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Vážení spoluobčané,
sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života
naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech a další
zajímavosti, o kterých si myslíme, že byste měli vědět. Najdete zde i co nového se
v naší obci připravuje. Věříme, že každý z Vás zde nalezne něco, co ho zajímá a že
tím přispějeme k prohlubování znalostí o obci, ve které žijeme.

Nový betonový most přes řeku Úpu U Mandle

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2010

Rok 2010 se nesl ve znamení do-
znívající hospodářské krize. I když
ekonomika celkově zaznamenala ne-
patrný růst, nebylo tomu tak zdaleka
ve všech odvětvích. Náš státní dluh
se opět navýšil a podle Miroslava
Kalouska, který v rámci předvolební
kampaně poslal každému občanovi
složenku na jeho úhradu, dosáhl
v květnu 121.000 Kč na občana.
Podle ekonomů však náš dluh
není tak vysoký, abychom se dostali
do dluhové pasti jako Řecko, Irsko
a Portugalsko.

Rok 2010 ve světě poznamenalo
zejména v lednu ničivé zemětřesení
na Haiti, které si vyžádalo přes
230.000 obětí a Polská tragédie, kdy
26. dubna zemřelo při letecké kata-
strofě v mlze na letišti u ruského
Smolenska 96 lidí, elita Polska včetně
generálů či prezidenta Lecha Kac-
zyńského a jeho ženy. Byli jsme ale
i svědky chilského zázraku, kdy se po
70 dnech podařilo vytáhnout na po-
vrch z hloubky 625 metrů nově vy-
hloubenou šachtou všech 33 horníků
zavalených v měděném dole.

Rok 2010 byl také rokem voleb.
Voliči mohli využít své hlasovací
právo hned třikrát. Do parlamentu
se dostaly i dříve neznámé nové
strany, do vedení celé řady obcí
a měst přišly nové osobnosti. 

Tématem číslo jedna v naší obci
v loňském roce byl most přes řeku
Úpu U Mandle. Stavba nového

mostu, která byla zahájena v září
2009, byla dokončena v květnu 2010.
Byla provedena dle schválené pro-
jektové dokumentace a řádně zko-
laudována. Dodavatel stavby firma
M-Silnice a.s. Pardubice most pře-
dala obci. Krátce před dokončením
stavby za cca 12 mil. Kč se objevily
problémy se zajištěním finančních
prostředků. Smlouva o poskytnutí
dotace, která byla podepsána se Stát-
ním fondem dopravní infrastruktury
(SFDI) se ukázala jako falsifikát.
SFDI podal trestní oznámení a stejně
tak učinila i obec Havlovice. Výsle-
dek vyšetřování není doposud
známý. S dodavatelem stavby byl
sjednán splátkový kalendář a věříme,
že se nám podaří finanční pro-

středky do konce roku 2011 zajistit.
Situace v obci není zdaleka tak kri-
tická, jak o tom informovala repor-
táž na ČT 1 a jak ji prezentují někteří
občané. 

Obec však není jen most, o jehož
vybudování jsme mimochodem usi-
lovali 30 let, obec je i bohatá spol-
ková činnost, kterou Vám v těchto
novinách přibližujeme. Lidé si v loň-
ském roce mohli vybrat z nabídky
více jak 50 nejrůznějších akcí kona-
ných v naší obci. Věříme, že každý,
kdo se chtěl aktivně zapojit do života
v obci, si určitě vybral. Všem ne-
únavným a obětavým organizáto-
rům patří naše poděkování a velké
uznání.

Ing. Pavel Dvořáček



Soutěž Vesnici roku jsem v loňském
roce sice pozorně sledoval, ale už jen jako
pozorovatel a nikoliv jako předseda nebo
ředitel hodnotitelské komise. Loňského
16. ročníku se zúčastnilo rekordních
361 obcí ze 13 krajů České republiky.
Do krajského kola našeho Královéhra-
deckého kraje se přihlásilo 37 obcí.
Vítězem se stala obec Nepolisy s 947 oby-
vateli ležící mezi městy Nový Bydžov
a Chlumec nad Cidlinou. Z obcí  v okrese
Trutnov uspěla pouze obec Dolní Kalná,
která získala Modrou stuhu za společen-
ský život. Slavnostní vyhlášení výsledků
celostátního kola se konalo 11. září 2010
tak jako v loňském roce opět v Luhačo-
vicích při příležitosti konání XVIII. roč-
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2010

První tři obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2010

níku Mezinárodního festivalu dětských
folklorních souborů ,,Písní a tanců“.
Kromě zástupců ministerstva pro místní
rozvoj a ministerstva zemědělství se
ho zúčastnil i premiér Petr Nečas. Ten
k významu soutěže řekl: „Podle mne
soutěž Vesnice roku působí obrovským
motivačním dojmem pro rozvoj čes-
kých vesnic. Soutěž je také důležitá zej-
ména z hlediska propagace venkova, na-
příklad z hlediska turistického ruchu.
Měli bychom si uvědomit, že Česká re-
publika není jenom Praha, máme přece
řadu krásných míst, a to nejsou pouze
města. Máme mnoho nádherných obcí
v nádherné krajině, které nelze podce-
ňovat. I v obcích se lidé dokáží velmi
dobře starat o místo, kde žijí a vychová-
vají své děti. Proto jako propagace ven-

kova je soutěž Vesnice roku nesmírně
důležitá“.

I tentokrát byly obce velmi vyrovnané,
a tak rozhodování o vítězi nebylo pro ce-
lostátní hodnotitelskou komisi vůbec
jednoduché. Vítězem se nakonec stala
obec Ratměřice na Benešovsku s pou-
hými 250 obyvateli ze Středočeského
kraje. Na druhém místě se umístil měs-
tys Koloveč z Plzeňského kraje a třetí
místo si odnesla obec Hlavnice z Morav-
skoslezského kraje. Obec Ratměřice zís-
kala za celkové vítězství finanční dotaci
ve výši jeden milion korun. Ke druhému
místu patří dotace 900.000 korun a třetí
místo je ohodnoceno částkou 800.000
korun. Obce navíc získaly další jeden
milion korun za vítězství v krajských
kolech. Ing. Pavel Dvořáček

Starostové oceněných obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010
s hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

1987 805

1988 806

1989 798

1990 791

1991 780

1992 807

1993 836

1994 862

1995 868

1996 868

1997 874

1998 887

1999 878

2000 872

2001 868

2002 883

2003 876

2004 869

2005 861

2006 865

2007 899

2008 917

2009 933

2010 950

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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Na Obecním úřadě v Havlovicích byla od
prosince 2009 zprovozněna nová služba
pro občany. Byl zde spuštěn provoz ter-
minálu Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Termi-
nál). 
Můžete zde získat ověřené výstupy z in-
formačních systémů veřejné správy
(ISVS), a to z:

Katastru nemovitostí – výpis listu vlast-
nictví,

Obchodního rejstříku – úplný výpis
nebo výpis platných údajů k aktuálnímu
dni

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Služba Czech POINT není určená k na-
hlížení do registrů, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného regi-
stru. Tento ověřený výstup se stává veřej-
nou listinou. Před jeho zhotovením je
žadatel seznámen s počtem stran výpisu
a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude
výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřo-
vací doložka“, která z něho činí veřejnou
listinu. 

POPLATEK

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti
Czech POINT. Za vydání ověřeného vý-
stupu z informačního systému veřejné
správy se vybírá správní poplatek takto:

* Registr živnostenského podnikání
15 Kč za každou i započatou stránku

* Obchodní rejstřík
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za
další i započatou stranu

* Katastr nemovitostí
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za
další i započatou stranu

* Rejstřík trestů
50,- Kč za přijetí žádosti o vydání vý-
pisu z evidence

* Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za
další i započatou stranu 

CZECH POINT

Autor Havlovického betlému Josef Vik při jeho křtu

Havlovický betlém vznikl v listopadu loňského roku. Do konce roku ho bylo prodáno
800 kusů

Tříkrálový koncert Městské hudby v našem kulturním domě



1. Most přes řeku Úpu ,,U Mandle“
– dokončení výstavby nového mostu

o celkové délce 28,52 m, šířce 6,20 m
a výhradní zatížitelnosti 40 tun

Celkové náklady: 12.456.150,– Kč
Dodavatel stavby: M-Silnice a.s., Pardubice
2. Úprava půdních prostor v ZŠ
– úpravy půdy ve staré části školy pro

plánovanou půdní vestavbu (úprava
schodiště, úprava střešní konstrukce,
vyzdění vikýře, osazení 8 ks střešních
oken)

Celkové náklady: 749.410,– Kč
z toho dotace MMR ČR 300.000,– Kč
Dodavatel: firma Nyč, Náchod
3. Inženýrské sítě ,,U Zvoničky“
– vybudování vodovodních a kanalizač-

ních přípojek k 8 stavebním parcelám
,,U Zvoničky“

– pokládka kabelů kabelové televize
a veřejného osvětlení

Celkové náklady: 200.000,– Kč
4. Asfaltová komunikace na Malé Straně
– na štěrkovou příjezdovou komunikaci

ke čtyřem novým rodinným domům
byl položen asfaltový koberec

Celkové náklady: 150.000,– Kč
Kromě tohoto výčtu větších akcí byla
provedena i řada menších:
– rozšíření komunikace u parku na Malé

Straně
– instalace nového dálkového ovládání

čerpací stanice obecního vodovodu
v Muchově

– výměna elektroinstalace a montáž dál-
kového ovládání v čerpací stanici sku-
pinového vodovodu na Podhradí

– osazení informačních tabulí poznáva-
cího okruhu ,,U Nás“

– nové odvodnění panelové cesty u Burešů
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PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ

Pokládka asfaltového povrchu v nové zástavbě na Malé Straně

Rozšíření místní komunikace na Malé Straně

V souladu s ustanovením §25 odst. 4h)
zákona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny
vlastníky a nájemce pozemků, na nichž
se nachází venkovní vedení elektric-
kých rozvodových sítí, k odstranění nebo
okleštění stromoví a jiných porostů,
ohrožujících bezpečný a spolehlivý pro-
voz zařízení i bezpečnost osob v blízkosti
zařízení. Podle ustanovení citovaného
Energetického zákona a souvisejících
norem se nesmí žádná část ovocných
a okrasných stromů (větví i kmenů) při-
blížit k vodičům vedení nízkého napětí

VÝZVA PRO VLASTNÍKY A UŽIVATELE POZEMKŮ V OBCI

K ODSTRANĚNÍ NEBO OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

ve vzdálenosti menší než 1 metr u holých
vodičů a 0,5 m u izolovaných vodičů
a závěsných kabelů. U vedení vysokého
napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry
u holých vodičů.

Ochranné pásmo:
– od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdá-

leností 7 m od krajního vodiče na obě
strany

– od 35 kV do 100 kV včetně je vyme-
zená vzdálenost 12 m od krajního vo-
diče na obě strany

– v ochranném pásmu nadzemního ve-
dení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. 

V případech, kdy by mohlo při poža-
dovaných pracích dojít k ohrožení bez-
pečnosti osob, poškození vedení nebo
přerušení jeho provozu, vyžádejte si
předchozí souhlas společnosti ČEZ – Di-
stribuční služby, s.r.o. Pokud nebude
provedeno okleštění porostů, provede
potřebné práce energetická společnost
vlastními prostředky, dřevní hmota bude
ponechána na místě. Bližší informace na
zákaznické lince 840 840 840.
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...PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2011
Jedná se pouze o návrh, který byl
projednán v prosinci loňského roku
zastupitelstvem. Konečná verze bude
schválena na 1. veřejném zasedání
zastupitelstva v březnu 2011. V prů-
běhu roku mohou nastat změny,
které vyvolá schválení nebo ne-
schválení dotací, o které je zažádáno.

– rekonstrukce části obecního vo-
dovodu v délce 1100 m ze Spoři-
lova na Popluž – v případě získání
dotace

– vybudování asfaltové komunikace
včetně odvodnění v nové zástavbě
rodinných domů „U Zvoničky“
– v případě získání dotace

– celkové zateplení budovy základní
a mateřské školy včetně výměny
oken a dveří a zateplení půdních
prostor – v případě získání dotace

– zahájení výstavby garáží pro ko-
munální a hasičskou techniku
za kulturním domem – v případě
získaní dotace

– vydání mapového průvodce k po-
znávacímu okruhu ,,U Nás“

Betonování chodníků nového  mostu U Mandle

V březnu byly po zimní přestávce zahájeny práce na dokončení stavby mostu U Mandle

Obecní vodovod byl vybudován v akci Z v letech 1959–1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Havlovice. Na provozování vodovodu byl vypra-
cován a dne 12. 1. 2005 Krajskou hygienickou stanicí Královehradeckého kraje schvá-
len nový Provozní řád vodovodu Havlovice. Povolení k provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu vydal KÚ Královehradeckého kraje dne 17. 6. 2004 a odpovědným
zástupcem určil ing. Pavla Dvořáčka, starostu obce. Celková délka vodovodního po-
trubí bez přípojek je 12 000 m. Na takto dlouhém potrubí se mohou vyskytovat poru-
chy, o kterých nevíme. Vyzýváme tímto každého, kdo objeví podezřelý průsak vody,
aby to ohlásil na obecním úřadě. Pravidelné rozbory pitné vody provádí dle provo-
zního řádu Zdravotní ústav Trutnov. Podrobné výsledky jsou k dis pozici na obecním
úřadě. Cena vody za odečítací období 1. 7. 2010 – 30. 6. 2011 je stanovena 12,– Kč/m3.
Platba se provádí na obecním úřadě do 31. 7. 2011.

OBECNÍ VODOVOD

Nová sloupová trafostanice
pod Brandeburkem



Odvoz a likvidace domovního odpadu
se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006
O nakládání s komunálním a se staveb-
ním odpadem a obecně závaznou vy-
hláškou č. 2/2006 O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Obě vyhlášky
vstoupily v platnost již 1. 5. 2006. Jejich
úplné znění naleznete na webových
strán kách obce www.havlovice.cz. Z uve-

dených vyhlášek vyplývá, že v obci je
zaveden paušální poplatek za odvoz
a likvidaci domovního odpadu. Jeho
výše je pro rok 2011 stanovena na
500,– Kč/osobu/rok.

– poplatek za odvoz platí každá fyzická
osoba, která má na území obce trvalý
pobyt

– za objekt, sloužící k rekreaci (chata,
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ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU

Tradiční sběr nebezpečného a objemného odpadu

Sběr elektrospotřebičů organizovaný společností Elektrowin v rámci akce
Putující kontejner

chalupa), kde není hlášena k trvalému
pobytu žádná osoba se platí poplatek
odpovídající výši poplatku za jednu
osobu

– pokud dojde k jakékoliv změně roz-
hodné pro výpočet poplatku (naro-
zení, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení
trvalého pobytu, prodej objektu), je
každý povinen tuto skutečnost nahlá-
sit do 30 dnů na obecní úřad

– od poplatku jsou osvobozené pouze
osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt, a které písemně prokáží, že se
déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržují
mimo obec

– poplatek je každý povinen uhradit nej-
později do 28. 2. příslušného roku , ne-
zaplacený poplatek bude vyměřen
platebním výměrem, může být navý-
šen až o 50 % a lze ho vymáhat do
3 let, kdy poplatková povinnost
vznikla.

I v roce 2011 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozo-
vým dnem je úterý. Na přání občanů
dojde od konce února 2011 ke změně
v odvážení odpadu. Ten bude v zimních
měsících odvážen 1x za dva týdny a v let-
ních měsících 1x týdně. Týdenním odvo-
zem v letních měsících chceme zamezit
tomu, aby odpad v popelnicích nepří-
jemně zapáchal. Šlo by samozřejmě po-
pelnice vyvážet 1x týdně celoročně, ale to
by znamenalo nárůst nákladů na odvoz
o 90 000 Kč. Věříme, že se toto opatření
osvědčí. Jakékoliv reklamace při vývozu
popelnic ihned řešte u firmy Transport
Trutnov na jejich telefonním čísle
499 811 971. Odpad Vám bude odvážen
z vlastních popelnic nebo pronajatých od
firmy Transport, nebo uložený v igelito-
vých pytlích dodaných firmou Tran-
sport, které zakoupíte na Obecním úřadě
v Havlovicích za 10,– Kč/ks. Odpad ulo-
žený v jiných pytlích vám odvezen ne-
bude. Do míst, která jsou obtížně
dostupná hlavně v zimě, byly umístěny
velkoobjemové kontejnery (Kobylinec,
Podhradí – Vlachovi, Svobodné).
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SKLO, PLASTY
Na čtyřech místech v obci (u vjezdu k by-
tovce čp. 280, u prodejny Jánošík, u dře-
věné lávky a na křižovatce u Bejrů čp. 270
na Horním konci obce) byly umístěny
kontejnery na plasty. Do nich lze ukládat
igelitové sáčky, folie, nákupní, plastové
sáčky od mléka, kelímky od jogurtů
a dalších potravin, polystyrén, PET lahve
od nápojů, plastové obaly od spotřebního
zboží a nově i krabice od mléka. Plas-
tové lahve od nápojů před vhozením
do kontejnerů sešlápněte, šetříte peníze
nás všech.

Kontejnery na sklo jsou umístěny
u prodejny Jánošík a u dřevěné lávky.
Pravidelný odvoz kontejnerů zajišťují
Technické služby Úpice.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťují
Technické služby Úpice. Ve stanovený
den, který bude vyhlášen obecním roz-
hlasem, bude před kulturní dům přista-
ven kontejner, kam mohou občané
zdarma ukládat nebezpečný odpad (tele-
vize, ledničky, pneumatiky, autobaterie,
plechovky od barev, zářivky, mono -
články, léky, …). Odvoz bude proveden
1x ročně vždy v dubnu. Pokud bude
někdo chtít nebezpečný odpad likvido-
vat jindy, může si na obecním úřadě
vyzvednout nálepky, které na odpad na-
lepí a pak ho může zdarma odvézt do
sídla Technických služeb v Úpici (uli-
ce Pod Městem). V roce 2010 činily
náklady na odvoz a uložení odpadu
26.000,– Kč.

