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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 2013, užitečné 

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

Z investičních akcí za zmínku určitě stojí největší akce a to dokončení výstavby 

kanalizace ve středu obce, která byla zahájena již v roce 2011. Celá síť páteřních stok, 

včetně dvou přečerpávacích stanic, byla předána dle harmonogramu firmou VAKSTAV 

Jablonné nad Orlicí, která prováděla celou stavbu. Stavba byla 26.2.2013 zkolaudována a 

uvedena do trvalého užívání a již nic nebrání  tomu, aby se objekty, pro které se kanalizace 

budovala, napojily a ke spokojenosti občanů mohli užívat služeb. Mezi dalšími důležitými 

akcemi roku 2012, byla oprava stropu a podlahy v Kulturním klubu. Oprava, která umožní 

kvalitnější využití KK, sníží i náklady na vytápění při pořádání kulturních akcí v zimním 

období. Navázala na akci z roku předešlého, která řešila havarijní stav. Odstraněním 

požární nádrže u Umlaufů se podařilo vyřešit problém, který byl dlouhodobě odkládán a 

využilo se i situace, kam uložit nadbytečnou zeminu z výstavby kanalizace. V mateřské škole 

se přistoupilo k celkové opravě sociálního zařízení. Pro chod obce zmíním i důležitou 

stavební akci - výstavbu přístřešku u garáže na dvoře OÚ. Nově vzniklá dřevostavba umožní 

skladování materiálu a hlavně techniky určené pro zimní i letní údržbu místních 

komunikací, která bude nakoupena během letošního roku. Jsem rád, že se i minulý rok 

pokračovalo v tak potřebných  opravách komunikací a věřím, že nově vzniklé parkoviště u 

hřbitova v Markoušovicích a další tři vybrané úseky komunikací, na kterých byly uloženy 

nové živičné povrchy, přispěly ke zlepšení stavu našich místních komunikací. Do výčtu 

dalších, ale menších akcí, patří oprava střechy nad vrtem u ČS a dokončení terasy u 

tělocvičny v Markoušovicích. Jediným nesplněným úkolem z plánu činnosti minulého roku 

zůstala oprava místní komunikace „Lesní“ v Markoušovicích. Po slibných jednáních 

s vlastníkem pozemku Lesy ČR k tak dlouho diskutované opravě dojde tento rok a již 

probíhají intenzivní přípravy investičně nákladné akce. 

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 ve znamení pověrčivé třináctky v letopočtu. 

 

         Posdiena Radek, starosta 
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Akce realizované v roce 2012 

1. Výstavba kanalizace střed obce 

- během minulého roku probíhala 

výstavba již zahájené akce z roku 2011. 

V některých úsecích byla z důvodů 

častých poruch provedena výměna 

vodovodního potrubí a již nefunkčních 

trasových ventilů. Celá akce byla  

financována částečně z vlastních zdrojů, 

ze Státního fondu životního prostředí a 

strukturálních fondů EU. Práce 

prováděla firma VAKSTAV Jablonné 

nad Orlicí. 
Celkové náklady bez DPH:15.545.778,- Kč 

Podíl dotace:  9.973.269,- Kč 

Podíl obce:  5.572.509,- Kč 

2. Oprava stropu a podlahy jeviště   

v Kulturním klubu  

- po opravě střechy na KK v roce 2011 

pokračovaly práce v kompletní opravě 

stropu a podlahy na jevišti. Původní 

dřevěná škůdcem napadená konstrukce 

stropu byla demontována a nahrazena 

novými impregnovanými nosníky, celý 

strop je zateplen minerální vatou a 

zaklopen sádrokartonovými deskami. 

Podlaha měla být původně jen zateplena 

a položeny OSB desky. Zastupitelstvo 

obce rozhodlo na základě špatného 

stavu konstrukcí o celkové výměně jako 

u stropu. Na jevišti byla tedy 

vybudována pevná betonová podlaha a 

povrch z PVC. Zároveň byla vyměněna 

stará, již nevyhovující, elektroinstalace a 

nainstalováno nové osvětlovací zařízení. 

Práce prováděla firma Josef Pich 

Batňovice.Celkový náklad obce s DPH: 

810.868,- Kč. 

3.  Odstranění požární nádrže 

- pro odstranění roky již nevyužívané a 

technicky nevyhovující nádrže bylo 

jedinou podmínkou správce toku 

zachování průtočnosti otevřeným 

korytem. Břehové betonové bloky byly 

odděleny 40 cm pod terén.  Byl odříznut 

parapet včetně ovládání uzávěru,na 

původní betonové dno vyskládány boky 

nového koryta z lomového kamene. 

Ostatní prostory nádrže byly zasypány 

zeminou. Práce prováděla firma LTM 

Krkonoše s.r.o  Svoboda n/Úpou. 
Celkový náklad obce s DPH: 213.117,- Kč. 

 

 

 

 

Odstranění původního stropu 

Budování kanalizace za tělocvičnou 

Vyzdívání nového koryta bývalé nádrže 

nového koryta 

Odstranění původního stropu v KK 

Po rekonstrukci 
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4. Oprava sociálního zařízení 

v Mateřské škole 

- již zastaralé a hygienickým normám 

nevyhovující prostory WC a umýváren 

prošly celkovou opravou. Byly vyměněny 

veškeré rozvody, osazeny nové obklady, 

dlažby a zařizovací předměty.  Práce 

prováděla firma Josef Pich 

Batňovice.Celkový náklad obce s DPH: 

209.412,- Kč. 

 

5. Přístřešek pro techniku 

- na dvoře OÚ byl vybudován přístřešek 

určený pro uskladnění potřebného 

materiálu a hlavně příslušenství k 

traktoru. Stavba o rozměrech 11x5,5 m 

je celodřevěná a navazuje na stávající 

zděnou garáž. Po předání byla stavba 

zkolaudována a uvedena do trvalého 

užívání. Práce prováděla firma 

Tesařství a pokrývačství Jan Sobotka 

Radeč.Celkový náklad obce s DPH: 

194.920,- Kč. 

 

6. Opravy komunikací 

- ve Velkých Svatoňovicích byly 

opraveny komunikace na dolním konci 

obce patchmatikem tj. metoda, která 

prodlouží životnost asfaltových povrchů 

od tělocvičny na Podháj a k DPS. Práce 

prováděla firma REPARE s.r.o. Celkový 

náklad obce s DPH: 86.940,- Kč. 

- nový živičný povrch byl položen od ZŠ 

k Vejmolu. Přípravné práce prováděla 

firma REPARE s.r.o., živičné povrchy 

STRABAG a.s. Celkový náklad obce s 

DPH: 436.917,- Kč. 

- v Markoušovicích byla upravena náves 

před bývalou školou celkovým nákladem 

obce s DPH: 136.758,-Kč. Přípravné práce 

prováděla firma REPARE s.r.o., živičné 

povrchy STRABAG a.s. 

- na komunikaci pod kravínem byla 

použitá méně nákladná, ale dostačující 

technologie, kde na urovnaný podklad, 

byla uložena vrstva asfaltového 

recyklátu s následným nástřikem emulze. 

Práce prováděla firma REPARE s.r.o. 
Celkový náklad obce s DPH: 434.012,- Kč. 

-na úpravu zeleně u hřbitova navazovala 

výstavba parkoviště, zároveň vznikla i 

plocha pro kontejner určenýjen  

 

 

 

 

 

 

 

Opravené sociálky v MŠ 

Přístřešek pro techniku 

Nový povrch komunikace k Vejmolu 

Komunikace pod kravínem 
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pro odpad zehřbitova. Přípravné práce 

prováděla firma REPARE s.r.o., živičné 

povrchy STRABAG a.s. Celkový náklad 

obce s DPH: 421.136,- Kč. 

7. Oprava střechy nad vrtem u ČS  

- oprava byla již nutná z důvodu 

havarijního stavu. Předmětem opravy 

byla nejen výměna celé střešní 

konstrukce, ale i oprava pláště zděné 

stavby vrtu. Práce prováděla firma Josef 

Pich Batňovice a Zdeněk Vít.      
Celkový náklad obce s DPH: 57.928,-Kč. 

