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Ohlédnutí za rokem 2005
Sešel se opět rok s rokem a my Vám předkládáme pohled do života naší obce a další zajímavosti o
kterých si myslíme, že byste měli vědět. Věřím, že každý z Vás zde nalezne alespoň některou z
informací, která ho zaujme.
Poklidný život v naší obci nebyl v roce 2005 naštěstí ničím vážným narušen. Jen jsme společně
oslavili několik významných výročí. Na začátku května se konal již tradiční dálkový pochod „Babička" a
byl to již 30.ročník tohoto dálkového pochodu. Pořadatelé připravili pro účastníky pochodu i velice
pěknou výstavku, kde bylo možno se seznámit i s tím, jak se pochod vyvíjel a kolik lidí se jeho
přípravám a organizaci za ta léta věnovalo. Škoda jen, že i ostatní občané se na výstavku nepřišli
podívat.
A hned další týden jsme v obci oslavovali znovu, tentokrát to bylo 155 let trvání Velkosvatoňovické
hudby. Oblíbená dechovka zahrála na slavnostním koncertě v plné síle. I když jsme mezi hudebníky
viděli řadu cizích tváří, byla to důstojná oslava tohoto výročí.
15. června nás trochu vyděsila velká voda, která se po přívalovém dešti přehnala naší obcí.
Naštěstí nezanechala velké materiální škody.
V závěru června se opět vydařil koncert pořádaný v kostele v Markoušovicích.Škoda jen, že
posluchači jsou většinou z okolí a těch místních je menšina. Přesto si myslím, že se z této akce stává
již tradice, která by měla pokračovat.
Změny nastaly také v základní a mateřské škole. Do důchodu odešla ředitelka MS paní Heltová.
Základní škola se změnila na dvojtřídní. Žáci páté třídy docházejí do Malých Svatoňovic. Bývalou
školní družinu získalo občanské sdružení KAMaRáT pro svoji činnost. V září otevřeli na školní
zahradě dětské hřiště.
V závěru roku jsme se již tradičně setkali na sále s našimi důchodci, pro které si děti připravily
zajímavé vystoupení. A potom jsme se již společně setkávali na vánoční výstavě, kterou připravili
zahrádkáři a byla našimi občany, ale i těmi z okolí hojně navštívena.
Poděkování patří všem, kteří se na pořádaných akcích v roce 2005 podíleli, s přáním, aby se jim jejich
činnost dařilo i v roce letošním.

Přehled realizovaných akcí v roce 2006
1. Výstavba „Kanalizace a ČOV- I.etapa Velké Svatoňovice"
- výstavba ČOV v prostoru u bývalého kina, bude sloužit postupně pro celý horní konec.Kapacita
čistírny 300 EO. Celkové náklady 6.122.095,-Kč, z toho dotace Krajského úřadu 2.900.000,-Kč
2. Oprava střechy a krovu na kostele sv.Jana Křtitele v Markoušovicích
- byly provedeny tyto práce - výměna střešní krytiny, nátěry proti dřevokazným houbám,výměna
napadených částí krovů,nová střecha nad bočním vchodem. Celkové náklady na opravu činily
1.506.363,-Kč.
Z ministerstva kultury činil příspěvek 500.000,-Kč,z Česko-německého fondu budoucnosti činil
příspěvek 400.000,-Kč. Přijaté dary občanů a rodáků ve výši 102.700,-Kč. Obec ze svého rozpočtu
uhradila 503.663,-Kč.
3. Opravy a údržba na budově tělocvičny v Markoušovicích
- výměna oken v sále tělocvičny, oprava střechy Nákladem 126.760,-Kč byla provedena výměna oken
a 87.287 stála oprava střechy.

