelům naší obce 

sportovní vyžití v naší tělocvičně a na místním hřišti. Hlavně tělocvičnu využívá pravidelně, 

jak všech 104 členů TJ SOKOL, tak občas i další, kteří si mohou za stanovený poplatek přijít 

do některého z našich kroužků zacvičit, nebo si zahrát některý z provozovaných sportů. Tímto 

bych rád pozval i případné další zájemce, hlavně ty mladé, aby se nebáli, vstali od svých 

počítačů nebo televizorů a přidali se k nám. Můžete si jen několikrát přijít protáhnout tělo, a 

pokud se vám sport bude líbit, není 

problém stát se naším členem a chodit 

pravidelně. 

Naše TJ si v loňském roce zvolila 

na valné hromadě nový výkonný výbor 

ze zástupců všech fungujících oddílů. 

Nové vedení by rádo udrželo náš 

spolek v provozuschopném stavu a 

pokusilo se vyřešit problémy, s kterými 

se dlouhodobě potýkáme. Jedná se 

především o zajištění financování 

provozu tělocvičny. Hlavně z tohoto 

důvodu byl na již zmiňované valné 
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hromadě podán a schválen nepopulární návrh na zvýšení členských příspěvků. Jedním 

z dalších důvodů tohoto kroku jsou změny financování sportu v naší republice. TJ SOKOL je 

členem České unie sportu (ČUS), která vznikla z původní ČSTV. Bohužel již od této 

organizace nelze očekávat pravidelné dotace na naši činnost v takové formě, která byla 

realizována v minulosti. Nově by se dle stanovených podmínek měly finanční otázky řešit také 

v součinnosti s příslušnými Městskými, případně Obecními úřady. Proto doufáme, že se nám 

nejen v této oblasti podaří udržet dobrou spolupráci s Obecním úřadem ve Velkých 

Svatoňovicích. Dalším zařízením, které TJ SOKOL Velké Svatoňovice vlastní je občerstvení a 

klubovna na hřišti („Na Puškvorci“). I zde, jak jste si jistě všimli, došlo ke změnám a paní 

Hejduková, která občerstvení léta provozovala k naší spokojenosti, se s námi rozloučila a my 

jsme museli najít náhradu. Ve výběrovém řízení zvítězila paní Prouzová, která od prosince 

občerstvení provozuje. Zajištění kvalitního provozu občerstvení „Na Puškvorci“ je v zájmu 

nájemce, ale také pronajímatele (TJ SOKOL), protože výsledný nájem je nezanedbatelnou 

položkou na straně příjmů v hospodaření TJ. Provoz občerstvení a klubovny je smluvně a 

funkčně spojen s významnými akcemi, které pravidelně pořádají některé oddíly v rámci 

činnosti TJ. Jde především o tradiční fotbalové turnaje PUPO (23.8.2014 a 7.6.2014 nad 35 

let), „Posvícenský“ a „Velikonoční“ fotbalový zápas a zejména každoroční pochod 

„BABIČKA“ pořádaný turistickým oddílem (10.5.2014 - www.babicka-dp.cz.). 

Jednotlivé oddíly v rámci své 

činnosti realizují v průběhu roku další 

akce. Mimo již zmíněná fotbalová 

klání a pochod „BABIČKA“ jde o 

pravidelné turnaje ve stolním tenise, 

volejbalu a nohejbalu. Zejména je 

třeba zmínit práci oddílu stolního 

tenisu, jehož činnost spočívá 

především v aktivní účasti v oficiálních 

 okresních soutěžích a přípravě 

mladých hráčů.   

Závěrem je třeba poděkovat všem 

členům za snahu, vytrvalost a 

tolerantnost při práci i zábavě v rámci 

činnosti jednotlivých oddílů. Věříme, že si TJ SOKOL i díky dostatku aktivních členů zajistí 

potřebné podmínky pro kvalitní fungování do budoucna. 