 

8. Terasa u tělocvičny v Markoušovicích 

- záměr vybudovat terasu přístupnou 

z restaurace byl dokončen s využitím 

kovové konstrukce, která byla 

vybudována v minulosti. Terasa umožní 

lepší přístup zájemců o občerstvení 

v letním období hlavně z řad návštěvníků 

blízkého hřiště. Práce prováděla firma 

REST. TU s.r.o.Celkový náklad obce s 

DPH: 43.088,- Kč. 
 

 

 Výsledek hospodaření za rok 2012 

Schválený rozpočet 21.868.000,- 

Rozpočet po 

změnách 

příjmy 22.053.302,- 

výdaje 24.675.365,- 

Skutečné příjmy 

celkem 22.067.685,- 

Skutečné výdaje 

celkem 24.665.233,- 

daňové příjmy  9.168.420,- běžné výdaje  9.633.740,- 

nedaňové příjmy 3.694.360,- kapitálové výdaje 15.031.493,- 

kapitálové příjmy 96.360,-     

přijaté dotace 9.108.545,-     

Saldo příjmů a výdajů:                    - 2.597.548,- 

Stav na běžném účtu k 1.1.2012:       9.723.496,- 

Stav na běžném účtu k 31.12.2012:   7.125.948,- 

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

byl při schvalování rozpočtu schválen a to ale i díky vyšším neplánovaným příjmům. 

Rozpočet na rok 2012 
Navržený schodkový rozpočet na rok 2013 na straně příjmů ve výši 13.960.000,- Kč a výdajů ve výši 

16.590.000,- Kč byl schválen na 19. jednání zastupitelstva dne 20.2.2013 a financování bude 

z přebytkůhospodaření z předešlých let ve výši 2.630.000,- Kč. Nejnákladnější akcí tohoto roku bude 

oprava místní komunikace „Lesní“ v Markoušovicích.  
 

 

Úpravy u hřbitova v Markoušovicích 

Opravená střecha nad vrtem 
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Plánované akce na rok 2013 

Na rok 2013 byl zastupitelstvem obce schválen následující plán akcí: 

1. Oprava místní komunikace „Lesní“ v Markoušovicích 

Akce, která byla plánovaná již na rok 2012, byla ze strany vlastníka pozemku Lesů ČR po 

zpočátku slibných jednáních odložena. Obec je vlastníkem živičného povrchu a s LČR jsou 

nyní vedena jednání o odkoupení pozemku. V současné době je zpracovávána projektová 

dokumentace rozsáhlé opravy a probíhá intenzivní příprava nezbytných podkladů 

k povolení opravy. Pokud nenastanou nečekané problémy, reálný předpoklad opravy 

jev období letošního léta. 

2. Výstavba kanalizačních přípojek k objektům ve vlastnictví obce a k soukromým 

objektům 

Do června letošního roku by měly být dle podmínek přidělení dotace napojeny všechny 

objekty v dosahu nově vybudované kanalizace. V případě nedodržení těchto závazků hrozí 

obci sankce, kterým musí obec předejít a zajistit, aby bylo napojeno maximum 

nemovitostí. 

3. Výstavba nového chodníku u rybníku Aman a oprava chodníku za pomníkem a u pošty 

Na chodník ukončený před rybníkem bude navazovat nový úsek k autobusové zastávce a 

opraven chodník za pomníkem, který je již ve špatném stavu. Dojde i k úpravě plochy 

bývalého chodníku u pošty.   

4. Oprava „Komunikace na Kvíčalu“ 

Akce se bude z důvodu vysokých nákladů realizovat pouze v případě získání dotace, je 

vydáno stavební povolení, vybrána i firma, která bude provádět práce. Minulý rok byla 

podána neúspěšně žádost o dotaci z  programu „Leader“, tento rok bylo zažádáno o 

dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje.  

5. Bezdrátový rozhlas  

Státním fondem životního prostředí byla schválena dotace, v únoru proběhlo výběrové 

řízení na dodavatele a celá akce bude podle předpokladůrealizována do konce tohoto 

roku. 

6. Rekonstrukce hřiště u Základní i Mateřské školy 

Na obou hřištích dojde k výměně všech herních prvků. U ZŠ vznikne dětské a malé 

sportovní hřiště. V  rámci úprav bude opravena dešťová kanalizace. Na rekonstrukci 

tohoto hřiště je již zajištěna dotace z programu „Leader“.   

7. Příprava projektové dokumentace a podání žádosti na zateplení budov ZŠ, MŠ a OÚ 

Během tohoto roku budou vypsány alespoň dvě výzvy s dotačním titulem na zateplení 

veřejných budov. Snahou tedy bude připravit veškeré podklady a podat žádost o dotaci.  

8. Příprava projektové dokumentace na zasíťování pozemků určených k zástavbě v lokalitě 

u „Kapličky“ 

Obec odkoupila tyto pozemky se záměrem pozemky zasíťovat a nabídnout k prodeji a to 

nejlépe místním občanům. Je již zpracovávána zastavovací studie a pro tento rok je cílem 

zajistit stavební povolení na zasíťování.  

9. Příprava projektové dokumentace II. etapa - na výstavbu kanalizace dolního konce obce  

Úkolem je navázat na již v minulých letech připravenou akci a najít řešení odkanalizování 

této části obce. 

10. Příprava projektu na cyklostezku komunikace „Bremst“ 

Obec je vlastníkem celého pozemku komunikace, pro získání dotační podpory je nutné 

připravit projektovou dokumentaci k povolení stavby cyklostezky. 

11. Běžné úpravy a údržba majetku obce  
 



Svatoňovický zpravodaj                                                                                                                                       [6] 
 

Informace z Obecního úřadu 

Nakládání s odpady v obci 

Od 1.1.2013 obec změnila na základě 

výběrového řízení firmu zajišťující svoz a 

likvidaci odpadu. Hlavním důvodem byla 

cena a rozsah nabízených služeb, zajištění 

svozu vozidly s nižší tonáží z důvodu 

dostupnosti, ale hlavně menší zátěže pro 

místní komunikace. Firmou zajišťující tuto 

službu je SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. 

Rtyně v Podkrkonoší.Nabídka firmy 

jerozšířena o možnost ukládání 

nebezpečného a biologického odpadu na 

skládce komunálního dopadu ve Rtyni 

v Podkrkonoší v  určenou dobu a to pro 

všechny občany přihlášené k trvalému 

pobytu v obci zdarma. 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. Jsme jednou 

z mála obcí, kde 

řešíme likvidaci 

komunálního 

odpadu úhradou 

za jednotlivé 

svozy. 

V návrhu 

změny zákona 

je povinné 

zavedení paušálního 

poplatku na občana. Pokud nedojde ke 

změně zákona, zastupitelstvo obce se 

prozatím k této variantě nehodlá přiklonit. 

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 15.2.2013. Podle 

provedeného vyhodnocení poměrně velká 

část občanů nemá 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 rok u 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. 

Poměrně 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 
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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 popelnice. Jednorázová známka i modré pytle jsou prodávány na OÚ za 55,- 

Kč. Dalším řešením pro občany, kteří nemají popelnice, je zakoupení černých igelitových 

pytlů v hodnotě 25,- Kč, které se ukládají na kontejner na obci.  

Svozové varianty pro popelnice 110 a 120 litrů:  

- červená známka 52 svozů ročně svoz každý týden 2 340,- Kč  

-  žlutá známka 26 svozů ročně svoz 1x za 2 týdny 1 170,- Kč  

-  modrá známka 13 svozů ročně svoz 1x za 4 týdny 640,- Kč  

Vyprodukovaný odpad v obci za rok 2012: 

Název druhu odpadu 
Množství 

v t Uhrazeno v Kč 

Pneumatiky 0,083 

7.711,- 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,0021 

Barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky  0,15 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 0,65 

Plasty 8,36 
74.736,- 

Sklo 11,53 

Směsný komunální odpad 99,93 324.677,- 

Celkem 120,7051 407.124,- 

 

 

 

Třídění a ukládání ostatního odpadu 

Železný šrot - je možné během roku uložit dokontejneru na OÚ 

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

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

muzea). Od 1.1.2012je naše obec smluvně zapojena do systému zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů sfirmou EKO-KOM a.s., která zajišťuje využití recyklovatelného odpadu. 

Odměna od společnosti je vypočítávána podle počtu obyvatel, celkového množství 

komunálního odpadu a množství odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předalak recyklaci. 