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad ze zahrádek a veřejných
prostranství odveze obecní úřad zdarma.
Odpadem ze zahrádek se rozumí zbytky
zeleniny, květiny…v přiměřeném množ-
ství. Hromady posekané trávy a shraba-
ného listí budeme odvážet pouze za
úplatu. Zelený odpad bude odvážen je-
denkrát týdně v podzimních měsících.
Přesný termín bude vyhlášen obecním
rozhlasem.
Zelený odpad je shromažďován na pře-
kladišti, odkud ho odváží za úplatu firma
Transport Trutnov ke kompostování.

PAPÍR, ŽELEZO
Sběr starého železa zajistí obecní úřad 1x
ročně vždy v měsíci dubnu. Sběr papíru
proběhne v dubnu a v říjnu. Termíny
budou vyhlášeny obecním rozhlasem.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

V prosinci 1997 obdrželo zdarma
17 obcí od tehdejšího Okresního úřadu
v Trutnově tzv. „krizové“ mobilní tele-
fony. Ty měly sloužit k rychlému pře-
dávání informací mezi Okresním úřa-
dem a obcemi k řešení krizových situací,
zejména pak povodní. Tehdejší mobilní
operátor Paegas, na který byly telefony
připojeny, měl v naší obci jen velmi nízké
pokrytí signálem. Po tomto zjištění za-
čala zdlouhavá jednání s oběma operá-
tory o zlepšení úrovně signálu. 

Psal se rok 1999. Tehdy v květnu pro-
běhlo první kolo jednání mezi obcí Ha-
vlovice a zástupci firmy Radio Mobil a.s.
Ta měla v naší obci zajistit zesílení sig-
nálu pro mobilní telefony Paegas. Byl
zpracován projekt, dle kterého měly být
na stávající stožár televizního převaděče
nad urnovým hájem nainstalovány ve
výšce 21m 3 ks antén GSM 900. K insta-
laci mělo dojít v dubnu 2000. I přes
mnohé urgence k realizaci tohoto pro-
jektu nedošlo.

V roce 2003 bylo rozhodnuto, že zesí-
lení signálu bude řešeno stavbou nového
vysílače. Byla vytipována lokalita v k.ú.
Libňatov, osada Svobodné. V roce 2004
podala firma T-Mobile Czech Republic,

a.s. na Městský úřad v Úpici, odbor výstavby, ohlášení stavby „ Telekomunikační zá-
kladnové stanice pro zpracování GSM signálů“. Ve stejné době bylo zjištěno, že další vy-
sílač má zájem stavět i další operátor Eurotel, tentokrát v lesích nad obcí Libňatov
u vrchu Signál v k.ú. Slatina nad Úpou. Při stavebním řízení vznesl odbor životního
prostředí požadavek, aby byl postaven pouze jeden stožár pro oba operátory. Jejich do-
hadování trvalo 2 roky a ani tak ke shodě nedošlo. 29. 10. 2007 byl nakonec vydán sou-
hlas s provedením ohlášené stavby vysílače pro operátora T-Mobile, a.s. Operátor
Eurotel prozatím od záměru odstoupil. Přes vydaný souhlas byla realizace vlastní
stavby několikrát odložena. Po soustavné urgenci ze stran obcí Libňatov a Havlovice
se začalo budovat až v roce 2010. Stanice byla uvedena do provozu 8. prosince 2010.
Je smutné, že operátor, který má stamilionové roční zisky, dokázal posílit úroveň sig-
nálu pro oblast obcí Libňatov, Havlovice a části města Úpice až po 12 letech. Navíc ne-
tušíme, kdy tuto oblast posílí i operátor O2. Ing. Pavel Dvořáček

T-MOBILE, ANEB JAK ŠLY ROKY

Nový vysílač operátora T-Mobile,
na který občané čekali 12 let

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

Od 1. 1. 2007 na základě veřejnoprávní smlouvy projednává město Trutnov pro
naši obec za úplatu přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, v plat-
ném znění a to na úseku:

1. přestupků proti veřejnému pořádku uvedené v § 47 § 49
2. přestupků proti občanskému soužití uvedené v § 49
3. přestupků proti majetku uvedené v § 50
4. ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě uvedené v § 48

V případě spáchání uvedených přestupků doporučujeme vždy obrátit se na Poli-
cii ČR obvodní oddělení v Úpici k sepsání protokolu. Ten bude následně postou-
pen k vyřešení městu Trutnov.



V polovině prosince roku 2009 byly
v kulturním domě v Havlovicích poprvé
představeny nové informační tabule po-
znávacího okruhu „U nás“. Jejich autor
Zdeněk Honzera seznámil přítomné
s výsledky své pětileté práce.

Na jaře 2010 bylo 24 velkoplošných ta-
bulí o rozměru 120x90 cm rozmístěno po
všech důležitých částech obce a okruh
byl vyznačen v terénu. Úkolem okruhu je
informovat širokou veřejnost o místo-
pisu, historii, přírodních i kulturních za-
jímavostech a také o současnosti obce. Je
na nich rozpracováno více jak sto tema-
tických celků doplněných téměř pěti sty
fotografiemi. Nechybí mapky, repro-
dukce kreseb nebo lehce aktualizované
místní pověsti. Délka okruhu je 24 km,
trasa vede po místních asfaltových ko-
munikacích, lesních a polních cestách.
Začíná a končí ve středu obce před ško-
lou. Dá se absolvovat pěšky, na kole
a v zimě částečně i na běžkách. Název
okruhu souvisí se stejnojmenným dílem
spisovatele Aloise Jiráska, jehož hlavní
postavou je havlovický rodák páter Josef
Regner.

Výchozí stanoviště poznávacího okru -
hu je pod památnou lípou v parku před
školou. Místo je k tomuto účelu naprosto
ideální. Je přímo v centru obce, u nejfre-
kventovanější turistické komunikace,
v těsné blízkosti míst, kde probíhají nej-
důležitější společenské, kulturní a spor-
tovní akce (pouť, pochod Václavice–
Havlovice, Hapo a další turnaje, Silve-
strovský běh, setkání rodáků apod.). Na
jaře je prostor kolem lípy přístavištěm
vodáků.  Poloha před místní školou,
která byla a je centrem vzdělání a osvěty
v obci, je více než symbolická.  Havlovičtí
školáci mají ty nejzákladnější informace
o obci přímo na dosah ruky.

Zájem o poznávací okruh byl mezi
havlováky, ale i mezi návštěvníky obce
obrovský. Jediná věc, která chyběla lidem
k úplné spokojenosti, byla turistická
mapka, kde by byl okruh vyznačen. Před
koncem roku byla vyrobena a bude
zdarma k dostání na obecním úřadě,
ve sportovním areálu, v informačním
centru v Úpici , ale i třeba v prodejně po-
travin Jánošík.
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POZNÁVACÍ OKRUH „U NÁS“

Betonování jedné z informačních tabulínaučného okruhu „U Nás“  u školy

Mapka s vyznačením trasy naučného okruhu „U Nás“

Kabelová televize byla v naší obci vybudována a uvedena do provozu již v roce 1993.
Po celou dobu ji provozovala firma SATER v.o.s z Nového Bydžova. Firma se v roce
2009 přetransformovala na SATER – TV s.r.o. Na novou firmu přešla veškerá práva
a povinnosti s provozováním naší kabelové televize. V současné době je připojeno přes
170 účastníků. Skladba programů se během roku částečně mění v závislosti na nabídce
a finančních možnostech obce.

Současná nabídka programů je následující: rádio FM2, ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, Nova,
Nova Sport, Prima, Markíza, Cool, Nova Cinema, Animal Planet, Óčko, Eurosport, Dis-
covery, Universal Channel, Disney Channel, Barrandov, od 1. 4. Film+ a obecní kanál TvJS.

Od září 2008, kdy byla vybudována nová základna pro hlavní stanici kabelové tele-
vize, vysílá i obecní kanál. Celkem je tedy v nabídce 19 programů.

V roce 2009 a 2010 došlo k technické modernizaci TKR. Byla navýšena přenosová
frekvenční kapacita z 400 Mhz na 606 Mhz a upravena hlavní stanice. Náklady činily
480 000 Kč a hradila je firma SATER – TV. V letošním roce se plánuje zařazení DVB-
T multiplexů do TKR.

Poplatek za jednoho účastníka pro rok 2011 byl stanoven na 1 200,–. 

KABELOVÁ TELEVIZE

�
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CO JE MAS
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 spolupra-
cují na rozvoji venkova, zemědělství a při
získávání finanční podpory z EU a z ná-
rodních programů, pro svůj region, me-
todou LEADER.

Místní akční skupina Království – Je-
střebí hory vznikla v roce 2006 a to na zá-
kladě procesu, který v Královéhradeckém
kraji fungoval už od roku 2003. Vytvořilo
se zde postupně 13 územních celků – re-
gionů – a ty se nazývají Místní akční sku-
piny. Akční skupina Království – Jestřebí
hory působí na velké části okresu Trut-
nov. Nachází se na území dvou mikrore-
gionů: Společenství obcí Podkrkonoší
a Svazku obcí Jestřebí hory. Nejzápad-
nější obcí je Horní Olešnice, nejvýchod-
nější pak Jívka. V severo-jižním směru
sahá od Vlčic a Chvalče až po Kohoutov.
Rozkládá se tak na území těchto obcí:
Batňovice, Čermná, Dolní Olešnice, Haj-
nice, Havlovice, Horní Olešnice, Chotě-

vice, 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 také
sousedí s Polskem.

MAS je dobrovolným neformálním
sdružením právnických a fyzických osob.
Protože nemá právní subjektivitu, ne-
může být příjemcem dotací. Jejich pří-
jemcem je Království – Jestřebí hory,
o.p.s.

MAS Království - Jestřebí hory byla se
svým Strategickým plánem LEADER
„Budujeme region se společnou budouc-
ností“ vybrána v prvním kole příjmu Žá-
dostí o dotaci společně s dalšími MAS
v České republice dostala „zelenou“
k realizaci rozvojového plánu s využitím
finančních prostředků Programu LEA-
DER 2008–2013.

Pro získání financí do programu LEA-
DER bylo nutné vynaložit mnoho úsilí.
Kvalita žádosti se projevila v celkovém
výsledku – z celkových 90 žádostí se

SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY

SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ

Společenství obcí Podkrkonoší (dále
SOP) vzniklo v roce 2001 s cílem využít
bohatství a potenciál kraje pro uchování
venkovského charakteru osídlení, nale-
zení identity a podněcování sounáleži-
tosti místních obyvatel s regionem
a zvyšování jejich zaměstnanosti v do-
movských obcích. Venkovský mikro-
region SOP dnes spojuje 12 obcí východ-
ního Podkrkonoší: Čermná, Dolní Oleš-

Venkovský region Jestřebí hory se roz-
kládá na území dvanácti měst a obcí,
které se rozprostírají na úbočí Jestřebích
hor. Jsou jimi Batňovice, Havlovice,
Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňo-
vice, Maršov u Úpice, Radvanice,
Suchovršice, Velké Svatoňovice, Rtyně
v Podkrkonoší a Úpice. Ty se v roce 1999
spojily v dobrovolný Svazek obcí Jestřebí
hory (dále SOJH). Na rozloze 139,66 km2

MAS Království – Jestřebí hory dostala
do 32 vybraných. Finanční alokace přes
9,5 milionů korun ročně je největší
v rámci Královéhradeckého kraje. Bylo
ale nutné získat prostředky na předfinan-
cování administrativní činnosti. Ty po
dohodě poskytly zakládající svazky
obcí.

MAS poskytnuté finanční prostředky
nespotřebovává sama, ale je jejich zpro-
středkovatelem pro žadatele z regionu.
Strategický plán LEADER je totiž na-
plňován prostřednictvím realizace přede-
vším menších investičních projektů,
jejichž realizátory jsou nejen obce a jejich
svazky, ale také zemědělci, podnikatelé,
neziskové organizace včetně církví, které
na území MAS působí.

Kateřina Valdová

(23 katastrů, což je 12 % území okresu
Trutnov) žije necelých 16 000 obyvatel.
Jestřebí hory se vyznačují nádhernou pří-
rodou, znamenitou historickou architek-
turou a báječnými lidmi. Nejvyšším
bodem a hlavní dominantou je Žaltman.
Vzhledem ke členitému terénu, strate-
gické poloze a nádherné přírodě se uka-
zuje turistika jako jedinečná šance pro
region.

nice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice,
Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky,
Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrko-
noší. Na území svazku obcí (199 km2)
žije okolo 7,5 tisíce obyvatel a též počet
těch sezónních není malý. Společenství je
svazek otevřený pro spolupráci i pro
vstup dalších obcí řešících podobné
problémy. 
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i společenství svazku obcí Jestřebí hory,
které rozeslalo tuto informaci v elektro-
nické podobě, za což bych chtěl jménem
naší organizace poděkovat. V jarních
měsících letošního roku provedeme do-
datečný odlov Poklekovského potoka,
abychom zjistili, zda výzva byla alespoň
z části úspěšná.

Začátkem září naše organizace oboha-
tila rybářský revír řeky Úpy o 500 ks
parmy obecné. Tato ryba se v historii
na řece Úpě vyskytovala jen velmi zřídka,
řádově v několika kusech, ale nikdy se ji
nepodařilo u nás rozšířit. Rozhodli jsme
se vyzkoušet tento druh, zda se mu bude
v dnešních podmínkách řeky dařit.
Parma je mezi rybáři velmi atraktivní
a vyhledávanou rybou. Vyznačuje se vel-
kou bojovností a vyhledává především
proudné úseky řeky. K tomu má doko-
nale přizpůsoben tvar těla.

Již dlouhodobě, vždy druhou sobotu
v říjnu, se koná výlov výtažníku „Jindra“
v Havlovicích. Tento rybník je největší
z 11 chovných zařízení, které naše orga-
nizace obhospodařuje. V roce 2010 tato
událost vyšla na 9. října. V tomto roce
byla také tato největší událost zviditel-

Tak jako každým rokem i na počátku
loňského začala naše MO s líhnutím
plůdku lososovitých ryb. Na aparátech,
což jsou speciální zařízení sloužící k líh-
nutí ryb ze stádia jikry do stádia plůdku,
se na svou cestu životem připravovalo
opět obdivuhodné množství lososovi-
tého potěru v rozdílném stádiu vývoje.
Jednalo se především o pstruha duho-
vého, pstruha potočního a sivena ame-
rického. Větší část tohoto plůdku si pak
odebírají organizace téměř z celé České
republiky a vrací jej zpět do volné pří-
rody na svých tocích. Zbytek končí na
našem povodí, označovaný v soupisu ry-
bářských revírů jako Úpa 4.

Začátek loňského roku se vyznačoval
především dlouhou dobou trvání sně-
hové pokrývky. Byli jsme nuceni s časo-
vým posunem několika týdnů odložit
některé plánované slovy našich pěti
komor, kde ryba přežívala zimní období.
To se neblaze později projevilo i na vý-
těžnosti plůdku pstruha duhového.
Škody mohly být mnohem vyšší, nebýt
obětavé práce našich rybářů (skupinářů),
kteří v době zámrzu chodili i několikrát
denně prosekávat otvory v ledu, aby rybě
zabezpečili dostatečný přísun kyslíku.

Od poloviny června do konce srpna
jsme se pokoušeli odlovit půlročního
candáta obecného na výtažníku „Jindra“.
Po nadmíru úspěšném roce 2009, kdy
jsme odlovili přibližně 50 000 ks, ten loň-
ský byl více než o polovinu slabší. Dle
statistik z minulých let jsme to i tak tro-
chu tušili, ale s optimismem, že naděje
umírá poslední, jsme tajně doufali
v dobrý výnos. Nicméně i tento výsledek
je pro nás uspokojující. Teď už si musíme
jen přát, že rok 2011 bude v tomto po-
hledu opět rekordní.

S přicházejícím podzimem nám začaly
slovy našich pěti chovných potoků. Bo-
hužel ani v loňském roce jsme nelovili
Poklekovský potok. Hlavním důvodem
nedostatku rybí obsádky na tomto po-
toce jsou především nevítaní, celoročně
chránění predátoři jako je čáp černý,
vydra říční, dále hájení predátoři volavka
popelavá, norek americký a stále ve vět-
ším počtu se vyskytující kormorán velký. 

Dalším neblahým vlivem, který v kon-
cové fázi způsobí úplný úhyn nejen ryb,
ale i vodních živočichů, je vypouštění ba-
zénů do vodoteče v době, kdy je nízký
průtok. V tomto směru jsme v roce 2010
podnikli výlep informačních cedulí
v obci Libňatov, které slouží k informaci
občanům o možném riziku s tímto spo-
jeným. Významnou pomocí nám bylo

Do výtažníku Jindra byl vloni poprvé
vysazen Jeseter malý

ROK 2010 VE ZNAMENÍ NOVÝCH DRUHŮ RYB

něna pěti kusy nového druhu ryby – je-
setera malého. Tento druh ryby je půvo-
dem z východní Evropy a do našeho
chovného zařízení se v loňském roce vy-
sazoval prvně v historii naší MO. Do bu-
doucna by měl přispět ke zpestření
každoročních výlovů.

V roce 2010 bylo z výtažníku „Jindra“
sloveno 5.920 kg. Výsledek je pro nás
velmi dobrý a svědčí o kvalitní a poctivé
práci kolektivu rybářů, kteří se v průběhu
celého roku o rybu starají, především pak
našeho hospodáře pana Luďka Řezníčka. 
V průběhu celého roku se členové naší or-
ganizace v rámci brigádnických hodin po-
díleli na rekonstrukci okolí hospodářské
budovy v Havlovicích. Jednalo se přede-
vším o nutnou opravu přístupových cest
a jejich zpevnění a o rekonstrukci opěrné
zdi rybníka taktéž u hospodářské budovy. 

