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Obec   Havlovice 
 

Místní program obnovy vesnice 
 
 
Osvětové, kulturní a společenské akce 
 
Internetová stránka obce Havlovice 
Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní 
informace o naší obci jak ze současnosti, tak z minulosti, jsou zde i aktuální informace 
z činnosti naší základní a mateřské školy a našich spolků. Pravidelně zde umísťujeme 
usnesení z jednání zastupitelstva obce. Na úřední desce vyvěšujeme důležité dokumenty 
určené ke zveřejnění. Úkoly pro nejbližší období :  přepracovat historii a sjednotit údaje o 
spolcích  
 
 
Místní kronika 
Kronika naší obce je soustavně vedena od 29.ledna 1902, kdy byla zřízena za působení 
starosty obce Josefa hejny čp. 37. V současné době je kronikářem obce pan Řezníček 
Lubomír čp. 48. Od roku 1981 je kronika vedena v textové a obrazové podobě. V roce 2011 
získala naše kronika ocenění „Nejlepší obecní kronika okresu Trutnov“.  
 
Obecní knihovna 
Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu v 1. patře. Je otevřena každou středu 
od 16,00 do 18,00 hod. Knihovnicí je pí. Věra Tylšová č.p.280. Knihovna má své vlastní 
webové stránky: www.knihovnahavlovice.webk.cz.  Nabídka knih je rozšířena o pravidelné 
výpůjčky z Městské knihovny v Trutnově. V roce 2006 zde byl nainstalován veřejně 
přístupný internet. V roce 2010 se podařilo aktivizovat děti za ZŠ a MŠ, důchodce, matky 
s dětmi, ale i ostatní občany k pravidelným návštěvám  knihovny. 
 
 
Havlovické noviny 
Jedenkrát ročně vždy v únoru již od roku 1990 vydáváme Havlovické noviny, kde 
informujeme občany o dění v naší vesnici. 
 
Jubilea starších občanů 
Členové občanské komise navštěvují občany při příležitosti jejich kulatých narozenin od 75 
let výše a od 90 let každým rokem s kytičkou a malým dárkem. Předsedkyně občanské 
komise zasílá jubilantům k 50., 60. a 70. výročí narození blahopřání a od 70 let pak každým 
rokem. 
 
Vítání občánků, zlaté svatby 
Občanská komise vítá nově narozené děti v obřadní síni našeho kulturního domu. Zároveň 
zde organizuje i zlaté svatby a další slavnostní obřady pro zájemce z řad našich spoluobčanů. 
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Tradiční pouť na sv. Jana Nepomuského 
Každoročně v květnu probíhá ve sportovním areálu za školou. Pro občany jsou zajišťovány 
pouťové atrakce a občerstvení. V sobotu je pouť spojena s cílem pochodu Václavice-
Havlovice.  
 
Tradiční posvícení na sv.Diviše 
Probíhá každoročně vždy v 1. polovině října.  
 
Sauna 
Obecní úřad provozuje v kulturním domě od října do dubna saunu pro veřejnost. Kromě žáků 
základní a mateřské školy ji hojně využívají místní i občané z okolí.  
 
Akce místních spolků 
 
TJ Sokol Havlovice pořádá každým rokem několik desítek akcí např: 

- HAPO, HAPOSTAR,  SUPERHAPOSTAR 
- havlovická tenisová liga 
- turnaje v tenise, volejbale, nohejbale, breachvolejbale,v ruských kuželkách, 
- v petangue a ve venkovním stolním tenise 
- 7. turnajů havlovické minigolfové tour 
- pravidelné cvičení všech věkových kategorií ve vlastní tělocvičně u Čápů 
 

Sbor dobrovolných hasičů Havlovice 
- soutěž Východočeská hasišská liga 
- pálení čarodejnic 
- hasičský společenský večer v kulturním domě 
- výstava veteránů 

 
 

Sultánci Havlovice  
− pravidelné tréninky, pořádání turnajů v agility sportu – závody psů se svými psovody 

přes překážky 
 

Myslivecké sdružení Barchovan 
      -      ve spolupráci s Okresním výborem mentálně postižených Trutnov organizace akce pro   

děti  Pohádkový les. 
     -     myslivecký ples   
      
 
Junák  Havlovice - jmenuje se 3.oddíl Mědvědi Havlovice 

-  schází se v klubovnách nad Obecním úřadem v Havlovicích. Schůzky jsou pro děti od 
šesti let.  
bližší info : http://www.junak-havlovice.estranky.cz  

Český rybářský svaz Místní organizace Havlovice  

- Místní organizace Českého rybářského svazu Havlovice má svoji základnu 
v Havlovicích u chovného rybníka Jindra.  Revír organizace sahá od jezu elektrárny v 
Havlovicích až k ústí Lhoteckého potoka v Poříčí u Trutnova 
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- rybářský ples 
- bližší informace na webu organizace www.mocrshavlovice.ic.cz   