Za rok 2012 obec obdržela příspěvek ve výši 49.849,- Kč, který bude použitý na obnovu a 

doplnění systému třídění sběru.  

Nebezpečný odpad – v objektu skládky ve Rtyni v Podkrkonoší 

mohou všichni 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 

 

Celkové náklady na odpady  475.935,-  

Vybráno od občanů   338.566,-  

Příspěvek obce na odpady 137.369,-  
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 Věříme, že občané budou využívat možnost uložení biologicky rozložitelného odpadu 

zdarma na skládce 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.  

Pracovní doba sběrného dvora ve Rtyni v Podkrkonoší:  

středa a pátek  12,00 - 16,00 hod. 

sobota   08,00 - 12,00 hod. (1.12.- 28.2. zavřeno) 

Pracovní doba skládky: 

pondělí – pátek 08,00 - 16,00 hod. 

sobota   08,00 - 12,00 hod. (1.12.- 28.2. zavřeno) 

Firmou SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší bude zajištěn mobilní svoz a 

likvidace nebezpečného odpadu 2x ročně i po obci. Místa svozu budou včas zveřejněna, 

termín jarního svozu je stanoven na sobotu 27.4.2013. 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: 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– vyřazené elektrozařízení je však možné uložit na kontejner společnosti 

ELEKTROWIN a obec nemusí hradit náklady na recyklaci. Termín svozu bude 

upřesněn. 

 Obec Velké Svatoňovice od 1.8.2012 spolupracuje i se společností 

ASEKOL, která  zdarma dodala sběrné nádoby a zdarma i zajišťuje 

následný odvoz a ekologickou likvidaci. V obci jsou na drobné 

elektrozařízení a elektroodpad 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 6.5.2013, 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 

6.5.2013. Nepoškozené věci nejlépe zabalte do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace o 

sběru papíru a ošacení budou včas zveřejněny. 
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Informace pro držitele 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 

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

V poslední době se množí případy volného pobíhání psů na veřejných 

prostranstvích, veřejnýchkomunikacích a zeleni. Přibývá i množství 

nenahlášených našich miláčků a s tím vším i téměř úměrně stoupá 

množství psích výkalů, které se v obci nacházejí na veřejných 

prostranstvích na komunikacích, chodnících apod. Za chování svého 

psa zodpovídá majitel a pokud se bude situace nadále zhoršovat a 

občané budou omezováni nevhodným chováním psů, bude obec nucena přistoupit k sankcím 

majitelů. Majitelé pejsků berte jako samozřejmost, že pokud se váš miláček vyvenčí na jiném 

místě, než na vašem pozemku je nezbytné nadílku ihned uklidit. Zamezte volnému pobíhání 

psů!!! 

   Obecní vodovod 

 Na dubnovém jednání zastupitelstva bude schvalována cena 

za vodné a stočné, ke zvýšení ceny musí dojít vzhledem ke změně 

sazby DPH 15% a také povinnosti obce započítat do kalkulace ceny 

vodného i stočného odpisy majetku za rok 2012. Zkráceným výňatkem 

z internetového portálu www.cenavody.cz připomínáme základní 

fakta o cenách. 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 bývá kalkulována zpravidla 

na období jednoho roku a dodavatel (provozovatel) uvádí její výši v platném ceníku nebo je 

zveřejněna jiným způsobem. 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 přistoupí 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 

- 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. 

- 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 k poruchám, a 

proto děkujeme všem občanům, kterým není lhostejný únik pitné vody a tuto informaci 
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okamžitě nahlašují na OÚ. Nahlásit můžete stav i poruchy vodovodních přípojek a domovních 

vodoměrů. Výměna vodoměru bude provedena po dohodě pouze však pracovníkem obce. 

V případě poškození vodoměru vlivem mrazu vlastník nemovitosti uhradí výměnu vodoměru 

za nový v plné výši. V případě prodeje nebo převodu nemovitosti na jiného vlastníka žádáme 

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

přepis.  

Informace k výstavbě nových kanalizačních přípojek 

 Hlavní stavba kanalizace ve středu obce byla již ukončena a její součástí bylo i 

osazení připojovacích šachtic, do kterých se již mohou napojovat dotčené nemovitosti. 

Realizaci přípojky si mohou vlastníci nemovitostí zajistit sami nebo mohou využít nabídky 

obce zprostředkování realizace přípojky firmou VAKSTAV s.r.o. Přípojka bude vybudována 

včetně zemních prací i materiálu za cenu, která byla občanům oznámena na veřejném jednání 

10.10.2012. Doposud někteří vlastníci napojovaných objektů nepodali na OÚ 

informaci o způsobu realizace kanalizační přípojky. Vyzýváme proto občany, aby tak učinili 

nejdéle do 15.4.2013. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby 

připojené na kanalizaci. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, vlastníkem 

přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 

Pokud se vlastník nemovitosti rozhodne vybudovat přípojku svépomocí je povinen dodržet 

tyto podmínky: 

- vlastník kanalizační přípojky je povinen na základě vydaného územního souhlasu 

zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena dle projektu 

- vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla 

provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu 

stoky, do které je zaústěna 

- není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy 

(stávající čistící zařízení - septik, žumpa musí být zrušena přímým propojením 

přítoku a odtoku) 

- mohou být napojeny pouze splaškové vody z WC, koupelen, kuchyní, 

prádelen a to přímo bez jakéhokoli předčištění   

- do kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody ze střech, dvorní a uliční 

vpusti dešťové vody, drenážní vody a vody ze sklepů 

- vlastník nahlásí plánovaný termín napojení do kanalizační šachtice, samotné 

napojení provede instalatérská firma  

- kontrolu napojení do kanalizační šachtice a provedených prací v celé délce 

přípojky provede před zasypáním přípojky pověřený pracovník obce na základě 

oznámení vlastníka na OÚ 

- před zahájením provozu vlastník uzavře smlouvu na odvádění odpadních vod se 

správcem kanalizace (obec) 

- v zájmu každého vlastníka je zakreslit případnou změnu do dokumentace a provést 

fotodokumentaci 

Jak již bylo ve zpravodaji uvedeno, musí být napojeny všechny objekty, pro které byla 

kanalizace vybudována do konce června letošního roku. U objektů, které nebudou do termínu 

napojeny, budou majitelé objektů vyzváni, aby předložili doklady o ekologické likvidaci 

splaškových vod. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím, uložit vlastníkům 

stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, 

povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné, což je v tomto 

případě splněno. 
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Údržba zeleně kolem komunikací 
Během zimního období byla provedena 

údržba zeleně kolem části komunikací, které bylo 

nezbytné připravit na sečení přilehlých příkopů nově 

zakoupeným příkopovým ramenem. Záměrem obce 

od letošního léta bude udržovat sečením přilehlé 

pozemky podél komunikací, které byly udržovány 

v některých místech i našimi občany. Děkujeme 

touto cestou všem, kteří v letním období doposud 

obsekávali příkopy nejen podél hlavních 

komunikací, různá místa okolo jejich zahrad a 

přispěli tím k lepšímu vzhledu naší obce a budeme 

vděčni za další spolupráci.  

 

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. Je zaručeno, že má potřebnou odbornou způsobilost. Kontakt: 607 142 111. 

 

Cestovní doklady v roce 2013 

Pokud v roce 2013 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, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou 

unii, zjistěte si na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České 

Likvidace větví 
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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. Dle současné právní úpravy je překračování vnější hranice EU/Schengen 

možné pouze s platným cestovním pasem. 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).  

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

 

Výměna řidičských průkazů 

Městský úřad Trutnov, oddělení dopravně správních 

agend vyzývá řidiče, aby včas přistoupili k další etapě 

výměn řidičských průkazů. U řidičských průkazů 

vydaných od 1.1.2001 do 30.4.2004 je nutno 

vyměnit ŘP nejpozději do 31.12.2013. Výměna 

je osvobozena od správního poplatku. 

S sebou je nutné vzít platný doklad totožnosti, 

jednu fotografii 3,5x4,5 cm řidičský průkaz, 

kterému končí platnost. Výměna probíhá 

v areálu Autostylu na adrese Horská 932. 

Nový řidičský průkaz je vydán do 20 dnů od 

podání žádosti nebo 5 pracovních dnů při 

úhradě správního poplatku 500,- Kč. Další 

informace lze získat na internetových stránkách 

www.vymentesiridicak.cz. 