4. Rekonstrukce parčíku u kulturního klubu a vybudování chodníku
- akce byla realizována v rámci projektu „ Integrovaný program rozvoje venkovského mikroregionu
Jestřebí hory" a spolufinancována z dotačního titulu Program obnovy venkova 2005.
Celkové náklady 113.115,-Kč hrazeny z rozpočtu Svazku Jestřebí hory, příspěvek obce na tuto akci
63.115,-Kč.
5.Mostek v Markoušovicích pod hospodou a ve Velkých Svatoňovicích u paní Bergrové
- náklady na tyto akce činily 160.365,-Kč
6. Nový vodovodní řad
- v místech budování nového kanalizačního řadu byl položen nový vodovodní řad, kterým až do
loňského roku byly zásobovány domácnosti nad „ kinem a Daliborka ". I v letošním roce počítáme s
tím, že v souběhu s kanalizací provedeme přepojení nemovitostí na nový vodovod.
7. Odvodnění kolem budovy čerpací stanice „ za Jeřábkem "
- nákladem 74.646,-Kč
Kromě výčtu těchto akcí to byla řada dalších
- pokračování prací na územním plánu obce
- zaměření komunikace „lesní" do Markoušovic ,tak aby se dostala do mapy, GP stál více jak 26 tisíc
Kč
- nejnutnější opravy místních komunikací po velké vodě v červnu
- v mateřské škole výměna radiátorů ústředního topení

Plán hlavních stavebních akcí na rok 2006
- kanalizace II. etapa - pokračování od budovy bývalého kina a ukončení v cestě před čp.49. Delší
trasu se nám bohužel nepodařilo připravit. Není to z důvodů finančních, ale proto, že se nám
nepodařilo dohodnout s vlastníky pozemků. Souběžné s výstavbou kanalizace budou vybudovány
kanalizační přípojky a nemovitosti budou přepojeny na nový vodovod
- oprava podlahy v sále kulturního klubu - práce byly již zahájeny v měsíci únoru. Stávající podlaha
byla zhotovena tak, že přímo na zemině byla kostra z trámků a na nich položena prkna, na která
potom byly přilepeny parkety.U horní stěny (směrem k chodbě) byla asi do šířky půl metru po celé
podlaze dřevokazná houba. Stěny byly vlhké.
Technologií, kterou schválilo zastupitelstvo obce, bychom měli zajistit jednoduchou formu hydroizolace
podlahy. Stará podlaha byla odstraněna, odstraněno bylo také víc než 50 cm zeminy.Na urovnaný a
udusaný štěrkový podklad byly umístěny plastové "iglů " (elementy jsou vyrobeny z recyklovaného
polypropylenu).
Na vnitřní stěně jsou nasávací průduchy, ve venkovní stěně výdechové průduchy a celá podlaha je
provětraná. Další vrstvy tvoří armovací síť, beton na vylití,polystyrén a betonová mazanina.Teprve po
vyschnutí budou položeny na takto připravenou podlahu nové parkety.
- dále v rozpočtu počítáme i s rozšířením asfaltových komunikací, případně s jejich opravami
- pokračovat budeme s výměnou oken na budově tělocvičny v Markoušovicích

Likvidace domovního odpadu
Odvoz a likvidaci domovního odpadu zajišťuje firma RUND. V nabídce je celkem 7 volitelných
variant svozu odpadů a odvoz pytlů s logem RUND, které můžete umístit kdekoliv k popelnicím a
budou odvezeny.
Zastupitelstvo obce zatím nepřistoupilo k možnosti zavést nový druh místního poplatku za
odstraňování komunálních odpadků.
Ceny za odvoz popelnicových nádob:
- celoroční svoz - cena 2.042,občan hradí 1.980,-Kč
- kombinovaný 1.610,1.561,-Kč
- poloviční 1.021,990,-Kč
- poloviční + měsíční
825,800,-Kč
- měsíční
526,511,-Kč
- 2-měsíční
333,325,-Kč