       TJ Sokol předseda Špetla Jiří 

Oddíl stolního tenisu 

V roce 2013 naše družstvo A postoupilo do 1. třídy okresního přeboru. Bohužel 

v průběhu sezóny z důvodu nemoci došlo k výpadku jednoho z nejlepších hráčů a 

v improvizované sestavě spadneme na konci sezóny zpět do 2. třídy. Musím také vyzvednout 

úspěchy družstva C, které je první v tabulce a nepřijde-li nějaký výpadek, postoupí z 3. třídy. 

Družstvo B se drží uprostřed tabulky ve 2. třídě, takže sestup nehrozí. Radost nám také dělají 

naše děti. V roce 2012 skončili předposlední a v této sezóně se drží na 3. místě se ziskem již 

20 bodů. Také jsme dne 30.8. - 1.9.  navštívili přátele z KalbeMilde v Německu. Strávili jsme 

zde velice příjemný víkend, při kterém jsme sehráli dva zápasy. V prvním zápase jsme vyhráli 

10:4 a ve druhém jsme remizovali 7:7. Připravený turnaj i následný program se nám velice 

líbil. Za což děkujeme všem, kteří se na organizaci návštěvy podíleli. Naši přátelé nás pozvali 

na prohlídku města s návštěvou muzea a místní zříceniny hradu. Velmi příjemné bylo i večerní 

grilování v místní rybárně. Naše návštěva neunikla ani místnímu tisku. Naše 10 let trvající 

přátelství je vzácnou ukázkou, že zapálení pro určitý druh sportu překonává i velké 
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vzdálenosti. Přece jen jsme od sebe vzdáleni 600 km,a přesto se pravidelně navštěvujeme. 

Naši přátelé u nás byli již sedmkrát a my u nich třikrát. Vánoční turnaje, které jsme 

zorganizovali jak pro děti, tak pro dospělé měli hojnou účast. Máme velkou radost z účasti 

opravdu kvalitních hráčů, kteří před pár lety hráli i ligovou soutěž. Budeme moc rádi, když 

další roky budou tak úspěšné jako ten předešlý rok 2013. Máme úspěchy i nezdary, ale oddíl 

funguje dobře a všichni hráči mají radost ze sportu a to je nejdůležitější. 

Křišťák Milan 

 

Sdružení KAMaRáT Velké Svatoňovice 

 

Milí spoluobčané, 

sdružení Kamarát v loňském roce opět uspořádalo několik akcí pro děti. První akcí v 

roce 2013 byl Karneval pořádaný ve zdejším kulturním domě. Tuto akci navštívila velká 

spousta dětí společně se svými rodiči. Děti byly převlečeny v různé pohádkové bytosti. Bylo 

velmi těžké zvolit šest nejlepších masek. Odměna patří maminkám, které si daly hodně práce s 

výrobou všech velmi pěkných karnevalových převleků.  

Pro akci Vítání jara byla námi vytvořena krásná smrťačka, která byla po zábavném programu 

zapálena a jako symbol vítání jara vhozena do zdejšího Zaječího potoka. Následující měsíc 

jsme jako zkušení výtvarníci vytvořili čarodějnici pro další tradiční akci a to Pálení 

Čarodějnic. Tato akce byla pořádána místními hasiči. Sdružení Kamarát zajistilo zábavní 

program pro děti. Na děti čekala zkouška z čarodějnictví v podobě různých soutěží. Po 

úspěšném složení zkoušky děti dostávaly diplom a spoustu odměn. V loňském roce 2013 byl 

uspořádán jarní a podzimní bazar, kde si spousta maminek odprodalo oblečení a naopak. 

Poslední naší akcí pro děti byla 

Mikulášská besídka, na které nás 

navštívili mikuláš s čertem a andělem. 

Čert byl velmi hodný. Mikuláš společně s 

andělem neposlušné děti před čertem 

bránil. Děti zde absolvovaly spoustu 

soutěží, za které byly odměněny 

dobrotami. Na závěr bych chtěla 

poděkovat rodině Špetlových za hudební 

doprovod a líčení, paní Keryčové, která 

je vždy u vstupu, děvčatům, které nám 

pomáhají s dětmi při soutěžích a Liboru 

Těžkému a Jardovi Petrášovi za 

výborného mikuláše s čertem. A samozřejmě všem členkám i nečlenkám sdružení, které se 

jakkoli podílejí na vytváření těchto akcí. V neposlední řadě poděkování patří zastupitelstvu 

obce, které nám umožnilo uvedené akce uspořádat v místním sále kulturního klubu. 

Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci v roce 2014. 

      Za sdružení KAMaRáT Kristina Schrollová 

 

Zahrádkáři Velké Svatoňovice 

Naše zahrádkářská organizace byla založena před 50 lety, tj. v roce 1964. Mezi 

zakládající členy patřila paní Jarmila Bergerová, Magda Suchomelová a pan Václav Beneš. 

Organizace měla přes 100 členů a zájem ze strany občanů byl velký. Jejich přednášky o 

sadařství, pěstování zeleniny, květin, ošetřování a řezu ovocných stromů s ukázkami přímo 

v sadech byly velmi zajímavé. Zahrádkáři se nezabývali jen prací, ale dokázali si i 

oddechnout při návštěvě divadel nebo pořádali různé výlety do okolních zahrádkářských 

organizací, ale podívali se i do termálních lázní v Maďarsku, bývalé NDR, Slovenska, Itálie,
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Švýcarska nebo do vinných sklípků na jižní Moravě. Naše organizace má v současné době 

pouze 37 stálých a 35 přispívajících členů. Výlety pořádáme již jen jednodenní, zahrádkáři 

mají stále ale zájem o přednášky a výstavy. Na oblíbené každoročně pořádané vánoční 

výstavě jsou vystavovány betlémy, prodáváme ozdobné svíčky, perníčky od našich perníkářek, 

ale i vánoční vazby a věnce. S výzdobou nám pomáhá místní základní a mateřská škola. Naše 

organizace má již vysoký věkový průměr a potřebovala by do svých řad získat mladé lidi, kteří 

mají zájem o své okolí a dozvědět se něco nového o zahradničení. Uvítáme každého, kdo se 

k nám přidá a bude pokračovat v další činnosti. 

Za ZO zahrádkářů Velké Svatoňovice předsedkyně Věra Posdienová 

 

SDH Velké Svatoňovice 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi Vás jménem sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Svatoňovicích co 

nejsrdečněji pozdravit a opět po roce Vás v krátkosti informovat o naší činnosti za uplynulé 

období. 

Po každoroční výroční valné hromadě, tradičním hasičském bále a řadě školení výjezdového 

družstva jsme se věnovali přípravám oslav 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve 

Velkých Svatoňovicích, které se uskutečnily 13. dubna 2013 v sále Kulturního klubu. Akce 

proběhla v duchu přátelského posezení a 

byla zpestřena bohatým kulturním 

programem, soutěžemi a večerní 

zábavou. Touto cestou děkuji všem, kteří 

svojí návštěvou na již zmíněných 

oslavách podpořili naši činnost. 

Ukončením oslav naše práce zdaleka 

neskončila. Hned koncem dubna 

následovala stavba hranice a pálení 

čarodějnic, v květnu zajištění dětské trasy 

na pochodu „Babička“, v červnu „Dětský 

den“ s večerní zábavou a 28. září 

„Svatováclavská pouť“. Navštívili jsme 

také oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů na Kvíčale a v Markoušovicích. 

Další už asi neodmyslitelnou součástí naší činnosti je udržování a provozování „Hasičského 

muzea“ a vedení kroužku mladých hasičů. Každoročně se s nimi účastníme několika soutěží 

včetně okresního kola hry Plamen v kategorii mladších a starších žáků. Jejich výsledky 

můžete sledovat ve vývěsní skříni na hasičské zbrojnici. Odměnou za celoroční práci jim byla 

zajímavá exkurze na základnu rychlé 

záchranné služby v Trutnově, beseda 

s vyšetřovatelem Policie České republiky 

a víkendový pobyt ve Špindlerově Mlýně. 

Pro členy výjezdového družstva byl 

zmiňovaný rok ve znamení čím dál 

častějších povodní. Po opadnutí vody 

v naší obci jsme vyjeli na pomoc při 

odčerpávání vody ze zatopeného 

sportovního areálu Sparta v Úpici. 