Rušení pošt aktuálně 

Počet poboček České pošty by v budoucnu mohl být nižší než stávajících téměř 3400 pošt. Má 

to umožnit vyhláška Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), která stanovuje od ledna nová 

pravidla pro dostupnost poštovních služeb. Vydání nové vyhlášky souvisí s úplnou liberalizací 

poštovního trhu, kdy České poště skončí monopol i na doručování psaní do 50 gramů s cenou 

do 18 korun. Liberalizace se koncových zákazníků příliš nedotkne, protože konkurence se 

chystá spíše na firemní klienty. Pošta chce případné změny 

pobočkové sítě nejdřív projednat s obcemi. Zcela konkrétní 

počet povinných pošt v současné době ještě není stanoven. 

ČTÚ nyní ověřuje údaje vztahující se ke kritériím minimální 

dostupnosti zejména na ministerstvu školství, na Českém 

statistickém úřadě a ministerstvu vnitra, konečný počet 

nad minimální hranicí bude záviset na rozhodnutí České 

pošty.Pošta musí být podle nové vyhlášky v každé obci, která 

má 2500 obyvatel a více. Pošta musí být k dispozici také ve 

všech menších obcích, ve kterých je matriční úřad, obecný stavební úřad nebo základní škola 

s prvním a druhým stupněm. Pošta musí být dostupná každý pracovní den, musí být otevřena 

alespoň 15 hodin týdně. V sídlech s více než 2500 obyvateli by pošta měla být 

dostupná do vzdálenosti dvou kilometrů, z kteréhokoliv jiného místa v ČR pak do
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deseti kilometrů. Česká pošta by mohla zrušit až tisícovku svých poboček. Pošta připustila, že 

změny pobočkové sítě do roku 2017 chystá, ale až po projednání s místní samosprávou. Po 

jednáních s manažerkou našeho obvodu Ing. Václavkovou nevyplynulo, že by se měla pošta 

v naší obci rušit, hrozba však trvá. V současné době platí prohlášení a dohoda, že pokud obec 

nehodlá přistoupit na zřízení tzv. výdejního místa na OÚ, pošta musí záměr o zrušení pobočky 

6 měsíců předem nahlásit obci.  

 

Tříkrálová sbírka 

Letošní sbírka proběhla ve dnech 4. – 5.1 2013. Sbírky se 

zhostilo 5 skupinek koledníků, z toho jedna poprvé v historii sbírky 

v Markoušovicích. Děkujeme všem občanům, kteří začátkem ledna 

skupince Tří králů otevřeli dveře, obdarovali je peněžitým darem a 

přispěli tak k rekordní celkové částce 20.139,- Kč. Svou štědrostí jste 

přispěli nejen na provoz červenokosteleckému Hospicu Anežky České, 

ale i potřebným lidem v nouzi. Poděkování patří zvláště dětem a 

vedoucím skupinek, kteří obcházeli naše domovy. 
 

Matriční události 

V roce 2012 bylo uzavřeno celkem 7 sňatků, zemřelo 6 občanů ve Velkých 

Svatoňovicích a 4 v Markoušovicích. 12 nově narozených dětí bylo přivítáno mezi občany naší 

obce, ve dvou termínech 19.května a 3.listopadu. 11 dětí bylo z Velkých Svatoňovic a 1 

z Markoušovic. Malí občánkové byli zapsáni do Pamětní knihy, jejich zákonní zástupci dostali 

malý dárek a květinu od OÚ a od tohoto roku i od občanského sdružení KAMaRáT.  Obřad 

obohacuje 

vystoupení dětí ze 

ZŠ pod vedením 

paní ředitelky, za 

což jim patří 

poděkování. 

Každoročně byli 

také při životních 

jubileích 

navštěvováni naši 

občané starší 75 

let. Od počátku 

roku 2013 jsou 

občané 

navštěvování při 

dovršení věku 75 

let, 80 let a po 

dosažení věku 85 

let návštěvy 

probíhají každý 

rok. Při osobní návštěvě členkami komise pro občanské záležitosti jsou jubilanti obdarováni 

malou pozorností, květinou a gratulací.  
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Dle přiloženého srovnání je zřejmý nárůst počtů obyvatel naší obce za sledované období.  

Údaje o počtu obyvatel vždy k 1.1. daného roku 

  
Velké Svatoňovice Markoušovice 

ce
lk

em
 

ženy  muži  celkem ženy  muži  celkem 

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 

 

Internetové stránky obce 

Již téměř rok jsou spuštěny nové webové stránky obce. Bylo změněno uspořádání, rubriky i 

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

obci. 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. 

Z obecní knihovny 

 Každé pondělí mají všichni občané možnost navštívit zdejší knihovnu 

a to v časeod 17 - 19 hodin. Výběr titulů je z velké části zajištěn vlastním 

fondem knih a výpůjčním programem přes hlavní knihovnu v Trutnově. 

Snažíme se, aby si každý čtenář přišel na své -  nabízíme  cestopisy, 

detektivky, thrillery, válečné knihy, životopisy, historické romány, 

bestsellery, klasiky, naučnou literaturu, ruční a zahradnické práce a velké 

množství dětských knih od nejmenších " čtenářů" až po ty již dospívající. 

Knihovnu pravidelně navštěvuje školní družina a zájem dětí o knihy a čtení je opravdu veliký. 

V obci je 71 aktivních čtenářů (z toho 28 dětí),kteří si v loňském roce přečetli 1500 knih. S 

výběrem knih ráda poradím a pokud je možnost, zajistím z Trutnova i knihy na konkrétní 

požadavky. Odebíráme také časopisy: Květy,100+1 a ABC, jež si čtenáři mohou též půjčovat. 

Čtenáři nejsou omezeni časovým limitem, protože respektujeme jejich osobní styl a způsob 

čtení. Na léto je plánovaná rozsáhlá rekonstrukce a tak se můžeme těšit na hezčí a příjemnější 

prostředí.  

 Touto cestou zvu všechny, kdo milují psané slovo, aby se přišli podívat, co obecní 

knihovna nabízí. Ráda vás uvidím.  

        Knihovnice Renáta Arnoštová 
 

mailto:starosta@velkesvatonovice.cz
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Kalendář nejbližších akcí v obci 

datum   akce pořadatel 

13.4. Oslavy 130 let založení SDH Velké Svatoňovice SDH Velké Svatoňovice 

20.4. Koncert Městské hudby Červený Kostelec Obec Velké Svatoňovice 

21.4. Loutkové představení loutkařů z Úpice "Broučci" Obec Velké Svatoňovice 

22. - 

23.4. 
Čištění komínů Kominictví Pithart 

27.4. Sběr nebezpečného odpadu Obec Velké Svatoňovice 

30.4. Pálení čarodějnic SDH Velké Svatoňovice, KAMARáT 

1.5. Pomníkový pochod Pomníkáři 

6.5. Sběr starého papíru a ošacení Obec Velké Svatoňovice 

11.5. 38. ročník dálkového pochodu "Babička" TJ Sokol Velké Svatoňovice 

8.6. Dětský den SDH Velké Svatoňovice, KAMARáT 

8.6. PUPO nad 35 let TJ Sokol Velké Svatoňovice 

24.8. PUPO do 35 let TJ Sokol Velké Svatoňovice 

 

Obec Velké Svatoňovice je nedílnou součástí regionu 

 

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy 

(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na 

rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, 

pro svůj region, metodou LEADER.Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

vznikla v roce 2006 a nachází se na území dvou mikroregionů: Společenství obcí Podkrkonoší 

a Svazku obcí Jestřebí hory. Zabírá území těchto obcí: Batňovice, Čermná, Dolní Olešnice, 

Hajnice, Havlovice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Kocbeře, Kohoutov, 

Libňatov, Malé Svatoňovice, 

Maršov u Úpice, Pilníkov, 

Radvanice, Rtyně v 

Podkrkonoší, Staré Buky, 

Suchovršice, Úpice, Velké 

Svatoňovice, Vítězná, Vlčice 

a Vlčkovice v Podkrkonoší. 

Region sousedí s Polskem. 

MAS Království – Jestřebí 

hory, o.p.s. byla se svým 

Strategickým plánem 

LEADER „Budujeme region 

se společnou budoucností“ 

vybrána k realizaci 

rozvojového plánu s 

využitím finančních 
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prostředků programu LEADER 2007–2013. 