Závěrečné období roku 2010 se neslo
v duchu výpočtů sumářů, statistik a pro-
věrek, kdy zástupci výboru MO předklá-
dali ke kontrole hospodaření naší
organizace krajskému územnímu svazu
v Hradci Králové. Je již tradicí, že pro-
věrky dopadnou na výbornou a nejinak
tomu bylo i v loňském roce.

Do řeky Úpy bylo vysazeno 500 ks parmy
obecné

Vždy v říjnu se koná výlov chovného rybníka Jindra
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Mladí rybáři se v roce 2010 scházeli
ve dvou kroužcích a to vždy jednou mě-
síčně. V loňském roce navštěvovalo oba
krouž ky celkem 50 dětí.

O mládež se staralo celkem 7 vedou-
cích kroužků z řad dospělých. V loňském
roce se kroužky zaměřily především na
poznávání druhů ryb našich vod, na se-
známení s rybolovnou technikou a na
návštěvy revírů, kde si mládež mohla vy-
zkoušet i praktickou část rybolovu.

Vedoucí kroužků i v minulém roce
připravili pro mládež několik doprovod-
ných akcí, kterými byly tradiční čtyř-
denní zájezd na písník Mělice, olympiáda

s partnerskou organizací z Kalbe Milde
a podzimní vyvrcholení sezóny – rybář-
ské závody mládeže.

Od 10. 6. do 13. 6. 2010  se mládež
zúčastnila v počtu 29 mladých rybářů
tábora na písníku Mělice, který se na-
chází nedaleko města Přelouč. Tuto loka-
litu písníku navštěvujeme v posledních
letech pravidelně, jelikož zde jsou vytvo-
řeny ideální podmínky jak pro rybaření,
tak i táboření. O děti se staralo 7 vedou-
cích kroužků s manželkami. Je vždy
velkou loterií vybrat vhodný termín z po-
hledu počasí a nejinak tomu bylo i v loň-
ském roce. Nicméně po příjezdu byli

Naši rybáři na olympiádě mladých rybářů v německém Kalbe Milde

ČINNOST NAŠÍ MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET

všichni spokojeni a tak nás v roce 2011
nejspíš čeká podobná akce ve stejné lo-
kalitě.

Začátkem července 2010 se uskuteč-
nilo olympijské klání mladých rybářů do
15 let naší organizace s partnerskou or-
ganizací z německého Kable Milde. Loň-
ský ročník se konal na půdě pořádající
organizace DAV Kalbe Milde. Naši orga-
nizaci odjelo reprezentovat družstvo
6 mladých rybářů. Soutěž se skládala
z technických disciplín (skisch, arenberg)
– hody na terče různou technikou a ry-
bolovné disciplíny, kdy se družstva sna-
žila nachytat co možná nejvíce ryb. Naši
mladí rybáři skončili na krásném dru-
hém místě. Putovní pohár, který již po-
třetí za sebou obhájili mladí rybáři
z Německa, se stává jejich majetkem.

Loňské klání bylo výjimečné přede-
vším ze dvou pohledů do historie. Part-
nerské organizace MO ČRS Úpice a DAV
Kalbe Milde oslavily 25 let vzájemné spo-
lupráce a německá organizace 75 let od
svého založení.

Závěrečnou a asi nejvýznamnější akcí
byly rybářské závody mládeže naší orga-
nizace konané 4. září 2010. Těchto zá-
vodů se zúčastnilo celkem 32 dětí. Dobré
počasí a ještě lepší nálada v průběhu zá-
vodů přispěly k všeobecné spokojenosti
při vyhlášení výsledků závodu. Děti vy-
hrály spoustu hodnotných cen a nikdo
neodešel s prázdnou, čemuž vděčíme
z velké části i našim sponzorům.

V roce 2011 máme pro naši mládež
připravené akce podobného charakteru.
Čeká nás rok, který s sebou přinese
změny, neočekávané situace, příjemné
i nepříjemné chvíle, tak jak to nejen v ry-
bářském životě bývá. Pevně doufám, až
přijde hodnocení za rok 2011, že doj-
deme jen k samým výborným výsledkům
a řekneme si, že to byl pro naši organi-
zaci rok velmi úspěšný. To vše se bohužel
neobejde bez party nadšenců z řad ry-
bářů, která tu pomyslnou káru bude chtít
společně táhnout i v letech následujících.

Závěrem bych chtěl touto cestou po-
děkovat všem aktivním členům naší MO,
kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému prů-
běhu uskutečněných akcí v loňském roce
a dále pak také obci Havlovice za pod-
poru naší MO.

Petrův zdar

Martin Kult
Předseda MO ČRS

32 dětí se zúčastnilo loňských rybářských závodů mládeže



p. Toth z Báňské záchranné služby
Odolov. Naše vzdělávání jsme doplnili
o účast na školení řidičů, obsluhy moto-
rových pil v Lomnici nad Popelkou. Dva
naši členové si také obnovili specializaci
velitele na kurzu v Bílých Poličanech. 

První sobota měsíce března byla tra-
dičně spojena s hasičskou zábavou
a vepřovými hody v kulturním domě
v Havlovicích. Lístky na tuto zábavu byly
beznadějně vyprodány již v měsíci lednu
a to bez jediného vyvěšeného plakátu.
Hosté naší zábavy si mohli jako každý
rok vychutnat výborné jídlo na vepřo-
vých hodech, zasoutěžit o ceny v bohaté
tombole a užít si taneční vystoupení
různých žánrů. Celý večer byl zpestřen
oblíbenými soutěžemi. Všichni se vý-
borně bavili až do ranních hodin. Od-
měnou všem, kteří zajišťovali hasičskou
zábavu, byla 26. 4. 2010 akce v Bowling
baru ve Rtyni v Podkrkonoší. Zde na nás
čekala připravená večeře a volné bowlin-
gové dráhy, na kterých jsme soutěžili bez
rozdílu věkových kategorií a skvěle jsme
se bavili. 

Měsíc březen řadu let patří celorepu-
blikové soutěži Požární ochrana očima
dětí. Žáci havlovické základní a mateřské
školy do této soutěže přispěli nemalým
počtem výtvarných a literárních prací. Za
svá díla sklízeli opět i řadu výborných
umístění. V okresním kole byla účast
490 dětí – do Havlovic putovala tři první
místa a tři místa třetí. Krajského kola se
zúčastnilo 2058 dětí a havlovické děti
opět bodovaly. Umístily se dokonce dva-
krát na prvních příčkách a jednou obsa-
dily místo třetí. Nejvyššího úspěchu
dosáhl žák Roman Prokop. V celostát-
ním kole soutěže Požární ochrana očima
dětí obsadil pro Havlovice první místo.
Velký dík ze strany SDH patří všem uči-
telkám a řediteli základní školy za moti-
vaci dětí k této soutěži. Náš sbor ještě
před odesláním dětských prací komisi
soutěže samostatně vyhodnotil jednot-
livé práce. Naši zástupci předali dětem
věcné odměny za jejich krásná výtvarná
a literární díla. 

17. 4. 2010 v 15:47 jsme byli povoláni
operačním střediskem hasičského zá-
chranného sboru k požáru zemědělského
stavení v Havlovicích na Popluži. Po pří-
jezdu jednotky bylo zjištěno, že se jedná
o požár sena, které bylo uskladněno
v podkroví objektu nad chlévy. Zásah
probíhal v dýchací technice, takže jsme
poprvé využili naše nové vybavení. Seno
bylo postupně shazováno a hašeno
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(pokračování na následující straně)

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích byla v roce 2010 značně
rozmanitá. Posuďte sami!

Začátkem roku se již podle tradice ko-
nala výroční valná hromada. Jednání se
uskutečnilo v místním hostinci Amerika.
Po přečtení všech zpráv a shlédnutí
video-reportáže z činnosti za uplynulý
rok následovalo ocenění některých členů
sboru. Na závěr bylo podáváno drobné
občerstvení. V měsíci lednu jsme se
účast nili výročních valných hromad
okolních sborů a zajišťovali požární
hlídky na akcích konaných v kulturním
domě. Začátkem měsíce února náš sbor
zakoupil 4 ks dýchacích přístrojů Saturn
- S7 od SDH Rtyně v Podkrkonoší. Tímto

se naše výjezdová jednotka posunula zase
o krok kupředu. Díky zmiňovanému vy-
bavení již budeme schopni po příjezdu
k požáru řešit nastalou situaci sami
a nebudeme odkázáni na ostatní sbory
a profesionální hasiče. S novým věcným
vybavením vznikají i další povinnosti.
Proto se naši 4 členové ve dnech 18. a 19.
března účastnili školení pro nositele dý-
chací techniky.

Měsíce březen a duben byly věnovány
teoretické přípravě členů jednotky. Zú-
častnili jsme se okrskových školení ve
Rtyni v Podkrkonoší a v Maršově. 22. 3.
2010 byla tématem školení prevence,
následně 12. 4. 2010 byla hlavním téma-
tem zdravověda. Dubnové školení vedl

Havlovičtí hasiči při oslavách 125. výročí založení

Titulem Zasloužilý hasič byl vloni v Přibyslavi oceněn pan Václav Kosinka č.p. 201



Bohatá tombola na hasičské zábavě v kulturním domě

vodou. Požárem byla kompletně zničena
střešní konstrukce objektu nad chlévy.
Obytnou část a stodolu se podařilo na-
štěstí uchránit.

V měsíci dubnu jsme také zakoupili
část schváleného materiálu a pomalu se
začali připravovat na pálení čarodějnic.
Tato akce se uskutečnila tradičně na poli
vedle sportovního areálu. Pro havlovické
občany byla připravena pětimetrová hra-
nice a bohaté občerstvení zajištěné naším
sborem. Nás samozřejmě potěšil velký
zájem nejen místních spoluobčanů i ná-
padité čarodějnické převleky některých
zúčastněných.

Od začátku měsíce května jsme se
každé úterý věnovali tréninkům na ha-
sičské soutěže. Ještě před první soutěží
byl náš sbor pozván na oslavy 55. výročí
založení hasičského záchranného sboru
v Trutnově. Tato akce byla příležitostí
k vystavení naší techniky. Dne 11. 5. 2010
byl člen Václav Kosinka č.p. 210 jmeno-
ván v centru hasičského hnutí v Přiby-
slavi zasloužilým hasičem. Toto nejvyšší
hasičské vyznamenání dostal již jako
čtvrtý člen našeho sboru. 

Na první soutěž v letošním roce jsme
odjeli 14. května do Maršova, kde se ko-
nala okrsková soutěž. Zde se havlovic-
kým ženám i mužům podařilo získat
první místo. Na této soutěži jsme také
měli premiéru v nových dresech, které
jsme si nechali dle našeho návrhu vyro-
bit. Touto cestou patří dík všem sponzo-
rům, kteří přispěli finanční částkou
k zakoupení těchto dresů. V tomto mě-
síci jsme se zúčastnili ještě soutěže v Haj-
nicích a soutěže Východočeské hasičské
ligy v Bříšťanech. Na závěr měsíce se ve
Dvoře Králové konalo okresní kolo hry
Plamen. Zde jsme v přípravném dni po-
mohli přivést a postavit překážky pro
soutěžící.

Pro rok 2010 jsme si zvolili jako pri-
oritu účast na seriálu soutěží Východo-
české hasičské ligy. Celý seriál čítal
dvanáct soutěží po celých východních
Čechách. Po soutěži v Bříštanech násle-
dovaly v měsíci červnu soutěže v Myš-
těvsi, Trnově, Kuněticích, Horní Rade-
chové, Roudnici a na Žernově. Pro
zpestření volného času družstva a z tré-
ninkových důvodů jsme se 12. 6. zúča-
stnili Poháru starostky obce ve Slatině
nad Úpou.  

Dne 19. 6. 2010 se na asfaltovém hřišti
za školou konal třetí ročník srazu vete-
ránských vozidel. Náš sbor se nemalou
měrou podílel na organizaci. Akce se us-
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kutečnila za velké účasti vystavovaných
exponátů, tak příchozích diváků. Byla
zde k vidění řada krásných motocyklů,
automobilů, traktorů i starobních stabil-
ních motorů. Pro příchozí diváky bylo
díky našemu SDH připraveno občer-
stvení. 

21. 6. 2010 se v naší obci uskutečnilo
okrskové námětové cvičení. Jednalo se
o dálkovou dopravu vody od Mandlu až
do Doleček, tzn. cca 800 m. Akce se zú-
častnilo všech 10 sborů z okrsku a prově-
řila se akceschopnost a součinnost všech
jednotek okrsku. 

26. 6. 2010 čekala na naše hasiče velká
sláva. Na tento den byla naplánována
oslava 125 let založení našeho sboru.

Před budovou hasičské zbrojnice byl po-
staven párty stan, v prostoru hasičárny
bylo přichystáno bohaté občerstvení a na
volném prostranství před budovou nám
hrála živá hudba. Oslav se zúčastnili zá-
stupci obecního úřadu a Okresního sdru-
žení hasičů v Trutnově. Všichni jsme se
výborně bavili až do pozdních nočních
hodin. Naše karaoke bylo slyšet po celé
vesnici.

Vrcholem celého roku byla pro nás
domácí soutěž, která se uskutečnila
v sobotu 10. července. V dopoledních
hodinách proběhla soutěž O pohár sta-
rosty obce Havlovice. Soutěže se zúča-
stnilo 5 družstev mužů a 3 družstva žen.

(pokračování z předchozí strany)

(pokračování na následující straně)

Část družstva našich žen
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Domácí soutěž se nám podařilo ovlád-
nout. Muži i ženy vybojovali první místa
a i v doplňkové soutěži o nejrychlejší sání
také obě naše družstva nenašla konku-
renci. V odpoledních hodinách proběhla
soutěž Havlovický pohár, která je zařa-
zena do seriálu soutěží Východočeské ha-
sičské ligy. Zasoutěžit si do Havlovic
přijelo 33 ligových kolektivů z celých vý-
chodních Čech. Na kvalitním terénu ha-
vlovického sportovního areálu a za
krásného počasí byly vidět velice kvalitní
sportovní výkony. Domácí družstvo
žen obsadilo 6. místo a muži místo 12.
V tomto měsíci jsme se ještě zúčastnili
soutěže ligy ve Velichovkách. 

Po krátké prázdninové pauze jsme
v polovině srpna navštívili soutěž v sou-
sedním Libňatově. Zde i přes velice ne-
příznivé počasí a na rozbláceném terénu
ženy vybojovaly zlato a muži obsadili
místo čtvrté. Seriál Východočeské hasič-
ské ligy pokračoval také dalšími soutě-
žemi a to v Kosicích a Roudnici. Právě
v Roudnici jsme dosáhli letošního nej-
lepšího sestřiku na prvním terči a to
v čase 17:56. Koncem měsíce jsme si jeli
také tréninkově zasoutěžit do sousedního
Křižanova.

Měsíc září byl opět věnován soutěžím
v požárním sportu. Hned první víkend
jsme zamířili do sousední Úpice. Zde se
soutěž poprvé konala na fotbalovém
hřišti Sparty Úpice. Jedním ze soutěžních
týmů byli hasiči ze švýcarského města
Oberbipp, partnerského města Úpice.
Soutěžní sezónu jsme zakončili poslední
dvojicí závodů Východočeské hasičské
ligy v Častolovicích a Pšánkách. Druž-
stvo našich žen obsadilo v Častolovicích
krásné 4. místo. 

A souhrnné výsledky v letošní sezóně?
Troufám si za tým říci, že se nemusíme
za nic stydět. Celkem jsme se v sezoně
2010 zúčastnili 20 závodů. Ve Výcho-
dočeské hasičské lize jsme obsadili 14.
místo z 66 soutěžních kolektivů mužů.
Ženy obsadily místo 10. z 24 kolektivů
žen a staly se tak v této soutěži skokan-
kami roku. Na soutěžích v sousedních
vesnicích se nám podařilo vybojovat 4x
místo první a 2x místo druhé. Ženy stály
na pomyslné bedně také 6x. Konkrétně
4x za místo první a 2x za místo druhé.
Vzhledem k úpadku soutěží a malé účasti
soutěžních družstev v okrese Trutnov
budeme i příští sezónu preferovat účast
na Východočeské hasičské lize. V rámci
celého seriálu ligy máme přiděleno

(pokračování z předchozí strany)

...ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2009

Naši hasiči v nových soutěžních dresech

Naši hasiči při závodech v požárním útoku

Loňských závodů Východočeské hasičské ligy se zúčastnilo v našem sportovním areálu
rekordních 33 družstev (dokončení na následující straně)
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pořadatelství soutěže v havlovickém
sportovním areálu i na další sezónu.

31. 10. 2010 se naši zástupci vypravili
do obce Dětřichov v Libereckém kraji,
aby předali místním hasičům přívěsný
vozík pro převoz požární stříkačky
a drobného vybavení. Obec Dětřichov
byla v letošním roce postižena povodní
a velká voda se nevyhnula ani hasičské
zbrojnici místních dobrovolných hasičů,
kteří během dvaceti minut přišli téměř
o vše. Kromě zásahového vozidla Avia, se
kterým byli při povodni pomáhat jiným
lidem, jim velká voda vzala veškeré vy-
bavení včetně budovy hasičské zbrojnice.
Místní hasiči nám v obci ukázali, co je
schopen malý potůček během několika
minut napáchat. 

Koncem měsíce října jsme uskutečnili
brigádu na vyčištění našich dvou party
stanů, aby byly opět připraveny na příští
sezónu. 

V měsíci listopadu jsme byli dvakrát
provádět hasičský dohled na závodech
hobby autokrosu na závodišti v Úpici -
Radeč. Závěrem měsíce jsme začali s pří-
pravou na výroční valnou hromadu
a provedli zazimování techniky. 