JK Hubert Havlovice 

   -      pořádání Hubertské jízdy a dalších akcí pro své členy 

Spolek přátel českého a moravského folklóru 

    -       pořádání Česko – moravského koštu domácí slivovice  

    -      folklórní festiválek 

Spolek přátel Úpění 

    -        pořádání Úpění na řece Úpě 

Sdružení pro Vízmburk 

   -        činnost je zaměřena na zabezpečení a zpracování nálezového fondu z hradu, aktivně se  
podílejí  na  pracích spojených s dostavbou a zastřešením hradu, organizují průvodcovskou 
službu, dny otevřených dveří a Vízmburské slavnosti   

Havlovický svaz malé kopané   

  -       havlovická liga v malé kopané, turnaje v malé kopané 
 
Spolek havlovických sekáčů 
  
-        pořádá Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou, vyjížďky na pramotorkách 
 
Klub důchodců 
-       pořádá různá setkání důchodců a autobusové zájezdy 
 
Letní běžky 
-       pořádání recesistické akce Letní běh na běžkách 

 Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zastávby 

Náprava architektonických a stavebních nešvarů 
Jedná se zejména o provedení oprav omítek a jejich nátěrů, střech obytných domů, oplocení, 
úpravy předzahrádek. Vše probíhá v součinnosti s odborem výstavby při MěÚ v Úpici. 
 
Zvonice na skále 
Nutné provést drobné stavební úpravy, výměnu vchodových dveří, nátěr omítky, úprava 
okolní zeleně, chemické ošetření dřevěné konstrukce proti červotoči, případně nízké  
vhodné oplocení. Bude realizováno postupně s ohledem na finanční zdroje. 
  
                                                                        Předpokládané náklady: 300.000,- Kč 
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Státní hrad Vizmburk 
 Podpora kulturních aktivit na hradě a v okolí. Finanční podpora při obnově hradu pro další 
generace a pro cestovní ruch. 
 
 
                                                                      Předpokládané roční náklady: 120 000 Kč 
 
 
 
 
Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a 
technické infrastruktury obce 
 
Infrastruktura v lokalitě U Zvoničky  
V roce 2016 bude vydáno v této lokalitě dodatečné stavební povolení na rozvod vody 
z obecního vodovodu, na obecní kanalizaci a na rozšíření komunikace k urnovému háji. 
Stavebnímu povolení bude předcházet geodetické zaměření a zpracování projektové 
dokumentace. 
                                                                          Předpokládané náklady: 400.000 Kč 
 
Křížek na Podhradí 
Na křižovatce obecních komunikací na Podhradí nedaleko bývalé úpravny vody je křížek, 
který nechali vystavět manželé Řezníčkovi. Křížek je v havarijním stavu a některé prvky zde 
dokonce chybí. Současný majitel opravu odmítá. Proto bude část pozemku i s křížkem 
převedena do majetku obce, která v budoucnu opravu zajistí. 
 
                                                                         Předpokládané náklady: 120.000 Kč  
                                                           
 

 
 
 
Most ve Vsi 
Stávající most ve Vsi pochází z roku 1963. V roce 2011 a v roce 2015 byla provedena mostní 
prohlídku a statické posouzení. V roce 2015 byl zpracován projekt na komplexní opravu 
mostu včetně rozpočtu. V roce 2016 bude na tuto stavbu vydáno stavební povolení. V dalších 
letech bude hledán vhodný dotační titul na realizaci projektu. 
 
                                                                           Předpokládané náklady: 6.000.000 Kč 
 
 
Dřevěná lávka na horním konci obce 
V roce 2011 a v roce 2015 byla provedena mostní prohlídka a statické posouzení. Most je 
v poměrně dobrém stavu. V roce 2013 byla provedena výměna 4 ks svislých krajních trámů 
napadených červotočem a byla položena nová dřevěná mostovka. V roce 2016 bude proveden 
penetrační ochranný nátěr. V dalších letech bude nutné řešit podobu nového mostu, který 
bude splňovat požadavky na zvýšenou dopravu v této lokalitě. 
 
                                                                         Předpokládané náklady na penetraci 20.000 Kč    
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Obnova vybavení kulturního domu 
V rámci volnočasových aktivit se v našem kulturním domě ročně uskuteční více než 20 akcí. 
Vybavení sálu, které je ještě původní tj.z  roku 1981, je nutné postupně opravit nebo vyměnit. 
V první etapě by mělo dojít k výměně čalounění na všech 320 židlích.  
 
                                                                               Předpokládané náklady:  80.000 Kč 
 
 
Rekonstrukce kabelové televize 
V obci je na rozvod kabelové televize připojeno více jak 200 účastníků. Touto cestou je 
možné předávat občanům i informace v podobě místního televizního vysílání. Obecní kanál 
již provizorně vysílá z hlavní stanice, která je umístěna na Hořejším konci obce. V současné 
době jsou do obecního kanálu vkládány smyčky s reportážemi z obce a okolí 1x měsíčně 
s upoutávkami na budoucí akce. Provedením úprav v TRK by se dalo vysílací stanoviště 
převézt do budovy obecního úřadu. 
 