 V letech 2009–2013 přinesla MAS do 

regionu 45 milionů korun, které by nešly 

získat jiným způsobem a podpořily se tak 

především malé regionální projekty. I obec 

Velké Svatoňovice je úspěšným žadatelem. V 

roce 2010 se díky dotaci upravila stávající 

komunikace Končinská (dotace činila přes 1 

600 000 Kč) a v únoru 2013 obhájil starosta 

obce Radek Posdiena projekt na rekonstrukci 

areálu u Základní školy a ten bude podpořený 

takřka 450 000 Kč. Protože končí 

programovací období 2007–2013, pracuje se 

v celém území MAS na tvorbě nové strategie, 

která se jmenuje Integrovaná strategie 

rozvoje území (ISRÚ). V obci byly na podzim 

2012 k dostání dotazníky, kam každý mohl 

vyjádřit názor nejen na položené otázky, ale i 

celkově k obci. Shrnutí „výsledků“ dotazníků 

a další podněty z obce jste mohli slyšet 26. 

listopadu 2012 na veřejném projednávání. 

 Náměty, připomínky a výsledky 

dotazníků z Velkých Svatoňovic se spolu s ostatními z celého území stanou součástí 

připravované nové strategie, která nám společně otevře cestu k dalším finančním prostředkům 

po roce 2013. 

Více o nás najdete na www.kjh.cz.    Kateřina Valdová 

       MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Základní škola 
 Ve školním roce 2011/2012 byla naše škola dvojtřídní se čtyřmi ročníky. Školu 

navštěvovalo 23 žáků, z toho 16 žáků z Velkých Svatoňovic, 5 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 

sdružení mateřského centra KAMaRáT a kroužek Šikovné ručičky pod vedením paní Kateřiny 

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       

http://www.kjh.cz/
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Stachové. 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 si děti mohly vybrat ze 

dvou kroužků: kroužek pěvecký pod vedením paní učitelky Novákové Kobíkové a keramický pod 

vedením paní ředitelky Yvety Žákové. Kolem školy máme menší zahradu, která posloužila k výuce 

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

družiny. 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 ZŠ Batňovice 

- vánoční vystoupení pro důchodce 

-      vánoční vystoupení pro rodiče a děti 

- vynášení Smrtky, vítání jara 

 

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 

- výstava ovoce a zeleniny v Malých 

 Svatoňovicích 

- výstava hub v Úpici 

  

Divadelní představení   

-          divadelní představení v Úpici  

-          pohádka ZŠ Batňovice 

-       taneční akademie ZUŠ Úpice 

-      výchovný koncert ZUŠ Úpice 

-          Muzeum v Trutnově  

- festival v Trutnově Jeden svět – příběhy 

bezpráví  

Výlety a exkurze  
-          školní výlet do historické části Prahy 

-           exkurze do Merkuru v Polici nad Metuje 

-           exkurze do místního zemědělského 

            družstva 

-           návštěva na Obecním úřadě 

-           výcvikové středisko u hasičů v Trutnově 

 



Svatoňovický zpravodaj                                                                                                                                       [18] 
 

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  

- pravidelné návštěvy do knihovny ve 

Velkých Svatoňovicích 

- Den dětí s tematikou dopravní výchovy 

Mgr. Yveta Žáková, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

Mateřská škola 
 

O našich dětech - svatoňovická mateřinka 

Naše poslání: 

 Spolu s všestrannou a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním 

pedagogickým záměrem: 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.  

 V loňském roce navštěvovalo školku 28 dětí. Do ZŠ odešlo 10 školáků. Nemalými 

náklady obce byla zrekonstruována umývárna a sociální zázemí, aby odpovídaly hygienickým 

normám požadovaným pro maximální naplnění jednotřídky. 

Maximální kapacita jednotřídní MŠ :   28 dětí     

Personální obsazení školky: vedoucí učitelka Daniela Nováková Kobíková, učitelka Květa 

Fialová, vedoucí kuchařka Marie Nývltová, školnice a kuchařka Marie Jiroušková. 

Den v mateřské škole 

• dodržujeme pravidelný denní režim, který je natolik flexibilní, že nám umožňuje 

 přizpůsobit činnosti dětí v průběhu celého dne jejich potřebám a aktuální situaci  

• děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na stav ovzduší či 

 povětrnostní podmínky  

• děti mají dostatek pohybu, a to nejen na zahradě MŠ, ale i v rámci vycházek po okolí, 

 v zimě provozují sezónní aktivity, na jaře mají kurzy plavání 

• děti mají i dostatek kulturního vyžití - návštěvy divadelních a filmových představení. 

 MŠ navštěvují i loutkáři, chovatelé ptactva a modeláři - malá železnice 

• organizujeme malá kulturní vystoupení pro seniory i širokou veřejnost 

• partnerství udržujeme s místním ZD, hasiči apod. 

• všichni zaměstnanci školy preferují rodinnou atmosféru, respektují individuální 

 potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování 

• učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně  

• děti mají možnost relaxovat v hracích koutcích  

• nově příchozím dětem nabízíme adaptační program 
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Vzdělávání v MŠ Velké Svatoňovice 

 Mateřská škola je instituce, která slouží především dítěti a jeho vzdělávání. Děti se 

svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu našeho zájmu i práce. Prospěch 

dítěte je pro zaměstnance naší školy v každé situaci rozhodující. Zabezpečujeme zdravý 

rozvoj a prospívání dítěte, snažíme se uspokojovat všechny jeho potřeby. Spolu s všestrannou 

a vzhledem k věku dítěte nezbytnou péčí, je naším hlavním pedagogickým záměrem dítě 

cílevědomě vést, vychovávat a vzdělávat, a tak mu poskytnout dobré základy do života i 

dalšího vzdělávání. Jsme si vědomy důležitosti úspěšného vstupu dítěte do základní školy. 

Proto v našem předškolním zařízení vytváříme 

dětem takové vzdělávací podmínky, aby v 

průběhu předškolního vzdělávání dostatečně 

rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v 

době, kdy opouští naší školu, disponovalo 

požadovanými schopnostmi, dovednostmi, 

poznatky, postoji a hodnotami v míře a kvalitě 

optimálně odpovídající jeho osobním 

možnostem a potřebám. Vycházíme z 

předpokladu, že každé dítě má právo být jiné, 

mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným 

tempem. Učitelky respektují vrozené i získané 

osobní dispozice a přirozené rozvojové i 

osobnostní rozdíly mezi jednotlivými dětmi. 

Podporují takový způsob vzdělávání, který je pro rozvoj a čtení dítěte příznivý, vhodný a 

především přirozený. 

Kroužky: Sborový zpěv, angličtina  

Stravování 

• dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů  

• je zachovávána vhodná skladba jídelníčku a dodržovány technologie přípravy pokrmů 

 a nápojů  

• pro děti je zajištěn pitný řežim v průběhu celého pobytu v MŠ  

• mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný interval  

• děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se 

 zdravému stravování  

• respektujeme přání rodičů při podávání některých pokrmů či nápojů  

• seznamujeme děti s pravidly správného stolování  

 

Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 8. – 9. dubna 2012 vždy od 9,00 – 15,00 hod. v budově 

Mateřské školy.  

Daniela Nováková Kobíková 
 

Z činnosti spolků 
 

Tenisový oddíl Velké Svatoňovice 

 Dovolte mi, abych představil náš malý tenisový oddíl. Tento oddíl je skutečně malý, 

protože naše členská základna má pouze čtyři členy. Náš oddíl vznikl před 5 lety a to tak, že 

jsme se rozhodli, dělat něco pro naše zdraví a kondici. Pravidelně se scházíme jednou týdně 

na kurtech v blízkém okolí.  Začínali jsme na kurtech v Batňovicích a současně jsme využívali 
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sportovní areál v Havlovicích. Od loňského roku jsme se stali členy tenisového oddílu v 

Malých Svatoňovicích. Je opravdu škoda, že v naší obci takovéto sportovní hřiště v 

současnosti není.  Je nutno připomenout, že v dřívější době takovéto hřiště vedle místní 

tělocvičny bylo a zároveň si myslím, že v té době využití určitě našlo. Pevně věřím, že se opět 

podaří toto hřiště nějakým způsobem zrekonstruovat, aby místní občané měli další možnost 

sportovních aktivit v naší obci.  Potom už snad tenisový oddíl nebude čítat pouze čtyři členy, 

ale předpokládám, že se naše členská základna rozroste. Tenis se dá samozřejmě hrát pouze 

za příznivého počasí, proto v zimním období navštěvujeme místní tělocvičnu, kde hrajeme 

bambinton.  Dále jsme s našimi dětmi také chodili hrát florbal, ale v současnosti již není 

možné najít v místní tělocvičně přijatelný volný termín.  Myslím si, že je to způsobeno tím, že 

tuto tělocvičnu využívají i různé kluby z jiných obcí, protože je to pro ně cenově velice 

výhodné a to určitě stojí za zamyšlení.  Určitě je správné, že je tělocvična vytížena, ale hlavně 

by měla sloužit pro místní občany a teprve potom pro cizí. 