Z přehledu výčtu dalších činností a ak-
tivit v tomto roce jsme několikrát zajistili
pronájem našeho party stanu v širokém
okolí. Dvakrát byl stan i s lavicemi za-
půjčen našim sborem sponzorsky a to na
akce Pohádkový les a Mistrovství Havlo-
vic v sečení trávy kosou. 

Závěrem této zprávy bych velice rád
poděkoval všem členům a členkám, kteří
se svým volným časem podíleli na zajiš-
tění akcí pořádaných nejen sborem dob-
rovolných hasičů, dále pak na údržbě
a opravách techniky a na jiných akcích
spojených s hasiči. Poděkování dále patří
všem členkám a členům soutěžního
družstva, kteří reprezentují naše SDH
a obec Havlovice na soutěžích v požár-
ním sportu. Hlavní poděkování patří
Obecnímu úřadu v Havlovicích  v čele se
starostou Ing. Pavlem Dvořáčkem za ne-
malé finanční prostředky, bez kterých by-
chom tuto práci nemohli dělat. 
TO BYL ROK 2010 …………………

Martin Dvořáček 
velitel SDH

Havlovice

...ČINNOST SDH...
(pokračování z předchozí strany)

Start 37. ročníku Silvestovského běhu na havlovickém okruhu

Divácká kulisa při fotbalovém turnaji HAPO

3. ročník výstavy veteránů ve sportovním areálu
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řicí osety. Jelikož vlivem nepříznivého
počasí se žně obilovin oddálily téměř
o šest týdnů, což černá zvěř, která se
v obilných lánech zdržovala, plně využila
a zejména na pšenicích a ovsech páchala
značné škody. Následně se pak přesunula
do kukuřičných lánů a v páchání škod
pokračovala. I přes opakovaná jednání
jak se soukromými zemědělci, tak i s a. s.
zemědělskou Svobodné Havlovice se
nám nedařilo tuto zvěř z ohrožených
míst vypudit. Za spáchané škody pak
myslivci zaplatili zemědělcům částku
téměř Kč 30 000,–.

Naše MS Barchovan dále myslivecky
hospodaří na společné honitbě o výměře

2 335 ha pronajaté od honebního společen-
ství Havlovice. Náš kolektiv je již částečně
omlazen o nové mladé členy a čítá v sou-
časné době 32 řádných členů, jednoho
hostujícího člena, 3 čestné členy a 2 adepty.
Průměrná věková hranice se v současné
době pohybuje kolem 50 let stáří.

Další činnost našeho MS probíhala
v roce 2010 následovně: po dohodě
s městem Úpice byl v prostoru okolí obce
Radeč opět proveden sběr odpadků,
které neukáznění návštěvníci honitby
různě pohazují. Uvedených odpadků
bylo v těchto místech opět sebráno na
celý traktorový valník.

Myslivci dne 20. 2. 2010 uspořádali
pro širokou veřejnost myslivecký ples,
který se neustále těší značné návštěvnosti.
Další ples je připravován na 26. 2. 2011.

Značná pozornost pak byla jako
v předchozím roce věnována zlepšení
prostředí myslivecké chaty na Tylově pa-
louku a jejímu okolí. V chatě byl zbudo-
ván nový krb, neboť stávající již vlivem
stáří dosloužil. Dále byla do chaty zbu-
dována nová lavice včetně stolu nejméně
pro deset osob. Při úklidu okolí chaty
byly vysázeny nové stromy, protože ně-
které ze starších pro značné poškození
musely být skáceny a zlikvidovány.

Naši členové pomohli rovněž při orga-
nizaci dětského dne v Havlovicích. Na
ukončení prázdnin byla chata a její okolí
na dobu celého týdne bezplatně propůj-
čena Okresní organizaci pro mentálně
postižené děti k uskutečnění již všem ob-
čanům známého Pohádkového lesa. Uve-
dená akce se těší rok od roku větší
pozornosti rodičů s dětmi.

Pod záštitou OMS ČMMJ Trutnov
ve spolupráci s klubem borderteriérů
a klubem foxteriérů se dne 18. 9. 2010
uskutečnily klubové barvářské zkoušky ho-
ničů. Akce vyzněla velmi dobře a naše MS
bylo požádáno o možnost tyto zkou šky
organizovat v naší honitbě i v roce 2011.

Pro zlepšení úživnosti honitby jsou
i nadále obhospodařována 4 zvěřní po-
líčka, která svůj význam plní v době po
provedených žních, kdy se zejména srnčí
zvěři a zajícům na přechodnou dobu
ztenčí potravní nabídka.

Naši myslivci při pochůzkách  honitbou
neustále zaznamenávají neukázněnost
některých návštěvníků, kteří zde volně
pouštějí své psy, jezdí v terénních
automobilech a motocyklech bez ohledu
na to, zda má zvěř v honitbě klid a nebo
nemá. A k dovršení toho všeho ještě zá-
věrem roku byly na dvou místech zjištěny

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ MS BARCHOVAN HAVLOVICE V ROCE 2010

Členové myslivecké sdružení Barchovan při honu

Myslivci před svojí chatou na Tylově paloučku (dokončení na následující straně)

Uplynul rok 2010 a myslivci se připra-
vují na jeho zhodnocení. Zvláště v letoš-
ním roce bude výbor MS na své výroční
schůzi v měsíci dubnu předkládat nejen
svoji činnost, ale i činnost celého mysli-
veckého sdružení za uplynulé 4 roky,
neboť tato výroční schůze bude opět vo-
lební.

Ve svém plánu práce na rok 2010 bylo
jako vždy nejprve požadováno od členů
MS zabezpečit ochranu zemědělských
pozemků před škodami páchanými čer-
nou zvěří. V jarních měsících se nám tato
činnost dařila a nedošlo k větším škodám
na polích osetých kukuřicí a ani na po-
lích, které v předchozím roce byly kuku-
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pobytové znaky rysa ostrovida. Je třeba
upozornit neukázněné návštěvníky, že
pokud se tato kočkovitá šelma v honitbě
bude zdržovat i nadále, je nebezpečí na-
padení volně pobíhajících psů až do veli-
kosti německého ovčáka. V případě, že
bude přistižena u své kořisti, je schopna
napadnout i děti.

V rámci spolupráce s Rybářskou orga-
nizací ČR Úpice byly na základě mimo-
řádného povolení loveny v okolí rybníka
Jindra v Havlovicích volavky popelavé
a kormorán velký, kteří páchají rybářům
každoročně značné škody na rybách a to
zejména na řece Úpě.

Jako kompenzaci za páchané škody
černou zvěří bylo po dohodě se země-
dělci přistoupeno k uvolnění části zvě-
řiny srnčí a černé zvěře. Dále byly
v areálu a. s. zemědělské Havlovice oplo-
ceny vaky se siláží, které zejména v zimní
době černá zvěř napadá a poškozuje.
Současně v okolí tohoto místa je věno-
vána zvýšená pozornost lovu černé zvěře.

Naše MS Barchovan již po dobu 30 let
provádí polokrotký chov bažantů. Také
v loňském roce bylo zakoupeno 200 ks
bažantí zvěře.Na této užitečné akci se po-
dílel OU Havlovice finanční podporou.
Část této zvěře byla vypuštěna do volné
přírody v Kobylinci v Havlovicích. Pokud
se bude naše MS dále zabývat polokrot-
kým chovem této pernaté zvěře, musí již
v letošním roce provést důsledné opa-
tření a opravit voliéry, které vzhledem
ke svému stáří již přestávají plnit svoji
funkci a tak se stává, že do nich zejména
v době nouze vnikají srstnatí predátoři
a bažanty nám částečně likvidují. Pro
úplnost zprávy ještě uvádíme, jak dopadl
lov zvěře v uplynulém roce:
Ze zvěře černé bylo uloveno 32 selat,
19 ks lončáků a 1 bachyně, dále bylo ulo-
veno 24 srn a 14 srnčat, 5 zajíců. Ze zvěře
pernaté bylo uloveno 36 bažantů, 16 ka-
chen březňaček. Ze zvěře dravé bylo
uloveno 35 ks lišek, z toho 8 lišek vyno-
rováno na umělých norách, 1 norek se-
veroamerický, 13 ks vrána obecná, 4 ks
volavka popelavá, 6 ks kormorán velký.

Závěrem naší zprávy přejeme nově
zvolenému výboru MS hodně zdaru
v jeho další práci, jakož i další dobrou
spolupráci s organizacemi, které naši čin-
nost podporují a hlavně s veřejností,
která naši mysliveckou činnost denně sle-
duje a hodnotí.

Myslivosti zdar
Karel Španěl, předseda MS

Jaroslav Prouza, myslivecký hospodář

...OHLÉDNUTÍ...
(pokračování z předchozí strany)

Jestřebí bouda neboli Řehačka, jak je turisty často nazývána, se nachází v osadě zvané
Paseka, nedaleko nejvyššího vrcholu Jestřebích hor, Žaltmanu. Pro všechny turisty
a milovníky přírody je jistě neodmyslitelnou součástí hor, místem odpočinku a ob-
čerstvení. Zejména pak v zimě je bouda obklopena velkým množstvím lyží běžkařů,
kteří se sem chodí ohřát a posilnit. Jestřebí bouda má v našich horách již dlouholetou
tradici, k čemu ale sloužila v minulosti a kdo ji spravoval?

Téměř celá oblast Jestřebích hor byla původně německá a na samé jazykové hranici.
Z toho také vyplývají mnohé ještě doznívající místopisné názvy. Například nejvyšší
vrchol, tedy Žaltman, se dříve nazýval Mexenstein, ale také byl nazýván Belveder nebo
i Výhled. Jménem Žaltman se původně označovalo celé pohoří, i když původní název
je Jestřebí hory (z německého Falgengebirge). Název Paseka (Brenden) dávali Němci
severozápadnímu vrcholu. Později název přešel na nynější osadu. Sám název pochází
z doby, kdy byly lesy vypalovány a tím vznikaly paseky. Také hostinec (Jestřebí bouda)
se jmenoval Na pasece a teprve později majitel Rzehak ji pojmenoval Waldbaude –
Lesní bouda. Název Jestřebí bouda pochází od nových správců, turistů Sparty Úpice,
kteří boudu převzali do správy 18.února 1963.

Jestřebí bouda byla do dnešní podoby přestavěna v letech 1929–1930, jak o tom
svědčí nápis v terase u hlavního vchodu. Prvními majiteli hospody byl Franz Rhezak,
šenkýř z Paseky č. 7, a jeho žena Wilhemina původem z Pasek č. 1. Jejich syn, také
Franz Rhezak, se v roce 1921 oženil s Berthou Umlaufovou, ale jejich manželství jim
příliš dlouho nevydrželo. Franz se totiž 4. dubna 1939 oběsil a jeho žena zůstala na
hospodářství i živnost sama. Za nějaký čas se paní Rhezakova neboli Řeháková, jak ji
všichni říkali, seznámila s četnickým strážmistrem Hansem Ottou Fleknou, za něhož
se v roce 1943 provdala. On však musel asi o rok později nastoupit do války, z níž se
už nikdy nevrátil.

Po osvobození byla Lesní bouda jako německý majetek zkonfiskována a předána
do národní správy Františku Jiránkovi. Paní Řeháková byla Jiránkem vyžádána z od-
sunu a vrátila se na boudu. Zpočátku tady hospodařili spolu, později však na boudě
zůstala opět sama. Název Lesní bouda se po válce neujal a říkalo se zde „U Řehačky“.
Paní Řeháková neměla na udržování objektu dost sil a bouda stárla a chátrala spolu
s ní. Proto v šedesátých letech přivítala dobrovolnou aktivitu markoušovických, ha-
vlovických a úpických turistů vybudovat zde turistickou základnu. Bouda byla v té
době již určena k likvidaci. Usilovnou prací turistických nadšenců však byla bouda za-
chráněna a později převedena do majetku TJ Sparta Úpice. Do konce osmdesátých let
sloužila především turistům odborů Úpice a Havlovice a v zimní sezóně všem turistům
jako bufet.

Počátkem devadesátých let pak pod novým vedením začala bouda sloužit jen úpic-
kým turistům, kteří ji celoročně zprovoznili pro potřeby všech turistů. V prvním patře
bylo vybudováno ubytování pro 45 osob, dobře vybavená kuchyně a společenská míst-
nost. V přízemí byl přestavěn sál bufetu pro kapacitu 100 lidí. Provoz  bufetu byl roz-
šířen na všechny víkendy a svátky a byl značně rozšířen sortiment nabídky. Dnes se na
Řehačce dobře najíte (domácí kuchyně) a samozřejmě i napijete.

Lucie Nývltová

JESTŘEBÍ BOUDA NEBOLI ŘEHAČKA

Jestřebí bouda neboli Řehačka
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Rok 2010 ubíhal v životě naší tělový-
chovné jednoty podobně jako v minu-
lých letech. Absolvovali jsme všechny
aktivity z minulých let a dodrželi tak plá-
novaný kalendář akcí jak aktivitami ve
sportovním areálu, tak účastí našich
sportovců na turnajích a závodech
v okolí. 

Hlavním tématem letošní zprávy
do novin bude tělocvična. Tělocvičnu

u Čápů navštěvovalo po mnoho deseti-
letí několik generací cvičenců. Stav tělo-
cvičny se postupně zhoršoval a dnes již
neodpovídal současným bezpečnostním
a hygienickým předpisům. Obec ve spo-
lupráci s naší organizací se snažila celou
situaci řešit před 3 roky výstavbou nové
haly, kterou zastupitelstvo obce neschvá-
lilo. Proto se koncem roku 2009 začal
výbor TJ vážně zabývat myšlenkou od-

TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2010

Mladí sportovci na Okresním kole v zimním pětiboji v Úpici

Hráči týmu KOKA Trutnov zvítězili ve 33.ročníku Havlovického poháru v malé kopané

koupení tělocvičny a následně i celoroč-
ním provozem a případnou rekonstrukcí.
Členové zastupitelstva obce na svém
neveřejném zasedání podpořili nákup
tělocvičny včetně finanční podpory
nákupu. V únoru schválila výroční
členská schůze nákup tělocvičny, a tak
jsme mohli s majiteli objektu transakci
realizovat. V květnu byl již objekt v ma-
jetku TJ Sokol a mohli jsem tudíž požá-
dat v programu Leader o dotaci na
1. Etapu oprav v tělocvičně – tedy rekon-
strukci WC a šaten. Akce byla podpořena
výběrovou komisí a schválena SZIFem.
V prosinci jsem podepsal smlouvu
o dotaci a v dubnu až květnu 2011 se
bude v tělocvičně stavět. V lednu 2011
budu podávat žádost na 2. Etapu oprav,
a to na výměnu palubovky, která by
se mohla realizovat v roce 2012 nebo
2013.

Objekt tělocvičny však není jen tělo-
cvična. V 80. letech byla nad tělocvičnou
vybudována turistická ubytovna. Během
června a července zde Miloš Tohola spo-
lečně s brigádníky vymaloval, byly opra-
veny dveře a WC se sprchou a v srpnu již
ubytovna zaznamenala první návštěv-
níky. Během podzimních a zimních mě-
síců jsme dali ubytovnu do přijatelného
stavu tak, aby mohla být v budoucnu vy-
užívána. Vybavili jsme pokoje přímotopy
a akumulační kamna nabízíme za odvoz
či symbolický poplatek. V ubytovně je též
starý mandl, který nechce žádná mand-
lovací firma. Též mandl nabízí obec k od-
prodeji za symbolickou cenu. Začátkem
března bude vše odvezeno k likvidaci.
Ubytování nabízíme všem návštěvníkům
obce Havlovice, turistům, sportovcům
i návštěvám. Kapacita zařízení je 20 lidí
v 6 pokojích. Jsou zde pánské a dámské
WC a společná kuchyňka zařízená ku-
chyňskými spotřebiči a nádobím. 

Závěrem se omlouvám všem sportov-
cům, neboť na jejich branky, body a se-
kundy zde letos nezbylo místo. Věřím
však, že ten, kdo se zajímá o výsledky na-
šich sportovců a o dění kolem našeho
areálu, si jistě vše průběžně nachází na
webu www.havlovice.cz/sokol. Tam je vše
s výsledky, fotografiemi i s videoreportá-
žemi z nejvýznamnějších akcí. 

Děkuji výboru TJ Sokol a všem cviči-
telům za jejich pravidelnou nezištnou
činnost, Miloši Toholovi za neúnavnou
práci v areálu a Zastupitelstvu obce Hav -
lovice za poskytnuté finance, kterými
platíme splátky na tělocvičnu a za další
podporu.    

Jaroslav Balcar – předseda TJ Sokol
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Sportovní areál v Havlovicích je naším
zázemím již čtvrtým rokem. K vidění
jsme v horku, zimě, v dešti, někdy i na
sněhu, podobně jako spousta jiných nad-
šenců, s nimiž se v areálu potkáváme
a kteří jsou zapáleni do jiných sportů. 

Náš oddíl má 20 členů, z toho 5 jsou děti
a junioři. Tréninky vede Irena Kochová
a Pavel Košek. Tento rok jsme nepřibírali
nové členy, výcvik se soustředil na stávající
členy, jejich psy a nové štěněcí přírůstky. 

Svoji sportovní kariéru v roce 2010
ukončili a poslední závody odběhali ně-
kteří starší psi, především border collie
Alf Ireny Kochové, nejúspěšnější psí
sportovec oddílu, mistr republiky 2008,
vicemistr 2006 a 2007. Třebaže v roce
2010 závodil jen půl roku, v oddílovém
žebříčku dosáhl druhé místo. V počtu
umístění nejúspěšnějším závodníkem
byla Eliška Richterová s šeltií Celi. Sul-
tánci získali na závodech celkem 123
umístění na stupních vítězů. Nominovali
se na mistrovství republiky i mistrovství
republiky mládeže. Na mistrovství repu-
bliky Pavel Košek s Audim vyhrál běh
CACIAg. V kategorii dětí a mládeže
Eliška Richterová s Celi a Standa Něme-
ček s Jackem reprezentovali Českou re-
publiku na Europen Open Junior v Gel-
senkirchen v Německu. Pavel Košek
s Audim startoval na European Open (mi-
strovství Evropy) v Liberci. Naše výprava se
účastnila Border Collie Classic (mistrov-
ství Evropy border collií) v Zalaegerszegu
v Maďarsku. Irena Kochová s Rejskem
a Mirek Nymburský s Nelly si odtud při-
vezli trofeje v kategorii mladých psů. 