Potom následovaly dva výjezdy do 

povodněmi postiženého Rudníku, kde 

naší prací byla likvidace sesuvu půdy na 
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rodinný dům, vyklízení zatopených domů a odčerpávání vody z kanalizace a její 

proplachování. Zároveň proběhl převoz materiální sbírky pro tuto obec. Mimo to jsme 

v minulém roce vyjížděli k požáru transformátoru v Markoušovicích a nahlášenému požáru na 

Kvíčale. Kromě ostrých výjezdů jsme se zúčastnili dvoudenního cvičení v protipovodňové 

ochraně obyvatelstva ve Velkém Poříčí u Hronova a námětového cvičení, které bylo zaměřeno 

na likvidaci požáru ve firmě Polytex. Tato cvičení jsou velice prospěšná nejen k prověření nás 

a naší techniky, ale hlavně k získávání nových znalostí a zkušeností k podání co nejkvalitnější 

pomoci. 

Závěrem bych Vám všem popřál spoustu klidných chvil a mnoho úspěchů v roce 2014. 

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

nás v našem konání podporují a pomáhají. 

     Za SDH Velké Svatoňovice starosta sboru Petr Šafář 

 

 

Taneční kroužek 

V místní tělocvičně se scházíme ženy 

„třetího věku“ v tanečním kroužku „Starý 

Westy“. Je nás 14 žen a jeden hrdý muž 

Pavel. Máme nacvičeno již celkem devět 

tanců ve stylu country. Také jsme již měli 

tři veřejná vystoupení a myslím, že úspěšná. 

Protože tanec pro náš věk a zvláště v dobré 

partě je ten nejzdravější pohyb, scházíme se 

každé úterý v místní tělocvičně vždy ve 

13,30 hod. ať je slunce nebo zima, vždy 

s nadšením a elánem. Chcete se přidat??? 

 

 Lída Špetlová 

 

TJ Sokol Markoušovice 

 Rok se sešel s rokem, což je vždy důvod k bilancování a zároveň i plánování do 

budoucna. Nejinak tomu je i v TJ Sokol Markoušovice a proto proběhla dne 8.2.2014 řádná 

Valná hromada, která je svojí podstatou úplně nejlepší půdou pro tyto hodnotící a plánovací 

činnosti. Od minulého roku se nám trochu snížila členská základna. 36 řádných členů a 7 

čestných členů (většinou důchodců) je však stále ještě dostatečný počet pro udržení 

stávajících aktivit TJ. Obecně lze říci, že rok 2013 se mimo standardní sportovní činnosti 

oddílů stolního tenisu, volejbalu a malé kopané točil kolem problematiky udržení přijatelného 

provozního stavu tělocvičny v 

Markoušovicích, kdy po odchodu paní 

Kašparové na mateřskou dovolenou 

bylo velice obtížné nalézt nového 

provozovatele místní restaurace, 

ubytovny a zároveň i správce 

tělocvičny.  S výraznou podporou Obce 

Velké Svatoňovice bylo nakonec 

rozhodnuto o pronájmu tělocvičny TJ 

Sokol Markoušovice s následným 

řešením privátního provozovatele. 

Tento stav trval od  1.11.2013 do 

28.2.2014.  Od 1.3.2014  je privátním 
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správcem tělocvičny v Markoušovicích pan Pavel Tomšej, který je zároveň i provozovatelem 

místní ubytovny a restaurace. Nově vybudované prostředí si může každý prohlédnout na 

stránkách www.relax-markousovice.cz. Rezervaci tělocvičny, ubytovny či restaurace je možné 

provádět přímo u pana Tomšeje na telefonu 732 874 932. 