        Za tenisový oddíl Aleš Vlček 

 

SDH Markoušovice 

 Letošní rok co do aktivit našeho sboru, 

se kvůli osobnímu či pracovnímu vytížení 

zbylých 22 členů omezil pouze na aktivity v 

rámci obce. Těch mladých, aktivních členů 

zbylo ve sboru velmi málo a sejít se v 

dostatečném počtu na „víkendové aktivity“ se 

nedaří. Během roku se SDH Markoušovice 

zúčastnil povinných školení a absolvoval 

výjezd kvůli odčerpání vody ze zaplaveného 

sklepa. Opět jsme připravili každoroční 

velikonoční zábavu v tělocvičně, dětský den 

na hřišti a podíleli jsme se na přípravě pálení 

čarodějnic. Na začátku listopadu jsme 

provedli zazimování techniky a také revizi 

stavu pokladny. Doufáme, že členská základna se udrží a budeme moci se častěji zapojit do 

jiných aktivit. 

                           Za SDH Dušan Frýba 

 

Klub důchodců Markoušovice 

 

Klub důchodců Markoušovice 

pokračuje ve své činnosti. V roce 

2012 jsme zahájili prvním 

setkáním v knihovně dne 4.1.2012. 

Na naše setkání vždy přispějí 

členové různými příspěvky. Např. o 

zdraví, o bylinkách, o včelách, dále 

o pamětihodnostech našeho okolí i 

různými jinými zprávami. V létě 

vyrážíme na vycházky, i když nás 

bolí klouby, nohy nás občas 

ztěžkanesou a někdy se nám 

nedostává dechu. Ale vždy dojdeme 

Olympiáda v Havlovicích 
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do cíle, tj. do restaurace nebo cukrárny na občerstvení a odpočinek. V loni jsme absolvovali 

vycházku do Malých Svatoňovic po Bremstě, navštívili jsme Muzeum bratří Čapků. Malé 

Svatoňovice byly naším cílem ještě jednou, tentokrát po panské cestě, přes Přední a Zadní 

hory, kolem školy, do restaurace k Haškům na oběd. Další cesta vedla kolem rybníčku nad 

Bohuslavicemi, po již zarostlých a poničených schodech ke zrušenému nádražíčku, kolem Úpy 

do Poříčí, na oběd ke Kučerům. Naší další oblíbenou vycházkou jsou Suchovršice. Procházka 

podél Úpy po hezké a rovné silničce, bez aut, nás vždy radostně naladí a dobrý oběd to 

dokončí. Náš klub uspořádal i sportovní Olympiádu na markoušovickém hřišti. Zahajovali 

jsme přinesením olympijské pochodně. Soutěžilo se v osmi disciplínách., tj. hod válečkem i 

paličkou, hod kroužky, hod míčem do koše, kuželky, kop do branky míčem, střelba prakem na 

cíl, petang, minigolf.  Odpoledne jsme zakončili pohoštěním (koláče upekly naše členky) a při 

harmonice jsme si i zazpívali. Počasí nám přálo, takže jsme se všichni pobavili.  Zúčastnili 

jsme se i Olympiády v Havlovicích. Zde jsme soutěžili ve 4 disciplínách. Naše družstvo 

posílila jedna odvážná sportovkyně z Velkých Svatoňovic. Oslavili jsme také kulatá výročí 

narození některých našich členů. Byly to 1x pětasedmdesátiny, 4x sedmdesátiny, 1x 

pětašedesátiny a jedna zlatá svatba. Rok 2012 jsme zakončili vánočním setkáním s koledami a 

malou nadílkou v prosinci. Poděkování patří všem členům, kteří se podílejí na činnosti našeho 

klubu.  

     Za Klub důchodců v Markoušovicích Eduard Kočí 

 

Sdružení KAMaRáT Velké Svatoňovice 

 

Milí spoluobčané, 

     v prvé řadě by Vám maminky a děti ze sdružení KAMaRáT rády popřály v roce 2013 pevné 

zdraví a spokojenost v životě. 

     Naše sdružení prošlo v roce 2012 spoustou změn. Ve vedení se objevily nové tváře. Byly 

vytvořeny webové stránky "www.kamarat.cz", kde můžete sledovat naše působení, 

připravované akce a je zde možnost umístit inzerát o prodeji potřeb pro děti. Také nám zde 

můžete zanechat zprávu. Bylo vytvořeno logo sdružení z fotky našich dětí. Naší první 

samostatnou akcí byl Karneval 2012. K vítání jara jsme vyrobily první Smrťačku a zkušenosti 

z její tvorby hned uplatnily na výrobu naší první čarodějnice k akci „Pálení čarodějnic“, kde 

jsme také zajišťovaly soutěže pro děti. Následoval dětský den, kde jsme se zapojily do 

přípravných prací a připravily trasu pro nejmenší účastníky. Na konci léta jsme se podílely na 

„Rozloučení s prázdninami“, které organizuje pan Prouza. Závěr roku byl ve znamení 

„Mikulášské besídky“. Pro maminky, které se scházejí v herně, byla uspořádána Vánoční 

besídka, odkud si děti odnesly drobné 

dárečky zpod vánočního stromku. Do 

herny byly nakoupeny nové hračky. Naše 

sdružení mělo také poprvé zastoupení na 

Vítání občánků v naší obci, kde byly 

maminkám předány informace k 

aktivitám sdružení a drobné dárky. 

Uspořádaly jsme jarní a podzimní 

bazárek. Další činností sdružení je 

provoz herny a dětského hřiště při ZŠ ve 

Velkých Svatoňovicích.  Herna je 

přístupna vždy ve středu od 16 hodin a 

rády bychom mezi nás přizvaly nové 

maminky se svými dětmi - jste srdečně 

vítány.  Na dětském hřišti se scházíme 

především v letním čase.  A protože je 
Herna v ZŠ 
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hřiště ve velmi špatném technickém stavu, podalo sdružení žádost obci Velké Svatoňovice na 

výstavbu nového dětského hřiště.  Můžeme s velkým potěšením oznámit, že naše žádost byla 

schválena. Tedy v roce 2013 dojde k nové výstavbě tohoto hřiště. 

     Na závěr bychom rády poděkovaly všem, kteří nám jakkoli pomáhají s uskutečněním akcí 

pro děti a našim rodinám za jejich podporu.  Těšíme se na další příjemnou spolupráci a na 

hojnou účast dětí a rodičů na našich akcích. 

      Za sdružení KAMaRáT Kristina Schrollová 

 

SDH Velké Svatoňovice 

 

Vážení spoluobčané, 

 dovolte mi Vás jménem sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Svatoňovicích co 

nejsrdečněji pozdravit a v několika větách přiblížit naši činnost v roce minulém. 

 Rok 1012 jsme zahájili Výroční valnou hromadou a 4. února byl uspořádán již 

tradiční hasičský ples. Členové výjezdového družstva se účastnili řetězce povinných školení 

z oblasti bezpečnosti práce při zásahu, prevence a první pomoci. Během roku se tito hasiči 

scházeli na pravidelných cvičeních, kde probíhalo prověřování svěřené techniky, její údržba a 

příprava na soutěže. V listopadu nám bylo vyhlášeno námětové cvičení, kde byla naším 

úkolem likvidace požáru pod 

vodojemem. Toto cvičení mělo 

prověřit akceschopnost 

jednotky, kde byl kladen důraz 

na dojezdové časy od vyhlášení 

poplachu a na provedení 

samotné likvidace požáru. 