                      Předpokládané náklady: 200.000 Kč 
 
 
Rekonstrukce vodovodu 
Hlavní část obecního vodovodu byla vybudována svépomocí v roce 1962. Některé úseky 
bude nutné postupně vyměnit. Společně s tím je nutné provést i výměnu hlavních ventilů. 
V roce 2016 bude zadána studie na posouzení vydatnosti pramenů. Počítá se i se zaměřením 
celého vodovodního řádu a převedení těchto údajů do počítačového programu Gramis. 
V budoucnu bude i vytvořen Fond oprav na financování vzniklých provozních nákladů.  
 
                       Předpokládané náklady:  350.000 Kč 
 
 
Oprava čerpací stanice Muchov 
Drobné zednické práce, oprava střechy, oprava omítky, oprava oplocení, výměna vchodových 
dveří. 
 
                       Předpokládané náklady: 200.000 Kč 
 
 
Rozšíření vodojemu 
Vodojem, ze kterého je obyvatelstvo zásobováno pitnou vodou je umístěn na Králově kopci. 
Jeho kapacita je 135m3 vody. Je uvažováno o navýšení jeho kapacity alespoň o 100m3. 
V roce 2016 bude zpracována studie účelnost této investice s vyčíslením celkových nákladů. 
 
    
Chodníky v obci 
V roce 2015 byly v obci vybudovány podél frekventované krajské komunikaci II/304 dva 
úseky chodníků. V roce 2016 bude ještě zapotřebí vyřešit vlastnické vztahy,stavbu 
zkolaudovat  a zpracovat závěrečnou zprávu pro SFDI.. 
 
                                                                              Předpokládané náklady : 50.000 Kč 
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Chodník od betonového mostu ve Vsi ke škole a od školy na Malou Stranu 
Tento požadavek zastupitelstva reaguje na zvýšenou hustotu dopravy okolo školy. Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků se realizace stavby odkládá po roce 2016. 
 
 
 
Park T.G.Masaryka 
V roce 2013 a v roce 2015 byla podána žádost na SFŽP o dotaci na celkovou revitalizaci 
parku T.G.M. V případě získání dotace mělo dojít k odstranění přerostlé zeleně a k výsadbě 
nové,  k vytvoření dalších zpevněných ploch s lavičkami, k přebudování jezírka a k výměně 
přestárlého živého plotu za okrasnou pískovcovou zídku. Vzhledem k tomu, že dotace nebyla 
získána, bude revitalizace prováděna postupně v letech 2015 a 2016. 
Pro rok 2016 zbývá dokončit výsadbu nové zeleně, vybudování nových zpevněných ploch, 
osazení 3 ks laviček a 2ks odpadkových košů a instalaci oplocení podél řeky Úpy 
 
                                                                             Předpokládané náklady: 300.000 Kč    
 
  
 
 
Urnový háj 
 V roce 2010 byla zpracována studie na celkovou rekonstrukci urnového háje včetně zeleně a 
případného rozšíření. Vzhledem k tomu, že na tento projekt nelze získat dotaci, bude 
rekonstrukce probíhat postupně v závislosti na finančních možnostech obce.  
 
                                                                              Předpokládané náklady: 100.000 Kč 
 
 
 
Dům se sociálními byty 
Ze strany zastupitelstva je zájem tento objekt v obci vybudovat. Dům by měl řešit bydlení 
starších občanů, mladých rodin i osamělých matek. Vzhledem k tomu, že v současné době 
není vyhlášen žádný dotační titul na podobnou stavbu, odkládá se příprava tohoto projektu na 
pozdější období.  
 
 
Opravy místních komunikací 
Průběžně zajišťovat opravy místních komunikací dle potřeby a finančních možností obce. Pro 
rok 2016 lze počítat s impregnačním nástřikem poškozených míst a s provedením zálivky 
trhlin v asfaltovém koberci. 
 
                                                                                 Předpokládané náklady: 100.000 Kč 
   
 
Nádoby na posypový materiál 
Dle finančních možností postupně instalovat na svažitých částech místních komunikací 
nádoby na posypový materiál pro zimní údržbu, včetně úpravy podloží. Jedná se o cca o 8 ks 
nádob. 
  
                                                                                 Předpokládané náklady: 80.000 Kč    



 7

      
 
 
Závěr 
Místní program obnovy vesnice Havlovice byl poprvé vypracován počátkem roku 1996 a byl 
schválen zastupitelstvem obce dne 12.3.1996. Realizace jednotlivých uvedených akcí 
probíhala postupně dle finančních možností obecního rozpočtu a i s přispěním dostupných 
grantů a dotací. 
Program obnovy vesnice je každým rokem aktualizován dle potřeb obce. 
Poslední aktualizace byla provedena v listopadu 2014 a byla schválena zastupitelstvem obce 
dne 15. prosince 2015 
 
 
 
 
Zpracoval:  ing. Dvořáček Pavel 
      starosta obce  