V roce 2010 sedm členů klubu starto-
valo v nejvyšší elitní kategorii A3. Irena
Kochová spolupracovala s časopisem Pes
přítel člověka, kde již třetím rokem vy-
cházejí její články o metodice přípravy
psa a psovoda na závody v pravidelné ru-
brice o agility.

V létě se díky kontaktům našich přátel
podařilo v Havlovicích uspořádat semi-
nář s finskými špičkami Jaakkem Suok-
nuutim a Janitou Leinonen, kteří se pár
dnů před tím stali vítězi družstev na Eu-
ropean Open v Liberci. Finsko je zemí
s největším počtem medailí z mistrovství
světa a jejich pohyb a způsob vedení psa
je jemný a velmi promyšlený. O pár
týdnů později následoval v Havlovicích
seminář s ruskou jedničkou Světlanou
Tumanovou a jejím viděním tohoto
sportu. Z českých sportovních špiček
jsme pořádali víkendové tréninky s re-
prezentantkou Olgou Edrovou, která do
Havlovic přijela z Brna.

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2010

zakoupit licenci na internetový přenos
z haly z německého Riedenu a umožnit
závodníkům, kteří na naše závody dojeli
nejen ze všech koutů naší republiky, ale
i z Polska a ze Slovenska, sledovat dění
a podporovat u obrazovky svoje národní
týmy.
Podrobné informace o nás naleznete na
http://www.sultanci.cz 

Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

Členové sportovního oddílu pořádali
také 7 závodů, troje zimní halové závody
v jezdecké hale v Hradci Králové,
v květnu závody v areálu kempu u pře-
hrady Rozkoš u České Skalice, v červenci
ve Dvoře Králové, v srpnu a v říjnu zá-
vody na domácí půdě ve sportovním
areálu v Havlovicích a vítězové měli pří-
ležitost převzít ceny od havlovického
vodníka. V říjnu se ve stejném termínu
běhalo mistrovství světa, podařilo se nám

Pavel Košek s border kolií Audi

V říjnu uspořádali Sultánci v našem sportovním areálu další závody

Irena Kochová a Mirek Nymburský s trofejemi z Mistrovství Evropy border collií
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Podzim v urnovém háji

Ptáci ohlašují příchod podzimu

Podzim v chatové osadě Dolečky

Na Podhájí vyrostl v loňském roce i tento  

Nový dům budovaný pod areálem Zemědělské  

Nový dům vyrostl na Podhájí
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rodinný dům

společnosti Svobodné, a.s. Novostavba rodinného domu za kulturním domem

Tento obecní les u školy byl po 130 letech pokácen

Nová roubenka vyrostla pod Brandeburkem



Rok 2010 byl opět naplněn množstvím
tradičních i netradičních aktivit. To, že se
ve škole učíme, asi každý ví. Snažíme se
o to, aby děti chodily do školy s radostí,
aby zde byly spokojené, aby se jim zde lí-
bilo nejen prostředí ale i vyučování.
Důležitou součástí školního klimatu je
kamarádství, parta a vztahy mezi dětmi.
Naší snahou je vytvářet prostředí pro ne-
konfliktní soužití všech dětí, jak prvňáků,
tak i těch „mazáků“ ve čtvrté třídě. Mys-
lím si, že se nám to celkem daří, i když
drobným šťouchancům se ani u nás ne-
ubráníme.

Žáci jsou vzděláváni podle školního
vzdělávacího programu „Naše škola“, ve
kterém jsou zakomponovány i některé
nadstandardní aktivity.

Od ledna jezdí tradičně 3.–4. ročníky
na plavecký výcvik do bazénu v Trut-
nově. V únoru jsme uspořádali 2. maso-
pustní pochod, který opět startoval pod
Královým kopcem. Tentokrát jsme se sta-
vovali u Bekrových a Kábrtových. Zatan-
covali jsme si na mostě u Řezníčků
a došli až na hřiště, kde se zároveň konal
karneval na ledě zakončený ohňostro-
jem. V březnu jsme uspořádali tradiční
vynášení Smrťačky. Tento pochod okoře-
nil muzikou HF Band. Na jaře jsme se
zúčastnili tří výtvarných soutěží. ZŠ bra-
tří Čapků organizovala soutěž „Roze-
smátý svět“, kde naše děti získaly 3 me-
daile. Hasiči pořádají tradičně výtvarnou
a literární soutěž „Požární ochrana
očima dětí“. V okresním kole získaly naše
děti 5 medailí, v krajském kole 2 kovy
a dokonce v celostátním kole obdržel
Roman Prokop v literární soutěži zlato.
V červnu jsme se zúčastnili výtvarné sou-
těže o středověku při příležitosti dět-
ského dne na hradě. Zde jsme získali
3 ocenění. V dubnu se konal již potřetí
čarodějnický pochod, který tentokrát vy-
cházel od Ševerových z Výsluní. Cestou
děti plnily tradiční čarodějnické úkoly,
přeskakovaly koště, probíhaly čaroděj-
nickou dráhu, házely koštětem a bram-
borem a pily čarodějnický lektvar.
O zbytek večera se postarali naši hasiči
u veliké vatry. V květnu jsme oslavili Den
matek. V červnu jsme zvítězili na turnaji
ve vybice v Batňovicích. Uspořádali jsme
2. Havlovickou olympiádu, kde jsme
z celkových 15 medailí získali 10. Navští-
vili jsme koncert kapely Michal David
revival. V červnu jsme se rozloučili s na-
šimi čtvrťáky společně s panem starostou
v zasedačce kulturního domu. Naši školu
opustili tito žáci: Jára Balcar, Romča Čáp,
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Děti ze základní a mateřské školy při vánočním vystoupení O sněhových vločkách
v kulturním domě

Dětský karneval na ledě našeho hokejového hřiště

Děti na škole v přírodě ve Vižňově u Meziměstí

HAVLOVICKÁ ŠKOLA V ROCE 2010

(dokončení na následující straně)



Kája Ihnačincová, Mája Mílová, Anička
Prouzová, Jirka Řezníček, Petra Stará,
Lukáš Středa a Víťa Vosáhlo.

Tradiční se už stává škola v přírodě. Tu
jsme absolvovali opět ve Vižňově u Mezi-
městí. Navštívili jsme Teplické skály, jeli
vláčkem, hráli si na středověk. Malovali
jsme erby a stavěli jsme hrad z kostko-
vého cukru. Během roku jsme navštívili
2x muzeum v Úpici. Prohlédli jsme si ve-
likonoční výstavu a výstavu maket vo-
jáků a zbraní. V červnu jsme se byli
podívat v úpické ZuŠce.

O prázdninách ve škole opravovala
firma Nyč z Náchoda krovy na půdě.
Byly již napadeny dřevomorkou a bylo
nutné některé trámy vyměnit, jiné oškra-
bat a napustit impregnací. Byl vytvořen
vikýř s jedním oknem a střecha doplněna
o několik střešních oken. Také schody na
půdu byly zhotoveny nové. Vše je připra-
veno pro další etapu rekonstrukce střeš-
ních prostor. 

V září nastoupilo do školy 10 prv-
ňáčků: Jirka Bureš, Terezka Kejzlarová,
Dája Novotná, Zuzanka Prokopová,
Anetka Středová, Hynek a Ondra Veselí,
Katka Vodičková, Míša Vosáhlo a Alenka
Zítková.

Na podzim jsme navštívili výstavu
hub, výstavu drobného zvířectva na Po-
drači a skládku odpadu v Radči. Od října
některé děti absolvují počítačový krou-
žek. Uspořádali jsme tradiční dýňovou
party a posvícenskou soutěž. Předvá-
noční vystoupení se tentokrát jmenovalo
„O sněhových vločkách“. Sněhové vločky
seznámily diváky s vánočními zvyky
v některých evropských  zemích. Hráli
jsme divadlo pro děti z okolních škol
a školek a v neděli 12. prosince pro ro-
diče a příbuzné. Koncem roku jsme se
byli podívat v nově otevřené místní kni-
hovně. Všechny děti si vybraly nějakou
knížku a přes vánoce si ji přečetly. Věřím,
že v roce 2011 spolupráce mezi školou
a knihovnou jen pokvete. 

Závěrem děkuji všem zaměstnanky-
ním naší školy a školky za spolupráci a
pohodu v roce 2010.

Mgr. Jaroslav Balcar
ředitel školy
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...HAVLOVICKÁ ŠKOLA V ROCE 2010
(pokračování z předchozí strany)

Děti při tradičním pálení čarodějnic

Úprava půdních prostor v základní škole včetně nového vikýře a střešních oken

O letních prázdninách byly zahájeny práce na úpravách půdních prostor v naší škole
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Bylo, nebylo, loni tomu,
havlovická školka je plná dětí
a někdy se jim nechce domů.

To je ale přeci prima,
pohodové školní klima,

pohádky a povídání,
vyrábění, malování,

procházky a hodně hraní,
dobré jídlo, také spaní,

kamarádi, výlety… Nevěříš?
Tak přijď i Ty!

…Dveře naší školky jsou Vám kdykoli
otevřené. Přijďte se podívat na prostředí,

práci s dětmi nebo si prohlédnout kro-
niku či alba. 

Pokud v nich nalistujete loňský rok,
najdete třeba fotografie z akcí, které jsme
uspořádali spolu se základní školou pro
rodiče i veřejnost. Jsou to: Masopust,
Vynášení Zimy ze vsi, Čarodějnice a Vá-
noční představení „O sněhových vloč-
kách“. Společně jsme také jezdili na různé
výstavy, divadla, uspořádali jsme Pohád-
kový zápis dětí do 1. třídy a vydali se na
třídenní Středověkou školu v přírodě do
Vižňova u Meziměstí. V rámci sdružení
SULIHARA jsme s projektem „Kdo je

MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK

Ze Strašidláckého dne v mateřské škole

Loučení se školkou pro budoucí prvňáčky

pejsek a kočička ví každý kluk i holčička“
prožili pěkný karneval v Suchovršicích,
viděli jsme ukázku výcviku psů Agility
Sultánci Havlovice a uspořádali jsme ve-
řejné vystoupení „Sluníčko 2010“ (také
plné pejsků a kočiček). V září jsme zahá-
jili projekt pro tento školní rok s názvem
„Cestou necestou“, který se týká přírody
a ekologie. V jeho rámci jsme navštívili
výukový program v Lesnické škole Trut-
nov, havlovickou pilu, truhlárnu a uspo-
řádali první havlovickou Bramboriádu.
Dalšími aktivitami v naší školce bylo ve-
likonoční koledování, připomenutí Dne
Země, předplavecký výcvik, výuka hry na
flétnu a pravidelné saunování. Dále pak
účast ve výtvarných soutěžích, výlet do
lanového centra a na Černou horu nebo
návštěva Čerta a Mikuláše. Pozvání jsme
také přijali na Lánský desetiboj a slav-
nostní otevření stacionáře Lotrando
v Úpici. Velmi zdařilé a hojně navštěvo-
vané jsou také odpolední akce pro rodiče
a děti: loni to byl Kloboukový den pro
maminky, Slavnostní rozloučení s před-
školáky v kulturním domě a podzimní
Strašidlácký den.

Náš výčet toho „viditelného“, veřej-
ného a dokumentovatelného na webo-
vých stránkách či v albech je asi u konce.
Ale to není zdaleka vše. Ještě nikdy jsme
se v článku pro Havlovické noviny ne -
zmiňovali o tom běžném, každodenním
a samozřejmém. O tom, co je však zákla-
dem života v naší MŠ, co děti utváří
a rozvíjí.  Tak si to zkuste představit. Jste
malý, tříletý človíček: 

„Brzy ráno musím vstát a mamka nebo
taťka mě odvedou do školky. Většinou jdu
s chutí, ale někdy se mi vůbec nechce
(vždyť to znáte taky). V šatně je to dobré,
svoji skříňku s věcmi hravě najdu a rodiče
mi většinou s převlékáním pomohou. Pak
vběhnu do herny, kde si již několik dětí
hraje v prodejně, v kadeřnictví, v ku-
chyňce, s velkými kostkami nebo na bal-
kónku. Jiní pak ve třídě truhlaří, malují
nebo tvoří s paní učitelkou. A teď už je to
jenom na mně. Rozhodnout se, najít si své
místo mezi kamarády, přijmout úlohu,
rozdělit se... Nejraději bych chtěl vyzkoušet
všechny hračky najednou, ale to nejde.
Správný školkáček prý u hry chvíli vydrží.
No a zrovna když jsem v nejlepším, ozve
se hlas paní učitelky: „Tak, děti, uklízejte
hračky!“ Chtěl bych si ještě hrát, ale nejde
to. Tak tedy rychle uklízím věci na své
místo. Já to totiž umím, když chci. Potom
se společně přivítáme a dozvíme, co

(dokončení na následující straně)



 budeme celý den dělat. To, co přijde
potom, mám velmi rád. Ranní cvičení,
společné rozběhání, nějaká rozcvička, nej-
lépe s pěknou písničkou a společná hra. Ne
tak rychle, velké děti! Dávejte pozor na nás
malé, my to ještě tak neumíme…! To mi
ale vytrávilo. Svačina přijde vhod. Tak teď
na záchod, pak vyhrnout rukávy, umýt
ruce a dobře si je oklepat, abych nezamo-
křil podlahu. To je ale věcí, které se musím
naučit. A už jsme v jídelně. Talířek s jíd-
lem si na stůl přinesu sám, ale s pitím mi
ještě pomáhá paní učitelka. Jídlo je dobré,
někdy však jiné než od maminky a něco
jsem ještě vůbec nejedl. Mám se prý učit
ho aspoň ochutnat a taky říct, co potřebuji.
A musím jíst sám, protože už jsem „velký“.
Po svačině bych si šel nejraději zase hrát,
ale paní učitelky Šárka nebo Yva už mají
něco připravené. Povídáme si, zpíváme,
vyrábíme, malujeme, jdeme na pro-
cházku… Jak já se už těším! Ale to hrozné
oblékání! Hlavně v zimě… Škoda, že paní
učitelky nemají deset rukou. Takhle mi to
jen trochu připraví a zase je to na mně.
Venku je prima. Za ruku mě vede starší
kamarád, ale jak přijdeme na louku nebo
k lesu, máme volnou zábavu. Pravda,
někdy se zmažu či promáchám, ale to mi
neva, protože objevuji svět! Vzpomeňte si
na sebe, když jste byli malí. Po návratu do
školky to vše začne nanovo: svléknout, vy-
čůrat, umýt, oběd, vyčůrat, umýt... Ně-
které děti se mají, protože jdou už po
obědě domů ke své mamce, která se tam
stará o miminko. Já zůstávám, přestrojím
se do pyžamka, přikryju se na postýlce
a těším se, jaká bude pohádka a ukolé-
bavka. Pak ještě obejmu plyšového krá-
líčka, zachumlám se, únavou zavřu oči
a už se mi zdá sen. Sen o tom, jak mě
Hastrmánek z naší školky vezme do své
vodní říše, jak plavu s rybkami a závodím
ve skoku dalekém se žabáky. Vtom mě
něco pohladí po tváři a pod vodou se ro-
zezvoní zvoneček? To už není sen! To mě
budí naše paní učitelka. Hurá! Už se jen
převléknu, nasvačím, chvíli si pohraju
a půjdu domů s mojí mamkou nebo s tať-
kou! Ale zítra zase přijdu, vždyť už toho
tolik umím. A sám. Už jsem velký kluk!!!“

Tak ať se i my dospěláci umíme
v novém roce tak krásně radovat z ma-
ličkostí, ať se něčemu novému naučíme,
až budeme „objevovat“ svět, ať máme
spoustu dobrých kamarádů a umíme si
hrát.

Vaše paní učitelky
Yvona a Šárka
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...MATEŘSKÁ...
(pokračování z předchozí strany)

Netradiční plavidlo na 28. ročníku Úpění na řece Úpě

ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ

V sobotu 19. června 2010 ve 12.00 hodin odstartoval Havlovický vodník další roč-
ník Úpění na řece Úpě. Jedná se o recesistickou akci, kterou založila parta nadšenců již
v roce 1975. S malou přestávkou pokračuje dodnes. Na trasu 11 km dlouhou korytem
řeky Úpy od Šiškovenského mostu v Havlovicích do Ratibořic se vydaly téměř dvě de-
sítky netradičních plavidel. Davy přihlížejících diváků po celé trase měly co obdivovat.
Podmínkou dokončení Úpění je zdolání obtížného Viktorčina splavu v Ratibořicích.
To se všem osádkám nakonec podařilo. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo
tradičně na Pohodlí za doprovodu skupiny Rohořez.
Další již 29. ročník se bude konat 11. června 2011.
Postav plavidlo a přijď se pobavit.

Nápady stavitelů plavidel přihlížející diváci náležitě ocenili
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Stejně jako už několik let, tak i letos se
hlásíme my, skauti z havlovického od-
dílu, abychom se s vámi podělili o zá-
žitky, které jsme prožili a novinky, které
se nás týkají.

Skautský oddíl Medvědi je rozdělen do
čtyř družin – Chobotnice, které vede
Skippy (Veronika Kalužná), Mravenci,
které vede Špionka (Anna Astrová)
a Kanci, které má na starosti Páťa (Ondra
Paták). Čtvrtou družinou je skupina mla-
dých mužů a říkají si Sajveni. Sajveni se
už pravidelně nescházejí, ale jejich
pomoc je nezastupitelná při zajišťování
letního tábora a akcí jak pro nás, tak pro
veřejnost.