Cvičení bylo ke spokojenosti 

nás všech zhodnoceno jako 

velmi úspěšné. Dva členové 

SDH od září 2012 absolvovali 

kurz člena a lektora první 

pomoci, který zakončili v únoru 

2013 úspěšným složením 

zkoušek. Další dva členové jsou 

zapojeni do projektu 

„universita dobrovolného 

hasiče“. Od měsíce března nám 

začíná kolotoč soutěží mladých hasičů, kterých se pravidelně účastníme s jedním družstvem 

mladších a s jedním družstvem starších žáků. Vyvrcholením je okresní kolo hry Plamen, které 

se konalo na stadionu Sparta v Úpici. Odměnou byl dětem víkendový pobyt ve Špindlerově 

Mlýně. Mezi tím vším jsme zvládli připravit dřevo a zajistit oheň a občerstvení na pálení 

čarodějnic, se kterými jsme rádi pomohli místnímu sdružení KAMaRáT. Dalším úkolem bylo 

zajistit dětskou trasu pochodu „Babička“ a ve spolupráci s již zmíněným sdružením 

KAMaRáT a občerstvením Na Balkáně uspořádat dětský den, kde mimo dětmi oblíbené trasy 

plné úkolů byly připraveny soutěže i pro ty nejmenší. Zájemci si mohli prohlédnout slunce 

pomocí hvězdářského dalekohledu, svézt se na koních, nebo na motorovém modelu vlaku. 

Velkého zájmu se těšil nafukovací hrad a ukázka výzbroje a výstroje policie. Nemohlo chybět 

ani předvedení požárních útoků mladých hasičů. Večer pak proběhla zábava, kde k poslechu a 

k tanci hrála skupina Cugrunt. 28. září jsme zorganizovali Svatováclavské posezení při 

Velkosvatoňovické dechovce. 

Cvičení pod vodojemem 
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 Velká část naší činnosti 

patří provozování „Hasičského 

muzea“, kde je třeba před 

otevřením muzea připravit 

vystavované exponáty, věnovat se 

údržbě samotné nemovitosti a 

hlavně zajistit služby průvodců, 

kteří jsou v sezóně neustále 

k dispozici návštěvníkům. Již řadu 

let jimi jsou: Lubomír Nývlt, Karel 

Nývlt, Jaroslav Jansa a Martin 

Seidel. Já bych jim chtěl touto 

cestou za tuto činnost poděkovat. 

 V roce letošním oslavíme 

130. výročí od založení sboru Ve 

Velkých Svatoňovicích. Oslavy 

proběhnou 13. dubna 2013 

v našem kulturním Klubu, na které Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů srdečně zvu. 

K tanci a poslechu bude hrát skupina HF Band a na večerní zábavě Oldřich Meisner. 

K vidění budou vystoupení mažoretek, fotografie z historie sboru a další pěkná překvapení. 

 Závěrem bych Vám všem rád popřál spoustu radostných chvil a mnoho úspěchů v roce 

2013. Děkuji všem členům SDH a všem, kteří nás v našem konání podporují a pomáhají. 

     Za SDH Velké Svatoňovice starosta sboru Petr Šafář 

 

Oddíl nohejbalu Velké Svatoňovice 

 Pravidelně se scházíme v úterý, čtvrtek a v neděli. Naše členská základna čítá asi 20 

členů. Zúčastňujeme se v letních měsících soutěží a to okresní a krajské. V krajské soutěži 

Královehradeckého kraje jsme obsadili vynikající 2. místo. Též se zúčastňujeme různých 

turnajů, kde máme též vynikající výsledky. V našem oddíle též trénuje vynikající nohejbalistka 

Jana Möglichová, která je několikanásobná mistryně Evropy a Světa. 

       S pozdravem za oddíl nohejbalu jednatel Stavros Karajanis 
 

TJ Sokol Markoušovice 

 TJ Sokol Markoušovice je občanské sdružení čítající k dnešnímu dni 46 členů. Činnost 

TJ je úzce spjata s místní tělocvičnou. Po velice zdařilé rekonstrukci v roce 2011 je tento 

obecní majetek provozován paní Kašparovou a poskytuje solidní zázemí pro sporty jako je 

volejbal, líný tenis, malá kopaná, nohejbal, stolní tenis, cvičení s dětmi atp. Oddíl stolního 

tenisu využívá tělocvičnu 2 x týdně a to v úterý a čtvrtek od 18.30 - 21.00 hodin k tréninku a 

dále o víkendech k sehrání zápasů v regionálním přeboru. Stávající 3. místo ve II. třídě a 7. 

místo ve III. třídě tohoto přeboru naznačuje, že úroveň zdejších hráčů není vůbec špatná. 

Oddíly volejbalu a malé kopané se žádné oficiální soutěže neúčastní. Členové těchto oddílů se 

však pravidelně scházejí na trénincích. Oddíl malé kopané v pátek od 18.00-19.00 hodin a 

oddíl volejbalu taktéž v pátek od 19.00 - 21.00 hodin. Úsilí věnované těmto tréninkům je 

potom zúročováno při účastech na různých turnajích v blízkém okolí, kde družstva z 

Markoušovic nikdy nelze přehlédnout. 

 I přes skutečnost, že činnost TJ je oproti minulosti dosti zredukována, je třeba získat 

na udržení chodu organizace každý rok nemalé finanční prostředky. Vždyť pouze roční 

pronájem tělocvičny pro výše uvedené aktivity představuje téměř 50 tisíc korun. Připočtou-li 

se dále registrační poplatky do soutěže ve stolním tenise a něco málo peněz na sportovní 

Okresní soutěž ¨hry Plamen 
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vybavení, tak potom je činnost TJ bez sponzorských darů téměř nepředstavitelná. A proto je 

na tomto místě více než vhodné veřejně poděkovat našim dárcům, kterými jsou: 

 Obec Velké Svatoňovice 

 EG Expert,s.r.o. zastoupená jednatelem ing. Petrem Šnytou 

 Gumárna K+P,s.r.o. zastoupená jednatelem p. Jozefem Kosou 

 rodina Štěpánova 

 Nutno však přiznat, že finanční problémy nejsou jediné, které musí TJ Sokol 

Markoušovice řešit. Snad nejpalčivějším problémem je snižující se zájem populace o 

amatérské sportování. Tento nezájem je ještě umocněn v kategorii dětí. Vždyť v celém Sokolu 

je v současné době registrován pouze jediný člen do 18-ti let! Z tohoto důvodu rádi ve svých 

řadách uvítáme každého nového člena, který bude mít zájem aktivně sportovat ve stávajících 

oddílech. Bude-li zájem i o nové sportovní aktivity, tak i v tomto případě jsme připraveni 

vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. 

 Jelikož pevně věříme, že stávající nezájem o amatérské sportování je pouze přechodný, 

tak byl letošní Valnou hromadou TJ Sokol Markoušovice odstartován projekt rekonstrukce 

venkovního hřiště za tělocvičnou. Cílem tohoto projektu je vybudovat venkovní víceúčelové 

hřiště na tenis, volejbal, nohejbal atp., které bude sloužit široké veřejnosti. Tímto krokem 

chceme podpořit sportovní a společenský život v naší malé, ale krásné vesničce. Jsme teprve 

na začátku a tak jistě ani ještě netušíme, jaká úskalí při realizaci tohoto projektu na nás 

čekají. První krok, začít, je však vždy ten nejdůležitější a nyní je třeba řešit kroky další. Bude-

li tyto řádky číst někdo, kdo by mohl pomoci radou, finančně, při realizaci a nebo doporučit 

osvědčený kontakt, tak to bude super a předem děkujeme za podporu. 

   Za TJ Sokol Zdeněk Štěpán – předseda TJ, kontakt 606 24 34 98 

 

Cvičení žen 

Každé úterý od 18.00 hod. probíhá v tělocvičně cvičení zaměřené hlavně na ženy 

středního i vyššího věku. Cviky na protažení, posílení a rozpohybování celého těla při 

příjemné hudbě zvládne každá z žen. Do cvičení dochází 10 – 12 žen. Uvítáme i další 

zájemkyně o zdravý pohyb. 