 Další aktivitou, která byla v loňském roce sledována, byla příprava rekonstrukce 

venkovního hřiště za tělocvičnou v Markoušovicích. Za vydatného přispění sponzorů se nám 

podařilo nastřádat již slušný finanční základ a nyní se činnosti soustřeďují na vybrání 

nejvhodnějšího dotačního titulu pro realizaci této stavby. V neposlední řadě byla věnována v 

loňském roce pozornost i hledání cest, jak přitáhnout děti a mládež do TJ. Diskuse nakonec 

vyústily v nedávné době v rozhodnutí, že bývalá obslužná buňka lyžařského vleku, tak zvaná 

Marína se stane klubovnou pro děti a mládež. Tento projekt je zatím ještě v úplném začátku, 

ale vzhledem k zájmu občanů, především maminek s dětmi, věříme, že bude úspěšný. Garanci 

nad tímto dětským klubem převzala za TJ Sokol Veronika Kubjátová, telefon 737 659 513, 

která ráda uvítá všechny dobré nápady a případně i nové členy z řad dětí i rodičů.  

 Závěrem mého letmého ohlédnutí za rokem 2013 bych velice rád poděkoval 

zastupitelstvu obce Velké Svatoňovice za dlouhodobou stabilní podporu spolkové činnosti 

občanů a členům TJ za aktivní přístup ke sportování a udržování společenského života v naší 

vesnici. Pevně věřím, že podobné aktivity se znovu na vesnici vrátí ve větší míře, vždyť za 

první dva měsíce roku 2014 se TJ Sokol Markoušovice rozrostl o 6 členů z řad nových občanů 

Markoušovic. 

Za TJ Sokol Markoušovicepředseda Zdeněk Štěpán 

 

Klub důchodců Markoušovice 

Činnost Klubu důchodců pokračovala i v roce 2013. První schůzka se konala již 

8.ledna. První jarní vycházka se uskutečnila  do restaurace v Suchovršicích. Klubová činnost 

byla v letním čase omezena rekonstrukcí knihovny  v Markoušovicích na klubovnu. Klubovna 

byla vybavena novým nábytkem a slouží i jako volební místnost  i pro spolkovou činnost obce. 

První akcí v rekonstruované klubovně byl 4denní kurz o práci s počítačem pro seniory, který 

zajišťovala Nadace manželů Lívie a Václava Klausových. Kurz byl výborně organizován a 

přinesl  nám mnoho nových poznatků o práci s počítačem. Zúčastnilo se 20 spokojených 

absolventů. V rámci našich schůzek jsme za doprovodu  harmoniky, na kterou hraje  náš 

kamarád, Luboš Kudrnáč, oslavili 

životní jubilea našich členů. Jsou to: 4x 

pětašedesátiny, 1x sedmdesátiny, 2x 

pětasedmdesátiny, 1x osmdesátiny a 

hlavně jednu zlatou svatbu. Také jsme 

úspěšně reprezentovali obec na 

Olympiádě seniorů v Havlovicích. 

Tentokráte náš Klub posílilo i několik 

účastníků z  Velkých Svatoňovic. Byli 

jsme druhá nejpočetnější výprava na 

Olympiádě. Jako každoročně jsme 

oslavili Vánoce a konec starého roku 

společným posezením při koledách a 

 vánočním cukroví. Poprvé se větší část našich členů zúčastnila silvestrovského turistického 

pochodu k jeskyňce na Čížkových kamenech. Nikdo se neztratil  a všichni se ve zdraví vrátili 

domů. Závěrem chci poděkovat panu starostovi a Obecnímu zastupitelstvu za podporu naší 

činnosti a všem kamarádům  za celoroční práci pro náš Klub. 

Za Klub důchodců v Markoušovicích Eduard Kočí
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SDH Markoušovice 

 Tento rok byl oproti tomu loňskému, co se týče aktivit našeho sboru plodnější než ten 

předchozí. Už tradičně se zmíním o Velikonoční zábavě, která je, byla a doufejme i bude ze 

všech, v naší vesnici pořádaných kulturních akcí, tou nejvydařenější. Jako další akci jsme 

pořádali pálení čarodějnic. Pravidelně se snažíme organizovat i dětský den, tentokrát za 

pomoci českého červeného kříže, který nejen že nám přispěl 1000 Kč, ale zároveň nám 

pomohl i s účastí svých členů na pořádání. Škoda jen, že nám počasí nepřálo a museli jsme se 

přesunout do tělocvičny. Při jedné z členských schůzí jsme byli požádáni Mírou Machem, zda 

bychom mohli vypomoci na v létě konaném nultém ročníku „Amatérské dřevorubecké 

soutěže“. Po domluvě jsme se někteří z nás zúčastnili a to jak s výpomocí, tak i soutěžně. 