Nejprve co jsme udělali – obložili jsme
půdu Obecního úřadu v Havlovicích  ne-
tkanou textilií a tak zlepšili půdní pro-
story, které se dají nyní lépe využít.
Prostor je teď mnohem světlejší a zabrá-
nilo se tak zbytečnému padání nepo-
řádku na zem.

Počínaje letošním jarem bychom se
chtěli začít starat o pomník pátera J. R.
Havlovického, který se nachází U Man -
dle. Letos se můžete těšit na nové osázení
trvalkami a drobnými keříky.

A teď co jsme prožili – pěkně popo-
řadě:

V únoru jsme slavili Den sesterství. Je
to celosvětový svátek, který připomíná
datum narození zakladatele skautingu –
R. B. Powella a jeho manželky Olawe.
Den jsme slavili společně s družinou Ža-

biček a Housenek ze Rtyně. Každý musel
přijít v nějaké masce, následovalo jejich
představení a prezentace. Pro děti byly
připraveny soutěže a úkoly, jak jinak než
v maskách.

V dubnu jsme pořádali s družinou
Chobotnic megaschůzku – nejprve jsme
přijali pozvání a šli jsme si prohlédnout
mlýn – jak zvenčí, tak zevnitř a nechyběl
ani správný komentář paní domácí. Po
návratu jsme se naučili vytvářet chle-
bíčky, které jsme potom společně pove-
čeřeli. A potom už jsme celý večer
vyráběli – batikovali jsme a vyráběli ná-
ramky z korálků. Vyrábění zmůže kaž-
dého, a proto jsme zalezli v klubovně do
spacáků a zbytek dodělali druhý den.
Ráno jsme posnídali, dokončili započa-
tou práci, zopakovali si zdravovědu,
poklidili a hurá na oběd – ale to už
domů :-).

Pro družinu nejmenších byla několik
týdnů poté pořádána Špionkou podobná
akce s přespáním v klubovně. Tématem
byl večerníček, ale součástí večera byla
i módní přehlídka.

Poslední akce před táborem – na za-
končení skautského a zároveň školního
roku bývá spojená s opékáním. Ani letos
tato součást nezklamala. Nejprve byla
v plánu prověrka skautských znalostí
a dovedností, které se členové naučili za
celý rok. A abychom vyrazili někam dál,
vydal se celý oddíl Medvědů autobusem
k Devíti křížům a odtud lesem přes hrad

do Havlovic. Cestou byly ukryty různé
schránky imitující geocaching skrývající
úkoly.

Tábor. Akce s nejdelší tradicí a pro
mnoho z nás nejočekávanější z celého
roku. Letos si děti mohly vyzkoušet na-
příklad přežití na ostrově, rybaření, za-
cházet s GPS navigací, lasování, vaření
v přírodě a mnoho dalších.

Září bylo ve znamení oslav. Před
65 lety za začalo skautovat i ve Rtyni
v Podkrkonoší. Po celý týden byla v Ma-
kusu přístupná skautská výstava, kterou
zahajoval sám pan starosta. Dále byla při-
pravena zábava na Žabárně – akční
malba, aquazorbing, střelba z luku a ze
vzduchovky, rukodělky, slackline, obří
trampolína, jízda na kanoi, prolézačky …
Večer byl připraven pro dospělé – pro ro-
diče i zájemce o skautské dění. Pečeného
masa, piva, vína bylo dost, nechyběla živá
hudba a možnostem tance se meze ne-
kladly :-).

Další „oddílovku“ jsme uspořádali
koncem října. Pěšky přes Jestřebí hory
jsme „dotúrovali“ až na chatu na Odo -
lově, kde jsme byli ubytovaní celý víkend.
Tématem víkendu byla Česká republika
a vlastenectví. Na tento motiv byly před-
staveny osobnosti ze sportu, politiky
a historie, moderního dění, populární
hudby a podobně. Nechyběly ani české
písničky s doprovodem harmoniky, kte-
rou si přivezl Páťa. K obědu byly sice špa-
gety, ale po česku :-). Součástí výpravy
byla i brigáda, ale i tak nám zbyl čas ob-
jevit 4 kešky v okolí.

V listopadu se Skippy, Páťa, Veverka
a Puclyk vypravili do Dvora Králové, kde
byl pořádán již třicátý ročník bojovky
Stínadla na motivy Foglarovy trilogie. Je
jasné, že naše čtyřka byla na straně Losny,
ale i tak se nám nepovedlo Mažňáka po-
razit.

Před Vánocemi se pořádala divadelní
schůzka a to i pro rodiče. Každá družina
měla připravené krátké divadlo. Po scén-
kách následovaly koledy a rovněž bylo
připraveno občerstvení.

O den později se konaly Čapkovice
open – letos proběhl již sedmý ročník.
A o co tu šlo? Je to florbalový turnaj mezi
jednotlivými týmy. 

Poslední akcí roku byla vánoční
schůzka a úplně nakonec jsme s vámi
strávili příjemné zpívání koled při svitu
Betlémského světla v havlovické kapličce.

Veronika Kalužná – Skippy

SKAUTSKÝ ROK 2010

Havlovický skautský oddíl Medvědi na letním táboře
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V roce 2010 pořádala Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením
v ČR, o. s., okresní organizace Trutnov,
již po šesté v Havlovicích úspěšnou akci
s názvem Pohádkový les a zábavné
odpoledne pro všechny, na kterém se se-
tkávají děti z širokého okolí s dětmi
i dospělými s mentálním postiže-
ním z různých zařízení sociální péče či
z rodin. 

Vše vypuklo poslední srpnovou so-
botu na Tylově paloučku krátce po po-
ledni. Všichni návštěvníci měli možnost
vydat se do pohádkové říše, ve které na
ně čekali již tradičně např. Havlovický
vodník, Hejkal z Krákorky, hloupý
Honza, Krakonoš, čerti, Lotrando a Zu-
bejda, ocitli se v pohádce O Perníkové
chaloupce, O veliké řepě, v cíli na ně če-
kalo naše Veličenstvo s rozpustilým Ka-
špárkem a královskou tombolou. Každý
rok se snažíme jednotlivá stanoviště
obměňovat, proto se vloni dětem pre-
miérově představili Rumcajs se svou
Mankou, Princezna na hrášku, Kráska
a zvíře či Otesánek. Pohádkové bytůstky
mají pro účastníky připraveny různě
lstivé úkoly a také sladké odměny
a drobné dárečky.

V loňském roce si s námi pohrávaly
rozmary počasí, které se podepsaly na
nižší účasti, přesto však téměř 400 dětí,
které se rozhodly vydat do havlovické po-
hádkové říše a nezalekly se bláta a trochy
vody, jistě nelitovaly! Připraven byl mj.
i bohatý doprovodný program – na
podiu diskotéka se soutěžemi, kterou
uváděli veselí klauni, nechyběl výtvarný
stan, kde se malovalo na obličej, navlé-
kaly korálky, barvily sádrové odlitky,
každý si mohl zaskákat na trampolíně či
vyzkoušet turistické hole, zakoupit si ně-
jaké výrobky z dílen hajnických Barev-
ných domků, ve stánkách se prodávalo
různé občerstvení, novinkou bylo pečené
prasátko.

Prostě i poslední Pohádkový les se na-
konec velmi vydařil. Velké poděkování
patří všem dobrovolníkům, bez jejichž
přičinění by nebylo možné celou akci
uskutečnit. Hlavním sponzorem loň-
ského Pohádkového lesa byla firma
MEKR’S. Z havlovických subjektů se na
Pohádkovém lese podílely: Obec Havlo-
vice, MS Barchovan, Potraviny Jánošík,
TJ Sokol Havlovice, Hostinec Amerika
a firma LI-CA (p. Radim Čáp). Děku-
jeme. Výtěžek pohádkového odpoledne
(z dobrovolného vstupného a prodeje ob-
čerstvení) bude použit na činnost Spo-
lečnosti pro podporu lidí s mentálním

postižením v ČR, okresní organizace
Trutnov. Např. v měsíci únoru jedeme na
týdenní zimní rehabilitační pobyt téměř
s padesátkou lidiček s mentálním posti-
žením do Janoviček či plánujeme již tra-
diční výlet do hradeckého Aquaparku.
Více o naší činnosti se dozvíte na našich
webových stránkách www.spmp.cz.

Věříme, že i poslední srpnovou sobotu
v roce 2011 se opět setkáme na Tylově
paloučku v Havlovicích. Aktuální infor-
mace můžete sledovat na www.pohadko-
vyles.estranky.cz.

Za SPMP Trutnov
Gábina Grulichová

„POHÁDKOVÝ LES A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY“ V HAVLOVICÍCH

Akce Pohádkový les a zábavné odpoledne pro děti se vloni zúčastnilo téměř 400 dětí

Jedna z mnoha pohádkových postav při akci Pohádkový les
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Kdy a kým byla knihovna v Havlovi-
cích založena, není známo. Pouze z kro-
nikářských záznamů je možné zjistit, že
knihovna působila v obci již v 19. století.
Ve školní kronice z let 1901–1902 se
uvádí, že se do knihovny kupovaly
knihy. V obecní kronice se kronikář Bo-
huslav Holý zmiňuje o ochotnickém
spolku J. K. Tyla, který hrál divadelní hry
a půjčoval i knihy ze spolkové knihovny. 

1919 – knihovnu vedl knihovník Josef
Hejna a v té době bylo ve fondu asi 220
knih. 

1928 se stává knihovníkem Josef
Řehák, milovník knih a horlivý čtenář.
Půjčoval každou neděli a o knihovnu se
vzorně staral, což uznal i Okresní osvě-
tový sbor v Úpici a v roce 1943 mu zaslal
pochvalné uznání. Z každé vypůjčené
knihy se tehdy platilo 20 haléřů na týden.

1959 byla ustanovena knihovnicí uči-
telka mateřské školy v Havlovicích paní
Stáňa Obstová, která postupně uváděla
knihovnu do pořádku – vypracovala
nový přírůstkový seznam, seznam čte-
nářů a místní seznam. V roce 1960 byla
knihovna doplněna o knihy získané ná-
kupem a darem z Okresní knihovny ve
Dvoře Králové nad Labem. Měla ve svém
fondu bohatý výběr knih naučných, pro
mládež a beletrie.

1970 byly pro potřeby čtenářů zpraco-
vány nové seznamy knih a názvový kata-
log. Knihovnu navštěvovalo 57 stálých
čtenářů, kteří si za rok vypůjčili 1 541
svazků. Knihovna pořádala besedy pro
mládež i dospělé čtenáře, výstavky, kde
seznamovala čtenáře s knižními novin-
kami.

V roce 1976 navštěvovalo knihovnu
113 čtenářů,  z toho 23 dětí. Při knihovně
pracovaly dva kroužky – literární a vý-
tvarný. Půjčovalo se 4 hodiny týdně.

V roce 1991 byla knihovna přestěho-
vána z č.p. 253 do budovy obecního
úřadu, kde je doposud. V té době byla
knihovnicí Vlasta Siberová. Další kni-
hovnicí byla Mária Kňourková. Z kni-
hovny bylo postupně vyřazeno množství
knih, které byly buď zastaralé nebo o ně
nebyl dlouhodobě zájem. V roce 1991
byla knihovna zařazena do sítě knihoven
a následně navázala spolupráci s Měst-
skou knihovnou v Trutnově, odkud
putuje do naší knihovny v rámci výměn-
ných souborů několik set nových zajíma-
vých knih, které jsou během roku
pravidelně obměňovány. V roce 2007
byla knihovna připojena na internet. Na
konci roku 2010 prošla naše knihovna
řadou radikálních změn.

OBECNÍ KNIHOVNA HAVLOVICE

Naše děti při besedě s novou knihovnicí Věrou Tylšovou

Výtah z knihovního řádu:
– výpůjční doba: středa 16 – 18 hod

po domluvě s knihovnicí i v jiný ter-
mín (mobil knihovnice 606 713 844)

– registrační poplatek:
dospělí 20,– Kč/rok
děti do 15 let 10,– Kč/rok
důchodci 10,– Kč/rok

– výpůjční doba mimo knihovnu je
1 měsíc

– jestliže čtenář nevrátí knihy ve stano-
vené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři
poplatky z prodlení i bez předchozího
písemného upozornění. 

– čtenář je povinen bezodkladně ohlásit
knihovně ztrátu nebo poškození díla.
O způsobu náhrady rozhoduje kni-
hovna.

– není-li dílo ve volném výběru, má čte-
nář právo požadovat rezervaci pro-
střednictvím zámluvenkové služby

– knihovna zprostředkuje výpůjčku pro-
střednictvím meziknihovní výměnné
služby z jiné knihovny.

ing. Pavel Dvořáček

Do knihovny byl nainstalován pro-
gram Clavius REKS a knihovna má svoje
webové stránky www.knihovnahavlo-
vice.webk.cz., kde naleznete celý fond
knihovny včetně výměnných souborů
z Městské knihovny v Trutnově. Na we-
bové stránce knihovny je umístěn i oddíl
on-line katalog, kde si mohou čtenáři
z domova vyhledávat knihy a zároveň
pokud nejsou momentálně k dispozici je
možné si je rezervovat. Knihovna nabízí
i možnost objednání knih z jiných kni-
hoven v rámci Meziknihovní výpůjční
služby. Knihovna má i svoji e-mailovou
adresu: knihovnahavlovice@seznam.cz.
Novou knihovnicí se stala paní Věra Tyl-
šová. Knihovna začala spolupracovat
s naší školou. Pro děti byla uspořádána
beseda, která měla u dětí velký ohlas.

Zájem o naši knihovnu se zejména
díky dětem ze základní školy během
ledna 2011 znásobil více jak desetkrát.
V současné době je zaregistrováno
48 uživatelů. Věříme, že provedené
změny přivedou do naší knihovny další
nové čtenáře. V současné době zde nale-
znete přes 2000 svazků, z toho přes 600
nových zapůjčených z Městské knihovny
v Trutnově. 

��
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Činnost společenských organizací v naší obci je velmi bohatá. My senioři se zapo-
jujeme alespoň svojí účastí na jednotlivých akcích a tím také přispíváme k úspěchům
kulturního života Havlovic. 

Za zmínku stojí účast na akcích pořádaných v našem kulturním domě: Tříkrálový
koncert Městské hudby Úpice, divadelní představení Ženitba a Prase v kufru, křest
Havlovického betléma od pana Josefa Vika a předvánoční besídka dětí základní a ma-
teřské školy.

Z dalších akcí v naší obci jsme nechyběli ani na Masopustním průvodu v maskách,
na vynášení Smrťačky ani na slavnostech na hradě Vízmburku.

Z další osvětové činnosti jsme se účastnili zdravotní přednášky s předváděním mag-
netoterapie.

Velký zájem u našich seniorů bývá o celodenní výlet za památkami a krásami naší
vlasti. 

Kromě výletu organizujeme vždy na jaře i na podzim zájezd na nákupy do Polska.
Z další námi organizované činnosti je nutné připomenout posezení při hudbě a tanci

v hostinci Amerika a posezení na Tylově paloučku s výborným jídlem. 
Novou akcí založenou v roce 2008 je olympiáda seniorů na hřišti za školou. Vyda-

řila se i v loňském roce. Dobře jsme se pobavili při sportovním klání s důchodci z okolí. 
Konec roku jsme zakončili autobusovým výletem na advent v Ratibořicích a spo-

lečným posezením v hostinci Amerika.
Naši senioři děkují obecnímu zastupitelstvu za vstřícný přístup a finanční příspě-

vek na svoji činnost. Poděkování patří i všem organizátorům při přípravě akcí.

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ

Třináctý sraz rodáků ročníků 1922–1930

Narození v r. 2010:

Natálie Prokopová, Havlovice čp. 335
Vojtěch Sobolík, Havlovice čp. 48
Jakub Balcar, Havlovice 154
Michaela Kaslová, Havlovice čp. 266
Patricie Kociánová, Havlovice čp. 113
Karolína Duchová, Havlovice čp. 147
Eliška Stará, Havlovice čp. 332
Filip Steidler, Havlovice čp. 1
Antonie Prouzová, Havlovice 2
Natálie Fialová, Havlovice čp. 270

V roce 2010 nás opustili:

Lubomír Ševera, Havlovice čp. 243
Jaromír Seidl, Havlovice čp. 19
Miloslav Tylš, Havlovice čp. 280
Zdeněk Wajsar, Havlovice čp. 205
Maruška Středová, Havlovice čp. 209
Jaroslava Peterková, Havlovice čp. 143
Hana Viková, Havlovice čp. 233
Jaruška Řezníčková, Havlovice čp. 282
Růžena Pacáková, Havlovice čp. 72
Karel Petira, Havlovice čp. 181
Zdeněk Bejr, Havlovice čp. 270

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2010
je 950.

OBČANSKÁ KOMISE

Firma Orange catering ze Rtyně v Pod-
krkonoší zajišťuje každý všední den roz-
voz obědů do domácností do okolních
obcí a měst včetně Havlovic. Obědy jsou
rozváženy v jídlonosičích mezi 11–12
hod. Vybrat si můžete ze dvou druhů po-
krmů za cenu 57,– Kč.
Informace : 603 727 994.
Pro úplnost uvádíme, že obědy se vaří
ve všední den i v Základní škole Havlo-
vice a v hostinci Amerika. Tady se rozvoz
obědů nezajišťuje.