obec dotuje 62,-Kč
49,-Kč
31,-Kč
25,-Kč
15,-Kč
8,-Kč

V roce 2005 obec uhradila za každého majitele popelnice navýšení DPH. V roce 2006 hradí obec
nárůst cen ovlivněných mírou inflace.
Nebezpečné odpady - a tříděný odpad
- obec zajišťuje sběr nebezpečných odpadů 2 x ročně, tak jak to ukládá zákon. Náklady na likvidaci
nebezpečných odpadů hradí plně obec ze svého rozpočtu, sběr papíru provádíme také 2x ročně,
termín je vždy vyhlášen a plakátován.
- plasty ukládáme do kontejnerů umístěných v obci, náklady na likvidaci nese v plné míře obec.
- sklo ukládáme do kontejnerů umístěných v obci, náklady na odvoz skla hradí obec ze svého
rozpočtu, železný šrot - kontejner je umístěný na obci a náklady na odvoz hradí obec.
Povinností občanů je ukládat komunální odpad na místech k tomu určených, odpad třídit a
předávat k dalšímu využití tak, jak je stanoveno vyhláškou obce.
Pokud občan trvale bydlící v obci nebo vlastník nemovitostí na území obce nevyužije žádný
nabízený způsob likvidace odpadků, předloží obecnímu úřadu doklad o tom, jakým způsobem
likviduje odpad!!!
Zákon ukládá povinnost 2x ročně, ale zastupitelstvo obce souhlasí s podáním hlášení vždy k
30.10.každého roku a to bez vyzvání !!!
Obec dotuje sběr odpadů z rozpočtu obce každoročně částkou vyšší než 100.000,-Kč.
Rok 2005 - příjmy činily: 155.892,-Kč, výdaje 255.067,-Kč.

Kácení stromů
Každý vlastník, kléry se rozhodne pokácet strom rostoucí mimo les, je podle zákona 114/92 Sb. a
395 92 sB. v platném znění povinen podat žádost na Obecní úřad Velké Svatoňovice. Ten po
provedeném místním šetření vydá zdarma povolení ke kácení stromů. Povolení se nevyžaduje na
stromy o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové plochy do 40
m2.Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele,číslo parcely a důvod. Tiskopis žádosti obdržíte
na obecním úřadu.
Stromy lze kácet v období vegetačního klidu, od 1. listopadu do 31.března.
Za pokácení stromů bez povolení může být uložena pokuta až do výše 10.000, -Kč. Žádost o
pokácení podává vždy vlastník!!!

Sociální záležitosti občanů
Sociálně potřebným občanům poskytuje obecní úřad jednorázovou dávku sociální péče.
Rozhoduje podle zákona 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti - rozhodování podle § 8a - jednorázové
dávky občanům, kteří nesplňují podmínku sociální potřebnosti, ale hrozí jim vážná újma na zdraví.
Podle vyhlášky 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podle § 32 poskytování jednorázové dávky sociálně potřebným těžce zdravotně postiženým
občanům a starým občanům (při poskytování této dávky se sleduje sociální potřebnost občana).
- podle §37 jednorázový příspěvek na individuální dopravu (při poskytování této dávky se nesleduje
sociální potřebnost občana,ale hledisko zdravotního stavu). To znamená, že na základě žádosti
obecního úřadu posoudí posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení, zda se jedná o
občana, který odpovídá podmínkám k přidělení této dávky. Každý sociálně potřebný občan si požádá
o poskytnutí dávky na obecním úřadě.

Pečovatelské služby
Obecní úřad již nebude tyto služby pro naše občany zajišťovat. Zajištění těchto služeb budeme mít
dohodnuty u jiných poskytovatelů. Nově od dubna začalo pracovat občanské sdružení „Malý princ" se
sídlem Úpice, Národní 479. Poskytovaná služba je určena lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi a
nejsou již schopni vlastními silami zvládat péči o sebe a svoji domácnost. Služba bude poskytována
na území svazku obcí Jestřebí hory. V rámci této služby nabízíme:
- donášku oběda
- zajištění nákupů a různé pochůzky
- úklidové práce v domácnosti

- pomoc při osobní hygieně
- doprovod klienta k lékaři apod.
- dohled nad klientem v domácnosti
- drobné ošetřovatelské úkony
Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě, nebo sestra Marcela Hrubá na telefonu 777
886 502, nebo přímo v ordinaci paní doktorky.