Před pořádáním oslav 130. let SDH Markoušovic, prošla vrata hasičské zbrojnice 

„faceliftem“, aby každý poznal, že se jedná o hasičskou zbrojnici. Áda Těžký si na oslavu 

připravil krásnou řeč ohledně historie našeho sboru, který byl dále publikován 

v Krkonošských novinách. Děkujeme mu. Jako obrazová kulisa posloužily velkoformátové 

fotografie a projekce na plátno. Na jaře jsme provedli odčerpání vody z vyplaveného sklepa a 

po přívalových deštích v naší obci, jsme na začátku června vyjížděli k ucpané kanalizaci, kde 

proběhlo její vyčištění. Jak všichni víte, nebyli jsme v tom sami a tyto, v naší obci přívalové 

deště, byly pro mnohé obce v České republice následně povodněmi. Asi nejvíce postiženou 

obcí v našem okrese byl Rudník. I když jsme se neúčastnili po fyzické stránce na odklízení 

škod, pomohli jsme alespoň finančně této obci částkou 3000 Kč. O měsíc později došlo na 

začátku Markoušovic u Kosů ke vznícení jedoucího nákladního vozidla Praga, ke kterému se 

vydali někteří členové našeho družstva na pomoc. Řidič vozidla si ještě před příjezdem hasičů 

z Trutnova a Úpice poradil a oheň dostal pod kontrolu proudem vody ze zahradní hadice 

přilehlého domu. Celkem proběhlo 5 členských schůzí, kde jsme průběžně upravovali plán 

činností. Na konci září jsme udělali brigádu na hasičské zbrojnici, komplet jsme ji vyklidili, 

poté vybílili, nepotřebné aj. věci zlikvidovali a následně vše urovnali zpět.  

 Během roku byla provedena STK a emise na vozidle Avia a také základní servis PS8 a 

PS12. Zúčastnili jsme se povinných školení – 4 zimní školení, dále 3 školení ve Rtyni na 

bowlingu a poté v kině ve Rtyni. Nový velitel se zúčastnil školení velitelů. Našlo se i několik 

členů, kteří se zúčastnili oslav výročí založení SDH - 130. let Velkých Svatoňovic a 100. let 

Kvíčaly. Na začátku listopadu jsme provedli zazimování techniky a jako poslední revizi stavu 

pokladny. 

Po dlouhé nemoci zemřel čestný člen sboru p.Macourek.  Zástupci našeho SDH se zúčastnili 

jeho pohřbu. 

      

Amatérské dřevorubecké závody 2014 

 

Dne 20.7.2013 se konal nultý ročník 

dřevorubeckých závodu v Markoušovicích 

a po příznivé odezvě na tento závod, jsme 

se rozhodli pod záštitou dobrovolných 

hasičů Markoušovice uspořádat první 

ročník tohoto závodu. Letošní ročník se 

však nebude konat na hřišti za bývalou 

školou, ale na hřišti za hasičskou 

klubovnou (u Aleše). Stejně jako 

předchozí rok bude pro diváky 

doprovodný program a samozřejmě dáme 

zájemcům z řad diváků možnost vyzkoušet 

si nějakou z disciplín. Po vyhlášení
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 výsledků a ukončení závodů bude následovat posezení u táborového ohně s živou hudbou. 

Občerstvení je zajištěno. Letošní první ročník amatérských dřevorubeckých závodů se bude 

konat dne 19.7.2014 prezentace od 9:00 - 10:00 hod., zahájení  10:15 hod., max. počet 

závodníků 16, závodit se bude v pěti disciplínách: výměna řetězu na čas, nakládka, 

přesekávání napříč ,štípání na přesnost a jako poslední  bude odvětvování. Startovné je 200,- 

Kč vstupné dobrovolné.. 