ROZVOZ OBĚDŮ

Z divadelního představení „Prase v kufru“ v kulturním domě

�



Pro rok 2010 připravilo Sdružení pro
Vízmburk společně s Úpickými střelci –
Pány z Vízmburku sérii kulturních akcí
na hradě pod názvem Vízmburské kul-
turní léto. Jednalo se o 5 větších středo-
věkých slavností. Otevírání turistické
sezóny jsme naplánovali na sobotu
1. května. Odpoledne bylo plné středo-
věké hudby v podání skupiny Perkelt.
Návštěvníci se přišli podívat na trh, diva-
delní představení O devíti křížích a sa-
mozřejmě na rytířské vřavy.

Na 5. června byl naplánován dětský
den. Hudební skupina Pepa Lábus a spol.
vnesla do hradního příkopu rockovou
muziku. Děti si vyzkoušely střelbu z luku,
jízdu na koni, stavění hradů, shazování
protivníka z lávky, házení podkovou
a poznávání zbraní. Získávaly odměny,
které věnovala obec Havlovice, neboť se
obecní dětský den pro nepřízeň počasí
neuskutečnil. Dětský den měl velký
úspěch. Na hrad se dostavilo 140 dětí se
svými rodiči a veškeré ceny byly roze-

brány. V červenci jsme věnovali víkend
Dr. Hejnovi, který by se v roce 2010 dožil
90 let. Přijel na něho zavzpomínat pan
Dr. Wolf, jeho dlouholetý spolupracov-
ník a obdivovatel. Vystoupila zde středo-
věká kapela Flagrans. V srpnu jsme zde
přivítali taneční seskupení Salome. Hlav-
ním hřebem sezóny byly již 3. novodobé
Vízmburské slavnosti. I když jsme v prů-
vodu příliš příchozích neviděli, na hradě
již bylo množství návštěvníků z Červe-
ného Kostelce a ze Rtyně. Vystoupily zde
Bossorky, taneční skupina Eglal, diva-
delní kroužek ze Rtyně a kramářské písně
zazpíval Pavel Rohlena. V letošním roce
jsme měli též nevítanou návštěvu. Týden
před Vízmburskými slavnostmi parta
pobertů ze stánku odnesla kompresor,
chlazení s výčepním pultem, dvojplotýn-
kový vařič a potraviny v hodnotě asi
1000,– Kč. Celková škoda byla vyčíslena
na 46 000,– Kč. Pojistku stále řeší pojiš-
ťovna. Mimo tyto aktivity jsme zajišťovali
v květnu a červnu víkendové služby
a o prázdninách každodenní provoz na-
učné stezky a stánku s občerstvením. Tu-
risté se zde zastavují a pochvalují si
krásné prostředí. Mimo to zajišťujeme
další konzervaci a rekonstrukci kachlů
a keramických nálezů. Zajímavá akce se
uskutečnila v sobotu 20. listopadu. V ten
den by se pan Dr. Toník Hejna dožil 90 let.
Vzpomínkovou akci připravila jeho dcera
paní Jana Kadaníková společně s naším
sdružením. Vystoupili zde pamětníci
výzkumu na našem hradě. Hovořili
o svých setkáních s Toníkem, vzpomínali
na jeho veselou, přátelskou povahu.
V druhé části programu vystoupil zpěvák
Pavel Bobek se svojí kapelou. Akce se
v našem kulturním domě zúčastnilo
takřka 200 lidí. Zde bylo též představeno
nové leporelo z našeho hradu. 

Již nyní připravujeme Vízmburské kul-
turní léto 2011 a turistickou sezónu.
Děkujeme za finanční podporu obci
Havlovice a za celoroční spolupráci Úpic-
kým střelcům – Pánům z Vízmburku.

Má-li někdo zájem podpořit činnost
našeho sdružení, budeme rádi, když po -
ukáže jakoukoliv částku na transpa-
rentní účet číslo 870800001/5500.
Veškeré pohyby na tomto účtu si můžete
sami zkontrolovat na internetových
stránkách Raiffeisenbank. Děkujeme za
podporu! Veškeré informace o hradu
a o našem sdružení najdete na webových
stránkách www.vizmburk.cz, které za po-
slední 2 roky navštívilo více než 12 tisíc
návštěvníků.

Jaroslav Balcar – místopředseda sdružení
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Ukázka popravy na  III. Vízmburských slavnostech

Vystoupení skupiny Pišťci ze Zobcoburgu na Vízmburských slavnostech

HRAD VÍZMBURK V ROCE 2010
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Vyslovíme-li slovo Vízmburk, většině
zájemců o nejstarší historii našeho rod-
ného kraje se vybaví zaniklý, nikoliv však
zapomenutý, v minulém století znovu
objevený hrad nedaleko Havlovic, jehož
vzkříšení zůstane již navždy spojeno se
jménem úpického rodáka, archeologa
Antonína Hejny. Letošní 90. výročí jeho
narození jsme si připomněli dne 20. lis-
topadu 2010, bohužel již jen prostřed-
nictvím vzpomínkového pořadu nazva-
ného Toník. Tento vzpomínkový podve-
čer v kulturním domě v Havlovicích byl
spojen s promítáním filmu Vízmburk. Na
PhDr. Antonína Hejnu jako na skrom-
ného, nenápadného, přátelsky vystupují-
cího člověka a špičkového odborníka
zavzpomínali jeho nejbližší spolupracov-
níci, přátelé a známí jako např. prof.
PhDr. Vladimír Wolf, PhDr. Zdeněk
Lochman a další.

PhDr. Antonín Hejna, CSc., vědecký
pracovník Archeologického ústavu
ČSAV v Praze, se narodil v Úpici dne
20. listopadu 1920.

Studoval na Karlově univerzitě v Praze.
Nejdříve pedagogické s aprobací lati-
na – čeština. Ovlivněn odbornými před-
náškami však brzy podlehl kouzlu an-
tiky a umění a přestoupil na studium
klasické archeologie a dějin umění.
Zájem o archeologii mu již během studia
umožnil účast na archeologických vý-
zkumech v Olomouci a Nevězicích. Od
15. srpna roku 1952 začal pracovat
v oddělení pro historickou archeologii
Archeologického ústavu ČSAV v Praze,
kde se stal asistentem výzkumu obléha-
cího tábora před Novým Hradem u Kun-

ratic. Tomuto pracovišti zůstal již věrný,
neboť nabízelo široké téměř pohádkové
možnosti. 

Ještě ve zmíněném roce 1952 započal
zkoumání zaniklé části středověkých
budov kláštera v Břevnově. V souvislosti
s výstavbou vodního díla Orlík to byla
např. tvrz ve Zvíroticích, tvrz v Žehuň-
ském rybníku na Poděbradsku aj. Úspěšný
byl také jeho průzkum zaniklé románské
klášterní baziliky v areálu teplického
zámku či falešné mincovny v Koněprus-
kých jeskyních. Ve 2. pol. 50. let minu-
lého století se znovu vrátil k vodnímu
dílu Orlík, aby prozkoumal kostel v pod-
hradí královského hradu Zvíkova.

Projdeme-li dalšími desetiletími jeho
úspěšné vědecké práce, potkáme se s ním
např. v letech 1962–64 v Chebu, kde
znovu doložil slovanské sídliště s vnějším
opevněním, v letech 1965–70 na prů-
zkumu opevněného sídliště a dvorce
s kostelem sv. Filipa a Jakuba na Chvo-
jenu u Benešova, v letech 1973–76 v mís-
tech zaniklého hradu Velešín nedaleko
Českého Krumlova, od roku 1976 do
roku 1977 v románském kostelíku sv. Víta
ve zrušeném městečku Zahrádka u Ledče
nad Sázavou, který jediný přežil deva-
staci lidských sídel a krajiny při budová-
ní přehradní nádrže na řece Želivce 
a mnohde jinde.

Velký kus práce odevzdal také svému
rodnému kraji při archeologických
výzkumech drobných středověkých
šlechtických sídel v pohraničí severový-
chodních Čech. Šlo o hrádek Bolkov
u Libče (1958), středověký hrádek Brad-
lo u Hostinného (1966–1968), hrádek

Rad vanice(1970). Desítky let však nosil
v srdci touhu prozkoumat lesem zarostlý
pahorek nad Havlovicemi, který jak slý-
chával v dětství, měl ukrývat zapomenutý
hrad Vízmburk. Přání se stalo skuteč-
ností v roce 1972. Po několika nadějných
sondách se za obrovského zájmu a pod-
pory veřejnosti zahryzly do vzrostlých
lesních stromů motorové pily a temeno
pahorku začalo postupně vydávat své
velké tajemství. K úžasu samotných ar-
cheologů se ukázalo, že nepůjde jen o ne-
patrné zbytky zdí, nýbrž o zříceninu
hradu se zdmi dochovanými do výšky
6–8 metrů, tedy prvního patra. Následo-
val dlouhodobý pečlivý archeologický
výzkum, který provázela mnohá pří-
jemná překvapení a bohaté různorodé
nálezy. Kdo by tušil, že stavebník hradu
patřící k tehdejším význačným osobnos-
tem panovníkova dvora, si zbudoval mi-
niaturu královského sídla s obvodovou
zástavbou podobně tak jako je tomu v Ří-
čanech u Prahy. 

Své práci na Vízmburku věnoval An-
tonín Hejna více než 10 let svého života,
dokončit ji a zabezpečit konzervaci
a ochranu hradu, však již nestihl. Zemřel
v roce 1986. Za svoji nezištnou a oběta-
vou celoživotní práci v oboru archeolo-
gie získal všeobecné uznání a četná
ocenění jak u nás, tak i v zahraničí. Vel-
kou poctou bylo jeho členství v meziná-
rodní organizaci pro výzkum hradů
Chateau Gaillard. Uznání si vpravdě za-
sloužil, neboť během své celoživotní čin-
nosti publikoval více než 140 vědeckých
prací a článků v prestižních odborných
časopisech a sbornících jak u nás, tak
i v zahraničí. Za všechny si připomeňme
jeho intenzivní spolupráci s Muzeem
Podkrkonoší v Trutnově a jím vydáva-
ným sborníkem, kde v roce 1967 vyšly
jeho dvě odborné stati s názvy Archeolo-
gie a regionální výzkum severovýchod-
ních Čech a Archeologické nálezy
a otázka osídlení severovýchodních Čech
v době historické. Ani drobné brožurky,
vhodnou formou seznamující se zajíma-
vými archeologickými nálezy širokou
laickou veřejnost, nechyběly. Osobně si
velmi cením poutavě psaný šestnácti-
stránkový Vízmburk vydaný v roce 1980.  

Odešel od rozdělané práce, ale našel
nadšené následovníky, kteří pokračují
v jeho započaté práci. Proto si dovolím
tvrdit, že by jej nesmírně potěšilo, kdyby
věděl o vzniku Sdružení pro Vízmburk,
o. s. a jím pořádaných slavnostech, jimiž
pravidelně tento hrad ožívá.

OBJEVITEL ZANIKLÉHO HRADU
(K 90. VÝROČÍ NAROZENÍ PHDR. ANTONÍNA HEJNY)

PhDr. Antonín Hejna
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VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO

Na základě obec-
ně závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se za-
kazuje volné pobí-
hání psů na veřej-
ných prostranstvích, veřejných ko-
munikacích a na veřejné zeleni.
Porušení této vyhlášky bude klasifi-
kováno jako přestupek a bude tres-
táno pokutou od minimální výše
1 000,– Kč. Přestupkové řízení proti
viníkům bude po prošetření Policií
ČR OO Úpice vedeno na Městském
úřadě v Trutnově.

V sobotu 5. června 2010 se v nádher-
ném koutu přírody na Popluží konalo již
3. mistrovství Havlovic v sečení trávy
kosou. Toto netradiční klání, které po-
řádá parta místních nadšenců v čele s To-
mášem Kleňhou, si už našlo své pevné
místo v nabitém kalendáři havlovických
kulturních a sportovních akcí. Tradiční
sečení dvacetimetrového pásu trávy
vlastní kosou bylo vloni rozšířeno o se-
čení trávy srpem. Další novinkou oproti
minulým ročníkům bylo rozdělení sou-
těžících do kategorií junior 15 let – 59 let
a senior 59 let – 100 let. Celkově se do
soutěže přihlásilo 21 lidí, 17 mužů a 4
ženy. V sečení trávy kosou se hodnotila
rychlost, šíře záběru a kvalita. Vítězem
juniorské kategorie se stal Jiří Pich, vítě-
zem seniorské Josef Vít. Úkolem další
disciplíny v sečení trávy srpem bylo
během jedné minuty nasekat co největší
množství trávy. Tu si musel každý sekáč
pohrabat, nandat do proutěného koše a
předat porotě ke zvážení. Tady se vítězem
stal Luboš David.

Program byl doplněn o průlet několika
rogal a o seskok 75letého parašutisty La-
dislava Marka z Nového Města nad Me-
tují. Podařilo se mu přistát na čerstvě
posekané louce. Na závěr zdařilé akce
byla více jak 250 přihlížejícím předve-
dena původní žačka tažená koňmi pana
Petra Nývlta z Velkých Svatoňovic a i
nová bubnová sekačka tažená traktorem
pana Jaroslava Prouzy. Již nyní se těšíme
na další ročník, který se uskuteční v so-
botu 4. červana 2011.

Ing. Pavel Dvořáček

3. MISTROVSTVÍ HAVLOVIC V SEČENÍ TRÁVY KOSOU

Ukázka původní zemědělské techniky na 3. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou

Ukázka moderní zemědělské techniky na 3. mistrovsví Havlovic v sečení trávy kosou

Sekáči při 3. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou a srpem
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4. ČESKO – MORAVSKÝ KOŠT SLIVOVICE

Vážení přátelé, kamarádi. Dne 12. 3. 2011 od 13 hodin proběhne v kulturním domě
v Havlovicích již 4. ročník Česko-Moravského koštu domácích pálenek a likérů.

Upozorňujeme vás, že jsme zahájili SBĚR VZORKŮ. Zanechávejte je, prosím,
na sběrných místech – OÚ Havlovice, občerstvení u koupaliště v Mezilečí nebo v pa-
lírně v Novém Městě nad Metují. Můžete též kontaktovat určené osoby – Z. Mencla
tel. 774 854 079 nebo J. Možiše 732 191 411 a odběr dohodneme individuálně. Na jeden
vzorek po stačí 0,33 l pálenky či likéru.

Degustace a hodnocení proběhne 5. 3. 2011 proškolenými degustátory z Čech
i Moravy, vše samozřejmě absolutně anonymně. V loňském roce hodnotila tato od-
borná komise více než 460 vzorků.

Věříme, že se nám jich na letošní ročník povede shromáždit ještě více a zachováme
tak vzrůstající tendenci.

Samozřejmě, že i v letošním roce bude naše akce provázena bohatým folklórním
programem. Připomínáme, že část finančního výtěžku z této akce bude opět předána
na dobročinné účely.

Za darované vzorky děkuje a na setkání se těší
pořádající Spolek přátel českého a moravského folklóru

Na 3. ročníku Česko-moravského koštu domácí slivovice bylo představeno
mnoho lidových krojů

V dubnu 2010 oslavil hostinec Ame-
rika 100 let. Bylo co oslavovat, protože
stoletých hospod je v okolí jako šafránu.
Rodina Čepelkova pozvala na oslavu
své stálé ,,štamgasty“. Jaké bylo milé pře-
kvapení pro hostitele, když se do slav-
nostně nachystané hospody začali
scházet hosté v dobovém oblečení z po-
čátku 20. století. Dobrou náladu podpo-
řilo chutné jídlo, pití a samozřejmě veselá
muzika.

Zavzpomínalo se na prvního majitele
hospody – pana F. Nývlta, který po ná-
vratu z Ameriky koupil v roce 1910
z našetřených peněz hostinec od pana
Entlicha. Přestavěl ho a dal mu název
Amerika. Byl velký divadelní fanda,
proto nabídl sál s jevištěm divadelnímu
spolku J. K. Tyla. Všichni pamětníci
vzpomínají na skvělou úroveň havlovic-
kého amatérského divadla. Ročně hráli
ochotníci i čtyři divadelní představení.
Za okupace dokonce i třicet divadelních
her.

V roce 1937 koupil Ameriku od F. Ný-
vlta jeho bratr Josef Nývlt. V roce 1937
odkoupil Ameriku od svých rodičů syn
J. Nývlt s manželkou Annou. Celá Nývl-
tova rodina byla i nadále duší divadel-
ního spolu J. K. Tyla.

V roce 1952 byl hostinec Amerika
znárodněn. Po odchodu manželů Nývl-
tových do důchodu provozovali hostinec
pan R. Hejna (Libňatov), pan S. Hanák
(Úpice), pan K. Růža (Úpice) a paní
R. Stanislavová (Havlovice). V roce 1990
byl hostinec Amerika restitucí navrácen
dceři J. Nývlta Lence Čepelkové. Součas-
nými majiteli jsou synové Petr a Jan Če-
pelkovi.

STOLETÁ AMERIKA



PYROTECHNICKÉ
PROSTŘEDKY

Od 1. 4. 1997 nabyla účinnosti
vyhláška č. 1/97 O používání py-
rotechnických prostředků v obci.
Na základě této vyhlášky je povo-
leno používání zábavných pyro-
technických předmětů (petard) na
veřejných prostranstvích pouze
31. 12. a 1. 1. Úplný zákaz použí-
vání petard je na zastávkách hro-
madné osobní dopravy, u veřejných
budov, v jejich těsné blízkosti
a dále tam, kde by jejich používání
ohrožovalo bezpečnost, zdraví a ma-
jetek osob.

Poplatek za odvoz a likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2011

Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2011

Poplatek ze psa do 31. 3. 2011

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2010 –
30. 6. 2011 do 31. 7. 2011

Poplatek se platí na účet správce po-
platku Obecního úřadu Havlovice:

✓ hotově na Obecním úřadě v Ha-
vlovicích

✓ převodem z účtu

Číslo účtu správce poplatku (Obec
Havlovice): 1303696329/0800 vede-
ného u ČS Trutnov. Variabilním
symbolem každého poplatníka je
číslo popisné nebo evidenční. V pří-
padě, že poplatky nebudou uhrazeny
včas, bude účtováno penále.