Pálení odpadů
V poslední době se nám množí stížnosti občanů na to, že jejich sousedé spalují nejen suchý
přírodní materiál, ale často i plasty, gumový odpad apod.
Podle zákona o odpadech, o ochraně ovzduší i platné obecní vyhlášky je pálení odpadu zakázáno.
Povoleno je spálit suché rostlinné materiály, popř.dřevo. V případě, že naši občané nebudou tento
zákaz dodržovat bude nutné řešit toto jako přestupek.Pro naši obec máme smluvně zajištěno
projednávání přestupků u MěÚ v Úpici.

Obecní vodovod
Vlastníkem vodovodu a jeho provozovatelem je obec Velké Svatoňovice. V případě potřeby se
vždy obracejte na obecní úřad. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník nemovitostí, která je vodou
zásobena. Znovu připomínám, že je třeba, aby každý odběratel udržoval a měl označené místo jeho
přípojky na hlavní vodovodní řad.
Dále prosíme občany, kteří objeví podezřelý průsak vody, aby na něj neprodleně upozornili na
obecním úřadě. Obec zajišťuje na základě nově zpracovaného provozního řádu vodovodu pravidelné
rozbory pitné vody. Jejich výsledky jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu, a je možno do
nich i nahlédnout přímo v kanceláři.
V loňském roce jsme vyčerpali celkem: 172.038 m 3 vody
předávaná voda (Malé Svatoňovice,Kvíčala, Suchovršice): 108.161 m3
voda určená k prodeji na území obce: 83.737 m3
prodaná voda : 53.060 m3, což činí 63,4 %.
Obec odvádí za každý vyčerpaný m3 vody 2,-Kč poplatek do státního rozpočtu.
Příjmy za prodanou vodu: 879.528,-Kč
Výdaje:
- osobní výdaje 91.814,-Kč
- elektrická energie 204.011,- služby(chlorování, vzorkování) 78.632,- opravy a udržování 211.904, -odvody poplatků 344.076,- investice 200.012,-Kč
Celkem výdaje: 1.059.679,-Kč
Náklady na investici hradila obec z prostředků obce.
Cena vody i pro letošní rok zůstane zachována - stálý plat 210,- Kč a 8, -Kč za m3 vody. I v letošním
roce počítáme s výměnou vodoměrů. Výměnu vodoměrů pro nás zajišťuje pan Šlechta z Úpice.
Veškeré Vaše dotazy zodpovíme na obecním úřadě.

Základní a mateřská škola Velké Svatoňovice
V loňském roce došlo od září ke sloučení základní a mateřské školy pod jedno ředitelství. V
mateřské škole máme zapsáno 25 dětí. V základní škole máme ve dvou třídách 1.-4. ročník a počet
dětí je 24. U zápisu do 1. třídy bylo 9 dětí.
Úplata za předškolní vzdělávání činí 100,-Kč za dítě. Poplatek se nevybírá u předškoláků a je
snížen u dětí, jejichž docházka je omezena (maminky na mateřské dovolené).Bližší informace Vám
poskytnou učitelky v MS. Vybrané peníze budou využity na nákup hraček, učebních pomůcek a
dalších potřeb MS.

Informace o výsledku Tříkrálové sbírky v obci
Celkem bylo vybráno: 15.818,-Kč. Všem dárcům ještě dodatečně děkujeme.