         Za SDH Dušan Frýba 

 

Český červený kříž Markoušovice 

    Rok 2013 je za námi a proto bych  Vám ráda sdělila několik informací týkající se 

celoroční činnosti místní skupiny Českého červeného kříže v Markoušovicích.  

   Během ledna provedlo nové představenstvo ve složení Hany Lautschové, Pavlíny 

Bradáčové, Mgr. Stanislavy Illnerové legislativní změny a také byl vypracován plán činnosti. 

Po odchodu zimy jsme se sešli na tradiční jarní brigádě na hřbitově v Markoušovicích. 

Údržba hřbitova proběhla ještě několikrát během roku. Vždy za početné účasti členů i 

pomáhajících hostů jsme zvládli s humorem potřebnou práci. Musím také připomenout akci 

Den Země. Tato činnost spočívala v úklidu odpadků po vesnici. Ve spolupráci s Obecním 

úřadem, který nás v naší činnosti podporuje, se podařilo naplnit a odklidit několik pytlů 

odpadu. Nesmím opomenout ani na celoroční starost o autobusové zastávky a jejich vzorný 

úklid. Neméně důležitá byla starost aktualizace informací na vývěsce během roku. Proběhlo 

několik návštěv starších občanů z vesnice a nezapomněli jsme popřát členům k dosaženým 

jubileím. K neštěstí druhých nejsme lhostejní. V červnu byla uspořádána finanční i materiální 

sbírka na povodně. Veškeré finance a čisticí prostředky byly předány zasaženým oblastem. 

Také se prohloubila spolupráce s Oblastním spolkem ČČK v Trutnově . Členky naší skupiny 

se zapojily do akce Hlídky mladých zdravotníků pořádané pro základní školy. Tuto novou 

zkušenost bychom rádi zopakovali. Naše spolupráce se provázala i s místními hasiči, se 

kterými se pořádal společně Dětský den. Počasí nám nepřálo, ale Dětský den se vydařil a 

tělocvična v Markoušovicích se naplnila soutěživými dětmi. Rovněž přednáška o pohlavních 

chorobách, kožních onemocněních, kterou vedla MUDr. Kepková, nás nabyla novými 

poznatky. Neméně zajímavé bylo téma pana Adolfa Kopáčka správné držení těla. Přímo 

v praxi jsme si vyzkoušeli cviky a postoje pomáhající k udržení správné stability těla. Obě 

přednášky byly pořádány pro veřejnost. Na podzim do naší místní skupiny bylo přijato na 

mimořádné valné hromadě deset nových členů. Velmi mě potěšilo, že k nám vstoupili zástupci 

z Velkých Svatoňovic a Trutnova. Celkem má MS ČČK Markoušovice 36 členů. Některé nové 

členky s námi absolvovaly školení základní zdravotní normy v Trutnově. Na konci roku 

pořádal Oblastní spolek ČČK Trutnov prezentaci místních skupin v Dolních Lysečinách. Této 

společenské události jsme se také aktivně zúčastnili. Seznámení s prací a členy ostatních 

místních skupin v okrese bylo pro naši další práci povzbuzující. Konec roku se rychle blížil a 

naše poslední loňské setkání proběhlo v pohodové vánoční náladě, v duchu ochutnávání 

domácích likérů od našich členek. Abychom se něco přiučili, promítaly se ukázky první 

pomoci v životu ohrožujících situacích. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří 

podporovali v loňském roce naši místní skupinu a zároveň se podíleli různými způsoby na její 

činnosti. Jedno zvláštní poděkování patří členkám odstoupeného představenstva paní 

Haasové, Šrollové a Neumanové. Pomohly nám seznámit se s legislativou Českého červeného 

kříže a v případě nejasností vždy ochotně vyšly vstříc. Poslední poděkování patří také mým 

současným spolupracovnicím z představenstva za celoroční práci a podporu.  

    Za Místní skupinu Českého červeného kříže přejeme všem občanům hodně zdraví, štěstí a 

osobní pohody do roku 2014.   

      Za ČČK Markoušovice Laustchová Hana
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Fotografie z dění v obci 