PLATBA
POPLATKŮ

POPLATEK ZA ODVOZ A LIKVIKACI
DOMOVNÍHO ODPADU

Paušální poplatek za odvoz a likvikaci domovního odpadu je pro rok 2011 stanoven na
500,– Kč/osobu/ rok.
– poplatek za odvoz platí každá fyzická osoba, která má na území obce trvalý

pobyt
– za objekt, sloužící k rekreaci (chata, chalupa), kde není hlášena k trvalému pobytu

žádná osoba se platí poplatek odpovídající výši poplatku za jednu osobu
– pokud dojde k jakékoliv změně rozhodné pro výpočet poplatku (narození, úmrtí,

odhlášení nebo přihlášení trvalého pobytu, prodej objektu), je každý povinen tuto
skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní úřad

– od poplatku jsou osvobozené pouze osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt, a které písemně prokáží, že se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržují mimo
obec

– poplatek je každý povinen uhradit nejpozději do 28. 2. příslušného roku.

POPLATEK ZA PROVOZ
KABELOVÉ TELEVIZE

Poplatek za jednoho účastníka připojeného na rozvod kabelové televize pro rok 2011
byl stanoven na 1 200,– Kč.

MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ

Dle vyhlášky č. 3/2006 poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Havlovice. Poplatník
je povinen do 15 dnů ohlásit držení psa staršího třech měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč
c) za prvního psa chovaného v bytovém domě 300 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě téhož

držitele 600 Kč
e) za prvního psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě,
jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu 300 Kč

Poplatek je splatný k 31.březnu každého roku.

POPLATEK ZA ODBĚR VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU

Cena vody za odečítací období 1. 7. 2010 – 30. 6. 2011 je stanovena na 12,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2011.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
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Na území obce Havlovice je spalo-
vání listí a trávy zakázáno!!! Tento
odpad lze kompostovat nebo vám ho
za úplatu odveze obecní úřad nebo
Technické služby Úpice. Při porušení
tohoto zákazu bude postupováno dle
zákona o přestupcích. Věříme, že
čisté ovzduší je věcí nás všech a že si
ho nebudeme záměrně znečišťovat.

SPALOVÁNÍ TRÁVY
A LISTÍ

Zimní údržba místních komunikací se
řídí vyhláškou obce č. 1/98, jejíž součástí
je i plán zimní údržby. Vyhláška vychází
ze zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. a schválilo ji zastupitelstvo
obce dne 24. 3. 1998. Úkolem zimní
údržby místních komunikací je zmír-
ňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky a to tak, aby zimní údržba
byla zajišťována s přihlédnutím ke spole-
čenským potřebám na straně jedné
a ekonomickým možnostem vlastníka
místních komunikací (obce Havlovice)
na straně druhé. Obec zajišťuje zimní
údržbu na téměř 20 km místních ko-
munikací. Vzhledem k tomuto velkému
množství nelze zajistit zimní údržbu na
celém území obce najednou. Jednotlivé
komunikace jsou seřazeny do skupin
podle pořadí důležitosti. Pluhování
a posyp svažité části komunikace nad
Jutou, která patří mezi nejnebezpečnější,
smluvně zajišťují Technické služby Úpice.
Pluhování ostatních komunikací zajišťuje
jedním traktorem Zemědělská společ-
nost Svobodné a.s. Havlovice a druhým
po dlouhých letech opět sama obec.
Posyp komunikací se zajišťuje drobným
štěrkem a to každý individuálně ze sa-
moobslužných kup, které jsou rozmís-
těny ve všech kopcovitých částech
místních komunikací a jsou zřetelně
označeny značkou „Posypový materiál“.
V letošním roce předpokládáme, že v ně-
kterých místech bude posypový materiál
uložen do plastových nádob. V případě
extrémního zhoršení sjízdnosti a schůd-
nosti místních komunikací (náledí …)
budou celkový posyp zajišťovat na požá-
dání Technické služby Úpice. Zajištění
celkového posypu komunikací po celé
zimní období není v technických a hlav-
ně ekonomických možnostech obce.
V zimním období je každý povinen při-
způsobit chůzi i jízdu stavu komunikací.

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Obecní traktor byl po mnoha letech zapojen do zimní údržby

3. února 2010 jsme si na nedostatek sněhu stěžovat nemohli

Zahradní traktůrek může posloužit i na zametání posypového materiálu
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pořadí č. kandidáta jméno kandidáta počet hlasů

1 1 Ing. Pavel Dvořáček 383
2 8 Jan Čepelka 338
3 3 Josef Dvořáček 309
4 10 Pavel Šrámek 297
4 5 Petr Řezníček 297
5 5 Martin Dvořáček 290
6 9 Mirka Stoklásková 284
7 2 Martin Spielberger 268
8 4 Jiří Řezníček 268
9 7 Petr Míl 257

10 2 Jaroslav Provazník 255
11 6 Martin Kult 253
12 6 Jaroslav Kábrt 246
13 9 Petr Smékal 245
14 4 Roman Čáp 200
15 3 Luboš Medek 199
16 1 Mgr. Jaroslav Balcar 192
17 8 Bc. Milan Fiala 189
18 7 Stanislav Mach 180
19 10 Ing. Bronislav Gazda 175
20 12 Josef Borůvka 174
21 11 Jiří Vodička 158
22 11 Zdeněk Bekr 121

celkem hlasů 5578

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE HAVLOVICE
VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010

Zastupitelstvo obce   H a v l o v i c e pro období 2010–2014

1 Ing. Pavel  D v o ř á č e k starosta obce a člen stavební komise
2 Jan  Č e p e l k a místostarosta obce
3 Martin  D v o ř á č ek člen rady obce a předseda stavební komise
4 Martin  S p i e l b e r g e r člen rady obce a předseda finančního výboru
5 Mgr. Jaroslav  B a l c a r člen rady obce a předseda kontrolního výboru
6 Josef  D v o ř á č e k člen zastupitelstva obce a člen stavební komise
7 Pavel  Š r á m e k člen zastupitelstva obce
8 Petr  Ř e z n í č e k člen zastupitelstva obce
9 Mirka  S t o k l á s k o v á členka zastupitelstva obce

10 Jiří  Ř e z n í č ek člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru
11 Petr  M í l člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru
12 Jaroslav  P r o v a z n í k člen zastupitelstva obce
13 Martin  K u l t člen zastupitelstva obce
14 Luboš  M e d e k člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru
15 Stanislav  M a c h člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru

pořadí stran strana č. název strany hlasy %

1 1 Sdružení nezávislých kandidátů obce Havlovice – Levý břeh 3014 54,034
2 2 Sdružení nezávislých kandidátů obce Havlovice – Pravý břeh 2564 45,966

Celkový počet voličů 760
Počet zúčastněných voličů 476 62,63%
Počet platných hlasovacích lístků 470
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Nově zvolené Zastupitelstvo obce Havlovice

Členové okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva obce

Vážení čtenáři,
občané a také voliči, rád bych Vás tímto
příspěvkem do Havlovických novin
všechny oslovil a poděkoval Vám za vaši
důvěru, kterou jste mi při komunálních
volbách v roce 2010 projevili. 

Jedna z věcí, která mě trápí, je stav
ovzduší obce. To, že se neuskutečnila te-
plofikace obce, mrzí nejen mne, ale ur-
čitě i Vás všechny, kteří jste byli do této
akce zainteresováni.

Žel, nepřijatelné podmínky, které nám
byly nabídnuty ze strany dodavatele ČEZ
a.s., nemohly být přijaty. Bohužel, jiná
možnost centrálního vytápění obce se
v blízké budoucnosti nerýsuje. Co s tím?
Záleží jenom na nás, jak a čím dle svých
finančních možností budeme vytápět své
domovy. Nebudu nikomu z Vás sahat do
svědomí jak a čím topíte, ale pokud pře-
mýšlíte zařídit si nový ekologicky a eko-
nomicky dosažitelný zdroj tepla, určité
řešení bychom mohli najít. Já jsem se
touto cestou vydal na začátku topné se-
zóny 2010–2011 a po pěti měsících
soužití s novým kotlem můžu jen kon-
statovat, že jsem toto rozhodnutí měl
učinit již dávno. Obec Havlovice se po-
kusí Vám, občanům, kteří hledáte cestu
kvalitnějšího vytápění zprostředkovat
konzultační sezení s odborníky, kteří
Vám nabídnou jiný vhodný způsob vytá-
pění.

Rádi bychom Vás pozvali koncem mě-
síce února na společné setkání do kul-
turního domu v Havlovicích, při kterém
se dozvíte další informace k lokálnímu
vytápění.

Rád bych Vás také pozval v roce 2011
na všechna společná Veřejná zasedání,
při kterých se můžete seznámit s chysta-
nými programy obce, diskutovat nad
problémy, dát veřejně najevo s čím sou-
hlasíte a co se Vám nelíbí. To je cesta, jak
můžete práci v obci ovlivnit a zlepšit.

Dále jsou veškeré informace dávány na
internetové stránky obce a na úřední
desku vedle autobusové zastávky ve
středu obce. Jsou zde pro Vás! Je jenom

Každý vlastník, který se rozhodne pokácet strom rostoucí mimo les,
je podle zákona číslo 114/92 Sb. a 395/92 Sb. povinen podat si žádost na Obecním
úřadě v Havlovicích. Ten po provedeném místním šetření zjistí, zda-li strom nemá
estetickou, historickou nebo jinou hodnotu, vydá zdarma povolení ke kácení. Po-
volení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130
cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Žádost musí
obsahovat: jméno a adresu žadatele, druh a počet dřevin, které mají
být káceny, udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí, číslo
pozemkové parcely, zdůvodnění. Za pokácení stromu bez povolení může být udě-
lena pokuta až do výše 10 000,– Kč. Stromy lze kácet v termínu od 1. 11. do 31. 3.

KÁCENÍ STROMŮ

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon:
starosta – 499 784 061
účetní – 499 784 062
webové stránky: www.havlovice.cz
e-mail:
obec@havlovice.cz

Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin

POŠTA HAVLOVICE
telefon – 499 781 020

Po 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin
Út 8.00–10.00
St 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin
Čt 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin
Pá 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY
na nás, jaké podmínky si zde pro život
náš a dětí vytvoříme, tak na to mysleme
a určitým způsobem se na rozvoji obce
podílejme společně.

Přeji všem občanům a čtenářům
mnoho štěstí v roce 2011 a rozumné ře-
šení problémů, které nás v životě potkají.

Jan Čepelka – místostarosta



Zastupitelstvo obce Havlovice na ve-
řejném zasedání dne 20. 12. 2010 přijalo
usnesení, kterým schválilo záměr
a podmínky prodeje 8 pozemků urče-
ných pro výstavbu rodinných domů
v Havlovicích v místní části „U Zvo-
ničky“.

Jedná se o tyto pozemkové
parcely v k. ú. Havlovice:
p.p.č. 806/58 o výměře 1247 m2

p.p.č. 806/59 o výměře 1232 m2

p.p.č. 806/60 o výměře 1226 m2

p.p.č. 806/61 o výměře 1136 m2

p.p.č.806/63 o výměře 1550 m2

p.p.č. 806/64 o výměře 1258 m2

p.p.č. 806/65 o výměře 1258 m2

p.p.č. 806/66 o výměře 1265 m2

Podmínky prodeje :

1. Kupní cena 130 Kč/m2

2. Finanční příspěvek na vybudování in-
ženýrských sítí 150.000 Kč za
1 parcelu

3. Věcné právo předkupní pro obec Ha-
vlovice na dobu 2 let ode dne prove-
dení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitosti za stejných ceno-
vých podmínek

4. Rozvazovací podmínka účinnosti
kupní smlouvy – kupující strana je po-
vinna nejpozději do dvou let ode dne
zapsání vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle kupní
smlouvy, zahájit na základě pravo-
mocného stavebního povolení stavbu
rodinného domu na kupované parcele.
V případě, že stavba nebude v této
lhůtě zahájena, dojde touto právní
skutečností ke splnění rozvazovací
podmínky účinnosti kupní smlouvy

Písemné žádosti o koupi stavební parcely
jsou přijímány na adrese:

Obecní úřad Havlovice
Havlovice č.p.146
542 38 Havlovice nad Úpou

Bližší informace na telefonu 499 784 061
nebo mobilu 603 558 845

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce
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OZNÁMENÍ

Zastupitelstvo obce Havlovice na veřejném zasedání dne 20.12.2010 přijalo usnesení,
kterým schválilo záměr a podmínky prodeje nemovitostí – domu č.p.124 na st.p.č. 216
s p.p.č. 753 vše v k.ú.Havlovice.

Rodinný dům č.p.124
na stavební parcele číslo 216 o výměře 145 m2

spolu s pozemkovou parcelou číslo 753 o výměře 221 m2 – způsob využití zahrada
vše v katastrálním území Havlovice

Minimální nabídková cena je 1.700.000,– Kč

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený dům, jehož kompletní rekonstrukce proběhla
v roce 1989. V domě jsou dvě bytové jednotky a dva nebytové prostory. V 1. NP se na-
cházejí nebytové prostory se sociálním zázemím se samostatným vchodem a dále pak
jedna bytová jednotka o velikosti 1+1 s WC, koupelnou a kotelnou, také se samostat-
ným vchodem. Ve 2. NP se nachází bytová jednotka 3+1 se spíží, WC a koupelnou také
přístupná samostatným vchodem. Objekt je vytápěn kotlem na pevná paliva s možností
připojení elektrokotle. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci s vlastním sep -
tikem.

Písemné žádosti o koupi uvedených nemovitostí jsou přijímány na adrese:
Obecní úřad Havlovice
Havlovice č.p.146
542 38 Havlovice nad Úpou

Bližší informace na telefonu 499 784 061 nebo mobilu 603558845

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

Dům č.p. 124 v majetku obce určený k prodeji
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2011

datum název akce kontaktní osoba telefon

únor Masopustní pochod a karneval na ledě Balcar J. 777005790
12. 2. Volejbalový turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
březen – červen Jarní tenisová liga  (3 ligy) + liga ve čtyřhře Balcar J. 777005790
5. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
12.3. 4. ročník Česko-moravský košt slivovice Mencl Z. 774854079
19. 3. Rybářský ples Kult M. 731552503
10. 4. 1. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
10. 4. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
duben – říjen Havlovická Tropical liga (malá kopaná) Tohola M. 737141504
16. 4. Tenisový turnaj – Staré rakety Balcar J. 777005790
30. 4. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
květen Májový streetball Friebelová P. 776707698
9. 5. 2. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
14. 5. Pochod Václavice–Havlovice Balcar J. 777005790
14.–15. 5. Pouť – sportovní areál Dvořáček P. 603558845
29. 5. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 499784061
4. 6. 4. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou  Kleňha T. 603493247
4. 6. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Čáp S. 604702018
4. 6. Dětský den na Vízmburku Balcar J. 777005790
11. 6. Úpění – Havlovice v Náchodci Pirný L. 732227997
12. 6. 3. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
18. 6. Východočeská liga v hasičském sportu Dvořáček M. 732266215
18. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
25.–26. 6., 2. 7. 34. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
3. 7. Finále HAPO Tohola M. 737141504
10. 7. 4. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
srpen – říjen Podzimní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře Balcar J. 777005790
30. 7. HAPOSTAR  (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
6.–7. 8. Závody Agility Kochová I. 737261641
7. 8. 5. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
1. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
3. 9. SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Tohola M. 737141504
10. 9. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
11. 9. 6. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
28. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Friebelová P. 776707698
28. 9. Havlovická olympiáda – Pravý vs. Levý břeh Balcar J. 777005790
1.–2. 10. Závody Agility Kochová I. 737261641
9. 10. 7. Havlovice minigolf Open Tohola M. 737141504
15. 10. Tenisový turnaj čtyřhra Balcar J. 777005790
24. 12. Zpívání v kapličce – 14.00 Čepelková L. 739408756
31. 12. Silvestrovský běh Tohola M. 737141504
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RŮZNÉ

Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřo-
vány pravosti podpisů a listin

POUŤ V HAVLOVICÍCH
15. 5. 2011

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
9. 10. 2011

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
telefon: starosta– 499 784 061

účetní – 499 784 062
Po 8.00–15.00 hodin – úřední hodiny
St 8.00–17.00 hodin – úřední hodiny

POŠTA HAVLOVICE
tel. 499 781 020
Po 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin
Út 8.00–10.00
St 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin
Čt 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin
Pá 8.00–10.00 14.00–15.30 hodin

POTRAVINY JÁNOŠÍK
tel. 499 781 567
Otevírací doba:
Po, St, Čt a Pá 7.30–11.00 14.00–16.00
Út 7.30–11.00
So 7.30–10.00

PROPAN – BUTAN
tel. 499 781 567
(zajišťují potraviny Jánošík – během pra-
covní doby)

OBECNÍ KNIHOVNA
(v budově OÚ Havlovice – knihovnice
Věra Tylšová)
St 16.00–18.00 hodin

KADEŘNICTVÍ
(vedle OÚ – p. Hejnová)
telefon: 499 781 609, mobil 606 883 376
Út + Pá 8.00–14.00 lichý týden

12.30–19.00 sudý týden

SAUNA
Každou středu v kulturním domě – muži
a ženy společně v plavkách 

9.30 – 11.00 – mateřská škola
12.30 – 14.00 – základní škola
15.00 – 20.30 – společná pro veřejnost
vstupné
děti do 10 let 10,– Kč
děti do 15 let 20,– Kč
dospělí 60,– Kč
permanentka pro dospělé 500,– Kč (na 10x)

Havlováci na 2. setkání Havlovic tentokrát v Havlovicích u Domažlic

Havlováci představují naší obec na krajských dožínkách v Šimkových sadech v Hradci Králové

O tradiční vynášení Smrťačky ze vsi je veliký zájem