Informace o obyvatelstvu obce a ostatní
Celkem máme 1.133 občanů,ve Velkých Svatoňovicích 849 a v Markoušovicích 284
Narodilo se nám 12 dětí, ve Velkých Svatoňovicích 7, v Markoušovicích 5
Zemřelo nám 21 občanů, ve Velkých Svatoňovicích 17 a v Markoušovicích 4
Další informace získáte na adrese: www.velkesvatonovice.unas.cz
e-mailová adresa: obec.vsvatonovice@tiscali.cz

Integrovaná doprava se rozšíří na Trutnovsko
Tisková zpráva OREDO s.r.o. 6. 3. 2006

Ve středu 1. 3. 2006 se ve Studnici u Náchoda sešli zástupci měst a obcí ležících v území mezi
Náchodem a Trutnovem. Na společném jednání byl představen záměr rozšíření integrované dopravy
IREDO, k němuž by mělo dojít k 1. 8. 2006. Organizátor regionální dopravy OREDO, zástupci obcí,
autobusoví dopravci a České dráhy společně připraví projekt, který by měl výrazně zlepšit dopravní
obslužnost regionu.
Co integrovaná doprava nabídne:
Projekt integrované dopravy by podobně jako na Hronovsku nebo Broumovsku měl nabídnout
podstatné zvýšení počtu spojů, přestupní tarif, pravidelný jízdní řád a dopravní spojení do většiny obcí
nejen v pracovní dny, ale po sedm dní v týdnu.
Projekt integrované dopravy připravuje společnost OREDO, kterou si za účelem efektivní
organizace dopravní obslužnosti zřídil Královéhradecký kraj. Základním principem je, že Organizátor
dopravy zpracuje ve spolupráci s dopravci zcela nové jízdní řády a to tak, aby celé území bylo možné
obsloužit s co nejmenším počtem vozidel, aby bylo možno využít ekonomicky výhodné minibusy a aby
byla lépe provázána autobusová a vlaková doprava. Výsledné úspory, které tyto kroky přinesou,
budou spolu s prostředky ze zvýšených tržeb využity na navýšení počtu spojů.
„Projekt integrované dopravy již funguje v polovině okresu Náchod a podobná doprava byla
nedávno zavedena i na Rychnovsku. Ve všech územích, kde jsme integraci prováděli, došlo k
navýšení rozsahu dopravy i nárůstu počtu cestujících a to vždy o několik desítek procent.", říká Ing.
Vladimír Záleský, jednatel společnosti OREDO a dodává: „Při přípravě projektu jsme vždy
spolupracovali se starosty obcí a vedle toho následně konzultovali projekt s dopravci. Projekt
integrace na Trutnovsku a Červenoskostelecku však s dopravci připravujeme od samého počátku. V
pracovní skupině jsou zastoupeny České Dráhy, ČSAD Ústí nad Orlicí i společnost Osnado."
„Jako dopravci projekt integrace podporujeme a jsme rádi, že se můžeme podílet na jeho přípravě
od samého počátku. Integrace dopravy je šancí zatraktivnit veřejnou dopravu pro cestující.", potvrzuje
Ing. Martin Bělovský, obchodní ředitel společnosti OSNADO a zástupce autobusových dopravců v
Královéhradeckém kraji.
Každý může přispět
Integrovaná doprava je připravována na území mezi Náchodem, Českou Skalicí, Hořičkami, Úpicí,
Adršpachem a Trutnovem jako rozšíření již integrovaného území Broumovska, Polička a Hronovska.
Zcela nové jízdní řády by měly na integrovaném území vstoupit v platnost od 1. 8. 2006. Integrované
území tak vytvoří jeden celek, kde bude pro všechny autobusové i vlakové spoje platit jeden
integrovaný tarif IREDO.
V současnosti probíhá sběr podkladů, námětů a připomínek od občanů, obcí, škol a zaměstnavatelů.
Každý občan může ke zlepšení obslužnosti přispět svými postřehy, náměty a požadavky, které může
předat zástupcům svých měst a obcí neboje poslat přímo e-mailem na adresu namety@oredo.cz.