Každé pondělí v 19.00 hod. cvičí mladší ženy za vedení Vlasty Seidelové, v rychlejším 

tempu při svižné hudbě. Škoda, že tak málo mladých žen a i dívek má o toto cvičení zájem. 

Tímto vás zveme mezi nás! 

Cvičitelka Lída Špetlová 
 

Pochod "BABIČKA" 

Letošní rok pořádá TJ 

Sokol již 38. ročník pochodu 

krajem Boženy Němcové, z naší 

vesnice do České Skalice a zpět. V 

loňském roce se zúčastnilo 

pochodu 1171 turistů. Pěších bylo 

432, cyklistů 266, na horských 

kolech pouze 15, asi ze zbytečné 

obavy z obtížnosti, na trasu dětí s 

rodiči vyšlo 443 účastníků. 

Zajímavostí je, že asi 20 diplomů 

bylo vydáno pro psí miláčky. 

Zároveň chci poděkovat těm co se 

na organizaci akce podílejí,bez 
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nich bychom to nezvládli. Hlavně místním hasičům na dětské trase. Letošní pochod bude 

11.května, na hojnou účast se těší pořadatelé. Bližší najdete na www.babicka-dp.cz 

         Hlavní pořadatel Lída Špetlová 

 

Český červený kříž Markoušovice 

 V místní skupině Českého červeného kříže v Markoušovicích je registrováno celkem 27 

členů.  Pod vedením předsedkyně Růženy Haasové a jednatelky Olgy Šrollové  se v uplynulém 

roce uskutečnilo několik zajímavých akcí, které s dalšími členy zajišťovaly a organizovaly. 

Začátkem roku 2012 se sešla valná hromada, na které byl přítomen i pan starosta Radek 

Posdiena. Během roku proběhly návštěvy starších a osamělých lidí, kteří potřebovali pomoci 

nebo si jen tak vzájemně popovídat. Ve stejné podobě se uskutečňovaly celoroční sousedské 

výpomoce občanům, poradenství a neméně důležitá sociální pomoc. Jednou z dalších našich 

pravidelných činností byla brigáda na hřbitově. Sešli jsme se v hojném počtu několikrát na 

jaře i na podzim. Odklízeli jsme starou trávu, hrabali listí, uklízeli nepořádek po zimě. 

Protože se rádi scházíme, po dobu brigád panovala vždy dobrá nálada. Nesmím opomenout 

ani na údržbu autobusových zastávek, kterou měly na starosti jednotlivé členky a příkladně ji  

plnily. V červnu proběhl na hřišti v Markoušovicích Dětský den, kde jsme měli své stanoviště.  

Zábavnou formou otázek si děti ověřovaly znalosti první pomoci. Mohly vyzkoušet pod 

vedením zdravotní sestry základy obvazové techniky. Jelikož někteří členové červeného kříže 

jsou zároveň členy místního klubu důchodců, podařila se nám navázat vzájemná spolupráce 

s tímto klubem. Bylo zajištěno společné promítání, sportovní odpoledne na hřišti.  Krásné 

počasí, vtipné soutěže přispěly k vydařené akci a byla to zároveň příprava na Olympiádu 

v Havlovicích.  

  Nedílnou součástí naší činnosti je i zdravotní osvěta. Po celý rok byla vzorně 

aktualizována vývěska Českého červeného kříže, kde se připomínaly různé světové dny zdraví, 

ozdravné pobyty a další související informace. Také jsme se zaměřili na zdravotně preventivní 

činnost a vyslechli zajímavou přednášku o správném držení těla. Přednáška byla velmi 

přínosná, proto bychom rádi v budoucnu uspořádali další setkání. Naše členky, které mají 

průkaz absolventa zdravotních znalostí, ošetřily několik drobných poranění. Událo se toho 

dost, ale našel se čas i na společné posezení většiny členů. V průběhu roku se sešlo několikrát 

představenstvo místní skupiny. Připravovalo mimo jiné volby nového představenstva, které se 

konaly v lednu 2013. 

    Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala paní Hassové, paní Šrollové a dalším 

odstoupeným členům představenstva za dobře odvedenou dlouholetou práci pro místní 

skupinu Českého červeného kříže v Markoušovicích. Zároveň se těším na naši další 

spolupráci. Rovněž chci poděkovat všem, kteří se různou formou podílejí na chodu naší místní 

skupiny a mají chuť nadále spolupracovat. 

            Za ČČK Markoušovice Laustchová Hana                                                                                         

 

Výstava v Markoušovicích 2012 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych se vrátil k výstavě fotografií a kreseb, která 

proběhla 6. října 2012 v markoušovické tělocvičně. Tímto ohlédnutím bych chtěl hlavně 

poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Především to byl starosta obce 

pan Radek Posdiena, který převzal záštitu nad výstavou. Navíc zajistil panely, půjčil zvukovou 

aparaturu a poskytl dva pracovníky na instalaci.  

http://www.babicka-dp.cz/
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Paní Ing. Veronika 

Souralová z Prahy představila své 

velkoformátové makrofotografie 

pod názvem Kouzlo hmyzí říše. 

Překvapením pro většinu 

návštěvníků byla skutečnost, že 

většina snímků byla pořízena 

v oblasti horních Markoušovic. 

Bylo krásné a poučné dozvědět se, 

jaký hmyz se v naší obci vyskytuje. 

Manželé Václav a Věra Jiráskovi 

z Trutnova představili svoji 

fotodokumentaci pod názvem 

„Poklady hořící haldy“, pořízenou 

v roce 2007 a v letech 

následujících na hlušinové haldě u 

zaniklé strojní jámy Ignác na 

pomezí Markoušovic a Starého Sedloňova. Je až neuvěřitelné, jakou barevnou krásu dovedou 

vytvořit mimořádné tepelné podmínky z původně šedých zkamenělin, nevzhledných hornin a 

minerálů. Václav Jirásek v krátkém programu před zahájením výstavy připomněl přítomným 

výročí 210 let od založení místní sklárny, pod jejímiž pánvemi se topilo uhlím. Paní Lucie 

Hatašová z Chlumce nad Cidlinou vystavovala své kresby. Zachytila na nich budovy 

v Markoušovicích a Starém Sedloňově v podobě, jakou měly ve 30. letech 20. století, kdy 

v nich zdejší občané provozovali 

své živnosti a řemesla. Na 

výstavě nemohli chybět 

dokumentární fotografie, na 

nichž se autorsky podíleli Josef 

Janoušek, Eduard Kočí, 

Antonín Teichman st., Radek 

Těžký, František Vávra a řada 

dalších. Na identifikaci osob, 

budov a řady podrobností mají 

zásluhu Alžběta a Bohumír 

Kopáčkovi a Jarmila Vávrová. 

Návštěvníkům výstavy jsme 

přiblížili společenský život, který 

v obcích probíhal v letech 1945 

až 2012. Tento vzpomínkový 

dokument pro výstavu upravil a 

zhotovil Petr Hrubý. 

Poděkování zaslouží ti, kteří nám ochotně poskytli fotografie ze svých soukromých archívů. 

Výstavu shlédlo přibližně 170 návštěvníků. Příkladná byla účast markoušovických občanů, 

slabá Starého Sedloňova. Překvapením byl velký zájem občanů z okolních obcí. Pozvání přijal 

i ředitel Státního okresního archívu v Trutnově Mgr. Roman Reil, z trutnovského Muzea 

Podkrkonoší přijel zástupce ředitele Mgr. Ondřej Vašata a pracovnice muzea paní Petra 

Sauerová. Na dobrovolném vstupném se vybralo 2.850,- Kč, obec na dorovnání nákladů 

přispěla částkou 1.100,- Kč. Autoři se svých honorářů zřekli ve prospěch výstavy obce. 

Dovolím si tvrdit, že takto připravená a rozsáhlá výstava v naší obci ještě nebyla a těžko se ji 

podaří v budoucnu zajistit. Škoda, že mnozí tuto jedinečnou příležitost za přítomnosti autorů 

nevyužili. Pro organizátory z toho vzešlo poučení: pro příště si každý pořadatel musí 
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rozmyslet, jestli takovou výstavu pořádat a věnovat jí svůj čas. Máte-li zájem, podívejte se na 

internet, jak výstavu hodnotí autorka fotografií hmyzu. Její adresa je 

www.veronikasouralova.cz. 

S pozdravem Áda Těžký 

Fotografie z dění v obci 
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